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جمل�ص دبي �لريا�ضي.. �أجندة متنوعة 
وجهود متو��ضلة لتطوير �لعمل يف �لأندية 

عربي ودويل

حمد�ن بن ر��ضد يكرم �لفائزين بجائزة حمد�ن 
بن ر��ضد �آل مكتوم- �ليون�ضكو �لعاملية

�لفجر �لريا�ضي

�خبار �لمار�ت

�لوفد �لفل�ضطيني يرف�ص 
�لتفاو�ص على نزع �ل�ضالح يف غزة

   

عائلة فل�سطينية ت�ستفيد من   700
برنامج الأ�ساحي لهيئة الهالل الأحمر

•• رام اهلل- وام:

ال�سلطة  املتحدة لدى  العربية  الإم��ارات  اأ�سرف مكتب متثيل دولة 
الذي  الأ�ساحي  توزيع  م�سروع  تنفيذ  على  الفل�سطينية  الوطنية 
الفل�سطينية  الأرا���س��ي  يف  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  هيئة  قدمته 
اأن��ه قام  املكتب  واأو���س��ح تقرير  امل��ب��ارك.  الأ�سحى  اأي���ام عيد  خ��الل 
بتوزيع  املعنية  واللجان  واملراكز  اخلريية  اجلمعيات  مع  بالتعاون 
مئات الأ�ساحي على الأ�سر املتعففة يف العديد من املخيمات واملدن 
الأ�سر  اإجمايل  بلغ  حيث  الفل�سطينية  املناطق  خمتلف  يف  والقرى 

امل�ستفيدة من الربنامج ما يقارب 700 اأ�سرة.
)التفا�سيل �ص2(

مقاتلة اأمريكية ت�ستعد لالنطالق لق�سف مواقع تنظيم داع�ص الرهابي  )ا ف ب(

تلقى ات�صاال هاتفيا من رئي�س جنوب افريقيا

حممد بن زايد وزوما ي�ؤكدان حر�ص 
البلدين على تط�ير العالقات الثنائية

التحالف يوا�صل �صرب داع�س يف �صوريا والعراق واالأبات�صي ت�صارك للمرة االأوىل

معارك عني العرب ال�س�رية تت�سع وحتذيرات من جمزرة 

•• اأبوظبي-وام: 

ال�سيخ  �سمو  اأول  ال��ف��ري��ق  تلقى 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
ات�سال  ام�����ص  امل�����س��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
الرئي�ص  ف���خ���ام���ة  م����ن  ه��ات��ف��ي��ا 
جمهورية  رئ��ي�����ص  زوم����ا  ج��اك��وب 
اجلانبان  تناول  افريقيا.  جنوب 
خالل الت�سال عالقات ال�سداقة 

وال���ت���ع���اون ب���ن دول����ة الإم������ارات 
وجمهورية  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
الكفيلة  وال�سبل  افريقيا  جنوب 
امل�سالح  ي��ح��ق��ق  مب���ا  ب��ت��ع��زي��زه��ا 
وال�سعبن  ل��ل��ب��ل��دي��ن  امل��ت��ب��ادل��ة 

ال�سديقن.
ارتياحهما  عن  اجلانبان  واأع��رب 
مل������ا ي�������س���ه���ده م���������س����ار ع����الق����ات 
من  امل�سرتك  والعمل  ال�سداقة 
موؤكدين  م�ستمرين  تطور ومنو 

تو�سيع  ع��ل��ى  ال��ب��ل��دي��ن  ح���ر����ص 
العالقات  تطوير  و  التعاون  اأطر 
املجالت  من  العديد  يف  الثنائية 
وال�سناعية  القت�سادية  خا�سة 
و مب���ا ي��ع��ود ب��ال��ف��ائ��دة ع��ل��ى كال 
البلدين . وتبادل اجلانبان كذلك 
تطورات  ب�����س��اأن  ال��ن��ظ��ر  وج���ه���ات 
يف  الراهنة  الأو�ساع  وم�ستجدات 
الهتمام  ذات  والق�سايا  املنطقة 

امل�سرتك. 

برية ، م�سيفا اأن الغارات اجلوية 
ل��ي�����س��ت ك���اف���ي���ة وح�����ده�����ا. وق����ال 
ل��ق��د م���رت اأ���س��ه��ر ب����دون حتقيق 
ع��ل��ى و�سك  ك��وب��اين  ن��ت��ي��ج��ة.  اأي 

ال�سقوط .
طائرات  �سنت  ذل���ك،  غ�����س��ون  يف 

الدول امل�ساركة يف التحالف نفذت 
فقط %10 من جمموع الغارات 
املتطرفن  م��واق��ع  ع��ل��ى  اجل��وي��ة 
نفذ  بينما  و���س��وري��ا،  ال���ع���راق  يف 
ال��ط��ريان الأم��ريك��ي %90 من 

الغارات.
اجلي�ص  يف  م���������س����ادر  وذك����������رت 
ال�����ط�����ائ�����رات  اأن  الأم���������ريك���������ي 
الأم��ريك��ي��ة ن��ف��ذت ن��ح��و 1800 
غارة جوية، يف حن نفذت طائرات 
والعربية نحو  الأوروب��ي��ة  ال��دول 
املتطرفن  ����س���د  غ�������ارة   200
اأعلنت  ك��م��ا  ال��ع��راق و���س��وري��ا.  يف 
الأمريكية  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات 
ل��ل��م��رة الأوىل  ا���س��ت��خ��دم��ت  اأن��ه��ا 
هجماتها  يف  م��روح��ي��ة  ط���ائ���رات 

�سد املتطرفن يف العراق.
للقوات  املركزية  القيادة  وق��ال��ت 
الأمريكية يف ال�سرق الأو�سط اإنها 
هليكوبرت  ط���ائ���رات  ا���س��ت��خ��دم��ت 
قرب  ومواقعهم  املتطرفن  �سد 

الفلوجة.
واأ�سافت القيادة اأنها املرة الأوىل 
الطائرات  فيها  ت�ستخدم  ال��ت��ي 
املروحية من طراز اأبات�سي لدعم 
على  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ق��وات  عمليات 

الأر�ص.

ال����ذي تقوده  ل��الئ��ت��الف  ت��اب��ع��ة 
الوليات املتحدة، �سباح الثالثاء، 
غارات جديدة على مواقع لتنظيم 
داع�ص يف جنوب غرب مدينة عن 
ال��ع��رب وي���اأت���ي ذل���ك ف��ي��م��ا اأعلن 
طائرات  اأن  الأم���ريك���ي  اجل��ي�����ص 

•• عوا�صم-وكاالت:

اأع��ل��ن امل��ر���س��د ال�����س��وري حلقوق 
الإن���������س����ان، ام�������ص ال���ث���الث���اء، اأن 
امل���ع���ارك ب���ن امل��ق��ات��ل��ن الأك������راد 
داع�ص الره��اب��ي يف عن  وتنظيم 
العرب )كوباين بالكردية( امتدت 
املدينة  وغ�����رب  ج���ن���وب  ل��ت�����س��م��ل 
ال�����س��وري��ة احل���دودي���ة م��ع تركيا، 
وذلك غداة �سيطرة تنظيم داع�ص 
ال�سرق،  يف  اأح����ي����اء  ث���الث���ة  ع��ل��ى 
على  الرتكي  اجلي�ص  يقف  بينما 
اإر�سال  مت  حيث  ال�ستعداد،  اأهبة 
ت��رك��ي��ة على  اآل��ي��ة وم���درع���ة   20
قيادة  ح����ذرت  احل������دود. يف ح���ن 
كردية يف عن العرب من جمزرة 
وحملة اإبادة قد يرتكبها التنظيم 
�سكان  م��ن  اآلف  ب��ح��ق  الإره���اب���ي 
املدينة تزامناً مع اإح�سائية تفيد 
�سخ�ص   400 م��ن  اأك���ر  مبقتل 
يف الهجوم الذي تتعر�ص له منذ 

ثالثة اأ�سابيع .
الرئي�ص الرتكي  من جانبه حذر 
رجب طيب اأردوغان من اأن مدينة 
ال�سقوط  و�سك  على  العرب  عن 
باأيدي تنظيم داع�ص، م�سددا على 
لوقف  ب��ري��ة  عملية  �سن  ���س��رورة 

تقدم مقاتلي التنظيم.
نقلها  ك��ل��م��ة  اأردوغ�������ان يف  وق����ال 
اأم��ام لجئن  الرتكي  التلفزيون 
عنتاب  غ��ازي  خميم  يف  �سورين 
اإن ال��رع��ب لن  )ج��ن��وب ت��رك��ي��ا( 
يتوقف ما مل نتعاون ل�سن عملية 

حجاج الدولة : رعاية الإمارات 
لأب��ن��ائ��ه��ا ل ت��ع��رف ح���دودًا

•• مكة املكرمة-وام:

ع�����رب ح����ج����اج ال������دول������ة عن 
للقيادة  تقديرهم  و  �سكرهم 
اهتمامها  ع���ل���ى  ال���ر����س���ي���دة 
ومتابعتها لأحوالهم وتذليل 
كل ال�سعاب وتوفري خمتلف 
و���س��ائ��ل ال��رع��اي��ة خ��الل اأداء 
واأكد احلجاج  منا�سك احلج. 
الإم�������ارات  دول�����ة  رع���اي���ة  اأن 
لأب���ن���ائ���ه���ا ل ت���ع���رف ح����دودا 
ف��اأي��ن��م��ا وج���د اأب���ن���اء زاي����د يف 
اأية بقعة من العامل ترعاهم 
قيادتها  و  الإم������ارات  اأي�����ادي 
الأمن  لهم  وت��وف��ر  الر�سيدة 

والأمان وال�ستقرار . 
التي  ال��رع��اي��ة  اىل  واأ����س���اروا 
ي��ل��ق��اه��ا ح��ج��اج الإم�������ارات يف 
�سواء  امل���ق���د����س���ة  الأرا�������س������ي 
امل�ساعر  اأو  امل��ك��رم��ة  م��ك��ة  يف 
م��ن��ى وع���رف���ات وم��زدل��ف��ة اأو 
امل���ن���ورة ب��ل ومنذ  يف امل��دي��ن��ة 
اللحظة الأوىل من توجههم 
منا�سكهم.  ل���ت���اأدي���ة  ال���ي���ه���ا 
التقتهم  ممن  العديد  وثمن 
وك���ال���ة اأن���ب���اء الإم��������ارات وام 
اجلهود الكبرية التي قام بها 
الدولة  حجاج  ���س��وؤون  مكتب 
راح��ت��ه��م ومواكبة  اأج���ل  م��ن 
جميع منا�سكهم. )التفا�سيل 

مواقــيت ال�صالة
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وّقعه االحتاد من اأجل تون�س وحزب نداء تون�س

ميثاق لنظام حكم م�سرتك ي�سم العائلة الدميقراطية
•• الفجر - تون�ص - خا�ص:

ك�سف �سمري بالطيب الناطق الر�سمي با�سم الحتاد 
من اجل تون�ص،عن توقيع اتفاق كتابي م�سرتك بن 
الحتاد من اأجل تون�ص وحزب نداء تون�ص، موؤكدا اأن 
اأطراف  لعدة  �سيكون مفتوحا  الر�سمي  التفاق  هذا 
تون�ص  واآف���اق  ال�سعبية  اجلبهة  ب��ه  قبلت  اإن  اأخ���رى 

وغريها من الأحزاب الدميقراطية.
ويف نف�ص ال�سياق، اأفاد بالطيب يف ت�سريح اإذاعي، اأّن 
الهدف من عملية توقيع هذا التفاق، والذي كان قد 
يوليو   24 منذ  تون�ص  اج��ل  الإحت���اد من  عنه  اأعلن 
التون�سي  لل�سعب  قوية  ر�سالة  اإي�سال  ه��و  املا�سي، 
توافق  ميثاق  عبارة عن  التفاق هو  اأّن هذا  مفادها 

لأن  عليه  املم�سية  الدميقراطية  الأط���راف  كل  بن 
من �سي�سّوت للجبهة اأو للنداء اأو لالحتاد من اجل 
ولنظام  للتوافق  �سوت  فكاأمنا  كالمه  ح�سب  تون�ص 

حكم م�سرتك ي�سم العائلة الدميقراطية .
رئي�ص  اأّن  بالطيب  �سمري  ك�سف  اأخ���رى،  جهة  وم��ن 
العام  والأم���ن  ال�سب�سي  ق��ائ��د  الباجي  تون�ص  ن���داء 
حل���زب ال��ع��م��ل ال��وط��ن��ي ال��دمي��ق��راط��ي ع��ب��د ال���رزاق 
الوثيقة  ه��ذه  على  املم�سن  ب��ن  م��ن  هما  الهمامي 
لل�سعب  �سيا�سي  وتعهد  اعتربها مبثابة �سمان  التي 
حت�سل  وان  حتى  م�سرتك  حكم  مبمار�سة  التون�سي 
النتخابات  يف  الأغ��ل��ب��ي��ة  ع��ل��ى  ت��ون�����ص  ن����داء  ح����زب 
ال�سب�سي يف جميع  اأكده  القادمة وفق ما  الت�سريعية 

ت�سريحاته ح�سب تعبريه.      )التفا�سيل �ص13(

�ساب يتفادى الغازات امل�سيلة للدموع خالل مظاهرة لالكراد يف تركيا

رئي�ص الوزراء اليمني اجلديد )رويرتز(

مكتب متثيل الدولة ي�سرف على تنفيذ م�سروع توزيع الأ�ساحي على الفل�سطينين

•• �صنعاء-وكاالت:

ا�����س����در ال���رئ���ي�������ص ال��ي��م��ن��ي عبد 
م�ساء  ق����راراً  ه���ادي  من�سور  رب���ه 
م��دي��ر مكتبه  ب��ت��ع��ي��ن  ال��ث��الث��اء 
اح��م��د ع��و���ص ب��ن م��ب��ارك رئي�سا 
ا�سبوعن  ن��ح��و  ب��ع��د  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
على �سيطرة املتمردين احلوثين 
هذا  وج��اء  العا�سمة  �سنعاء  على 
نقلته  رئ���ا����س���ي  ب���ق���رار  ال��ت��ع��ي��ن 
الر�سمية  ال��ي��م��ن��ي��ة  ���س��ب��اأ  وك���ال���ة 
للرئي�ص  اج��ت��م��اع  واث����ر  ل��الن��ب��اء 
عن  ممثل  بينهم  م�ست�ساريه  مع 
مت  ال�سيعة  احلوثين  املتمردين 
رئي�ص  ا�سم  على  الت��ف��اق  خالله 

احلكومة.
اليمني  للرئي�ص  م�ساعدان  وق��ال 
عبد ربه من�سور هادي اإن الأحزاب 
ال�سيا�سية اتفقت ام�ص على تويل 
الوزراء  رئي�ص  من�سب  له  حليف 
اليمنين  بع�ص  يتوقع  خطوة  يف 
املقاتلن  ان�سحاب  اإىل  ت���وؤدي  اأن 

احلوثين من العا�سمة �سنعاء.
اليمنية  الن���ب���اء  وك���ال���ة  واأك������دت 
م�ست�ساري  ت�سم  جلنة  ان  )�سباأ( 
ه�����ادي مت��ث��ل خم��ت��ل��ف الح�����زاب 
�سنعاء  يف  اج��ت��م��ع��ت  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
تر�سيح  م���و����س���وع  ب��ح��ث��ت  وان���ه���ا 
لل�سروط  وف��ق��اً  ل���ل���وزراء  رئ��ي�����ص 
واحل���ي���ث���ي���ات امل��ط��ل��وب��ة ح��ي��ث مت 
انطبقت  التي  ال�سخ�سية  حتديد 
لتويل  امل��ح��ددة  ال�����س��روط  عليها 

احلوثيون ي�صعون للتو�صع باجتاه م�صيق باب املندب

اأحمد بن مبارك رئي�سًا للحك�مة اليمنية

قتيل خالل تظاهرة لالأكراد يف تركيا 
•• ا�صطنبول-اأ ف ب:

قتل رجل الثالثاء يف مو�ص جنوب �سرق تركيا خالل تظاهرة لالكراد 
الذين كانوا ينددون برف�ص حكومة انقرة التدخل ع�سكريا ملنع �سقوط 
مدينة عن العرب )كوباين بالكردية( يف ايدي تنظيم داع�ص الرهابي.

 25 العمر  من  البالغ  الرجل  مقتل  مالب�سات  الفور  على  تت�سح  ومل 
عاما. وقالت �سحيفة حرييت انه ا�سيب بطلق ناري مل يعرف م�سدره 
للدموع  بقنبلة م�سيلة  برا�سه  ا�سيب  ان��ه  تي يف  ان  اك��دت حمطة  فيما 
بجروح  اخ��ر  �سخ�ص  ا�سيب  الع��الم  لو�سائل  ووفقا  ال�سرطة  اطلقتها 
بالغة يف هذه احل��وادث. واندلعت ح��وادث عنيفة الثالثاء يف عدة مدن 
النظام  ل�سيا�سة  اك��راد معار�سن  الم��ن ومتظاهرين  ق��وات  تركية بن 

ال�سالمي املحافظ حيال ارهابيي داع�ص.
وتدخلت ال�سرطة با�ستخدام الغاز امل�سيل للدموع وخراطيم املياه لتفريق 
ودياربكر  ان��ق��رة  والعا�سمة  ا�سطنبول  يف  مناطق  ع��دة  يف  املتظاهرين 

العا�سمة الكردية جنوب �سرق تركيا او منتجع انطاليا )جنوب(.

مقتل دبل�ما�سي مغربي مبنزله يف بريت�ريا
•• بريتوريا-اأ ف ب:

املكلف  الول  �سكرتريها  ان  افريقيا  جنوب  يف  املغربية  ال�سفارة  اأعلنت 
ال�سوؤون القن�سلية فطمي نور الدين وجد الثالثاء مقتول يف �سقته يف 
بريتوريا. وقالت زميلة له يف ال�سفارة لوكالة فران�ص بر�ص ان املوظفن 
�سعروا بالقلق لتاأخره يف الو�سول اىل مقر عمله �سباح الثالثاء وبعد 
عليه  ع��روا  م�سكنه حيث  اىل  توجهوا  هاتفه ل يجيب  ان  ان لحظوا 

غارقا يف دمائه .

ه���ذا امل��ن�����س��ب. ل��ك��ن ال��ت��ق��ري��ر مل 
يت�سمن اأي ا�سماء.

وول���د ب��ن م��ب��ارك احل��ا���س��ل على 
درجة الدكتوراة يف ادارة العمال 
من جامعة بغداد عام 1968 يف 
اليمن وعمل  ميناء عدن بجنوب 
ل�سوؤون  م�����س��ت�����س��ارا  ال�����س��اب��ق  يف 
قبل  باليمن  الدولية  امل�سروعات 

ان ي�سبح مديرا ملكتب الرئي�ص.
م�سادر  ق���ال���ت  ذل����ك  غ�����س��ون  يف 
م�سلحن  اإن  مي��ن��ي��ة  ع�����س��ك��ري��ة 
م��ن امل��ت��م��ردي��ن احل��وث��ي��ن ب���داأوا 
ميناء  على  لل�سيطرة  بالتحرك 

احلديدة على البحر الأحمر.
امل�سادر اأكدت اأن التحرك احلوثي 
اأوىل  اإل مرحلة  ه��و  م��ا  اجل��دي��د 
على  وج��وده��م  تو�سيع  ط��ري��ق  يف 

وحتى  ال�ساحلي  ال�سريط  ط��ول 
ب���اب امل��ن��دب، ع��ن��د م��دخ��ل البحر 

الأحمر وخليج عدن.
مالمح  البحر،  اإىل  �سنعاء  فمن 
ن��ف��وذ وا���س��ت��ح��واذ على م��زي��د من 
يج�سد  م�سعى  البالد يف  مقدرات 
ا�سرتاتيجية املتمردين احلوثين، 
بالتحرك  ع��م��ل��ي��اً  ب������داأوا  ال���ذي���ن 
املندب  ب��اب  م�سيق  باجتاه  غرباً، 
احل��ي��وي ومت���دد احل��وث��ي��ن نحو 
ملحوظ،  ب�سكل  ي��ج��ري  ال��ب��ح��ر، 
باللجان  ل����ذل����ك  م�����س��ت��ع��ي��ن��ن 
طول  على  تن�سط  التي  ال�سعبية 
البالد،  غ��رب  ال�ساحلي  ال�سريط 
املطل  احلديدة  ميناء  يف  ل�سيما 
على البحر الأحمر، حيث فتحوا 

مقراً لهم هناك.
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تفجريًا  يتبنى  اهلل  ح���زب 
�سبعا يف  اإ�سرائيلية  بدورية 

•• بريوت-وكاالت:

عملية  اللبناين  اهلل  ح��زب  تبنى 
ت��ف��ج��ري ع��ب��وة ن��ا���س��ف��ة يف دوري����ة 
ا���س��رائ��ي��ل��ي��ة يف م��ن��ط��ق��ة م�����زارع 
�سبعا احلدودية ام�ص ادت بح�سب 
م�����س��در ع�����س��ك��ري ا���س��رائ��ي��ل��ي اىل 
ا�سرائيلين،  ج��ن��دي��ن  ا����س���اب���ة 
ب��ي��ان �سادر  ب��ح�����س��ب م���ا ج����اء يف 
عن احلزب. واو�سح البيان الذي 
ن�سخة  بر�ص  فران�ص  وكالة  تلقت 
ال�سهيد  جم��م��وع��ة  ق���ام���ت  م��ن��ه 
املقاومة  يف  ح���ي���در  ح�����س��ن  ع��ل��ي 
نا�سفة  عبوة  بتفجري  ال�سالمية 
ع��ن��د م��رت��ف��ع��ات ���س��ب��ع��ا يف دوري���ة 
اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة م��وؤل��ل��ة، م��ا ادى اإىل 
وق������وع ع�����دد م����ن الإ�����س����اب����ات يف 
�سفوف جنود الحتالل وكان قد 
اأ�سيب ام�ص جندين اإ�سرائيلين 
يف انفجار عبوة نا�سفة بدورية يف 

مزارع �سبعا اللبنانية املحتلة.
الإ�سرائيلي  الإحتالل  جي�ص  ورد 
كفر�سوبا  بلدة  مرتفعات  بق�سف 
يف ج��ن��وب ل��ب��ن��ان، و���س��ق��ط��ت �ست 
البلدة  ع��ل��ى  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ق��ذائ��ف 
ب���ه���ا، وعقب  امل��ح��ي��ط��ة  وال����ت����الل 
الق�سف ا�ستنفر اجلي�ص اللبناين 
التابعة  ال�����س��الم  ح��ف��ظ  وق�����وات 
)اليونيفيل(  امل���ت���ح���دة  ل������الأمم 
اللبنانية  احل���دود  على  قواتهما 

الإ�سرائيلية.
وذكر تلفزيون املنار التابع حلزب 
انفجار  دوي  اأن  ال��ل��ب��ن��اين  اهلل 
الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة �سمع يف  ال��ق��ذائ��ف 
امل���ن���ط���ق���ة، وي����اأت����ي احل�������ادث بعد 
يومن من اإطالق اإ�سرائيل نريان 
باجتاه الأرا�سي اللبنانية ما اأدى 

اإىل اإ�سابة جندي لبناين.

بتفجري ال��ق��ت��ل��ى  ع�����س��رات 
بالأنبار  وق�سف  �سامراء  يف   

•• بغداد-وكاالت:

اعلنت م�سادر طبية ومن ال�سرطة 
العراقية ام�ص مقتل 17 �سخ�سا 
بجروح   13 وا���س��اب��ة  الق���ل  على 
حن فجر انتحاري عربة مدرعة 
يقودها  ك��ان  باملتفجرات  حم�سوة 
م�سلحون  ي�ستخدمها  منازل  �سد 

�سمال �سامراء.
على  العبا�سية  يف  ال��ه��ج��وم  ووق���ع 
�سامراء  تقريبا من  كلم   15 بعد 
���س��م��ال ب��غ��داد ل��ي��ل الث��ن��ن وادى 
كلي،  ب�سكل  م��ن��زل��ن  ت��دم��ري  اىل 

بح�سب امل�سادر.
وقال �سابط يف ال�سرطة ان الدمار 
نهر  على  الواقعة  فاملنازل  هائل. 
م�سلحون  عليها  ا���س��ت��وىل  دج��ل��ة 

ل�ستخدامها من اجل املراقبة .
يراقبون  امل�����س��ل��ح��ن  ان  واو����س���ح 
داع�ص  تنظيم  اإرهابيي  ملنع  النهر 
ال�سفة  اىل  والنتقال  عبوره  من 
الرئي�سي  الطريق  ومي��ر  الغربية 
ال����ذي ي��رب��ط ب��ن ب��غ��داد و�سمال 
ال�سفة  ع��ل��ى  ب�����س��ام��راء  ال���ع���راق 

الغربية لنهر دجلة.
24 �سخ�سا  اأخرى قتل  من جهة 
غالبيتهم ن�ساء واأطفال يف ق�سف 
مبحافظة  هيت  ب��ل��دة  على  ج��وي 

الأنبار غربي العراق. 
قائد  ق�����ال  اأي�������س���ا  الأن�����ب�����ار  ويف 
الركن  الفريق  املحافظة  عمليات 
عن�سرا  ث��الث��ن  اإن  فليح  ر���س��ي��د 
من تنظيم داع�ص قتلوا يف ق�سف 
ل���ل���ط���ريان احل����رب����ي الأم����ريك����ي 

ومواجهات عنيفة على الأر�ص .

ملهاجرين  جثث  على  تعرث  ليبيا 
�س�ريني وفل�سطينيني قرب �س�اطئها

•• طرابل�ص-وكاالت:

قال مر�سد حقوقي اإن ال�سلطات 
الليبية عرت على ع�سرات اجلثث 
يعتقد  �سرعين،  غري  ملهاجرين 
و�سوريون،  فل�سطينيون  اأن���ه���م 
غ��رق��وا ق��ب��ال��ة ���س��واط��ئ��ه��ا مطلع 
ال�سهر اجلاري، ب�سبب عطل فني 

اأ�ساب القارب الذي كان يّقلهم.
املر�سد  وقال رامي عبده، رئي�ص 
الإن�سان  حلقوق  الأورومتو�سطي 
جنيف  من  يتخذ  حكومي  )غ��ري 
الليبية  ال�سلطات  اإن  ل��ه(،  م��ق��راً 
ع������رت، ام�������ص ال����ث����الث����اء، على 
املهاجرين  م��ن  اجل��ث��ث  ع�����س��رات 
غري ال�سرعين الذين كانوا على 
منت قارب غرق يف بداية اأكتوبر-

ت�سرين اأول اجلاري .
ت�سريحات  يف  ع���ب���ده  واأ�����س����اف 
اأن��ه كان  ال��ذي يرجح  ال��ق��ارب  اأن 
ي��ح��م��ل ع��ل��ى م��ت��ن��ه ن��ح��و 200 
فني  عطل  ب�سبب  غ��رق  مهاجر، 

اأ�سابه بعد يومن من اإبحاره .
لدينا  الأول��ي��ة  املعلومات  وت��اب��ع: 
ب����اأن م��ع��ظ��م رك����اب القارب  ت��ف��ي��د 
من  وفل�سطينيون  ���س��وري��ون  ه��م 
اأقل  اإ���س��اف��ة اإىل  ���س��وري��ا،  لج��ئ��ي 
فل�سطينيون  ه��م  اأف���راد   10 م��ن 
من �سكان قطاع غ��زة، وع��دد من 

الأفارقة .
وك���ان���ت ال�����س��ل��ط��ات ال��ل��ي��ب��ي��ة، قد 
نحو  واأن��ق��ذت  جثث   10 انت�سلت 
القارب  غ��رق  اآخ��ري��ن، عقب   80
�سواطئ  قبالة  اأ�سبوع،  نحو  قبل 
م��دي��ن��ة ق���راب���ويل ال��ق��ري��ب��ة من 
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اأخبـار الإمـارات

معايري جديدة لرتخي�ص املهنيني ال�سحيني على م�ست�ى الدولة
•• دبي-وام:

تبداأ اجلهات ال�سحية يف الدولة اإعتبارا من 12 اأكتوبر اجلاري تطبيق 
املعايري اجلديدة املوحدة على كافة املهنين ال�سحين يف الدولة بهدف 
الإ�ستجابة ملتطلبات القطاع ال�سحي ودعم التخ�س�سات الطبية ومواكبة 
تطورات وخمرجات جامعات الدولة من املهنين ال�سحين. وقال �سعادة 
املعايري  اأب��رز  ان  ال�سحة بدبي  امليدور مدير عام هيئة  املهند�ص عي�سى 
اجلديدة التي �سيتم تطبيقها �سمن قائمة املعايري ال�سحية املوحدة على 
ال�سحين من خريجي  املهنين  اإعفاء جميع  تت�سمن  الدولة  م�ستوى 
املطلوبة للح�سول على ترخي�ص  �سرط اخلربة  املحلية من  اجلامعات 
الإ�سراف وتخفي�ص  امل�ست�سفيات حتت  العمل يف  �سريطة  املهنة  مزاولة 
الفرتة الزمنية املطلوبة للخربة ك�سرط ترقية للطبيب الخت�سا�سي 

الب�سري واخت�سا�سي طبيب الأ�سنان اإىل ا�ست�ساري من 8 �سنوات اإىل 5 
�سنوات حلاملي ال�سهادات ال�سادرة من بع�ص الدول كما �سيتم ترخي�ص 
حاملي �سهادة البورد الأمريكي الكندي و�سهادة الخت�سا�ص الربيطانية 

كاإ�ست�سارين مبا�سرة دون �سرط اخلربة املطلوبة. 
التخ�س�سات  م��ن  ع��دد  اإ�سافة  ت�سمنت  اجل��دي��دة  املعايري  ان  واأ���س��اف 
لئحة  يف  �سابقا  ذكرها  يتم  مل  والتي  الأ�سنان  وط��ب  الطبي  املجال  يف 
الإخت�سا�سات املعتمدة مثل اأخ�سائي طب الأ�سنان يف الرعاية ال�سحية 
املعتمدة  ال�سهادات  من  ع��دد  واإ�سافة  ال�سرعي  الأ�سنان  وط��ب  الأول��ي��ة 
�سهادات  مثل  الأ���س��ن��ان  واأط��ب��اء  ل��الأط��ب��اء  املعتمدة  ال�����س��ه��ادات  لقائمة 
العربية ف�سال عن  ال��دول  ال�سادرة من بع�ص  ال�سنان  ماج�ستري طب 
اإ�سافة م�سميات جديدة ملختلف الفئات املهنية مثل املمر�ص الأخت�سا�سي 
وال�سيديل الإكلينيكي. وذكر امليدور ان املعايري اجلديدة تت�سمن متكن 

املهنين ال�سحين من املواطنن ممن اإنقطعوا عن املمار�سة املهنية ملدة 
ع�سر �سنوات من العودة للممار�سة عند اإ�ستيفائهم ل�سروط الرتخي�ص 
املطلوبة ولغري املواطنن 5 �سنوات. واأكد على اأهمية املعايري اجلديدة 
التي لن يوؤثر تطبيقها على م�ستوى وجودة اخلدمات املقدمة للمر�سى 
مبختلف املوؤ�س�سات ال�سحية يف الدولة مو�سحا ان هذه املعايري تعك�ص 
وت�سريع  وحتديث  تطوير  على  ال��دول��ة  يف  ال�سحية  املوؤ�س�سات  حر�ص 
وتب�سيطها  املهنة  م��زاول��ة  تراخي�ص  على  واحل�سول  العمل  اإج����راءات 
اأمام العمالء من الأفراد الراغبن يف ممار�سة الن�ساط الطبي يف دولة 
الإمارات. واأ�سار اإىل ان هذه املعايري تاأتي اإ�ستجابة ومتا�سيا مع التنامي 
املت�سارع الذي ي�سهده القطاع الطبي يف دولة الإمارات والتطور الكبري 
والت�سجيع  الطبي  التعليم  جم��ال  يف  ال��دول��ة  ج��ام��ع��ات  ت�سهده  ال���ذي 
على  ال��ط��ل��ب  ل��زي��ادة  وتلبية  ال��ط��ب  مبهنة  الإل��ت��ح��اق  ع��ل��ى  والتحفيز 

تراخي�ص مزاولة املهنة على م�ستوى الدولة. 
ولفت اإىل موؤمتر التنظيم ال�سحي الذي �ستعقده الهيئة خالل الفرتة 
من 22 اإىل 23 اأكتوبر اجلاري والذي �سي�سكل فر�سة هامة للتوا�سل 
والإط��الع على اخل��ربات والتجارب العاملية يف جمال التنظيم ال�سحي 
ت�ساهم يف  التي  والت�سريعات  والقوانن  النظمة  اأح��دث  على  والتعرف 
رفع معايري الرعاية ال�سحية و�سالمة املر�سى وتطوير وتبادل املفاهيم 
واملناهج اجلديدة لتنظيم املمار�سات الطبية وو�سع الت�سريعات الفاعلة 
واأو�سح  ال�سحية.  الرعاية  قطاع  وم�ستقبل  لحتياجات  لالإ�ستجابة 
امليدور اأهمية تبني اأف�سل املعايري العاملية يف التنظيم ال�سحي للم�ساهمة 
املر�سى وحتقيق الأمن ال�سحي  يف رفع جودة اخلدمة وتعزيز �سالمة 
المارات  دول���ة  فيها  قطعت  ال��ت��ي  العالجية  ال�سياحة  ف��ر���ص  وتعزيز 

�سوطا متقدما وباتت وجهة مثالية لطالبي العالج والإ�ست�سفاء. 

املكتب التمثيلي: 700 عائلة فل�سطينية ت�ستفيد من برنامج الأ�ساحي لهيئة الهالل الأحمر

حجاج الدولة : رعاية الإمارات لأبنائها ل تعرف حدودًا

الداخلية تطلق املرحلة الثانية مل�سروع تط�ير 
الترتا لأنظمة الت�سالت املتحركة

•• رام اهلل- وام:

اأ�سرف مكتب متثيل دولة الإمارات العربية املتحدة لدى ال�سلطة الوطنية 

العديد من املخيمات واملدن والقرى يف خمتلف املناطق الفل�سطينية حيث 
بلغ اإجمايل الأ�سر امل�ستفيدة من الربنامج ما يقارب  700  اأ�سرة. 

وذكر اأن امل�سروع اخلريي والإن�ساين ياأتي جت�سيدا للعالقات الطيبة التي 
ال�سورة  يعك�ص  كذلك  والفل�سطيني  الإماراتي  ال�سقيقن  ال�سعبن  جتمع 

الفل�سطينية على تنفيذ م�سروع توزيع الأ�ساحي الذي قدمته هيئة الهالل 
الأ�سحى  عيد  اأي���ام  خ��الل  الفل�سطينية  الأرا���س��ي  يف  الإم���ارات���ي  الأح��م��ر 
بالتعاون مع اجلمعيات اخلريية  ق��ام  اأن��ه  املكتب  تقرير  واأو���س��ح  امل��ب��ارك. 
يف  املتعففة  الأ���س��ر  على  الأ�ساحي  مئات  بتوزيع  املعنية  واللجان  وامل��راك��ز 

امل�ساريع  بتنفيذ  ت��ق��وم  ال��ت��ي  الإم���ارات���ي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  لهيئة  امل�سرقة 
�سكرها  ع��ن  امل�سروع  م��ن  امل�ستفيدة  الأ���س��ر  واأع��رب��ت  بفل�سطن.  اخل��ريي��ة 
وتقديرها للدور الكبري الذي تقوم به هيئة الهالل الأحمر الإماراتي يف 
املجال اخلريي والإن�ساين بجانب امل�ساريع اخلريية امل�ستمرة التي تقدمها 

•• مكة املكرمة-وام:

ع��رب ح��ج��اج ال���دول���ة ع��ن ���س��ك��ره��م و ت��ق��دي��ره��م ل��ل��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة على 
خمتلف  توفري  و  ال�سعاب  كل  تذليل  و  لأحوالهم  متابعتها  و  اهتمامها 
دولة  رعاية  اأن  واأك��د احلجاج  احل��ج.  اأداء منا�سك  الرعاية خالل  و�سائل 
الإمارات لأبنائها ل تعرف حدودا فاأينما وجد اأبناء زايد يف اأية بقعة من 
الأمن  لهم  توفر  و  الر�سيدة  قيادتها  و  الإم���ارات  اأي��ادي  ترعاهم  العامل 
والأمان وال�ستقرار . واأ�ساروا اىل الرعاية التي يلقاها حجاج الإمارات يف 
الأرا�سي املقد�سة �سواء يف مكة املكرمة اأو امل�ساعر منى وعرفات ومزدلفة 
لتاأدية  اليها  توجههم  من  الأوىل  اللحظة  ومنذ  بل  املنورة  املدينة  يف  اأو 
اأنباء  وك��ال��ة  التقتهم  مم��ن  العديد  وث��م��ن  وي�سر.  �سهولة  يف  منا�سكهم 
الإم��ارات وام من حجاج الإم��ارات يف الأرا�سي املقد�سة..اجلهود الكبرية 
التي قام بها مكتب �سوؤون حجاج الدولة من اأجل راحتهم ومواكبة جميع 

.. م�سيدا  باأي منها  التزمت بكافة بنود التفاق من دون الإخ��الل  معها 
الرا�سي  يف  الم����ارات  دول���ة  حل��ج��اج  اوج����دوه  ال���ذي  التنظيم  مب�ستوى 
املقد�سة . من جهته قال احلاج اأحمد نا�سر بن �سنيدة اإنه يحمد اهلل على 
املقد�سة  الأرا���س��ي  يف  احل��ج  فري�سة  اداء  مراحل  كل  يف  الكبري  التي�سري 
اأمامهم  التي يحتاجهونها متوفرة و�سهلة  حيث وجد اجلميع اخلدمات 
اأف�سل م�ستويات  . واأ�سار اإىل اأن مكتب �سوؤون حجاج الدولة قام بتوفري 
الرعاية ال�سحية والتاأمن وتوفري اخليم ذات اجلودة والتجهيز اجليد .. 
موؤكدا ان جميع جلان البعثة عملت باإخال�ص وتفان ومل يق�سر اأي منهم 
يف خدمة �سيوف الرحمن .  كما اأكد احلاج عبداهلل حممد عبداهلل الكربي 
واحلاج خالد املازمي واحلاج �سهيل ال�سبلي اأن احلج هذا العام كان منظما 
ومل ي�سادف اأي منهم اأية م�سكالت او �سعوبات �سواء يف القامة اأو الطعام 
الر�سيدة  القيادة  اىل  بالدعاء  وتوجهوا  املنا�سك.  اأداء  اأو  املوا�سالت  اأو 
بعميق ال�سكر على اجلهود التي تقوم بها دائما لرعاية اأبنائها �سواء داخل 

منا�سكهم.. موؤكدين اأنهم مل يلقوا اأية �سعوبة خالل تفويجهم �سواء من 
منى اإىل عرفات اأو من عرفات اإىل مزدلفة .  واأثنوا على اجلهود الكبرية 
التي تقدمها حكومة خادم احلرمن ال�سريفن خلدمة �سيوف الرحمن 
والبحرية  والربية  اجلوية  املنافذ  عرب  و�سولهم  منذ  املجالت  �ستى  يف 

وحتى انتهاء منا�سك احلج . 
وقال احلاج �سعيد عبد اهلل الهاملي اإن رحلة احلج هذا العام وبف�سل اهلل 
واجلهود التي قام بها مكتب �سوؤون حجاج الدولة بتوجيهات من القيادة 
الر�سيدة كانت مي�سرة منذ اللحظة الأوىل لها وحتى اإمتام منا�سك احلج 
على  والعافية  ال�سحة  ي��دمي  اأن  وت��ع��اىل  �سبحانه  اهلل  الهاملي  ودع���ا   .
حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
دولة  موؤ�س�ص  على  وترحم  الم���ارات  حكام  ال�سمو  اأ�سحاب  واخ��وان��ه  اهلل 
الإمارات وباين نه�ستها املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب 
اهلل ثراه وقال رحم اهلل زايد . ولفت الهاملي اإىل اأن احلملة التي تعاقد 

اأو خارج اأر�ص الوطن وهو ما ظهر ب�سكل جلي خالل اأداء فري�سة احلج 
هذا العام 1435 هجرية. من جهتها اأ�سادت احلاجة اأم عبداهلل باجلهود 
التي بذلها مكتب �سوؤون حجاج الدولة يف متابعة احلجيج والطالع من 
املربمة  بالعقود  احل��ج  التزام حمالت  م��دى  على  التفتي�ص  خ��الل جل��ان 
املتفق  العقود  التي �سافرت معها طبقت  اأن احلملة  اإىل  .. م�سرية  معهم 
التغذية وغريها. وراأى احلاج يو�سف  اأو  النقل  اأو  ال�سكن  عليها �سواء يف 
ب�سبب  ومي�سرا  خمتلفا  ك��ان  ال��ع��ام  ه��ذا  ح��ج  اأن  الكلباين  م�سبح  نا�سر 
ال�سعودية من  العربية  اململكة  و�سعتها حكومة  التي  املي�سرة  الإج��راءات 
خ��الل الإ�سافات التي حدثت خا�سة عند رم��ي اجل��م��رات.. وق��ال مل نر 
فيها اأية تكد�سات اأثناء تاأدية هذه امل�ساعر .  وقال احلاج حممد علي اإن 
التنظيم يف اأداء منا�سك احلج يف عرفات ورمي اجلمرات مت ب�سهولة ول 
ي�سعنا اإل اأن ن�سكر اجلهود املبذولة من قبل مكتب �سوؤون حجاج الدولة 

واأي�سا اجلهات املخت�سة باململكة العربية ال�سعودية .

•• اأبوظبي-وام:

الترتا  تطوير  م�����س��روع  م��ن  الثانية  امل��رح��ل��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اأط��ل��ق��ت 
لأنظمة الت�سالت املتحركة يف املناطق ال�سمالية الذي يخدم القيادات 
ال�سرطية وخمتلف قطاعات وزارة الداخلية. واأكد اللواء الدكتور اأحمد 
بالإنابة  والت�سالت  الإلكرتونية  اخلدمات  عام  مدير  الري�سي  نا�سر 
احلديثة  التقنيات  ت�سخري  على  ال�سرطية  ال��ق��ي��ادة  واه��ت��م��ام  ح��ر���ص 
الإج�����راءات  وتب�سيط  وت�سهيل  للجمهور  امل��ت��م��ي��زة  اخل��دم��ات  ل��ت��وف��ري 
ت�سهدها  ال��ت��ي  احل�سارية  النه�سة  وم��واك��ب��ة  وال��وق��ت  اجل��ه��د  وت��وف��ري 
اإن وزارة الداخلية حتر�ص على تقدمي  الدولة يف املجالت كافة. وقال 
خمتلف اخلدمات جلميع فئات املجتمع وت�سعى با�ستمرار لتطوير تلك 
اخلدمات مبا يواكب التقدم العلمي والتكنولوجي يف �ستى اأنحاء العامل 
كما داأبت على ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف خمتلف الأعمال ال�سرطية 
لرتقى مب�ستوى اخلدمات الأمنية املقدمة للجمهور والتي تاأتي �سمن 
توجيهات القيادة ال�سرطية لتكون مبثابة ركيزة اأ�سا�سية لعمل ال�سرطة 
والرتقاء بامل�ستوى الأمني والعمل ال�سرطي. واأو�سح الري�سي اأن اإطالق 
على  الط���الع  بعد  ج��اء  ال��ت��رتا  اأنظمة  تطوير  مل�سروع  الثانية  املرحلة 
الإح�سائيات والدرا�سات الفنية وامل�ساريع املعمارية والإن�سائية والطرق 
يتوافق مع  ال�سمالية ومب��ا  الإم���ارات  الحت��ادي��ة يف  للحكومة  اجلديدة 
الأه�����داف ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ل����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة واخل��دم��ة ال��ن��وع��ي��ة التي 
للجمهور  الداخلية  وزارة  اأجهزة وقطاعات  بتقدميها خمتلف  ت�سطلع 
اخلدمات.  لتلك  واملتميزة  ال�سريعة  ال�ستجابة  متطلبات  يحقق  ومبا 
القيادات  منها  الداخلية  وزارة  قطاعات  جميع  يخدم  امل�سروع  اإن  وقال 
العامة لل�سرطة وقطاع الدفاع املدين وقطاع اجلن�سية والإقامة و�سوؤون 
الأجانب بالإ�سافة اإىل توفري خدمات متميزة لالإ�سعاف الوطني والذي 

مت ا�ستحداثه موؤخرا. 
الرئي�سي  الفريق  رئي�ص  مري�ص  اأحمد  �سالح  العقيد  قال  جانبه  ومن 
خدماتها  بتطوير  م�ستمرا  اهتماما  تويل  الداخلية  وزارة  اإن  للم�سروع 
ور�سالة  روؤي���ة  حتقيق  يف  لي�سهم  امل��واط��ن  الب�سري  وك��ادره��ا  وتقنياتها 
وقيم واأهداف الوزارة وتلبية متطلبات احلكومة الحتادية. واأ�ساف اأنه 
احلكومية  الدوائر  وجميع  ال�سرتاتيجين  ال�سركاء  مع  التن�سيق  يتم 
وواجبات  اأدوار  لها  عمل  ف��رق  �سبعة  ت�سكيل  ومت  واملحلية  الحت��ادي��ة 
امل�سروع  متطلبات  لتنفيذ  حم���ددة  اخت�سا�ص  وم��ن��اط��ق  و���س��الح��ي��ات 
الإلكرتونية  للخدمات  العامة  الإدارة  منت�سبي  امل��واط��ن  العن�سر  من 
الفرق  اأع�ساء  �سمن  الن�سائية  العنا�سر  دور  اإىل  ولفت  والت�����س��الت. 
امل��خ��ت��ل��ف��ة م��ن��ه��ا ال��ف��رق امل��ي��دان��ي��ة م��ن ���س��ب��اط و���س��ف ���س��ب��اط الإدارة 
والإدارية  التقنية  املجالت  بن  تخ�س�ساتهن  تختلف  واللواتي  العامة 
اأي�سا على  واحلا�سالت على �سهادات علمية كاملاج�ستري وممن ح�سلن 
���س��ه��ادات واع��ت��م��ادات دول��ي��ة يف اجل���ودة وال��ت��م��ي��ز. و ب���دوره ق��ال الرائد 
امل�سروع  املهنية يف  وال�سالمة  اجل��ودة  رئي�ص فريق  �سامل عبداهلل �سقر 
ال����وزارة  و���س��ي��ا���س��ات  منهجيات  ع��ل��ى  ب��ن��اء  مت  ال��ف��رق  جميع  ت�سكيل  اإن 
والتميز  اجل���ودة  معايري  متطلبات  تلبي  ومب��ا  ال�ساأن  ه��ذا  يف  املعتمدة 
املهنية من  اأع�ساء فريق اجلودة وال�سالمة  اأن كافة  واأ�ساف  الأداء.  يف 
اجلودة  كموا�سفة  والتميز  اجل��ودة  دولية يف  اعتمادات  على  احلا�سلن 
يف  املحدث  للتميز  الأوروبي  والنموذج  و18001  و14001   9001
املهام والأدوار مبراقبة ومتابعة  بناء على توزيع  2013م مت تكليفهم 
امل�����س��روع لتحقيق الأه����داف املعتمدة  اأع��م��ال وواج��ب��ات ك��اف��ة ال��ف��رق يف 
ح�سب خطط العمل التي مت ت�سمينها لدرا�سة اجلدوى ولتحقيق اأعلى 
درجات ال�سالمة املهنية جلميع املعنين وح�سب �سيا�سة البيئة وال�سحة 

وال�سالمة املهنية املعتمدة بالوزارة.

مركز جامع ال�سيخ زايد الكبري ينظم �سبع حما�سرات يف �سبتمرب املا�سي
معانيه.   وت�����دب�����ر  ق�����راءت�����ه  ع���ل���ى 
وي����ه����دف امل����رك����ز م����ن خ�����الل هذه 
تعزيز  اإىل  وامل��ح��ا���س��رات  ال��ربام��ج 
دوره يف جمال توعية اأفراد املجتمع 
لديننا  ال�سمحة  والتعاليم  بالقيم 
مركز  اأن  اإىل  وي�������س���ار  احل���ن���ي���ف. 
جامع ال�سيخ زايد الكبري باأبوظبي 
اأب���رز اجل��ه��ات واملوؤ�س�سات  ب��ات م��ن 
وبرامج  حم���ا����س���رات  ت��ن��ظ��م  ال��ت��ى 
ثقافية ودينية توعوية ب�سكل دوري 
يذكر  اأبوظبي.  اإم���ارة  يف  وم�ستمر 
اأن مركز جامع ال�سيخ زايد الكبري 
التابع لوزارة �سوؤون الرئا�سة يحظى 
ال�سيخ  �سمو  م��ن  ومتابعة  برعاية 
نائب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور 
رئي�ص جمل�ص ال��وزراء وزير �سوؤون 
الرئا�سة وتاأ�س�ص املركز ليكون نواة 
التي  والفكرية  الثقافية  للحركة 
تتمحور حول اجلامع انطالقا من 
التي  وال��وط��ن��ي��ة  الثقافية  القيمة 
ت��ع��رب ع���ن امل��ف��اه��ي��م وال��ق��ي��م التي 
بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  ر�سخها 
ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �سلطان 
الوجدان  يف  امل��ت��ج��ذرة  القيم  تلك 
وال����وع����ي وال����ت����ي ت�����س��ك��ل ام����ت����دادا 
من  امل�ستلهمة  ال��وط��ن��ي��ة  ل��ل��ه��وي��ة 

تعاليم ديننا احلنيف.

•• ابوظبي-وام:

ن��ظ��م م���رك���ز ج���ام���ع ال�����س��ي��خ زاي���د 
ب��اأب��وظ��ب��ي �سبع  ال��ك��ب��ري يف م��ق��ره 
املا�سي  �سبتمرب  خالل  حما�سرات 
ب��ي��ن��ه��م��ا حم���ا����س���رت���ان �سمن  م���ن 
ال���ذك���ر احل��ك��ي��م الأوىل  ب��رن��اجم��ه 
واألقتها  ن��ل��ق��اه  ق��ل��ب  ب����اأي  ب��ع��ن��وان 
امل��ح��ا���س��رة اع���ت���دال ال�����س��ام�����س��ي يف 
ثم  امل��ا���س��ي  �سبتمرب  م��ن  ال��ع��ا���س��ر 

التي  اأم������ي  م���ات���ت  اإذا  حم���ا����س���رة 
األقاها ف�سيلة ال�سيخ و�سيم يو�سف 
ال�سهر  ال��راب��ع وال��ع�����س��ري��ن م��ن  يف 
�سمن  املحا�سرتان  وج��اءت  نف�سه. 
ينظمها  ال��ت��ي  امل��ح��ا���س��رات  �سل�سلة 
الكبري  زاي���د  ال�سيخ  ج��ام��ع  م��رك��ز 
احل�ساري  دوره  اإط���ار  يف  اأ�سبوعيا 
التفاعل  بهدف  والثقايف  والفكري 
مع املجتمع املحلي وتنميته ثقافيا 
ال�سيخ  األقى ف�سيلة  ومعرفيا. كما 

حما�سرات  خ��م�����ص  ي��و���س��ف  و���س��ي��م 
�سمن �سل�سلة املحا�سرات ال�سهرية 
روائ������ع ال��ت��ب��ي��ان يف ت��ف�����س��ري اآي����ات 
امل��رك��ز يوم  ال��ق��راآن وال��ت��ي ينظمها 
اأ�سبوع وتعني هذه  الثنن من كل 
التبيان  روائ���ع  بتو�سيح  ال�سل�سلة 
يف كتاب اهلل من الناحية البالغية 
وكذلك تو�سيح الإعجاز اللغوي يف 
اآياته وتف�سري معان واأ�سرار واأحكام 
والت�سجيع  الكرمي  القراآن  وفوائد 
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طالب مدار�ص اأب�ظبي ي�ستاأنف�ن الدرا�سة بعد عطلة عيد الأ�سحى املبارك
•• اأبوظبي -وام:

با�سر �سباح ام�ص طالب مدار�ص اإمارة اأبوظبي الدوام املدر�سي بعد انتهاء 
اأبوظبي  جمل�ص  م�سوؤويل  م��ن  ع��دد  ق��ام  و   . امل��ب��ارك  الأ�سحى  عيد  عطلة 
اأبوظبي  يف  الإم���ارة  م��دار���ص  من  لعدد  تفقدية  ميدانية  ب��زي��ارات  للتعليم 
والعن واملنطقة الغربية لالإطالع على �سري العمل يف اليوم الأول بعد عطلة 
العيد حيث لوحظ التزام كامل يف العديد من املدار�ص بن�سبة 100باملائة. 
وقد ا�ستاأنفت جميع املدار�ص اليوم الدرا�سي ومتابعة الدرو�ص اليومية وفقا 
للخطة الدرا�سية ال�سنوية املو�سوعة حيث قام املجل�ص باإبالغ جميع املدار�ص 
ال�سبوع املا�سي ب�ساأن عطلة عيد الأ�سحى املبارك ومواعيد الدوام الر�سمية 
و�سرورة التوا�سل مع جميع اأولياء الأمور لتحفيز اأبنائهم الطلبة وتاأكيد 

الأ�سحى  عيد  عطلة  بعد  امل��ح��ددة  امل��واع��ي��د  يف  باحل�سور  الل��ت��زام  اأهمية 
املبارك. وتقدمت معايل الدكتورة اأمل القبي�سي مدير عام جمل�ص اأبوظبي 
املبارك  الأ�سحى  عيد  مبنا�سبة  والتربيكات  التهاين  اآي��ات  باأ�سمى  للتعليم 
واأولياء  والطلبة  الرتبوي  بامليدان  العاملن  وجميع  الر�سيدة  القيادة  اإىل 
امورهم راجية من اهلل تعاىل اأن يعيده على قيادتنا احلكيمة ووطننا الغايل 

باخلري والرخاء والربكات. 
واأكدت معاليها على اأهمية التزام الطلبة باحل�سور وا�ستئناف الدرا�سة وفق 
اخلطة الدرا�سية ال�سنوية بهدف تقدمي املناهج يف املواعيد املحددة �ساكرة .. 
حر�ص اأولياء الأمور على ت�سجيع اأبنائهم على احل�سور وحتقيق ال�ستفادة 
دوام  الطلبة  لأبنائنا  متمنية  الطلبة  جلميع  الدرا�سية  املناهج  من  املثلى 

التوفيق والتقدم والنجاح. 

•• دبي-وام:

ي��وم وقفة عرفات  العمال يف  دب��ي عيديه على  بلدية  وزع��ت 
وك��ذل��ك ث��ان اأي���ام عيد الأ���س��ح��ى امل��ب��ارك مب��واق��ع عملهم . 
البلدية لتقدمي كل ما  اإط��ار �سعي  وياأتي توزيع العيدية يف 
ي�سعد ويفرح الفئة العمالية ويذكر باأن بلدية دبي �سبق لها 
اأبرزها مهرجان  العمال  الفعاليات لفئة  العديد من  تنظيم 
العاملي  العمال  يوم  مع  بالتزامن  يقام  الذي  العاملي  العمال 
وت�ستمر فعاليته ملدة 25 يوما تتنوع بن حما�سرات دينية 
وفعاليات واأن�سطة ريا�سية اإىل جانب ذلك مت تكرمي 726 

عامال خالل هذه املنا�سبة.

بلدية دبي ت�زع العيدية على عمالها 

جلنة اإعداد الدليل العربي اخلليجي ت��سي بعر�سه على جمل�ص وزراء العمل يف دول التعاون

هيئة البيئة واملحميات الطبيعية وال�سع�دية للحياة الفطرية ت�قعان اتفاقية ب�ساأن احلفاظ على النمر العربي

ملتقى التقييم الأكادميي لكلية الإمارات للتكن�ل�جيا يتبنى الع�سف الذهني لتط�ير املخرجات

م�صتهدفًا �صقل خربات االأر�صيفيني واالرتقاء مبهاراتهم

الأر�سيف ال�طني ينظم دورتني متخ�س�ستني باإدارة ال�سجالت وال�ثائق اجلارية وال��سيطة

•• اأبوظبي-وام:

عقدت كلية الإمارات للتكنولوجيا 
الأول  ال�������س���ن���وي  امل��ل��ت��ق��ى  ام�������ص 
للكلية  الأك�������ادمي�������ي  ل��ل��ت��ق��ي��ي��م 
من  ت�سعن  مب�ساركة  وبراجمها 
بالكلية  التدري�ص  هيئة  اأع�����س��اء 

وروؤ�ساء الأق�سام.
مناق�سة  امل����ل����ت����ق����ى  خ�������الل  مت 
ملجمل  ال�������س���ن���وي���ة  ال���ت���ق���ي���ي���م���ات 
والأكادميية  التعليمية  العملية 
ت����دار�����ص  مت  ح����ي����ث  ال���ك���ل���ي���ة  يف 
الرئي�سة  الإح�����س��ائ��ي��ة  امل��وؤ���س��رات 
املتعلقة بجودة العملية التعليمية 
التدري�ص  هيئة  اأع�����س��اء  وتقييم 
الطلبة  اأداء  م��وؤ���س��رات  وت��ق��ي��ي��م 
الألفن  ق���راب���ة  ع���دده���م  ال��ب��ال��غ 
وخ��م�����س��م��ائ��ة ط���ال���ب وط��ال��ب��ة يف 
الربنامج  يف  الكلية  تخ�س�سات 
اإدارة   : وتخ�س�سات  التاأ�سي�سي 
املعلومات  وتكنولوجيا  الأع��م��ال 
املالية  والعلوم  الب�سرية  وامل���وارد 
وامل�سارف  ال��ت��ج��اري��ة  وال���ب���ن���وك 

واملحا�سبة  والتمويل  الإ�سالمية 
والإعالم والعالقات العامة.

وذك��ر وائ��ل الأنقر رئي�ص جمل�ص 
امل��ل��ت��ق��ى ثمن  ان  ال��ك��ل��ي��ة  اأم����ن����اء 
ال�����ذي ح�سل  ال���ن���وع���ي  ال���ت���ط���ور 
مل��ج��م��ل ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف 
لعقد  منا�سبة  ك��ان��ت  كما  الكلية 
اأهم  جل�سة ع�سف ذهني لتدار�ص 
التطويرية  وامل��ق��رتح��ات  الف��ك��ار 
املجل�ص  ام�������ام  ����س���ت���ط���رح  ال����ت����ي 
لعتمادها  ل��ل��ك��ل��ي��ة  الك����ادمي����ي 
العام الكادميي  وتطبيقها بداية 
وطالبات  لطلبة  خدمة  اجل��دي��د 
روؤيتها  م���ع  وان�����س��ج��ام��ا  ال��ك��ل��ي��ة 

ور�سالتها.

و�ستعر�ص خطط العمل هذه اإىل 
اجتماعه  يف  الأك���ادمي���ي  املجل�ص 
الأول يف العام الدرا�سي 2014-
اىل  امل��ل��ت��ق��ى  دع����ا  ك��م��ا   2015
م��راج��ع��ة ه��ي��ك��ل ب��ع�����ص ال����دورات 
التقييم  واأ���س��ال��ي��ب  وم��ت��ط��ل��ب��ات 
على  احل�������س���ول  يف  ل��ل��م�����س��اع��دة 

الإجنازات الأكادميية العليا.
ان  الأمناء  رئي�ص جمل�ص  وك�سف 
كلية المارات للتكنولوجيا ت�سعى 
دوما اىل تطوير منظومة التعليم 
وال��ت��ع��ل��م ب��ه��ا م���ن خ���الل تنظيم 
برنامج  ل���ك���ل  دوري�������ة  م��ل��ت��ق��ي��ات 
اك��ادمي��ي على ح��ده يف ك��ل ف�سل 
اع�ساء  خ��الل��ه  ي��ج��ت��م��ع  درا����س���ي 

ا�ستلهامه من  التدري�ص مت  هيئة 
النظام  هذا  ويعتمد  الكلية  روؤي��ة 
درجة   360 التقييم  م��ب��داأ  على 
وي�سمل جمال التدري�ص اجلامعي 
املجتمع  العلمي وخدمة  والبحث 
املنظومة  ه���ذه  ال��ق�����س��م  واع��ت��م��د 
اجلديدة مع بداية العام الدرا�سي 
هيئة  اأع�����س��اء  ع��ل��ى  تعميمه  ومت 
با�ستح�سان  وح���ظ���ي  ال��ت��دري�����ص 
اجل��م��ي��ع خ��ا���س��ة واأن����ه ي��رم��ي اىل 
والإنتاجية  الأداء  موؤ�سرات  رف��ع 

العلمية والأكادميية.
ا�سرف على امللتقى الدكتور حممد 
والدكتور  الكلية  عميد  �سموده 
�سفوت يو�سف التل نائب العميد 

واختتم امللتقى بعدة تو�سيات من 
قبل الإدارات �سملت دعوة الق�سام 
جمموعات  عقد  اىل  الك��ادمي��ي��ة 
عينة  م��ع  ف�سلية  ذه��ن��ي  ع�����س��ف 
ل�ستك�ساف  ل���ل���ط���الب  مم���ث���ل���ة 
والتعلم  ل��ل��ت��ج��رب��ة  ت�������س���وره���م 
اإىل  التو�سل  اأج��ل  م��ن  والتعليم 

احللول املنا�سبة.
ا�ستخدام  اىل  امل��ل��ت��ق��ى  دع���ا  ك��م��ا 
اجلذري  ال�سبب  حتليل  طريقة 
ق�سم  ك��ل  يقوم  ان  على  للم�سكلة 
ب�����اإع�����داد خ���ط���ة عمل  اأك�����ادمي�����ي 
ملعاجلة اختالل التعليم واملناطق 
يف  حتديدها  مت  ال��ت��ي  التعليمية 
ال�سنوية..  ال�ستعرا�ص  تقارير 

هيئة التدري�ص بعينة مماثلة من 
الطلبة يتم فيها الع�سف الذهني 
ال�������ذي ي���ح���ق���ق ت����ب����ادل الأف����ك����ار 
وت����ه����دف ه�����ذه امل�����ب�����ادرة وت���اأت���ي 
الول  امللتقى  لتو�سيات  ا�ستجابة 
الكلية  خم����رج����ات  ت���ط���وي���ر  اىل 
ال�ساتذة  اراء  ع��ل��ى  واحل�����س��ول 
والطلبة ومناق�ستها وتدعيم هذه 
البحثية  بال�ستبانات  امللتقيات 
البحث  ق�������س���م  ي���ج���ري���ه���ا  ال����ت����ي 
دوريا  اجل���ودة  و�سمان  املوؤ�س�سي 
طلبة  وتطلعات  اراء  ل�ستق�ساء 

الكلية.
و�سعت  الكلية  ان  اىل  اأ���س��ار  كما 
اأع�ساء  اأداء  لإدارة  جديدا  نظاما 

والدكتور  الأك���ادمي���ي���ة  ل��ل�����س��وؤون 
اجلودة  ادارة  مدير  من�سور  ن��زار 
والدكتور  امل��وؤ���س�����س��ي  وال���ب���ح���ث 

وبح�سور روؤ�ساء الأق�سام.
اخ������ر ح�������ددت كلية  م����ن ج����ان����ب 
ووفقا  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  الإم�������ارات 
للعام  الأك��������ادمي��������ي  ل���ل���ت���ق���ومي 
اجل�����ام�����ع�����ي اجل������دي������د ي�������وم غد 
بالف�سل  للت�سجيل  موعد  كاخر 
الأكادميي  للعام  الأول  الدرا�سي 
ي���وم  واخ�������ر   2015  2014
الدرا�سية  امل��واد  وا�سافة  ل�سحب 
نتائجها  احت�ساب  دون  اجلامعية 
ع���ل���ى ال���ط���ل���ب���ة امل�������س���ج���ل���ن من 

امل�ستجدين والقدامى.

•• اأبوظبي-الفجر:

التابع  ال��وط��ن��ي  الأر���س��ي��ف  ينظم 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  لدولة 
جمال  يف  تخ�س�سيتن  دورت�����ن 
والوثائق اجلارية  ال�سجالت  اإدارة 
وال��و���س��ي��ط��ة ، يف ال��ف��رتة م��ن 12 
مبقره  2014م  اأكتوبر   23 اإىل 
يف اأب��وظ��ب��ي، اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأنه 
�سيتم تنظيم الدورتن يف فرتتن 
املقرر  اإذ من  زمنيتن متتاليتن؛ 

املتخ�س�ستن  ال���دورت���ن  ب��ه��ات��ن 
����س���ق���ل خ���������ربات الأر�����س����ي����ف����ي����ن 
املهنية،  مب���ه���ارات���ه���م  والرت�����ق�����اء 
اأر�سيفات  ل��ت��ن��ظ��ي��م  وت���اأه���ي���ل���ه���م 
اجلهات احلكومية وفق الت�سريعات 
املعتمدة بالدولة، واملعايري العاملية، 
واأف�سل املمار�سات املتبعة يف حفظ 

الأر�سيف وتنظيمه.
وت�����س��م��ل ال����دورت����ان حم����اور تعزز 
خ����ربات ال��ع��ام��ل��ن ب��الأر���س��ي��ف يف 
يخ�ّص  فيما  احل��ك��وم��ي��ة،  اجل��ه��ات 

اأن تكون مدة كل دورة خم�سة اأيام؛ 
كبري  ع��دد  م�ساركة  امل��ت��وق��ع  وم��ن 
م��ن امل��وظ��ف��ن مي��ث��ل��ون 52 جهة 

احتادية بالدولة. 
متابعة  اإط�������ار  يف  ذل�����ك  وي����اأت����ي   
تنظيم  مل�ساريع  الوطني  الأر�سيف 
احلكومية  اجل����ه����ات  اأر����س���ي���ف���ات 
ب��ال��دول��ة، ومت��ك��ي��ن��ه��ا م��ن تطبيق 
املقايي�ص العاملية يف جمال التوثيق 

والأر�سفة.
الوطني  الأر����س���ي���ف  وي�����س��ت��ه��دف 

اإع�����ادة تنظيم  امل��ت��ب��ع��ة يف  الآل���ي���ات 
اإدارة  واأ�ساليب  املبعر،  الأر�سيف 
والو�سيطة،  اجل����اري����ة  ال���وث���ائ���ق 
واأه��م الإج��راءات الفنية املتبعة يف 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الأر���س��ي��ف،  تنظيم 
الأر�سيف  اإدارة  يف  املتبعة  الآل��ي��ة 

الإلكرتوين.
ويتطلع الأر�سيف الوطني اإىل بذل 
املجال؛  املزيد من اجلهود يف هذا 
الدورتن  ا�ستكمال  بعد  يعمل  اإذ 
وتنفيذهما بنجاح على التخطيط 

•• املنامة-وام:

املكلفة  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأو�����س����ت 
ال��ع��رب��ي اخلليجي  ب��اإع��داد ال��دل��ي��ل 
والتو�سيف  ل��ل��ت�����س��ن��ي��ف  امل����وح����د 
�سل�سلة  خ���ت���ام  يف  اجل���دي���د  امل��ه��ن��ي 
اجتماعات عقدتها لتحديث الدليل 
.. بتكليف املكتب التنفيذي بعر�ص 
م�سروع الدليل اخلليجي للت�سنيف 
على   2014 امل��ه��ن��ي  وال��ت��و���س��ي��ف 
الدورة ال� 31  ملجل�ص وزراء العمل 
يف دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج 
العربية التي تعقد يف الكويت خالل 
�سهر نوفمرب 2014 مع التو�سية 
بالعمل  اللجنة  وق���ررت  باعتماده. 
اعتماده  ب��ع��د  اخل��ل��ي��ج��ي  ب��ال��دل��ي��ل 

اإىل زي��ادة الطلب على الأيدي  اأدى 
الفعلية  الحتياجات  ل�سد  العاملة 
ال��ت��ي ت��ط��ل��ب��ه��ا ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ن��م��ي��ة يف 
لذلك  نتيجة  اأنه  واأ�ساف  املنطقة. 
والوظائف  الخت�سا�سات  تنوعت 
القت�سادية  القطاعات  خمتلف  يف 
مم�����ا ج���ع���ل احل�����اج�����ة م���ل���ح���ة اإىل 
تنظيم القوى العاملة وا�ستخدامها 
�سيا�سات  وتن�سيق  ور�سم  وتدريبها 
ال�ستخدام وحتديد الأجور وو�سع 
والتدريبية  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال���ربام���ج 
املختلفة واإعداد البيانات الإح�سائية 

وغريها من املجالت. 
واأو�سح اأن دول جمل�ص التعاون متثل 
ومتجان�سا  متكامال  عربيا  اإقليما 
امل�ساريع  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ت�����س��ع��ى  وه����ي 

املوحد للت�سنيف والتو�سيف املهني 
م�سرتك  تفاهم  لغة  توفري  اإىل   ..
تي�سر  امل��ه��ن��ي��ة  ب��ال��ه��ي��اك��ل  ت��ت��ع��ل��ق 
ومقارنة  وت����ب����ادل  ج��م��ع  ع��م��ل��ي��ات 
معلومات �سوق العمل على امل�ستوى 
اخلليجي.  امل�ستوى  وعلى  الوطني 
وي�����س��ع��ى ال���دل���ي���ل ل��ت��وف��ري من���وذج 
دول  ب��ه  ت�سرت�سد  مهني  ت�سنيف 
وتطوير  اإع��داد  يف  التعاون  جمل�ص 
ت�سانيفها املهنية الوطنية وت�سهيل 
العاملة  ال��ق��وى  معلومات  معاجلة 
ومن  الآيل  احل��ا���س��ب  ب��ا���س��ت��خ��دام 
املوؤمل منه توحيد امل�سميات املهنية 
امل�ستوى  ع��ل��ى  ال��رم��زي��ة  واأرق��ام��ه��ا 
بلغة  ال��ت��ع��ام��ل  لتي�سري  اخل��ل��ي��ج��ي 
�سوق  معلومات  جم��ال  يف  م�سرتكة 

مل�����دة ���س��ن��ة ك���ف���رتة جت��ري��ب��ي��ة يتم 
ومرئيات  مالحظات  جمع  خاللها 
الدول الأع�ساء عليه وتعر�ص على 
نهاية  ال��ق��ادم  اجتماعها  يف  اللجنة 
عام 2015 على اأن تراجع اللجنة 
للتطورات  وف��ق��ا  وحت��دث��ه  ال��دل��ي��ل 
اأ�سواق العمل يف دول  التي ت�سهدها 
جمل�ص التعاون ويف �سوء مالحظات 

ومرئيات الدول الأع�ساء. 
مدير  اجلا�سم  اأحمد  عقيل  و�سرح 
ملجل�ص  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل���ك���ت���ب  ع������ام 
وزراء  وجم���ل�������ص  ال���ع���م���ل  وزراء 
التطور  اأن   .. الجتماعية  ال�سوؤون 
الق��ت�����س��ادي والج��ت��م��اع��ي يف دول 
جمل�ص التعاون كان له الأثر الكبري 
الذي  الأم���ر  العمل  �سوق  تو�سع  يف 

الإح�سائية املتعلقة بالهياكل املهنية 
الوطنية وبالتايل الإقليمية يتم يف 
الآنية  بالحتياجات  التنبوؤ  �سوئها 
العاملة  ال��ق��وى  م��ن  وامل�ستقبلية 
ومبقدار العر�ص والطلب وبالتايل 
للعمل  العملية  الإج�����راءات  ات��خ��اذ 
والطلب  العر�ص  بن  امل��وازن��ة  على 
بع�ص  يف  الخ����ت����ن����اق����ات  ل����ت����ف����ادي 
امل����ج����الت وال���ف���ائ�������ص يف جم���الت 
الطموح  ه�����ذا  ول��ت��ح��ق��ي��ق  اأخ�������رى 
ينبغي ا�ستخدام لغة م�سرتكة تي�سر 
املعلومات  هذه  وتبادل  ون�سر  جمع 
اأ�سا�سا  مب��ف��ردات��ه  ال��دل��ي��ل  ومي��ث��ل 
امل�سرتك  التفاهم  لغة  لبناء  فاعال 

بن دول جمل�ص التعاون. 
اخلليجي  العربي  الدليل  وي��ه��دف 

التطور  ع��ج��ل��ة  ل���دف���ع  الإمن���ائ���ي���ة 
مما  القت�سادي  والإن��ت��اج  والتقدم 
ي���ف���ر����ص �������س������رورة اله���ت���م���ام���ات 
التكامل  فاعلية  وت�سريع  بتحقيق 
يف تخطيط وتنمية املوارد الب�سرية 
التوجيه  ���س��ي��ا���س��ات  ت��ن�����س��ي��ق  ويف 
والإر������س�����اد والإع��������داد امل��ه��ن��ي فقد 
برزت احلاجة اإىل ت�سنيف وتبويب 
تلك املهن والوظائف يف اإطار دليل 
للت�سنيف  م��وح��د  خليجي  ع��رب��ي 
والتو�سيف املهني يت�سمن تفا�سيل 
الأع���م���ال وال���واج���ب���ات ال��ت��ي ت���وؤدي 
يف ك��ل م��ه��ن��ة. واأ����س���ار اجل��ا���س��م اإىل 
للموارد  الإق��ل��ي��م��ي  التخطيط  اأن 
توفر  على  يقوم  اأن  بد  ل  الب�سرية 
واملعلومات  ال��ب��ي��ان��ات  م���ن  رك���ي���زة 

العربي  ال���دل���ي���ل  ومي���ت���از  ال���ع���م���ل. 
اخل��ل��ي��ج��ي ب��اأن��ه ان��ب��ث��ق اأ���س��ا���س��ا من 
واقع ميادين العمل يف دول جمل�ص 
التعاون لدول اخلليج العربية وجاء 
فقد  لحتياجاتها  وملبيا  من�سجما 
قام فريق العمل بدرا�سة الت�سانيف 
م�ستوى  على  املهنية  والتو�سيفات 
ا���س��ت��م��ارة م�سح  اإع�����داد  وط��ن��ي ومت 
التو�سيف  م���ن  ل��ع��ي��ن��ات  م���ي���داين 
من  للتاأكد  جمل�ص  دول  يف  املهني 
ويتميز  ال��ت��و���س��ي��ف.  م�����س��داق��ي��ة 
اخلليجي  العربي  الدليل  م�سروع 
املوحد للت�سنيف والتو�سيف املهني 
ب��ال��واق��ع��ي��ة وامل�����س��داق��ي��ة م��ن حيث 
جمل�ص  دول  واق����ع  م���ع  ان�����س��ج��ام��ه 

التعاون.

•• الريا�ص-وام:

واملحميات  ال��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة  وق��ع��ت 
الهيئة  و  ال�����س��ارق��ة  يف  الطبيعية 
الفطرية  ل��ل��ح��ي��اة  ال�������س���ع���ودي���ة 
اتفافية ب�ساأن احلفاظ على النمر 
التي  التفاقية  وتن�ص   . العربي 
وق��ع��ه��ا ال��ط��رف��ان يف ال��ري��ا���ص..

برناجما  ال��ه��ئ��ي��ت��ن  تنفيذ  ع��ل��ى 
العربية  النمور  على  للمحافظة 
التعاون  وت��ط��وي��ر  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف 

للحياة  ال�سعودية  الهيئة  رئي�ص 
الربنامج  وت�����س��م��ن  ال��ف��ط��ري��ة. 
الإكثار  بربامج  اجلانبن  ال��ت��زام 
النوع  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  اإط������ار  يف 
الطبيعية  ان��ت�����س��اره��ا  م��ن��اط��ق  يف 
الالزمة  ال��ت�����س��ه��ي��الت  وت���وف���ري 
العمل  بجانب  الربنامج  لجن��اح 
الرعاية  �سبل  اأف�سل  على تقدمي 
م�����ن ح���ي���ث احل����ف����ظ وال���ع���ن���اي���ة 
البيطرية  وال��رع��اي��ة  وال��ت��غ��ذي��ة 
ل��ل��ن��م��ور ال��ع��رب��ي. و ي��ق��دم مركز 

ك��ان��ت م��ه��دد ب��الن��ق��را���ص نتيجة 
ع��وام��ل ك��ث��رية. واأ���س��اف��ت نعمل 
باعتبار  ال�سعودين  الأ�سقاء  مع 
�سحراوية  بيئة  يف  ن�سرتك  اأن��ن��ا 
ت�ساري�سها  يف  متماثلة  واح����دة 
م��ي��اه��ه��ا يف غالب  ون������درة  و����س���ح 
الأح����ي����ان ع��ل��ى ت���ب���ادل اخل����ربات 
الأبحاث  خمتلف  يف  وال��ت��ج��ارب 
حتى  العربية  النمور  تخدم  التي 
ت��ب��ق��ى م����وج����ودة ون�����س��ت��ط��ي��ع اأن 
القادمة  لالأجيال  عليها  نحافظ 

النمور  على  املحافظة  جم��ال  يف 
وفقا  وا����س���ت���دام���ت���ه���ا  ال���ع���رب���ي���ة 
احلياة  على  املحافظة  لتفاقية 
الطبيعية  وم��واط��ن��ه��ا  ال��ف��ط��ري��ة 
لدول  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����ص  دول  يف 
اتفاقية  وق���ع  ال��ع��رب��ي��ة.  اخل��ل��ي��ج 
التعاون من جانب الدولة �سعادة 
هيئة  رئي�ص  ال�سويدي  �سيف  هنا 
الطبيعية وعن  البيئة واملحميات 
اجل��ان��ب ال�����س��ع��ودي الأم����ري بندر 
�سعود  اآل  ب���ن حم��م��د  ���س��ع��ود  ب���ن 

برنامج  ت��ط��ل��ب  م���ت���ى  وال���ن�������س���ل 
الإك���ث���ار اخل��ا���ص ب��ذل��ك. وقالت 
���س��ع��ادة ه��ن��ا ���س��ي��ف ال�����س��وي��دي اإن 
الهيئة  ب��ن  القائم  ال��ت��ع��اون  ه��ذا 
و بن الأ�سقاء يف اململكة العربية 
ال�سعودية يهدف اإىل تو�سيع اآفاق 
اجلانبن.. بن  التعاون  عالقات 

م�سرية اىل اإطالق برنامج جديد 
النمور  على  احلفاظ  اإىل  يهدف 
ال���ع���رب���ي���ة وت���ك���اث���ره���ا ودمي���وم���ة 
اأن  بعد  الطبيعة  يف  ا���س��ت��م��راره��ا 

الربية  احليوانات  واكثار  حماية 
بالنقرا�ص  امل����ه����ددة  ال���ع���رب���ي���ة 
الدعم الفني يف جمالت الأبحاث 
م�����ن ح����ي����ث ال����ن����ظ����ام ال����غ����ذائ����ي 
والرعاية  وال��ت��ك��اث��ر  والج����ه����اد 
ال�����س��ح��ي��ة وال���ت���غ���ذي���ة والك����ث����ار 

واحلمل ورعاية ال�سغار. 
اإن�ساء  الت���ف���اق���ي���ة  ���س��م��ل��ت  ك���م���ا 
املنوية  اآل��ي��ة حل��ف��ظ احل��ي��وان��ات 
ل��ل��ن��م��ور ال���ع���رب���ي���ة وي����ك����ون لكل 
العينات  ا���س��ت��خ��دام  ح���ق  م��ن��ه��م��ا 

. يذكر اأن النمور العربية املهددة 
بالإنقرا�ص تعر�ص حاليا يف مركز 
العربية  اجل��زي��رة  �سبه  حيوانات 
ي�سم  حيث  ال�����س��ح��راء  منتزه  يف 
احليوانات  م���ن  ال��ع��دي��د  امل���رك���ز 
بالنقرا�ص  وامل����ه����ددة  ال����ن����ادرة 
والذئب  العربي  والطهر  كالفهد 
العربي كما يتيح مركز احليوانات 
للزوار فر�سة م�ساهدة احليوانات 
بيئاتها  وال��ت��ع��رف على  ق��رب  ع��ن 

الطبيعية و�سلوك حياتها .

احل���ك���وم���ي���ة ل���الرت���ق���اء ب���اأدائ���ه���م 
التطورات  مواكبة  من  ومتكينهم 

ت�ستهدف  اأخ��رى متطورة  لربامج 
الأخ�سائين بالأر�سيف يف اجلهات 

القيا�سية اأو الفنية اأو القانونية يف 
جمال الأر�سيف.
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الغاء اعالن �صابق
�سوري  فالح  حممد  ال�س�����ادة/وليد  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
ومكتوم  اجلن�سية  امارات  املحرمي  خوار  احويرار  �سعيد  وح�سن  اجلن�سية 
يف  رغبتهم  ابدو  قد  اجلن�سية  امارات  املرزوقي  عبداهلل  ح�سن  ا�سماعيل 
الغاء العالن ال�سابق ال�سادر يف جريدة الفجر يف العدد رقم 11116 بتاريخ 
2014/6/7 بخ�سو�ص الرخ�سة رقم CN 1014590 بال�سم التجاري: �سما 

العن لتلميع وزينة ال�سيارات واعادة الو�سع كما كان عليه .
ثم تقدموا بطلب الجراءات التالية:

تعديل ال�سم التجاري اىل/�سما ال�سام ل�سالح املركبات
فعلى كل من له حق العرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خالل  القت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11225 بتاريخ 2014/10/8

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

 رخ�سة رقم:CN 1030002 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من 7*1 اىل 1*7

تعديل ا�سم جتاري:من/فون �سوب
PHONE SHOP

اىل/كافترييا �ساورما ووك
SHAWARMA WOK CAFETERIA

تعديل ن�ساط/ا�سافة كافترييا )5610003(
تعديل ن�ساط/حذف بيع الهواتف املتحركة ولوازمها - بالتجزئة )4741011(

تعديل ن�ساط/حذف ا�سالح الهواتف املتحركة )9512002(
فعلى كل من له حق العرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خالل  القت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
لت�سليح  ال�سيارات  �سباق  ال�س�����ادة/ور�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�سيارات رخ�سة رقم:CN 1070212 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة راني�ص بتارو ماداثيل بالن بتاروماداثيل %100

تعديل وكيل خدمات/ا�سافة �سالح عبداهلل جابر حميد العلي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد �سالح عو�ص �سالح املنهايل

تعديل لوحة العالن / اجمايل من 1*1 اىل 5*1
تعديل ا�سم جتاري:من/ور�سة �سباق ال�سيارات لت�سليح ال�سيارات

AUTORACE AUTO REPAIR WORKSHOP

اىل/ور�سة �سباق ال�سيارات لت�سليح ال�سيارات
AUTORACE AUTO REPAIR WORKSHOP

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

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بني يا�ص ملعدات حقول النفط 

رخ�سة رقم:CN 1078612 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/امرية احمد عمر �سالح الربيكي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ امرية احمد عمر �سالح الربيكي من 100% اىل %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سيما عمر حممد عبداهلل %50

تعديل راأ�ص املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن / اجمايل من 2*1 اىل 0.60*0.20

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري:من/بني يا�ص ملعدات حقول النفط

BANIYAS OIL FIELD SUPPLIES
اىل/بني يا�ص ملعدات حقول النفط ذ.م.م

BANIYAS OIL FIELD SUPPLIES LLC
فعلى كل من له حق العرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
فرع    - للتجارة  املنادي  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1148061 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من 7*1.22 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من فرع اىل موؤ�س�سة فردية
تعديل ا�سم جتاري:من/موؤ�س�سة املنادي للتجارة - فرع

AL MANADI TRADING EST - BRANCH
اىل/بقالة املنادي

AL MUNADI GROCERY
تعديل ن�ساط/ا�سافة بقالة )4711003(

تعديل ن�ساط/حذف جتارة املواد الغذائية املعلبة واملحفوظة - باجلملة )4630101(
تعديل ن�ساط/حذف بيع املواد الغذائية املجمدة - بالتجزئة )4721033(

تعديل ن�ساط/حذف بيع الفواكه واخل�سروات الطازجة - بالتجزئة )4721001(
فعلى كل من له حق العرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
للمقاولت  امل�ستقبل  اجيال  ال�س�����ادة/�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وال�سيانة العامة ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1007161 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري:من/�سركة اجيال امل�ستقبل للمقاولت وال�سيانة العامة ذ.م.م
FUTURE GENERATIONS GEN CONTRACTING & MAINTENANCE LLC

اىل/�سركة اجيال امل�ستقبل لعمال النجارة واحلدادة امل�سلحة ذ.م.م
AJIAL AL MUSTQBL CARPENTERY & SMITHERY WORKS CO LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال النجارة امل�سلحة )4390004(
تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال حديد الت�سليح )4390005(

تعديل ن�ساط/حذف مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(
تعديل ن�ساط/حذف ال�سيانة العامة للمباين )4329901(

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

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

العدد 11225 بتاريخ 2014/10/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اليت انف�ستمنت ذ.م.م

 رخ�سة رقم:CN 1774259 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�سركاء

احمد �سديق حممد ح�سن خوري من 50% اىل %10
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عائ�سة �سديق حممد اخلوري %5
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة علي �سديق حممد ح�سن اخلوري %10
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عارف عبداهلل حممد �سادق اخلوري %75
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف فاطمة عبداهلل حممد �سادق اخلوري
فعلى كل من له حق العرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

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

العدد 11225 بتاريخ 2014/10/8

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

ل�ست�سارات النفط والغاز الربية والبحرية ذ.م.م
رخ�سة رقم:CN 1275035 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة زايد �سلطان ي�سلم بن حويل %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف احمد حممد علي مقطري العامري

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

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

العدد 11225 بتاريخ 2014/10/8

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

CN 1069933:لدارة العقارات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 11225 بتاريخ 2014/10/8

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

CN 1025087:لت�سليح ال�سيارات ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة خديجة �سعيد �سامل �سعيد ال�سكيلي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد �سليمان خلفان �سليمان نقبي

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

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

العدد 11225 بتاريخ 2014/10/8

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

ت��ع��ل��ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��وا���س��الت )ق���ط���اع النقل 

البحري( بان /�سوبر جيت لتاأجري الدراجات النارية قد تقدم 

بطلب ت�سجيل ال�سفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�سفينة  ه��ذه  ت�سجيل  على  اع��رتا���ص  له  كل من  على 

مدة  خ��الل  ابوظبي  ال�سفن  ت�سجيل  مكتب  مراجعة 

اق�ساها 60 يوما من تاريخ هذا العالن.

 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

                   اإ�صم ال�صفينة                    رقم الت�صجيل ال�صابق          العلم ال�صابق
               هالل العن 1                  جديدة                    جديدة

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  8  اأكتوبر 2014 العدد 11225

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  8  اأكتوبر 2014 العدد 11225

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ الهبة للملكية الفكرية 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 63942                         بتاريخ ايداع: 2004/10/02 
 با�س��م: �ص. جي ا�ص هولدنغز كورب

 وعنوانه: 679، يوك�سام �� دونغ، كانغنام ��� كو، �سيئول، جمهورية كوريا
 امل�سجلة برقم: 55744                         بتاريخ ت�سجيل:   22 /  10  / 2005

 و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف:
  02  /   10  /  2014  وحتى تاريخ :   02 /  10  / 2024

اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  8  اأكتوبر 2014 العدد 11225

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ الهبة للملكية الفكرية 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 63941                         بتاريخ ايداع: 2004/10/02 
 با�س��م: �ص. جي ا�ص هولدنغز كورب

 وعنوانه: 679، يوك�سام �� دونغ، كانغنام ��� كو، �سيئول، جمهورية كوريا
 امل�سجلة برقم: 55745                         بتاريخ ت�سجيل:   22 /  10  / 2005

 و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف:
  02  /   10  /  2014  وحتى تاريخ :   02 /  10  / 2024

اإدارة العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  8  اأكتوبر 2014 العدد 11225

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الربعاء  8  اأكتوبر 2014 العدد 11225

العدد  11225 بتاريخ 2014/10/8     
  اعادة اعالن ح�سور مدعي عليه بالن�سر    

يف الدعوى رقم 4668 ل�سنة 2014 ايجارات
 اىل املدعى عليها: الروؤية الوىل لل�سياحة �ص ذم م

 جمهول حمل القامة مبا ان املدعى: احمد عبدالرحيم العطار
بطلب  ام��ام مركز  اي��ج��ارات   2014 ال�سنة   4668 ال��دع��وى  اق��ام �سدكم  ق��د 
زايد  ال�سيخ  �سارع  مبنطقة   )1104( رقم  مكتب  املاأجور  باإخالء   : الزامكم 
وقررت   بالدعوى  اعلنتم  وقد  الدعوى.  ر�سوم  و�سداد  خالية  له  وت�سليمه 
الثنن  ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  اع���ادة  الق�سائية  اللجنة 
الثامنة     الق�سائية  اللجنة  ام���ام  4.15م  ال�����س��اع��ة   2014/10/27 امل��واف��ق 
بالدائرة البتدائية واملنعقدة مبقر املركز مببنى بلدية دبى لنظر الدعوى 

وقد امر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر
دفاع  من  مالديكم  وتقدمي  قانونا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت 
وم�ستندات. فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم 

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

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد  11225 بتاريخ 2014/10/8     
    اعالن ح�سور مدعي عليه بالن�سر    

يف الدعوى رقم 4673 ل�سنة 2014  
القانونية  وال�ست�سارات  للمحاماة  الزرعوين  عبدالرحيم  عليها:  املدعى  اىل   
جمهول حمل القامة  مبا ان املدعى: احمد عبدالرحيم العطار قد اقام �سدكم 
الدعوى 4673 ال�سنة 2014 ايجارات امام مركز بطلب الزامكم : باإخالء املاأجور 
له  وت�سليمه  زايد  ال�سيخ  �سارع  العطار مبنطقة  برج  بناية  املكتب رقم )1105( 
خايل والزامكم بان تدفعوا له مبلغ 60.000 درهم كاإيجار من 2014/1/1 وحتى 
2014/6/30 بال�سافة على مبلغ 30.000 درهم تعوي�ص ح�سب العقد وما ي�ستجد 
حتى الخالء التام. وقررت  اللجنة الق�سائية اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة 
يوم الثنن املوافق 2014/11/3 ال�ساعة 4.15م امام اللجنة الق�سائية الثامنة 
بالدائرة البتدائية واملنعقدة مبقر املركز مببنى بلدية دبى لنظر الدعوى وقد 
امر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر فانت مكلف باحل�سور 

او من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات.
مركز ف�ص املنازعات اليجارية

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد  11225 بتاريخ 2014/10/8     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/2234   جتاري  كلي       
امل��ع��م��ري  جم��ه��ول حمل  -اح��م��د حممد عبيد حممد  امل��ح��ك��وم عليه /1  اىل 
يف   2014/6/16 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ م�سرف ابوظبي ال�سالمي )�سركة م�ساهمة 
عامة( بحكمت املحكمةمبثابة احل�سوري بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي 
مبلغ وقدره )1.363.915 درهم(  والر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثن يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11225 بتاريخ 2014/10/8     

اعالن بيع  عقار بالن�سر     
فى الدعوى رقم 2014/150 تنفيذ عقاري

طالب التنفيذ: عي�سى علي احمد �سيبه ب�سفته من وثة املرحوم/ علي احمد �سيبه )ابن( واآخرون
 - )d63(  عنوانه: الم��ارات- امارة دبي- الرب�ساء الثانية- �سارع ام �سقيم بالجتاه اىل الرب�ساء- اجتاه
�سارع )24( فيال رقم )80(    املنفذ �سده: مرمي حيدر علي عنوانه: المارات- امارة دبي- الرب�ساء الثانية- 
�سارع ام �سقيم بالجتاه اىل الرب�ساء- اجتاه )d63( �سارع )24( فيال رقم )80( انه يف يوم الثالثاء املوافق 
2014/10/21 ال�ساعة 6.00 م�ساًء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجري بيع العقاري املو�سحة 

او�سافه ادناه امام اجلهة التي انيط بها البيع �سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
 www.emiratesauction.ae ( وعلى من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا 
يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301   من قانون الجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي بيان 
او�ساف املمتلكات: فيال �سكنية: الرب�ساء الثانية- رقم الر�ص 317- امل�ساحة 15.000.00 قدم مربع املقدرة 

ب�)5.200.000 درهم(   مالحظة: يدفع املبلغ فوراً.
 رئي�ص الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عجمان للتميز يطلع على جتربة برنامج دبي لالأداء احلك�مي املتميز
•• دبي-وام:

العامة  لالأمانة  التابع  املتميز  احلكومي  ل��الأداء  دبي  برنامج  فريق  اأطلع 
ام�ص  زي��ارت��ه  خ��الل  للتميز  عجمان  برنامج  وف��د   .. التنفيذي  للمجل�ص 
مقر الأمانة العامة يف دبي على جتربة الربنامج يف اإدارة املعرفة والتميز 
خمتلف  يف  ع��ام��ا   18 نحو  منذ  د�سنها  وال��ت��ي  دب��ي  حكومة  يف  املوؤ�س�سي 
جمالت العمل احلكومي ودور الربنامج يف ن�سر مفاهيم التميز والإبداع 

على امل�ستوين الفردي واملوؤ�س�سي. 
وا�ستعر�ص الربنامج جتربته الغنية واملمتدة واأطلع اأع�ساء الوفد الزائر 
و�سع خارطة طريق  وكيفية  املوؤ�س�سي  التميز  بناء  ومنهجيات  اآليات  على 
كيفية  ذل��ك  يف  مبا  عجمان  يف  احلكومية  للدوائر  امل�ستدام  التميز  لبناء 

واإ�سعاد  اجل��ودة  ثقافة  وتعميم  ن�سر  واأ�ساليب  واآليات  العمل  فرق  ت�سكيل 
واإمكانيات  ق��درات  من  الق�سوى  ال�ستفادة  كيفية  اىل  اإ�سافة  املتعاملن 
املوارد الب�سرية العاملة يف القطاع احلكومي وت�سجيعها على العمل والإنتاج 
وتقدمي اأف�سل ما لديها من مواهب واإبداعات خلدمة الوطن واملواطن. 
دبي  يف  احلكومي  التميز  بناء  ق�سة  الزائر  للوفد  الربنامج  فريق  و�سرح 
اآل  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  املبدعة وامللهمة ل�ساحب  القيادة  ودور 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل يف  مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
بناء منظومة عمل متكاملة تركز على التفوق يف اخلدمة وبناء القدرات 
موؤ�س�سات  جميع  اأ�سبحت  حتى  وامل��ب��دع  املنتج  العمل  وثقافة  الإن�سانية 
وا�ستعر�ص  امل�ستوى.  عاملية  واخلدمة  للخربة  بيوتا  دبي  حكومة  ودوائ��ر 
فريق الربنامج متطلبات النجاح يف بناء ثقافة التميز والإبداع يف العمل 

احلكومي .. موؤكدا الدور املركزي للقيادة املوؤ�س�سية يف هذا املجال. و�سرح 
ف��ري��ق ال��ربن��ام��ج دوره يف حت��دي��د الأه����داف وال��ت��وج��ه��ات واإع����داد املعايري 
اأف�سل  احل��ك��وم��ي ح�سب  والإب�����داع  التميز  وامل���ب���ادرات يف جم��ال  وال��ف��ئ��ات 
املمار�سات العاملية ون�سر الوعي والتدريب والدعم ملوظفي حكومة دبي من 
خالل الدورات التدريبية و الندوات واللقاءات احلوارية. ويعد الربنامج 
درا�سات ر�سا املتعاملن واملوظفن واملت�سوق ال�سري بهدف حت�سن وتطوير 

العمل احلكومي. 
تقديره..اإىل فريق  و  �سكره  للتميز  برنامج عجمان  من جانبه وجه وفد 
برنامج دبي لالأداء احلكومي املتميز والأمانة العامة للمجل�ص التنفيذي 
الدائم  املعرفة احلكومية وا�ستعدادهم  لإم��ارة دبي على جهودهم يف ن�سر 

لتقدمي الدعم وامل�ساندة املعرفية للجهات احلكومية كافة يف الدولة.

حاكم اأم القي�ين ي�سدر مر�س�مًا بتعيني 
مدير دائرة الأرا�سي والأمالك

•• اأم القيوين-وام:

ع�سو  املعال  را���س��د  ب��ن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ���س��در 
ب�ساأن  اأم��ريي��ا  مر�سوما  القيوين  اأم  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ص 
ت��ع��ي��ن ال�����س��ي��د ع��ل��ي اأح���م���د خ��ل��ف��ان م�����س��ف��ر م���دي���را لدائرة 
  5 اأم القيوين. ون�ص املر�سوم رق��م   الأرا���س��ي والأم���الك يف 
معه  يتعار�ص  اأو  يخالف  ن�ص  كل  اإلغاء  على   2014 ل�سنة 
اإ����س���داره و ين�سر يف  ت��اري��خ  اع��ت��ب��ارا م��ن  ب��ه  اأن يعمل  ع��ل��ى 

اجلريدة الر�سمية.

نائب قائد عام �سرطة عجمان يكرم اأطفال م�ؤ�س�سة حميد بن را�سد النعيمي اخلريية
•• عجمان -وام:

اأطفال موؤ�س�سة  ل�سرطة عجمان  العامة  القيادة  كرمت 
ح��م��ي��د ب���ن را����س���د ال��ن��ع��ي��م��ي اخل���ريي���ة مب��ن��ا���س��ب��ة عيد 
اإح��ت��ف��ال��ي��ة نظمها  الأ���س��ح��ى امل���ب���ارك .. وذل����ك خ���الل 
املوؤمنن  اأم  جمعية  مبنى  يف  املجتمعية  ال�سرطة  ق�سم 
بن  �سلطان  ال�سيخ  العميد  ���س��ع��ادة  بح�سور  اخل��ريي��ة 
عبداهلل النعيمي نائب قائد عام �سرطة عجمان. ح�سر 
الإحتفالية التي انطلقت فعالياتها بالن�سيد الوطني.. 
�سعادة العقيد علي �سعيد املطرو�سي مدير اإدارة مراكز 
ال�سباط  و�سف  ال�سباط  من  وعدد  ال�ساملة  ال�سرطة 
�سعيد  بنت  �سيخة  مدر�سة  طلبة  ق��دم  كما   .. والأف���راد 
واأكد  متنوعة  فنية  وفقرات  الرتاثية  لالأزياء  عرو�سا 
مدير اإدارة مراكز ال�سرطة ال�ساملة اأن الإحتفالية تاأتي 

يف اإطار الربامج والأن�سطة املجتمعية التي ت�سارك بها 
�سرطة عجمان اأفراد املجتمع لتوؤكد من خاللها الدور 
املجتمعي لل�سرطة لفتا اإىل الدور الكبري الذي حتققه 
الفعالية واملتمثل يف زراعة الب�سمة على �سفاه الأطفال 
واإي�سال ر�سالة ترتكز على عمق العالقة بن ال�سرطة 
اأن �سرطة عجمان ت�سعى من  واأ�ساف  املجتمع.  واأف��راد 
ودعم  العمل اخلريي  امل�ساركة يف  اإىل  فعالياتها  خالل 
والهيئات  اجلمعيات  تنفذها  التي  الإن�سانية  الأع��م��ال 
ال��دول��ة واإب����راز دور ال�سرطة  وامل��وؤ���س�����س��ات اخل��ريي��ة يف 
امل��ج��ت��م��ع��ي م���ن خ���الل م�����س��ارك��ة اجل��م��ه��ور يف خمتلف 
املنا�سبات. ويف نهاية احلفل قام نائب قائد عام �سرطة 
ع��ج��م��ان ب��ت��ك��رمي اأط���ف���ال م��وؤ���س�����س��ة ح��م��ي��د ب���ن را�سد 
واإلتقاط  عليهم  العيدية  وت��وزي��ع  اخل��ريي��ة  النعيمي 

ال�سور التذكارية معهم.

اأكرث من 23 األفًا عربوا منافذ 
راأ�ص اخليمة ذهابًا واإيابًا 

•• راأ�ص اخليمة-الفجر: 

بلغ عدد م�ستخدمي منافذ راأ�ص اخليمة خالل عطلة عيد الأ�سحى املبارك 
اأي من الثاين وحتى ال�ساد�ص من ال�سهر اجلاري 23 األفا و354 م�سافرا 
ذهابا وايابا وقال العميد �سلطان يو�سف النعيمي مدير عام الإدارة العامة 
لالإقامة و�سوؤون الأجانب يف راأ�ص اخليمة اأن عدد امل�سافرين القادمن اإىل 
اإمارة راأ�ص اخليمة عرب خمتلف منفذي مطار راأ�ص اخليمة الدويل ومنفذ 
ال�سقيقة خالل  الإم���ارة و�سلطنة عمان  ال��راب��ط بن  ال��ربي  ال���دارة  راأ���ص 

عطلة عيد الأ�سحى املبارك بلغ 10 اآلف و439 م�سافرا.

مبنا�سبة ي�م القلب العاملي بلدية عجمان تطلق مع وزارة ال�سحة مبادرة قلبي �سليم

اأوبريت غنائي وعر�ص ع�سكري يف احتفالت عجمان بالي�م ال�طني

اخليمة براأ�ص  الأ�سحى  عيد  عطلة  خالل  بالغًا   4113

اأم�مة وطف�لة ال�سارقة ي�سارك يف م�ؤمتر عاملي يف كندا

•• عجمان- الفجر:

ح�����ر������س�����اً م������ن دائ�����������رة ال���ب���ل���دي���ة 
بدورها  ع��ج��م��ان  يف  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
املجتمع  وم�����س��ارك��ت��ه��ا  امل��ج��ت��م��ع��ي 
بالتفاعل  معها  واملتعاملن  امل��دين 
مع الأحداث العاملية والتى تهتم بها 
ال��دول��ة ب�سكل ع��ام واإم���ارة عجمان 
ب�سفة خا�سة، اأفتتح املهند�ص خالد 
التنفيذي  امل��دي��ر  احلو�سني  معن 
بح�سور  و  العامة  ال�سحة  لقطاع 
املدير  احل��م��ادي  �سلمان  اإب��راه��ي��م 
والأداء  لالإ�سرتاتيجية  التنفيذي 

ووقايتها  القلب  حماية  ب�����س��رورة 
م��ن الأم���را����ص وت��وج��ي��ه اجلمهور 
الريا�سة  مم��ار���س��ة  ����س���رورة  اإىل 
وتناول الأغذية ال�سحية والبتعاد 
اأمرا�ص  للوقاية من  التدخن  عن 

القلب وال�سغط وال�سكري .
واأك��������د �����س����ع����ادة ي���ح���ي���ي اإب����راه����ي����م 
م������دي������ر ع���������ام دائ�������������رة ال����ب����ل����دي����ة 
حر�ص  ب���ع���ج���م���ان  وال���ت���خ���ط���ي���ط 
ال�سركاء  مع  التعاون  على  الدائرة 
الإ����س���رتات���ي���ج���ي���ن ل���ه���ا ب����اإط����الق 
املبادرات املجتمعية املختلفة وبكافة 
ال�سيخ  �سمو  من  بتوجيه  املنا�سبات 

امل��وؤ���س�����س��ي ب��ال��دائ��رة ب��ال��ت��ع��اون مع 
التثقيف  اإدارة  ال�����س��ح��ة  وزارة 
اأم�����ص مبادرة  ال�����س��ح��ي  وال��ت��ع��زي��ز 
القلب  ي���وم  مبنا�سبة  �سليم  قلبي 
التثقيف  اإدارة  ون���ف���ذت  ال���ع���امل���ي 
ردهة  يف  ال�سحة  ب����وزارة  ال�سحي 
الدائرة بتقدمي الفحو�سات الطبية 
واملتعاملن  للموظفن  امل��ج��ان��ي��ة 
اخلدمة  م��راك��ز  و�سملت  ب��ال��دائ��رة 

وكافة اإدارات واأق�سام الدائرة 
من  ممتازا  اإقبال  امل��ب��ادرة  و�سهدت 
تنظيمها  جاء  و  امل�ستهدفة  الفئات 
اجلمهور  وت��وع��ي��ة  تثقيف  ب��ه��دف 

را�سد النعيمي رئي�ص دائرة البلدية 
والتخطيط بعجمان ومبتابعة من 
بالدائرة  العليا  ال��ق��ي��ادات  جمل�ص 
املجتمعية  امل���ب���ادرات  اإط����الق  ع��ل��ى 
املجتمع  قطاعات  كافة  تخدم  التي 
العمل  ث���ق���اف���ة  ن�����س��ر  يف  وت�������س���ه���م 
ال��ت��ط��وع��ي الج��ت��م��اع��ي م��وؤك��دا اأن 
املبادرات  ب��اإط��الق  ال��دائ��رة  ال��ت��زام 
م�سوؤولياتها  م��ن  ج��زء  املجتمعية 
ت���رتج���م فيها  ال���ت���ي  الج��ت��م��اع��ي��ة 
الغايل  وط��ن��ن��ا  يف  ال���ق���ي���ادة  روؤي������ة 
ب��ذل��ك وح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى ت��ق��دمي ما 
اإ�سرتاجتياتها  وفق  للجميع  اأمكن 

التطوعي  ال��ع��م��ل  ث��ق��اف��ة  ن�����س��ر  يف 
الج��ت��م��اع��ي الإن�������س���اين لف��ت��ا باأن 
ال��ع��امل��ي للقلب  ب��ال��ي��وم  الح��ت��ف��ال 
بتنظيم  اأ�سبوع  منذ  بالدائرة  ب��دء 
ال�سحة  فعاليات خمتلفة يف قطاع 
العامة والبيئة بالتعاون مع جامعة 
جمل�ص  م��ع  وبالتن�سيق  ال�����س��ارق��ة 
فحو�سات  اإج������راء  ومت  ال���ق���ي���ادات 
طبية جمانية للجمهور واملوظفن 
يف م��راف��ق ال��دائ��رة ق��ط��اع ال�سحة 
م�����س��ي��دا بجهود  وال��ب��ي��ئ��ة  ال��ع��ام��ة 
اجلميع يف تنفيذ مثل هذه املبادرات 

املجتمعية التي تفيد اجلميع .

•• عجمان-الفجر:

اليوم  اح���ت���ف���الت  ع���ق���دت جل��ن��ة 
عجمان  ب����اإم����ارة   43 ال���وط���ن���ي 
اجتماعها الثاين ملناق�سة اخلطة 
الإ�سرتاتيجية لفقرات الحتفال 
التي  الأفكار  اأخر  على  والوقوف 
اليوم  ف��ع��ال��ي��ات  ���س��م��ن  ���س��ت��ن��ف��ذ 
ال��ع��ام، وق��د ك�سف  ل��ه��ذا  الوطني 
في�سل اأحمد النعيمي مدير عام 
دائرة التنمية ال�سياحية بعجمان، 

.43
الثاين  الج���ت���م���اع  خ����الل  واأك������د 
بفندق  الإم���ارة  احتفالت  للجنة 
عجمان �سراي الذي �سمل جميع 
واملوؤ�س�سات  وال��ه��ي��ئ��ات  ال���دوائ���ر 
اأن  ب��الإم��ارة،  املحلية والحت��ادي��ة 
�ستنظم  ال�سياحية  التنمية  دائرة 
غنائي  اأوب����ري����ت  ع��ل��ى  وت�������س���رف 
من  ع��دد  مب�ساركة  كبري  وط��ن��ي 
الإم����ارات����ي����ن خالل  ال���ف���ن���ان���ن 
املنا�سبة  بهذه  الإم��ارة  احتفالت 

ورئ��ي�����ص جل��ن��ة اح��ت��ف��الت اليوم 
وع�سو  ب����الإم����ارة   43 ال��وط��ن��ي 
لالحتفالت  ال���ع���ل���ي���ا  ال���ل���ج���ن���ة 

بالدولة.
امل�سلحة  ال���ق���وات  م��واف��ق��ة  ع���ن   
على اإقامة عر�ص ع�سكري ي�سمل 
امل�سلحة  ال��ق��وات  قطاعات  جميع 
ال����ربي����ة وال���ب���ح���ري���ة واجل����وي����ة 
واخل�����دم�����ة ال���وط���ن���ي���ة وح���ر����ص 
اإمارة عجمان تزامنا  الرئا�سة يف 
الوطني  ال���ي���وم  اح���ت���ف���الت  م���ع 

الغالية. 
وب����ح����ث امل���ج���ت���م���ع���ون امل�����ب�����ادرات 
املقدمة من خمتلف دوائر حكومة 
ع���ج���م���ان وال�����دوائ�����ر الحت����ادي����ة 
الفعاليات  ب���������س����اأن  ب�������الإم�������ارة 
اليوم  ملنا�سبة  اإقامتها  املخطط 

الوطني 43.
�سرورة  ع��ل��ى  ال��ن��ع��ي��م��ي  واأ�����س����ار 
�سمو  تعميم  ورد يف  الل��ت��زام مبا 
النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�سيخ 
املجل�ص  رئي�ص  ويل عهد عجمان 

مظاهر  توحيد  ب�ساأن  التنفيذي 
الحتفال بالإمارة.

عقب  ت�����س��ري��ح��ات  يف  وا�����س����اف 
املقدمة  امل���ب���ادرات  اإن  الج��ت��م��اع، 
من الدوائر ت�سمنت العديد من 
تخدم  مم��ي��زة  لفعاليات  الأف��ك��ار 
اللجنة  م���ن  امل��ع��ت��م��دة  امل����ح����اور 
الوطني  اليوم  لحتفالت  العليا 
43 بالدولة، واملتمثلة يف والدنا 
ال�����س��ي��خ زاي����د و جم��ت��م��ع ع��امل��ي و 

تاريخنا و م�ستقبلنا .

•• راأ�ص اخليمة- الفجر:

املركزية  العمليات  غ��رف��ة  تلقت 
ب�����س��رط��ة راأ��������ص اخل���ي���م���ة خالل 
ع��ط��ل��ة ع���ي���د الأ����س���ح���ى امل���ب���ارك 
 6 اىل   2 م�����ن  ال�����ف�����رتة  يف  اأي 
اكتوبراجلاري )4113( بالغاً .

وقال العقيد اأحمد عبد الرحمن 
اأن  العمليات،  اإدارة  مدير  البّغام 
تلقتها  ال��ت��ي  ال�����واردة  ال��ب��الغ��ات 
غ��رف��ة ال��ع��م��ل��ي��ات ت��ع��ام��ل��ت معها 
انطالقاً  وذل��ك  متناهية  ب�سافية 
الداخلية  وزارة  ر�����س����ال����ة  م����ن 

بتقدمي اخلدمات .
فقد  ال��ب��الغ��ات  لت�سنيف  ووف��ق��ا 
جنائية،  ب��الغ��ات  ع��ل��ى  ا�ستملت 
ب�سيطة  م������روري������ة  وب������الغ������ات 
وبالغات  بالغاً،   )548( عددها 
ب��ل��ي��غ��ة ع���دده���ا )34(  م����روري����ة 
مر�سية  ح��الت  وبالغات  بالغاً، 
مر�سية،  ح���ال���ة   )35( ب��ل��غ��ت 
��ّن��ف��ت اأن�����واع اأخ�����ري من  ف��ي��م��ا ���سُ
الغرفة  تلقتها  ال��ت��ي  ال��ب��الغ��ات 
اإىل بالغات  ذاتها،  الفرتة  خالل 
اإزعاج، مكاملات  ا�ستف�سار، بالغات 
�سكاوي  وبالغات  باخلطاأ،  واردة 

ال�����ت�����ي ت����ن���������ص ع����ل����ى ال���ت���ع���ام���ل 
ب��ك��ف��اءة وف��اع��ل��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز جودة 
احل���ي���اة مل��ج��ت��م��ع الإم���������ارات، من 
خ�����الل ت���ق���دمي خ����دم����ات الأم�����ن 
الأرواح  �سالمة  و�سمان  وامل���رور 
وامل���م���ت���ل���ك���ات، و���س��م��ن م���ب���ادرات 
ت�سعى  التي  اخليمة  راأ���ص  �سرطة 
ال�ستجابة  م���ع���اي���ري  ل���ت���ط���وي���ر 
واحل����وادث،  للبالغات  ال�سريعة 
العمليات،  غ���رف���ة  ط���ري���ق  ع����ن 
اجلمهور  ث���ق���ة  ت���ع���زي���ز  ب����ه����دف 
من  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات  بفاعلية 
والعدالة  الفّعال  التوا�سل  خالل 

وا�ستيقاف مركبة خمالفة.
واأكد مدير اإدارة العمليات اأنه مت 
التعامل مع جميع هذه البالغات 
جدية  من  للتاأكد  كبري،  باهتمام 
للم�ساعدة،  واح��ت��ي��اج��ه  امل��ت�����س��ل 
اأو حادث  اإبالغه عن موقف  عند 
معن، م�سيفاً اأن غرفة العمليات 
جمهزة بكامريات حديثة، يف اإطار 
�سعي �سرطة راأ�ص اخليمة ملواكبة 
اح���دث ت��ق��ن��ي��ات الت�����س��الت عرب 
مع  واملتبادلة  امل�ستمرة  ال��زي��ارات 
العاملة يف هذا  العاملية  ال�سركات 
اأحدث  ا�ستخدام  وتطبيق  املجال، 

النظم التكنولوجية املتطورة.
اأن  البّغام  اأحمد  العقيد  واأو���س��ح 
غ���رف���ة ال��ع��م��ل��ي��ات جم���ه���زة وفق 
اأهب  وعلى  العاملية  النظم  اأحدث 
النداءات  لتلبية  ال���س��ت��ع��دادات 
الت�سالت  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  ب���ال���رد 
ب�سرعة فائقة، وحتريك الدوريات 
و�����س����ي����ارات الإ�����س����ع����اف والإن����ق����اذ 
واجل���ه���ات امل��خ��ت�����س��ة ك����اًل ح�سب 
اإىل  اخت�سا�سه، يف خطوة تهدف 
ال��ت��وا���س��ل م��ع اجل��م��ه��ور وتعزيز 
يخدم  فيما  اجلانبن  بن  الثقة 

امل�سلحة العامة.

•• ال�صارقة-وام:

الطبيعية  الر�ساعة  ق�سم  ي�سارك 
يف مركز رعاية الأمومة والطفولة 
يف ال�سارقة يف اأعمال املوؤمتر العاملي 
الثاين حول الت�ساق الل�سان الل�سان 
اجلمعية  تنظمها  ال��ت��ي  امل���رب���وط 
الدولية لأخ�سائي الل�سان املربوط 
اليوم وت�ستمر اأربعة اأيام يف مدينة 
الدورة  وتقام  الكندية.  مونرتيال 
لل�سان  العاملي  املوؤمتر  من  الثانية 
املعقود حتت عنوان الل�سان املعقود: 
والتخ�س�سات  املجالت  كافة  عرب 
وت�����س��ه��د م�����س��ارك��ة خ����رباء دولين 
ل�ستك�ساف  الل�سان  الت�ساقات  يف 
الفموية  ال�������س���ع���وب���ات  ت�����اأث�����ريات 
اجل�سم  وو���س��ع  ال��ف��م  وظيفة  على 
وغريها  ال��ه��واء  وجم��رى  والنطق 
م����ن ال���ق�������س���اي���ا ع���ل���ى م������دار عمر 
الفرد بتاأكيد على الوقاية والعالج 
متعدد التخ�س�سات. وميثل الق�سم 
الدكتورة اإيفيلن روف رئي�سة ق�سم 

اأو ق�سر  ال��ل�����س��ان  ال��ت�����س��اق  حل��ال��ة 
جلام الل�سان الولدي نتيجة وجود 
اأ�سفل  �سمن  جينية  اأن�سجة  بقايا 
الل�سان  ال��ت��ح��ام  اإىل  اأدت  ال��ل�����س��ان 
واإع�����اق�����ة احلركة  ال���ف���م  ق�����اع  م����ع 
لهذه  ومي��ك��ن  ل��ل�����س��ان.  الطبيعية 
احلالة الطبية ال�سائعة اإىل حد ما 
التاأثريات  اأن ت�سبب جمموعة من 
ففي  حدتها  على  اعتمادا  ال�سارة 
ح��ال��ة الأط��ف��ال ال��ر���س��ع ق��د يوؤدي 
قدرة  اإ�سعاف  اإىل  الل�سان  الت�ساق 
احلليب  امت�سا�ص  على  الر�سيع 
�سواء يف حالة الر�ساعة من الثدي 
اأو من الزجاجة فيما يجد الأطفال 
الطبيعية  ال���ر����س���اع���ة  ح���ال���ة  يف 
الر�ساعة  م��وا���س��ل��ة  يف  ���س��ع��وب��ة 
وبالتايل  احل��ل��ي��ب  ام��ت�����س��ا���ص  اأو 
ما  وغ��ال��ب��ا  النمو  يف  ف�سل  ح���دوث 
تعاين اأم��ه��ات ه��وؤلء الأط��ف��ال من 
اتباعهم  اآلم حادة يف احللمة رغم 
مما  الإر����س���اع  يف  �سليمة  ت��ق��ن��ي��ات 
ببع�ص  ال���ث���دي  ب��اإ���س��اب��ة  ي��ت�����س��ب��ب 

الر�ساعة الطبيعية يف مركز رعاية 
ال�سارقة  يف  وال��ط��ف��ول��ة  الأم���وم���ة 
جزءا  امل��رك��ز  م�ساركة  ت�سكل  حيث 
اإمارة  ال�سارقة  اإلتزامه بحملة  من 
منذ  تهدف  التي  للطفل  �سديقة 
بتوجيهات   2012 يف  اط��الق��ه��ا 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
ال�سارقة  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ص 
ال�سيخة  ق��ري��ن��ت��ه  م���ن  ب��رع��اي��ة  و 
القا�سمي  حم���م���د  ب���ن���ت  ج����واه����ر 
ل�سوؤون  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ص  رئ��ي�����ص 
تاأ�سي�ص حياة �سحية  الأ���س��رة..اإىل 
اأف�سل لالأجيال امل�ستقبلية وتوفري 
واملوؤ�س�سات  ال�سحية  امل��راف��ق  ك��ل 
العامة يف  واحل�����س��ان��ات والأم��اك��ن 
لالأطفال  �سحية  وب��ي��ئ��ة  الإم�����ارة 
ال�سارقة  ت�سبح  بحيث  والأم��ه��ات 
اإم�����ارة   2015 ع����ام  ن��ه��اي��ة  ق��ب��ل 

�سديقة للطفل بالكامل. 
املربوط  ال��ل�����س��ان  وحت����دث ح����الت 
ع��ن الأط��ف��ال وه��و ال���س��م ال�سائع 

احلليب.  اإنتاج  وتراجع  اللتهابات 
الل�سان  اإن  روف  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
بع�ص  �سائعة  يعترب حالة  املربوط 
ال�سيء و غالبا ما يوؤدي �سوء الفهم 
اإحداث  اإىل  احل��ال��ة  ه��ذه  لطبيعة 
قدرة  ع��ل��ى  ج���دا  �سلبية  ت���اأث���ريات 
بفعالية  ال��ر���س��اع��ة  على  الر�سيع 
وي��ت��م��ث��ل ج���زء ك��ب��ري م��ن التحدي 
الل�سان  معاجلة  يف  نواجهه  ال��ذي 
الت�سخي�ص  ���س��م��ان  يف  امل����رب����وط 
اأن عالجات  للحالة فرغم  ال�سليم 
وخالية  ب�سيطة  امل��رب��وط  الل�سان 
فهناك  امل�������س���اع���ف���ات  م����ن  مت���ام���ا 
ال��ك��ث��ري م���ن امل��ر���س��ى ال��ل��ذي��ن مل 
ي��ت��ل��ق��وا اأي ن���وع م��ن ال��ع��الج حتى 
الآن وبالتايل يواجهوون جمموعة 

من ال�سعوبات خالل حياتهم. 
لل�سان  العاملي  املوؤمتر  اأن  واأ�سافت 
مثالية  ف���ر����س���ة  مي���ث���ل  امل����رب����وط 
واملمار�سن  اخل��رباء  مع  للتوا�سل 
الطبين وتبادل اخلربات واملعارف 
املمار�سات  اأف�����س��ل  ح����ول  ال��ق��ي��م��ة 

لن�سر  اتباعها  ميكن  التي  وال�سبل 
والأخ�سائين  العامة  بن  الوعي 
املربوط  الل�سان  ح��ول  ال�سحين 
متثيل  اإىل  اتطلع  امل�ساركة  وبهذه 
الأم��وم��ة والطفولة  م��رك��ز رع��اي��ة 
يف ال�سارقة واإمارة ال�سارقة يف هذه 
الأو�ساط  الهامة واإطالع  الفعالية 
الرائع  العمل  العاملية على  الطبية 
الذي تقوم به حملة ال�سارقة اإمارة 
الدكتورة  وتعتزم  للطفل.  �سديقة 
املوؤمتر  ح�سور  اإىل  اإ���س��اف��ة  روف 
زيارتها  فر�سة  من  ال�ستفادة  اإىل 
املمار�سات  ل���س��ت��ك�����س��اف  ك��ن��دا  اإىل 
للر�ساعة  نيومان  عيادة  يف  املتبعة 
الإر�ساع  مراكز  اإح��دى  الطبيعية 
عيادة  وتعترب  ال��ع��امل.  يف  املتميزة 
الطبيعية  ل���ل���ر����س���اع���ة  ن���ي���وم���ان 
للر�ساعة  ال��دويل  للمركز  التابعة 
ربحية  غ���ري  م��ن��ظ��م��ة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
عام  ك���ل  ال���ع���ائ���الت  اآلف  ت�����س��اع��د 
على حتقيق اأهدافها من الر�ساعة 

الطبيعية. 

مراجعًا مل�ست�سفيات راأ�ص اخليمة خالل عيد الأ�سحى   2148

طبية راأ�ص اخليمة ت�ست�سيف م�ؤمتر الكلى 
وطبيبًا زائرًا )12-16( اأكت�بر اجلاري

•• راأ�ص اخليمة -الفجر: 

ب���ل���غ ع������دد امل����ر�����س����ى امل���راج���ع���ن 
ال�سحية  والوحدات  للم�ست�سفيات 
اخليمة  راأ��������ص  مل��ن��ط��ق��ة  ال���ت���اب���ع���ة 
الطبية خالل اإجازة عيد الأ�سحى 
عن  م��راج��ع��اً   )2148( امل���ب���ارك 
اأق�������س���ام احل�������وادث يف كل  ط���ري���ق 
وم�ست�سفى  �سقر  م�ست�سفى  م��ن 

عبيداهلل وم�ست�سفى �سعم.
اأحمد  هلل  ع���ب���دا  ال���دك���ت���ور  وق�����ال 
ال��ن��ع��ي��م��ي م���دي���ر م��ن��ط��ق��ة راأ������ص 
ال�����ك�����وادر  اأن  ال���ط���ب���ي���ة  اخل���ي���م���ة 
اأهبة  على  ظلت  باملنطقة  الطبية 

•• راأ�ص اخليمة- الفجر: 

راأ�ص اخليمة الطبية يف الفرتة من  ت�ست�سيف منطقة 
الذي  ال�سنوي  الكلي  موؤمتر  اجلاري  اأكتوبر   16-12
�سوف ينعقد يف تاريخ 16-17 اأكتوبر بقاعه املوؤمترات 
زائ��را يف جمال  ت�ست�سيف طبيبا  يف فندق هيلتون كما 
اأمرا�ص وزراعة الكلي هو الدكتور الربف�سور حميد راب 
من جامعة جون هوبكرت مب�ست�سفى اإبراهيم بن حمد 

عبيداهلل .
راأ�ص  منطقة  م��دي��ر  النعيمي  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
اخليمة الطبية ان هذه الزيارة تاأتي �سمن حتقيق روؤية 
ور�سالة وزارة ال�سحة الرامية يف ال�ستفادة من جتارب 
وخربات الآخرين يف جمال اأمرا�ص وزارعة الكلى كما 
اخلدمات  مب�ستوى  الرت��ق��اء  اإىل  ال��زي��ارة  ه��ذه  تهدف 

العالجية املقدمة للمر�سى
يت�سمن  ال��زائ��ر  الربف�سور  برنامج  ان  النعيمي  وق��ال 

اإمارة  من  احل��الت  بع�ص  على  الك�سف  ب��اإج��راء  القيام 
راأ�ص اخليمة يف العيادة اخلارجية يوميا كما انه �سيتابع 
ال�ست�سفاء  وق�سم  ال��داخ��ل��ي  بالق�سم  املر�سي  ح��الت 
من  املحولة  احل��الت  وكذلك  الكلى(  )غ�سيل  الدموي 

م�ست�سفيات الدولة بالإمارات الأخرى ،
�سيقوم  راب  حميد  الربوف�سور   الدكتور  ب��اأن  واأ���س��اف 
وور�ص  وحم��ا���س��رات  طبية  ا���س��ت�����س��ارات  بتقدمي  اأي�����س��ا 
اأطباء وذلك يف موؤمتر الكلي  عمل ولقاءات علمية مع 
اأكتوبر   17-16 تاريخ  ينعقد يف  �سوف  الذي  ال�سنوي 
�سبيل  يف  احل��م��راء  هيلتون  فندق  يف  امل��وؤمت��رات  بقاعه 

تبادل اخلربات وتطوير املعرفة العلمية.
وت���اب���ع م��دي��ر امل��ن��ط��ق��ة ال��ط��ب��ي��ة ان����ه ب��ام��ك��ان املر�سى 
الراغبن يف مقابلة الطبيب الزائر وال�ستف�سار يرجي 
التوا�سل مع الدكتور  عبدالبا�سط العي�ساوي ا�ست�ساري 
اأمرا�ص الكلي لطلب حجز مواعيد التوا�سل على الرقم 

.072024493 :

للمراجعن  ال���الزم���ة  ال�����س��ح��ي��ة 
اأق�سام احل���وادث يف كل  من خ��الل 
وعبيداهلل  ���س��ق��ر  م�ست�سفى  م���ن 

وم�ست�سفى �سعم .
وب��ل��غ امل���راج���ع���ون حل�����وادث �سقر 
مواطن   723 م��ن��ه��م   )1129(
و406 وافد وعدد املواليد )30( 
 ، واف������د  و9  م���وط���ن   21 م��ن��ه��م 
حمد  ب��ن  اإب��راه��ي��م  م�ست�سفى  اأم���ا 
العبيد اهلل فقد بلغ عدد املراجعن 
 496 م��ن��ه��م   )714( ل��ل��ح��وادث 
مواطن و 218 وافد كما ا�ستقبل 
حوادث �سعم )305( منهم 272 

مواطن و 33 وافد . 

ال�ستعداد طوال فرتة الإج��ازة يف 
يف  اأكتوبر2014   6  3- ال��ف��رتة 
اخلدمات  وق���دم���ت  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 
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العدد  11225 بتاريخ 2014/10/8     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/520 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �سده/1- �سركة بال�ص انرتنا�سيونال تو ليمتد جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ �سريجي كوتيولوف وميثله: ع�سام عبدالمري حمادي الفاف�سلي 
التميمي  نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2013/674 عقاري كلي باعتباره �سندا 
التحكيمية  الدعوى  يف  ال�سادر  التحكيم  هيئة  حكم  على  بامل�سادقة  وذل��ك:  تنفيذيا 
ب�سداد مبلغ وقدره  بالزامكم  ين�ص على:  وال��ذي  ال�سادر 2012/5/23  رقم 2011/59 
وحتى  احلكم  تاريخ  من  اعتبارا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )12481142.8(
متام ال�سداد وت�سليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ 
ن�سر هذا العالن. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ص الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11225 بتاريخ 2014/10/8     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/500 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �سده/1- ح�سمت عبداحل�سن ملك زاده   جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ 
بنك نور ال�سالمي �ص م ع وميثله: ع�سام عبدالمري حمادي الفا�سلي التميمي   نعلنكم باحلكم 
ال�سادر يف الدعوى رقم 2013/855 عقاري كلي يوم اخلمي�ص بتاريخ 2014/3/27 باعتباره �سندا 
)93/29اي���ه(  رق��م  للفيال  وملحقاته  بالتملك  املنتهي  الي��ج��ار  عقد  ف�سخ   -1 وذل��ك:  تنفيذيا 
ام��ارة دب��ي- و�سطب  الثالثة  ت��الل الم���ارات  الكائنة على قطعة الر���ص رق��م )6393( مبنطقة 
العبارة الواردة يف �سهادة العقار ال�سادرة عن دائرة الرا�سي والمالك ) تخ�سع ملكية العقار 
اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك  طبقا لعقد اليجار املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى 
الدائرة واملربم بن املالك بنك نور ال�سالمي �ص م ع وامل�ستاجر ح�سمت عبداحل�سن ملك زاده(. 
1-بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )36640( درهم وت�سليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن.    وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ص الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11225 بتاريخ 2014/10/8     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/550 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �سدهم/1- الرمح الذهبي للمجوهرات ذ م م 2- عرب جولد م د م �ص 3- علي حممد 
�سركة   ( ع  م  �ص  �سركة متويل  التنفيذ/  ان طالب  القامة مبا  ع��رب  جمهويل حمل  ابراهيم 
م�ساهمة عامة( وميثله: ع�سام عبدالمري حمادي الفا�سلي التميمي    نعلنكم باحلكم ال�سادر 
عقاري  تنفيذ   )2014/550  ( رق��م  التنفيذ  به  واملقيد  كلي  عقاري   2012/555 رق��م  الدعوى  يف 
باملبنى   )12-17-1 )ب��ي  رق��م  الوحدة  البيع  عقد  ونفاذ  �سحة   : وذل��ك  تنفيذيا  �سندا  باعتباره 
امل�ستاجرة  ا�سم  �سطب  دبي(  بامارة   17 الطابق  اخلام�سة-  الثنية  مبنطقة  تاور  �سيلفر  امل�سمى 
املدعي عليها الثانية) عرب جولد م د م �ص( ال��وارد يف �سهادة ملكية العقار ال�سادرة عن دائرة 
الرا�سي والمالك من �سجالتها. -بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )691500 درهم( وت�سليمه اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن.     وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ص الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11225 بتاريخ 2014/10/8     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/673  عقاري كلي               
اىل املدعى عليهما   /1- انيل �ساهيدي 2- بابيتا امييل �ساهريي  جمهويل  حمل القامة 
عبدالرحمن  م��راد  حممد  عبدالرحمن  وميثله:  بوحبيب  �سامي  /ه�سام  املدعي  ان  مبا 
املازمي  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليهما باكمال اجراءات 
بيع ال�سقة واعالن �سحة ونفاذ التفاقية وال الزامهما بالت�سامن والتكافل ب�سداد مبلغ 
 210.000  ( املقدمة  قيمة  باعادة  والزامهما  اجلزائي  ال�سرط  قيمة  دره��م(   210.000(
املحاماة.  وح��ددت لها جل�سة يوم الحد  واتعاب  الر�سوم وامل�ساريف  دره��م( وت�سمينهم 
املوافق 2014/10/12 ال�ساعة 9:30 �ص بالقاعة ch1.A.1 قذا فانت مكلف باحل�سور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة ايام على القل. 
ق�سم الدعاوي العقارية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11225 بتاريخ 2014/10/8     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1407  جتاري كلي               
اىل املدعى عليه /1- بانهيم 2 كاب�ص ماجنمنت كون�سالتان�سي جي ال تي - وميثلها 
مديرها/بانكيم مهتا جمهول  حمل القامة مبا ان املدعي /املا�سة انرتنا�سيونال 
للتطوير العقاري ) ذ م م( وميثلها/ ابو طالب �سكر اله طالبي وميثله: عبداهلل 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د  نا�سر   اآل  ان��وه��ي  احمد  يو�سف 
بتعين حمكم يف الدعوى والر�سوم وامل�ساريف والتعاب. وحددت لها جل�سة يوم 
فانت  ق��ذا   ch1.B.8 بالقاعة  �ص   9:30 ال�ساعة   2014/10/15 املوافق  الح��د 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
ق�سم الق�سايا التجارية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11225 بتاريخ 2014/10/8     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/367  عقاري كلي                 
حمل  جمهول   م  م  ذ  العقارية-  الدولية  لينك  �سركة   -1/ املدخل  اخل�سم  اىل 
القامة مبا ان املدعي /ارك بروفينتو�ص للو�ساطة العقارية �ص ذم م- وميثلها/

حممد امين ال�سقر  وميثله: حمدان حممد حمدان عبداهلل ال�سام�سي قد اقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب خبري متخ�س�ص مع الزام املدعي عليه 
املوافق  الثنن  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.    واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم 
2014/10/13 ال�ساعة 11:00 �ص بالقاعة ch1.B.8 قذا فانت مكلف باحل�سور 
ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او م�ستندات  ب��ت��ق��دمي م��ا  او م��ن ميثلك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك 
احلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  ويف  الق���ل.  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
ق�سم الدعاوي العقارية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11225 بتاريخ 2014/10/8     

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/1348  جتاري كلي                 

�سركة   -2 م  م  ذ  العامة  للتجارة  العاملية  م�سندم  �سركة   -1/ عليه    املدعى  اىل 
املدعي / ان  الق��ام��ة مبا  م ح جمهويل حمل  م  ح��رة  �سباليز منطقه  تيكنيكال 
ال�سام�سي  عبداهلل  حمدان  حممد  حمدان  وميثله:  وميثله:  طاهرى  داري��و���ص 
بالت�سامن  عليهما  املدعى   بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اقام  قد 
والت�سامم مببلغ وقدره )2.161.504 درهم(مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ 
املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.   وحددت 
 ch1.B.8 لها جل�سة يوم الحد املوافق 2014/10/26 ال�ساعة 9:30 �ص بالقاعة
قذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. 
ق�سم الق�سايا لتجارية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11225 بتاريخ 2014/10/8     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1157  احوال نف�ص م�سلمني                   
اىل املدعى عليه   /1- منى حممد علي   جمهول  حمل القامة مبا ان 
املدعي /�سمري بابكر رم�سان حممد  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
دعوى اثبات طالق    وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2014/10/28 
او  باحل�سور  مكلف  فانت  ق��ذا   ch1.C.14 بالقاعة  �ص   8:30 ال�ساعة 
م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من 
فان  تخلفك  حالة  ويف  الق���ل.  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
خدمات الحوال ال�سخ�سية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11225 بتاريخ 2014/10/8     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1865  جتاري كلي                
اىل املدعى عليهما/1- �سمر يون�ص بواب 2- رووم 13 للن�سر   جمهويل 
اآن��د �سيل ووردوايد  املدعي / �سركة نورثرين  ان  حمل القامة مبا 
بجل�ستها  ق���ررت  املحكمة  ب���ان  نعلنكم  ل��وغ��زم��ب��ورغ   ف���رع  ليمتد- 
املنعقدة  بتاريخ 2014/9/22 يف الدعوى املذكورة اعاله. اخطاركم 
بورود تقرير ال�سيد اخلبري املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�سة 
بالقاعة  �سباحا   9.30 ال�ساعة   2014/10/13 امل��واف��ق  الث��ن��ن  ي��وم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11225 بتاريخ 2014/10/8     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/383  جتاري كلي       
جمهول   العقارية  لال�ستثمار  تنميات  جمموعة   -1/ املدخل  اخل�سم  اىل 
اقام  قد  �سفاريني  املهند�ص /عدنان  املدعي /مكتب  ان  القامة مبا  حمل 
الزام  م��ع  متخ�س�ص  خبري  ب��ن��دب  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
املدعى عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم 
قذا   ch1.B.8 بالقاعة  �ص   9:30 ال�ساعة   2014/10/26 املوافق  الح��د 
فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. 
رئي�ص ال�سعبة                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11225 بتاريخ 2014/10/8     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/383  جتاري كلي       
م م 2-  ذ  العقاري  املدخل /1- �سركة تنميات لال�ستثمار والتطوير  اىل اخل�سم 
املاجد-  عبدالعزيز  �سليمان   -3 م  م  ذ   العقاري  للتطوير  جلوبل  تنميات  �سركة 
�سعودي اجلن�سية جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي /مكتب املهند�ص /عدنان 
متخ�س�ص  خبري  بندب  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  �سفاريني 
مع الزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة 
يوم الحد املوافق 2014/10/26 ال�ساعة 9:30 �ص بالقاعة ch1.B.8 قذا فانت 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ص ال�سعبة                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11225 بتاريخ 2014/10/8     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/64  جتاري جزئي       
اىل املدعى عليه   /1- �سركة جلوبال جيت ملقاولت البناء- موؤ�س�سة جتارية فردية   
جمهول  حمل القامة مبا ان املدعي /�سركة البا�سفيك ملواد البناء ذ م م وميثله: 
اميان عبداهلل �سبت �سامل احلمادي   قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(  املدعى عليها مببلغ وقدره )63.400  بالزام 
لها  وح��ددت  ال��دع��وى.   قيد  تاريخ  12% من  بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة 
 ch1.A.1 جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2014/10/21 ال�ساعة 8:30 �ص بالقاعة
قذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
ايام على الق��ل. ويف حالة  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  مذكرات 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ص ال�سعبة                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11225 بتاريخ 2014/10/8     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/147  ا�ستئناف تظلم جتاري      
الع�سماوي  م��ه��دى  حممد  عبدالر�سا  اب��راه��ي��م   / ���س��ده  امل�ستاأنف  اىل   
)�سركة  الوطني  الحت��اد  /بنك  امل�ستاأنف  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
م�ساهمة ع��ام��ة( ق��د ا���س��ت��اأن��ف ال���ق���رار/ احل��ك��م ال�����س��ادر ب��ال��دع��وى رقم 
جل�سه  ل��ه��ا  وح�����ددت   .2014/7/24 ب��ت��اري��خ  جت����اري  ت��ظ��ل��م   2014/148
رقم  بالقاعة  م�ساًء   17.30 ال�ساعة   2014/10/15 امل��واف��ق  الث��ن��ن  ي��وم 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.B.7

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  11225 بتاريخ 2014/10/8     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/495  ا�ستئناف   عقاري      

 اىل امل�ستاأنف �سده / �سركة مارينا اك�سيكلو�سيف ليمتد   جمهول حمل 
ذ  العقارية �ص  امل�ستاأنف /املا�سة انرتنا�سيونال للو�ساطة  ان  القامة مبا 
م م قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2013/599 عقاري 
املوافق  اخلمي�ص  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت   .2014/6/29 ب��ت��اري��خ  ك��ل��ي   
وعليه   ch1.C.11 رقم  بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2014/10/23
�ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي 

حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  11225 بتاريخ 2014/10/8     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/392  ا�ستئناف مدين      
القامة  م��راد جمهول حمل  خ��ان حاجي  امل�ستاأنف �سده / حممد  اىل   
مبا ان امل�ستاأنف /عبداهلل �سخى داد نادري وميثله: حممد را�سد حممد 
ب��ن ج��رب ال�����س��وي��دي  ق��د ا���س��ت��اأن��ف ال���ق���رار/ احل��ك��م ال�����س��ادر بالدعوى 
جل�سه  لها  وح��ددت   .2014/5/15 بتاريخ  جزئي  م��دين   2013/268 رق��م 
رقم  بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2014/10/12 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم 
ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  11225 بتاريخ 2014/10/8     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                        يف الدعوى رقم 2014/2 تنفيذ امور م�ستعجلة مدين
العنقري جمهول حمل  علي  بن  �سعيد  بن  �سامي  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل   
بو�ست  عبيد  �سقر  عبيد  د.  امل��ح��ام��ي  التنفيذ/  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
�ساحب ومدير مكتب بو�ست للمحاماة وال�ست�سارات القانونية وميثله: 
عبيد �سقر عبيد بو�ست   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )101.010( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة  خزينة  او 
تاريخ  املذكور خالل 15 يوما من  بالقرار  بحقكم يف حالة عدم اللتزام 

ن�سر هذا العالن. 
رئي�ص ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11225 بتاريخ 2014/10/8     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/803  عقاري كلي                
حمل  جمهول   الف�ساله  عي�سى  حمد  ح�سه  عليه/1-  املدعى  اىل 
ال�ساير وميثله: منى  القامة مبا ان املدعي / نا�سر حممد نا�سر 
حممد ر�سا الن�ساري نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�ستها املنعقدة  
بتاريخ   يف الدعوى املذكورة اعاله. اخطاركم بورود تقرير ال�سيد 
اخلبري املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�سة يوم الربعاء املوافق 
2014/10/22 ال�ساعة 11.00 �سباحا بالقاعة ch1.D.8 للتعقيب 

على التقرير. 
ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                               

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11225 بتاريخ 2014/10/8     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2014/544   عمايل كلي       

���ص ذ م م(  جمهول حمل  ل��الإب��داع الع��الم��ي )  اىل املحكوم عليه /1 -روؤي���ة 
 2014/8/28 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة 
يف ال��دع��وى امل��ذك��ورة اع��اله ل�سالح/ رهيا رون��اري��و دي��ال كريز ب��ال��زام املدعى 
ت��وؤدي للمدعية مبلغ وق��دره )59.980 دره��م( ت�سعة وخم�سون الفا  عليها بان 
وت�سعمائة وثمانون درهما وتذكرة عودة اىل وطنها عينا اوما يقابلهانقدا مامل 
تكن قد التحق بخدمة �ساحب عمل اآخر والزمت املدعى عليها باملنا�سب من 
الر�سوم وامل�ساريف  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثن 
ال�سمو  با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا الع��الن �سدر  اليوم  اعتبارا من  يوما 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11225 بتاريخ 2014/10/8     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2014/3008   عمايل جزئي       

اىل املحكوم عليه /1 -الكروم للحلول التقنية فرع دبي ذ م م   جمهول 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل 
2014/9/25 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ ار�سالن يا�سن حممد 
يا�سن �ساهد بجل�سة 2014/10/9 لعادة العالن بالن�سر.    حكما مبثابة 
اليوم  م��ن  اع��ت��ب��ارا  يوما  ثالثن  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  احل�����س��وري 
التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11225 بتاريخ 2014/10/8     

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/4083  عمايل جزئي         

اىل املدعى عليه /1- امبري ا�سيت  جمهول  حمل القامة مبا ان املدعي /
على ر�سا رنا طارق حممود  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )8134 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000درهم( 
ال�سكوى )2014/182338(.  وحددت لها جل�سة  والر�سوم وامل�ساريف رقم 
قذا  القا�سي   ال�ساعة 8:30 �ص مبكتب  املوافق 2014/10/8  الربعاء  يوم 
لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. 

وامرت املحكمة بتق�سري مدة العالن.
رئي�ص ال�سعبة                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11225 بتاريخ 2014/10/8     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/3954  عمايل جزئي         
اىل املدعى عليه /1- مطعم �سرب كلوب �ص م ح     جمهول  حمل الق��ام��ة مبا 
ان املدعي /روبريتوجي اآر �سريزو رو�سيل وميثله: من�سور عبداهلل حممد احمد 
عليها  امل��دع��ى  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  عليك  اق��ام  ق��د  ال��زرع��وين 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )27.128 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12% من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بالكفالة.   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2014/10/15 ال�ساعة 
قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ق��ذا  القا�سي   مبكتب  ���ص   8:30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ص ال�سعبة                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11225 بتاريخ 2014/10/8     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                       يف الدعوى رقم 2014/2051 تنفيذ عمايل
م)  م  ذ  ���ص  اجل��اه��زة  للتقنيات  اي���ن  تكنو  ����س���ده/1- م�سنع  امل��ن��ف��ذ  اىل   
ار  فرع دب��ي(  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ بيدرو جي 
كالفيت برينا قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )32878 درهم( اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�سافة اىل مبلغ 1990 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. .وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ص ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11225 بتاريخ 2014/10/8     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/677  جتاري جزئي         
اىل املدعى عليه /1- ل��وران الم��ارات   جمهول   حمل القامة مبا ان املدعي /

اي تي بي منطقة حرة ذ م م وميثله: يو�سف حممد ح�سن حممد البحر قد اقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ وقدره )45.900 
9% من  بواقع  التاأخريية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
يوم  لها جل�سة  التام. وح��ددت  ال�سداد  ال�ستحقاق يف 2013/11/26 وحتى  تاريخ 
الثالثاء املوافق 2014/10/14 ال�ساعة 8:30 �ص بالقاعة ch2.D.19 قذا فانت 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ص ال�سعبة                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11225 بتاريخ 2014/10/8     

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/1359  جتاري كلي         

ايه   -2 ليمتد  ت��ي(  يف  ب��ي   ( انرتنا�سيونال  اي��ر  فيجن   -1/ عليهما  امل��دع��ى  اىل 
امل��دع��ي /���س��رك��ة �سبارك  يف 8 ج��ل��وب��ال ليمتد جم��ه��ويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
ايفيا�سن �سريف�سز �ص م ح وميثله: يو�سف حممد ح�سن حممد البحر  قد اقام 
والتكافل  بالت�سامن  عليهما  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   954.912( وق���دره  مببلغ  منفردين  او  جمتمعن 
التام.    ال�سداد  وحتى   2013/10/30 ت��اري��خ  م��ن   %12 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب 
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2014/10/15 ال�ساعة 9:30 �ص بالقاعة 
ch2.E.22 قذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل.  
رئي�ص ال�سعبة                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

نظمت عمادة �سوؤون الطلبة يف جامعة العن 
و  اأبوظبي  يف  مبقرها  والتكنولوجيا  للعلوم 
بالتعاون مع موؤ�س�سة الإمارات لتنمية ال�سباب 
حما�سرة تعريفية عن برنامج كفاءات لإر�ساد 
ال�����س��ب��اب ال����ذي اأط��ل��ق��ت��ه م��وؤ���س�����س��ة الإم�����ارات 

رمي  الأ���س��ت��اذة  قدمت  حيث   ، ال�سباب  لتنمية 
برنامج  يف  م�����س��اري��ع  اأول  م�����س��وؤول  ال��ع��ث��م��ان 
كفاءات �سرحا عن اأ�ساليب البحث عن فر�ص 
العمل يف القطاع اخلا�ص وكيفية الت�سجيل يف 
الربنامج ومراحل برنامج التاأهيل الوظيفي 
كفاءات  ويعترببرنامج   . العمرية  وال��ف��ئ��ات 
لإر�ساد ال�سباب ، اأحد برامج موؤ�س�سة المارات 

للم�ساركن  يتيح  وال����ذي   ، ال�����س��ب��اب  لتنمية 
فر�سة التوا�سل مع مر�سدين لديهم الرغبة 
عن  اليهم  وال��ت��ح��دث  ال�سباب،  م��ع  بالتحاور 
جتاربهم العملية الناجحة لتحفيزهم للعمل 
يف موؤ�س�سات القطاع اخلا�ص . وقال الدكتور 
اإياد عبد املجيد نائب عميد �سوؤون الطلبة اإن 
روؤية  ياأتي متا�سيا مع  املحا�سرة  تنظيم هذه 

جامعة العن للتفاعل مع املوؤ�س�سات احلكومية 
واملبادرات التي يتم اإطالقها والتي من �ساأنها 
املحا�سرة  وح�سر   ، وامل��واط��ن  الوطن  خدمة 
ع���دد م��ن ال��ط��ل��ب��ة وال��ط��ال��ب��ات ال��ذي��ن قاموا 
الربنامج  تفا�سيل  يف  امل��ح��ا���س��رة  مبناق�سة 
التي قدمت تو�سيحاً على ا�ستف�ساراتهم . كما 

ح�سر عدد من اأ�ساتذة اجلامعة .

•• دبي-وام:

تطلق دائرة ال�سوؤون القانونية حلكومة دبي �سمن من�سة حكومة 
�سمن  وذلك  املعامالت  اإدارة  لنظام  الثالث  الإ�سدار  الذكية  دبي 
يقام  ال��ذي   2014 للتقنية  جيتك�ص  اأ�سبوع  يف  ال��دائ��رة  م�ساركة 
خ���الل ال��ف��رتة م��ا ب��ن 12-16 اأك��ت��وب��ر اجل����اري يف م��رك��ز دبي 
عام  مدير  بالهول  ل��وؤي  الدكتور  �سعادة  و�سرح  العاملي.  التجاري 
هذا  الدائرة  م�ساركة  باأن  دبي  القانونية حلكومة  ال�سوؤون  دائ��رة 
زوار  لتعريف  ت��اأت��ي   2014 للتقنية  جيتك�ص  اأ���س��ب��وع  يف  ال��ع��ام 
املعر�ص باأحدث اخلدمات واملبادرات الذكية التي توفرها الدائرة 

ال�سوؤون  دائ��رة  تتبعها  التي  العملية  اخلطوات  على  ولطالعهم 
امل�ساهمة يف حتقيق  �سعيها نحو  اإط��ار  القانونية حلكومة دبي يف 
روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص 
لتوجيهات  وتنفيذا  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�ص  رئي�ص  ال��دول��ة 
�سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي 
رئي�ص املجل�ص التنفيذي يف دبي ب�سرعة التحول للحكومة الذكية 
بهدف حتقيق الراحة وال�سعادة للمواطنن وللمقيمن يف الإمارة 
ياأتي  توثيق  املعامالت  اإدارة  نظام  اأن  بالهول  واأ���س��اف  وزواره���ا.  
�سمن حر�ص الدائرة على حتويل كافة خدماتها اىل خدمات ذكية 
يف الفرتة القادمة حيث يهدف النظام اإىل توفري اخلدمات التي 

للمتعاملن معها  دبي  القانونية حلكومة  ال�سوؤون  دائرة  تقدمها 
من اجلهات احلكومية واجلمهور اإلكرتونيا. واو�سح الدكتور لوؤي 
الواردة  املعامالت  اأن��واع  كافة  �ساملة لإدارة  اأداة  النظام يعترب  اأن 
بالعديد  ويتمتع  والإجنليزية  العربية  باللغتن  ويتوفر  للدائرة 
من اخل�سائ�ص واملزايا اأهمها النظام الداخلي الذي ميكن جميع 
ب�سكل  واجنازها  ومتابعتها  معاملتهم  اإدارة  من  الدائرة  موظفي 
فعال وخالل املواعيد املحددة اىل جانب لوحة املعلومات الرئي�سية 
البيانية  والر�سومات  الإح�سائية  التقارير  بعر�ص  ت�سمح  التي 
ملتابعة كافة الأن�سطة والو�سع العام ملعامالت الدائرة ب�سكل ي�سري 

ودقيق.

•• اأبوظبي -وام:

ج��م��ع��ت ط��ال��ب��ات ج��ام��ع��ة زاي����د فرع 
اأب��وظ��ب��ي خ���الل امل��ه��رج��ان اخلريي 
الطالبات  �سوؤون  اإدارة  نظمته  ال��ذي 
ب���اجل���ام���ع���ة مل������دة ي����وم����ن ت���ربع���ات 
ن��ق��دي��ة ب��ل��غ��ت اأك�����ر م���ن 14 األ���ف 
م�ساريع  دع���م  يف  للم�ساهمة  دره����م 
الهالل  بها  يقوم  التي  الأيتام  رعاية 
وعامليا.  واإق��ل��ي��م��ي��ا  حم��ل��ي��ا  الأح���م���ر 
وا���س��ت��م��ل��ت ف��ع��ال��ي��ات امل��ه��رج��ان على 
ع���رو����ص ���س��ي��ن��م��ائ��ي��ة ع��امل��ي��ة عاجلت 
ق�سايا الأيتام اىل جانب �سوق خريي 
من اإنتاج الطالبات وم�ساركة املتاجر 
وامل��ط��اع��م ال��ع��ام��ل��ة ب��اجل��ام��ع��ة التي 
مبيعاتها  ع���وائ���د  ج��م��ي��ع  خ�����س�����س��ت 
خ�����الل امل���ه���رج���ان ل�����س��ال��ح امل����ب����ادرة 
ال�سام�سي  حميد  وح�سر  الطالبية. 
الأحمر  للهالل  ال��ع��ام  الأم���ن  ن��ائ��ب 
فرحتهم  الأي��ت��ام  مل�ساركة  امل��ه��رج��ان 
والحتفال  امل���ب���ارك  الأ���س��ح��ى  بعيد 

الأ�سحى  وعيد  احل��ج  مبو�سم  معهم 
فرحتنا  عيدهم  �سعار  حت��ت  امل��ب��ارك 
الطالبات  جمل�ص  مب�����س��ارك��ة  وذل���ك 
التطوعية  ال���ط���الب���ي���ة  والأن������دي������ة 

باجلامعة ب�سمة لبيه و الهالل الأحمر 
ل�سل�سلة  ام��ت��دادا  امل��ه��رج��ان  وي��اأت��ي   .
امل���ب���ادرات الإن�����س��ان��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��وم بها 
الوعي  ن�سر  بهدف  اجلامعة  طالبات 

باأحوال الأيتام على امل�ستويات املحلية 
والإقليمية والعاملية وحتفيزهم على 
اله��ت��م��ام ب��ه��م وامل�����س��اع��دة يف توفري 

اأ�سا�سيات احلياة الكرمية لهم.

•• اأبوظبي-وام:

الإماراتية  الربملانية  ال�سبعة  ت�سارك 
  131 ال�����  يف اج���ت���م���اع���ات اجل��م��ع��ي��ة 
ل��الحت��اد ال��ربمل��اين ال���دويل والدورة 
195  للمجل�ص احلاكم لالحتاد  ال� 
الربملاين الدويل واللجنة التنفيذية 
ال��ت��ي ت��ع��ق��د خ���الل ال��ف��رتة م��ن 12  
اإىل  16  من �سهر اأكتوبر اجلاري يف 
مدينة جنيف يف الحتاد ال�سوي�سري. 
الدكتورة  معايل  ال�سعبة  وفد  يراأ�ص 
لرئي�ص  الأول  النائب  القبي�سي  اأم��ل 
الحتادي..فيما  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����ص 
الوطني  امل���ج���ل�������ص  اأع���������س����اء  ي�������س���م 
الحتاد  جمموعة  اأع�ساء  الحت���ادي 
ال���ربمل���اين ال����دويل ���س��ع��ادة ك��ل م��ن..

جا�سم  وعلي  ال�سريقي  حممد  را�سد 
واأحمد  النعيمي  عي�سى  وعلي  اأحمد 
امل��ن�����س��وري وف��ي�����س��ل عبداهلل  ع��ب��ي��د 
ال�سماحي.  �سيف  و�سلطان  الطنيجي 
ال���دك���ت���ورة �سيخة  ���س��ع��ادة  وت�������س���ارك 
الوطني  امل��ج��ل�����ص  ع�����س��و  ال��ع��وي�����ص 
لل�سباب  الأول  امل��وؤمت��ر  يف  الحت���ادي 
جنيف  يف  �سيعقد  ال���ذي  الربملانين 
ال�سهر  م�����ن  و11    10 ي�����وم�����ي  

اجلاري. 
وتقدمت ال�سعبة الربملانية الإماراتية 
ملناق�سته  ط����ارئ  ب��ن��د  اإدراج  ب��ط��ل��ب 
  131 ال�����  يف اج���ت���م���اع���ات اجل��م��ع��ي��ة 
ل���الحت���اد ح����ول دور ال��ربمل��ان��ي��ن يف 
مكافحة الإرهاب و بناء �سراكة دولية 
واملنظمات  املتحدة  الأمم  خ��الل  من 
ال���دول���ي���ة الأخ��������رى ل��ل��ق�����س��اء على 
والت�سامح  ال��ت��ع��اون  ون�سر  ال��ت��ط��رف 
بن ح�سارات العامل و�سعوبه كاأ�سا�ص 
ا�ستنادا  ال��دول��ي��ن..  والأم���ن  لل�سلم 
ب�ساأن  امل��ت��ح��دة  الأمم  ق������رارات  اإىل 
م��ك��اف��ح��ة الإره�������اب خ��ا���س��ة ق����رارات 
الرئا�سية  والبيانات  الأم���ن  جمل�ص 
ال���دويل.  الإره����اب  ���س��اأن مكافحة  يف 
اأهمية  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال�����س��ع��ب��ة  وارت������اأت 
ت�سكله  ملا  نظرا  ال��ط��ارئ  البند  اإدراج 
امل��ن��ظ��م��ات الإره���اب���ي���ة م���ن خ��ط��ر يف 
اجتياز حدود الدول وتهديد الوحدة 
الرتابية واأمن وا�ستقرار العديد من 
دول العامل خا�سة يف منطقة ال�سرق 
تزايد عدد  عليه  ترتب  الأو�سط مما 
�سحايا الأعمال الإرهابية مبن فيهم 
اأو  التع�سب  بدافع  والن�ساء  الأطفال 

التطرف يف خمتلف مناطق العامل. 

املقدم  ال��ط��ارئ  البند  م�����س��روع  واأك���د 
الإماراتية  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال�����س��ع��ب��ة  م��ن 
منطقة  ول���ي���د  ل��ي�����ص  الإره���������اب  اأن 
تطورات  واأن  بذاتها  ديانة  اأو  بعينها 
ب��ات يهدد  ال��ذي  الإره���اب والتطرف 
اأم�����ن وا����س���ت���ق���رار ال���ع���امل خ��ا���س��ة يف 
يتطلب  الأو�����س����ط  ال�����س��رق  م��ن��ط��ق��ة 
م��ع��اجل��ة ال��ع��وام��ل وامل�����س��ب��ب��ات التي 
الإرهاب  لن�سر  خ�سبة  اأر�سية  توفر 
ال�سعبة  وت����رى  امل��ت��ط��رف��ة  والأف���ك���ار 
اأهم  م���ن  اأن  الإم���ارات���ي���ة  ال��ربمل��ان��ي��ة 
النزاعات  انت�سار  ه��و  ال��ع��وام��ل  ه��ذه 
الأو�ساع  ت����ردي  وزي�����ادة  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
القت�سادية والجتماعية للمواطنن 
يهيئ  مما  ال�سيا�سية  العدالة  وغياب 
والتطرف  الإره����اب����ي����ة  ل��ل��ج��م��اع��ات 
واإيجاد  امل�سللة  الأيدولوجيات  ن�سر 
ملمار�سة  الأف�����راد  لتجنيد  ال��ف��ر���س��ة 
توؤكد  كما  ال�سرعية.  غري  الأن�سطة 
ال�����س��ع��ب��ة ال��ربمل��ان��ي��ة الإم���ارات���ي���ة اأن 
م��واج��ه��ة الإره����اب وال��ت��ط��رف كاأحد 
وال�ستقرار  الأم���ن  م��ه��ددات  اأخ��ط��ر 
جناحه  يحقق  اأن  مي��ك��ن  ل  ال����دويل 
اإل م��ن خ��الل ال��ت��ع��اون ب��ن اجلهود 
كل  داخ���ل  يف  وال��ربمل��ان��ي��ة  احلكومية 

الإقليمي  التعاون  اإىل  اإ�سافة  دول��ة 
الإقليم  وب���رمل���ان���ات  ح���ك���وم���ات  ب���ن 
الواحد وتو�سيع ذلك اإىل تعاون دويل 
ب��ن��اء �سراكة  ي��ت��ط��ل��ب  م�����س��رتك مم���ا 
دول���ي���ة ف��ع��ال��ة ت��وؤ���س�����ص ع��ل��ى ال����دور 

الريادي لالأمم املتحدة. 
الإره��������اب  م���ك���اف���ح���ة  اأن  واأ�����س����اف����ت 
وال����ت����ط����رف ل مي���ك���ن ح�������س���ره���ا يف 
اإق��ل��ي��م واحد  اأو  ن��ط��اق دول���ة واح����دة 
وت�سليح  متويل  م�سادر  لتعدد  نظرا 
وتدريب وجتنيد اجلماعات الإرهابية 
واملنظمات املتطرفة مما يتطلب بناء 
عاملية  وم�����س��وؤول��ي��ة  دول���ي���ة  ����س���راك���ة 
ترتكز على حتقيق  الإره��اب  ملكافحة 
والتن�سيق  التعاون  م�ستويات  اأق�سى 
ب�����ن ال����������دول وال�����ت�����ب�����ادل ال����ف����وري 
الأجهزة  ب��ن  والبيانات  للمعلومات 
اجل���ه���ود  وت����ط����وي����ر  ال����ع����الق����ة  ذات 
والإجراءات امل�سرتكة حلماية احلدود 
الربملانية  ال�سعبة  توؤكد  و  الوطنية. 
الإم��ارات��ي��ة ���س��رورة الت��ف��اق الدويل 
�ساملة  دول���ي���ة  ات��ف��اق��ي��ة  ع��ق��د  ع��ل��ى 
ملكافحة الإرهاب حيث اأن التفاقيات 
عقدها  مت  التي  الدولية  وال�سكوك 
ح��ت��ى الآن مت��ث��ل اأف��ع��ال ج��زئ��ي��ة من 

امل���ت���ط���ور يف ظل  اأع����م����ال الإره���������اب 
الإرهابين  ام��ت��الك  خماطر  تنامي 
واجلماعات املتطرفة لأ�سلحة الدمار 
ال�����س��ام��ل وح��ي��ازة و���س��ائ��ل نقلها مما 
يهدد بانتقال العامل اإىل موجة اأعمال 
ال�سعبة  وت�����رى  ال����ن����ووي.  الإره�������اب 
الربملانين  دور  اأه��م��ي��ة  ال��ربمل��ان��ي��ة 
يف مكافحة الإره���اب م��ن خ��الل �سن 
على  ال��ق��ادرة  الت�سريعات  ومناق�سة 
والرقابة  الإرهابية  الأعمال  جترمي 
ع��ل��ى ال�����س��ي��ا���س��ات احل��ك��وم��ي��ة يف هذا 
ال�����س��اأن ال��ت��ي ت��ع��زز م��ن ال��ق��درة على 
احرتام حقوق الإن�سان دون الإخالل 

مبعايري الأمن الوطني والإقليمي. 
الحتاد  جمموعة  اأع�����س��اء  وي�����س��ارك 
اأعمال اجلمعية   الدويل يف  الربملاين 
اجلمعية  رئ��ي�����ص  ب��ان��ت��خ��اب    131
املناق�سة  يف  وامل���������س����ارك����ة  ون�����واب�����ه 
ال��ع��ام��ة ح���ول حت��ق��ي��ق امل�������س���اواة بن 
املراأة  �سد  العنف  واإن��ه��اء  اجلن�سن 
الثالثة  ال��دائ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  واج��ت��م��اع 
ح��ول ال��ق��ان��ون ال���دويل ب��ن املفاهيم 
يف  التدخل  ع��دم  و  لل�سيادة  الوطنية 
ال�����س��وؤون ال��داخ��ل��ي��ة ل��ل��دول وحقوق 
تقارير  ع��ل��ى  وي��ط��ل��ع��ون   . الن�����س��ان 

اللجان الدائمة وهي جلنة .. ال�سالم 
والأمن الداخلي والتنمية امل�ستدامة 
وال��ت��م��وي��ل وال��ت��ج��ارة و���س��وؤون الأمم 
املو�سوع  ع��ل��ى  وامل���واف���ق���ة  امل���ت���ح���دة 
الثالثة  ال��دائ��م��ة  اللجنة  يف  امل��ق��رتح 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة و ح��ق��وق الإن�����س��ان . 
الجتماع  اأع���م���ال  ج����دول  ويت�سمن 
195  للمجل�ص احلاكم لالحتاد  ال� 
.. اإق���رار ج��داول الأع��م��ال وحما�سر 
احلاكم  للمجل�ص    194 ال���  ال���دورة 
الرئي�ص حول  والط��الع على تقرير 
194للمجل�ص  ال��دورة   ن�ساطه منذ 
التنفيذية  اللجنة  ون�ساطات  احلاكم 

اأن�سطة  ح��ول  ال��ع��ام  الأم���ن  وتقرير 
  194 ال�����������������دورة   م�����ن�����ذ  الحت�������������اد 
ل��ل��م��ج��ل�����ص احل����اك����م ال���و����س���ع امل����ايل 
للعام  وم��ي��زان��ي��ة الحت�����اد  ل���الحت���اد 
ا�سرتاتيجية  وت���ط���ب���ي���ق   2015
ال���دويل لالأعوام  ال��ربمل��اين  الحت���اد 
مع  وال�����ت�����ع�����اون   2017  2012
وتقارير  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ن��ظ��وم��ة 
وا�ستعرا�ص  املتخ�س�سة  امل���وؤمت���رات 
وبقية  املتخ�س�سة  ال��ل��ج��ان  اأن�����س��ط��ة 
الن�ساء  اجتماع  وه��ي  الحت��اد  اأجهزة 
الإن�سان  ح��ق��وق  ال��ربمل��ان��ي��ات وجل��ن��ة 
ال�سرق  م�����س��ائ��ل  ال��ربمل��ان��ي��ن وجل��ن��ة 

املعني  ال���ع���م���ل  وف�����ري�����ق  الأو�������س������ط 
ب���ق���رب����ص وجل���ن���ة ت���ع���زي���ز واح������رتام 
امل�ساواة  وف��ري��ق  الإن�����س��اين  ال��ق��ان��ون 
ال�ست�ساري  والفريق  اجلن�سن  بن 
الب�سرية  املناعة  نق�ص  بنق�ص  املعني 
واجتماع الربملانين ال�سباب. و�سيتم 
اأع���م���ال اجتماع  ب��ن��ود  الت���ف���اق ع��ل��ى 
اجلمعية ال� 132  لالحتاد الربملاين 
ال��������دويل وم���ن���اق�������س���ة الج���ت���م���اع���ات 
امل�ستقبلية لالحتاد الربملاين الدويل 
اجلديد  ال��رئ��ي�����ص  ان��ت��خ��اب  �سيتم  و 
ال����دويل واثنن  ال���ربمل���اين  ل��الحت��اد 

من اأع�ساء اللجنة التنفيذية.
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•• اأبوظبي-وام:

مبادرة  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  اأطلقت 
يف  للم�ساركة  كافة  املجتمع  فئات  م�ستهدفة  تطوعية 
تعزيز الهوية الوطنية وتر�سيخ النتماء للغة العربية. 
نهيان وزير  اآل  ال�سيخ حمدان بن مبارك  وق��ال معايل 
التعليم  ا�ستدامة  العلمي..اإن  والبحث  العايل  التعليم 
اللغة  وا�ستدامة  مطلوبة  املختلفة  باأبعادها  والتنمية 
والهوية من اأهم الأولويات..م�سريا اإىل اأن املبادرة هي 
تنفيذ ملبادرة ميثاق اللغة العربية التي اأطلقها �ساحب 

رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
ال��دول��ة رئ��ي�����ص جمل�ص ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رع���اه اهلل 
كل  يف  تناولها  وتعزيز  العربية  للغة  النتماء  لتنمية 
جمالت احلياة . ولفت اإىل اأن الوزارة ت�سجع موظفيها 
العربية  اللغة  وا�ستخدام  املبادرة  امل�ساركة يف هذه  على 
على  العريق  ما�سيها  اإحياء  يف  ي�سهم  مبا  �سليم  ب�سكل 
اأن توؤخذ اإجنازاتهم يف هذا املجالت بعن العتبار عند 

تقومي الأداء ال�سنوي. 
الإيجابي  ل��الأث��ر  املنا�سب  التكرمي  �سيتم  اأن��ه  واأ���س��اف 
وقيادة  الآخ��ري��ن  يف  التاأثري  على  القدرة  اأو  للم�ساركة 

اأو  امل��وظ��ف��ن  قبل  م��ن  امل�ساهمة  ك��ان��ت  ���س��واء  التغيري 
الن�سو�ص  ت��دق��ي��ق  ط��ري��ق  ع���ن  ذوي���ه���م  اأو  م��ع��ارف��ه��م 
ال��وزارة قبل طباعتها ون�سرها وامل�ساهمة  ال�سادرة عن 
مع  لحقا  اإطالقها  �سيتم  التي  التوعوية  احلمالت  يف 
الوزارة  اأن  واأكد معاليه  العربية.  اللغة  جمعية حماية 
�ستتخذ كل ما يلزم للم�ساهمة يف حتقيق الريادة يف بلوغ 
روؤي��ة حكومة  يتوافق مع  ال�سرتاتيجية مبا  الأه��داف 
اأن  واأو���س��ح  امل�ستقبلية.  وتطلعاتها   2021 الإم����ارات 
العربية  ال��ل��غ��ة  ت�ستعيد  اأن  ع��ل��ى  ن�����س��ت  ال���روؤي���ة  ه���ذه 
ومتار�ص  والدينامية  باحليوية  تتمتع  كلغة  مكانتها 

الإ�سالمية  الوطن  قيم  عن  معربة  املجالت  جميع  يف 
الإم���ارات مركزا لالمتياز  دول��ة  تكون  وال��ع��رب��ي��ة..واأن 
والباحثن وتدعم  العلماء  ت�ست�سيف  العربية  اللغة  يف 
اإنتاج املحتوى العربي الأ�سيل وت�سجع ترجمة الأعمال 

الأدبية والعلمية العاملية اإىل اللغة العربية. 
اللغة  بالتعاون مع جمعية حماية  املبادرة  اإطالق  ياأتي 
العربية بعد اأن وقعت الوزارة واجلمعية موؤخرا مذكرة 
تفاهم يتعاون مبوجبها الطرفان على حتقيق هدفهما 
امل�ستهدفن  توعية  ���س��رورة  امل��ذك��رة  واأك����دت  امل��ن�����س��ود. 
بتحمل امل�سوؤولية جتاه الأخطاء الواردة يف مطبوعاتهم 

واإثراء  الهتمام  وب�سرورة  ومرا�سالتهم  واإعالناتهم 
كما   . كافة  الإلكرتونية  مواقعهم  يف  العربي  املحتوى 
اأكدت على ت�سجيع ودعم مبادرات تعليم اللغة العربية 
للناطقن بغريها واحلد من ا�ستخدام العربية املهجنة 
وت�سجيع  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع  خمتلف  على 
ذات  امل���ج���الت  يف  متخ�س�سة  خ����ربات  ع��ل��ى  الع��ت��م��اد 
ت�سجيع  باللغة عرب  املهتمن  زي��ادة  اإىل  ودع��ت  ال�سلة. 
تخدم  التي  وامل��ب��ادرات  التطوعية  امل�ساهمات  وت��ك��رمي 
املعنية  م��ع اجل��ه��ات  ا�سرتاتيجية  ���س��راك��ات  وب��ن��اء  ذل��ك 

على ال�سعد املحلية والإقليمية والدولية. 

التعلي���م الع��ال����ي تطل����ق مب����ادرة تط�����ع�ي����ة حلم����اي����ة اللغ�����ة العربي������ة

ال�سعبة الربملانية الإماراتية ت�سارك يف اجتماعات الربملان الدويل يف جنيف

حما�سرة عن برنامج كفاءات لإر�ساد ال�سباب يف جامعة العني 

دائرة ال�س�ؤون القان�نية حلك�مة دبي تعر�ص اأحدث مبادراتها الذكية يف جيتك�ص 2014 

•• دبي -وام:

الداخلية  الداخلي بوزارة  العليا لالأمن  اللجنة  نظمت 
ور�سة ال�ست�سارات ل�سيا�سات الوزارة والتي ت�سرف عليها 
لال�سرتاتيجية  العامة  الدارة  م��ع  بالتن�سيق  اللجنة 
لوزارة  ال�سرتاتيجية  اخل��ط��ة  �سمن  الأداء  وت��ط��وي��ر 
ال���دوري للجنة  الداخلية. ج��اء ذل��ك خ��الل الج��ت��م��اع 
يف نادي �سباط �سرطة دبي برئا�سة الفريق �سيف عبد 
اهلل ال�سعفار وكيل وزارة الداخلية رئي�ص اللجنة العليا 
الدائمة لالأمن الداخلي وبح�سور معايل اللواء حممد 
خلفان الرميثي نائب قائد عام �سرطة ابوظبي واللواء 
بالإنابة  الدفاع املدين  را�سد ثاين املطرو�سي قائد عام 
الأمن  عام  ال�سريفي مدير  العزيز مكتوم  عبد  واللواء 
ال��وق��ائ��ي وال���ل���واء ح��م��ي��د حم��م��د ال��ه��دي��دي ق��ائ��د عام 
�سرطة ال�سارقة واللواء خليل ابراهيم املن�سوري م�ساعد 
ال��ب��ح��ث اجلنائي  ل�����س��وؤون  دب���ي  ل�سرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د 
والعميد ال�سيخ را�سد بن احمد املعال قائد عام �سرطة 
ام القيوين والعميد حممد احمد بن غامن الكعبي قائد 
عام �سرطة الفجرية والعميد علي عبد اهلل علوان قائد 
عام �سرطة عجمان والعميد عبد اهلل خمي�ص احلديدي 
مدير عام العمليات ال�سرطية بالقيادة العامة ل�سرطة 
الكتبي مدير عام  راأ���ص اخليمة والعميد حممد غدير 
الركن  والعقيد  بالإنابة  الحتادية  اجلنائية  ال�سرطة 
عبد العزيز احمد الهاجري قائد قوات الأمن اخلا�سة 

وباقي اأع�ساء اللجنة. 

اإعداد  اآلية  ا�ستعرا�ص  الور�سة  اأعمال  ج��دول  وت�سمن 
ال�����س��ي��ا���س��ات ال��ت��ي ق��دم��ه��ا ق�����س��م ال�����س��ي��ا���س��ات يف الدارة 
فريق  ق��ام  كما  الأداء  وتطوير  لال�سرتاتيجية  العامة 
حمتوى  عن  عر�ص  بتقدمي  ال�سيا�سات  �سياغة  اع��داد 
التي  لها  التنفيذية  واخل��ط��ط  واأه��داف��ه��ا  ال�سيا�سات 
العاملية  املمار�سات  اأف�سل  على  ب��الط��الع  اأع��داده��ا  مت 
واملفاهيم  اجلهود  توحيد  بهدف  وذل��ك  املجال  ه��ذا  يف 
والإجراءات وفق املعايري والأ�س�ص العلمية املتبعة. كما 
املدرجة يف جدول  املوا�سيع  ع��ددا من  الجتماع  ناق�ص 
الأمن  ومت��اري��ن  امل�����س��رتك  التن�سيق  واآل���ي���ات  الأع���م���ال 
الداخلي التي مت تنفيذها بالتن�سيق مع الدارة العامة 
للعمليات املركزية يف وزارة الداخلية بالإ�سافة للخطط 
وامل�ساريع املتعلقة باإعمال اللجنة. واأ�ساد رئي�ص اللجنة 
يف  املبذولة  باجلهود  الداخلي  ل��الأم��ن  الدائمة  العليا 
عر�سها  مت  التي  واخلطط  وامل�ساريع  ال�سيا�سات  اإع��داد 
للقائمن  وال��ن��ج��اح  التوفيق  متمنيا  الج��ت��م��اع  خ��الل 
الداخلية.  ل��وزارة  ال�سرتاتيجية  اخلطة  لدعم  عليها 
تعقد  الداخلي  لالأمن  الدائمة  العليا  اللجنة  اأن  يذكر 
ل�سنة   102 رق��م  ال���وزاري  للقرار  تنفيذا  اجتماعاتها 
2009 ال�سادر من الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد 
الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص  نائب  نهيان  ال 
ب�ساأن ت�سكيل اللجنة العليا الدائمة بالوزارة وت�سم قادة 
ومديري ال�سرطة يف الدولة والدفاع املدين وتهدف اإىل 
بحث �سبل تعزيز التعاون يف جمال الأمن الداخلي بن 

اإدارات ال�سرطة يف الدولة.

•• دبي-وام:

وزعت جلنة الأ�سر املتعففة التابعة جلمعية دار الرب يف اأم 
الأجهزة  املبارك وعددا من  الأ�سحى  القيوين فوالة عيد 
الآيبادات  امل��ت��ط��ورة  التعليمية  وال��و���س��ائ��ل  الإل��ك��رتون��ي��ة 
وغ��ريه��ا لأك���ر م��ن 50 اأ���س��رة م��ن اأ���س��ر ط��الب املدار�ص 
مع  بالتعاون  اخلا�سة  الحتياجات  وذوي  ال�سجناء  واأ�سر 
الذي  احلفل  خالل  وذل��ك  التعليمية  القيوين  اأم  منطقة 
اأقامته اللجنة مبدر�سة اأحمد بن را�سد للتعليم الأ�سا�سي 

بنن ح1 باأم القيوين. 

ح�سر حفل التوزيع �سعيد علي بن ح�سن القائم باأعمال 
اخلرجي  واأح��م��د  التعليمية  القيوين  اأم  منطقة  م��دي��ر 
وعدد  التعليمية  القيوين  اأم  مبنطقة  الرتبوي  امل�ست�سار 
باملنطقة  والأخ�سائيات  الجتماعين  الأخ�سائين  م��ن 
واأمرية  املتعففة  الأ�سر  رئي�ص جلنة  العا�سي  وعلي ح�سن 
علي  وق��ام  املتعففة.  الأ���س��ر  جلنة  رئي�ص  نائبة  ال�سام�سي 
ح�سن العا�سي باإهداء درع جمعية دار الرب اإىل مرمي �سيف 
الأ�سا�سي  للتعليم  را�سد  بن  اأحمد  مدر�سة  مديرة  الغفلي 
فعاليات  مع  الإن�ساين  وتعاونها  املدر�سة  جلهود  تقديرا 

واأن�سطة جلنة الأ�سر. 

اللجنة العليا الدائمة لالأمن الداخلي تعقد ور�سة 
ال�ست�سارات ل�سيا�سات وزارة الداخلية

دار الرب ت�زع ف�الة العيد على 50 اأ�سرة 
بالتعاون مع اأم القي�ين التعليمية

تنمية املجتمع تكرم جامعة زايد جتمع اأكرث من 14 األف درهم مل�ساريع الأيتام 
م�ظفيها املتميزين 

•• دبي -وام: 
اجلهة  امل��ج��ت��م��ع  تنمية  ه��ي��ئ��ة  اأق���ام���ت 
تطوير  ع����ن  امل�������س���وؤول���ة  احل���ك���وم���ي���ة 
اأط�����ر ال��ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف اإم�����ارة 
ملوظفيها  ال�سنوي  ال��رب��ع  احلفل  دب��ي 
برامج  �سل�سلة  ���س��م��ن  ي���اأت���ي  وال�����ذي 
تعزيز الر�سا الوظيفي التي تعتمدها 
احلفل  خالل  الهيئة  وكرمت  الهيئة. 
م����ن خمتلف  امل���ت���م���ي���زي���ن  امل���وظ���ف���ن 
الفائزين  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
لأف�سل  اأح�����س��ن��ت  ب���رن���ام���ج  ب���ج���وائ���ز 
موظفو  ير�سحهم  ال��ذي��ن  امل��وظ��ف��ن 
ل�سعادة  كلمة  احلفل  وت�سمن  الهيئة. 
خالد الكمده املدير العام لهيئة تنمية 
امل��ج��ت��م��ع ح���ث ف��ي��ه��ا امل���وظ���ف���ن على 
موا�سلة اللتزام بتحمل م�سوؤولياتهم 
تو�سيع  ه���و  ال��ه��ي��ئ��ة  م��ن��ه��ج  اأن  م��ب��ي��ن��ا 
هام�ص احلرية للموظف ليكون قادرا 
على الإبداع يف عمله. كما �سمل احلفل 
الظل  فقرات ترفيهية وعر�سا لفرقة 

وم�سابقات. 
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العدد  11225 بتاريخ   2014/10/8     
        اعادة اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   740 /2014 جت جز- م ر-ب-ع ن

 مدعي/ موؤ�س�سة القحوان للمقاولت والنقليات العامة اجلن�سية: المارات   مدعي 
عليه:  ثنائي البعاد للمقاولت وال�سيانة العامة ذم م اجلن�سية: المارات  مو�سوع 
الدعوى: مطالبة مالية 52108 درهم  املطلوب اعالنه/   ثنائي البعاد للمقاولت 
اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  المارات  اجلن�سية:  م  ذم  العامة  وال�سيانة 
موعدا   2014/10/9 املوافق  اخلمي�ص  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الوىل 
ب� حمكمة العن البتدائية- الكائنة املركز الداري �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة 
لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل.علما بان مثولك  امام القا�سي املخت�ص �سيكون 

ح�سب دورك يف ك�سف اجلل�سات.  �سدر بتاريخ  2014/10/2  
قم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11225 بتاريخ   2014/10/8     
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   107 /2014 مد كل- م ر-ب-ع ن

مدعي/ نا�سر بن حممد بن �سعيد القحطاين اجلن�سية: ال�سعودية  مدعي عليه:    
الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  واآخرون  ال�سيارات  لتاجري  اخليال  مكتب 
القحطاين  اخلمي�سة  علي  عبداهلل  فيحان  م�سفر  اعالنه/  املطلوب  خبري  انتداب 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  المارات  اجلن�سية: 
لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2014/10/20 املوافق  الثنن  يوم  املحكمة  وحددت 
العن  حمكمة  ب�  الوىل  الدائرة  امام  �سباحاً   9.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت 
ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الداري  املركز  الكائنة  البتدائية- 
مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى 
بثالثة ايام على القل.علما بان مثولك  امام القا�سي املخت�ص �سيكون ح�سب دورك 

يف ك�سف اجلل�سات.  �سدر بتاريخ  2014/9/28  
قم املحكمة املدنية                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11225 بتاريخ 2014/10/8     
 اعـــــــالن       

 املرجع :2014/1034 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان:ال�سيد/ح�سن 
را�سد علي ح�سن بن ح�سن ال�سام�سي اجلن�سية: المارات  وطلب الت�سديق على التوقيع 
يف حمرر يت�سمن :تنازل يف ال�سم التجاري )ما�س للتقنيات ذ م م(   واملرخ�سة من 
ل��دى غرفة  وامل�سجل   )41359( امللف  رق��م  والتخطيط يف عجمان حتت  البلدية  دائ��رة 
التجارة وال�سناعة بعجمان اىل: خالد عبداهلل علي اجلن�سية: المارات مبوافقة: ا�سعد 
خري الدين احمد اجلبوري اجلن�سية: العراق يو�سف عبدالكرمي علي اجلن�سية: العراق  
ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل �سوف يقوم بالت�سديق على املحرر بعد انق�ساء 

ا�سبوعن من تاريخ ن�سر هذا العالن..
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  11225 بتاريخ   2014/10/8     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/405 ت عام- م ر-ت-ع ن(
املنفذ  المارات  اجلن�سية:  ال�سبلي  نا�سر  �سعيد  �سامل  علي  التنفيذ/  طالب 
�سده : غالم مرت�سى ب�سري احمد اجلن�سية: باك�ستان  املطلوب اعالنه / �سوبر 
لند للنقليات اجلن�سية: المارات   عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ تقدم 
م  كل-  مد   2013/104 رقم  الدعوى  يف  ال�سادر  التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  بطلب 
ر-ب-ع ن وحدد لنظره جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2014/10/28 موعدا لنظر 
طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ-العن  
الكائنة باملقر الرئي�سي العمالية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ب�سداد مبلغ 
32000 درهم + 9800 درهم ر�سوم وم�ساريف الدعوى.  تفاديا لتخاذ اجراءات 

التنفيذ اجلربي.
 قلم التنفيذ العام                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11225 بتاريخ 2014/10/8     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/2228   جتاري  كلي       
ب���الل   جم��ه��ول حم��ل القامة  اىل املحكوم عليه /1 -حم��م��د ح��دي��د م��ب��ارك 
املنعقدة بتاريخ 2014/6/16 يف الدعوى  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
عامة(  م�ساهمة  )�سركة  ال�سالمي  ابوظبي  م�سرف  ل�سالح/  اعاله  املذكورة 
)واحد   1.298.383.34 وق��دره  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعى  ب��ال��زام 
درهما(  ع�سر  وخم�سة  وت�سعمائة  ال��ف��ا  وث��الث��ون  و���س��ت��ة  وث��الث��م��ائ��ة  م��ل��ي��ون 
املحاماة.   حكما مبثابة  اتعاب  درهم مقابل  الف  ومبلغ  وامل�ساريف  والر�سوم 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر 
اآل  هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11225 بتاريخ 2014/10/8     
  مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2013/2440 مدين كلي ال�سارقة  
اعالن املدعى عليه بورود التقرير  

باك�ستاين  الدين-  كمال  بن  مهر  علي  لفقار  ذو  الثاين:  عليه  املدعى  اىل 
الدعوى  عليك  اقام  قد  ا�سحاق  نعيم  حممد  املدعي:  ان  حيث  اجلن�سية 
املذكورة رقمها اعاله لدى هذه املحكمة وقد ورد تقرير اخلربة التكميلي 
واودع ملف الدعوى بتاريخ 2014/9/7م. لذلك يقت�سي ح�سوركم امام هذه 
املحكمة)الدائرة الكلية املدنية الثانية(  يف متام ال�ساعة الثامنة والن�سف 
من يوم 2014/10/21 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من 
بيانات ويف حال تخلفكم عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنكم يف الوقت 

املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابكم.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية
العدد  11225 بتاريخ 2014/10/8     
    اعالن مدعى عليه بالن�سر        

يف الدعوى رقم 2014/2391مدين جزئي
املدعية:  ان  املتنقل  حيث  للبيوت اجلاهزة  الوادي  املدعى عليها: م�سنع  اىل 
�سركة البا�سفيك ملواد البناء- اقامت عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة 
القانونية  والفائدة  درهم(   41.989.20( وقدره  مببلغ  فيها  تطالبك  اعاله 
12% من تاريخ ا�ستحقاقها وحتى ال�سداد التام بال�سافة للر�سوم وامل�ساريف 
امام  ح�سورك  يقت�سي  وعليه  ال�سطب.  من  الدعوى  جددت  املحاماة  واتعاب 
هذه املحكمة)الدائرة اجلزئية الوىل( يف متام ال�ساعة الثامنة والن�سف من 
يوم 2014/10/20 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات 
ويف حال تخلفك عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان 

املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2014/9/15
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  11225 بتاريخ   2014/10/8     
 يف الدعوى رقم 2014/406 جتاري جزئي دبي

املقامة من/البنك العربي املتحد 
�سد/غياث با�سا حيات با�سا

نعلن نحن اخلبري احل�سابي/ حممد حميد حممد املري انه مت تعيينا 
من حمكمة دبي املوقرة لتنفيذ مهمة اخلربة احل�سابية الواردة بحكم 
كما  اعاله-  املذكورة  الدعوى  يف  بجل�سة 2014/9/11  ال�سادر  املحكمة 
نعلن املدعى عليه) غياث با�سا   حيات با�سا( حل�سور اجتماع اخلربة 
املقرر له جل�سة يوم الثنن املوافق 2014/10/20 يف متام ال�ساعة 3.00 
ع�سرا وذلك مبقر مكتبنا الكائن مبركز الدانة- مكتب رقم 510 �سارع اآل 

مكتوم- ديرة- دبى.
خبري ح�سابي/ حممد حميد حممد املري

اعالن اجتماع اخلربة

العدد  11225 بتاريخ 2014/10/8     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/719  جتاري جزئي       
اىل اخل�سم املدخل /1- ريفاد للفنادق )جري�سي( املحدودة( جمهول  حمل القامة 
مبا ان املدعي /�سركة الحتاد لالأغذية ذ م م ) فرع دبي( وميثله: يعقوب قا�سم 
�ساهن عبداهلل قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
املحاماة والفائدة  مببلغ وقدره )57058.61 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
يوم  لها جل�سة  وح��ددت  التام.  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  12% من  القانونية 
الربعاء املوافق 2014/10/22 ال�ساعة 8:30 �ص بالقاعة ch2.D.19 قذا فانت 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل.  
رئي�ص ال�سعبة                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11225 بتاريخ 2014/10/8     

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/368  عقاري كلي       

اىل اخل�سم املدخل /1- �سركة كريتد للعقارات املحدودة  جمهول  حمل القامة 
ال��ورايف وميثله: عبدالرحمن حممد  املدعي /�سالح بن علي بن مهدي  ان  مبا 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  النعيمي    ال�سرهان  عبدالرحمن 
والفائدة  دره��م   129500 وق��دره  مبلغ  ب���اأداء  عليها  املدعى  وب��ال��زام  العقد  بف�سخ 
القانونية بواقع 12% والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها 
 ch1.A.1 جل�سة يوم الربعاء املوافق 2014/10/15 ال�ساعة 9:30 �ص بالقاعة
قذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. 
رئي�ص ال�سعبة                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11225 بتاريخ 2014/10/8     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1125  جتاري كلي       
ان  القامة مبا  ليمتد جمهول  حمل  �ستار  مارينا  �سركة   -1/ عليه  املدعى  اىل 
البناء �ص ذم م وميثله:عبداهلل ح�سن احمد بامدهاف       املدعي /العقاب ملقاولت 
احلجز  وتثبيت  ب�سحة  باحلكم  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د 
التحفظي رقم 2014/219 جت��اري يف ح��دود املبلغ وق��دره )15.750.521 دره��م ( 
املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
2014/10/15 ال�ساعة 9:30 �ص بالقاعة ch1.B.8 قذا فانت مكلف باحل�سور او 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 
قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة 

ح�سوري.
رئي�ص ال�سعبة                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11225 بتاريخ 2014/10/8     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2014/932  جتاري كلي
اىل املدعى عليهما/1- اي بي تي لأعمال تنفيذ الوحدات الن�سائية 2- عمرو احمد فوزي 
عبدال�سالم    جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / عبدالعزيز بن عبداهلل بن �سالح 
بتاريخ  املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم  اع���اله  وعليه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  اق��ام  ق��د  النوي�سر  
�ساحب  الهند�سي  اخلبري  :بندب  املحكمة  حكمت  التايل:  التمهيدي  احلكم   2014/9/16
الدعوى  بعد الط��الع على ملف  الدعوى تكون مهمته  ه��ذه  ال��دور باجلدول خبريا ً يف 
اخرى.  م�ستندات  م��ن  فيها  اخل�سوم  اليه  يقدمه  ان  ع�سى  وم��ا  وم�ستنداتها  واوراق��ه��ا 
و�سجالت ودفاتر جتارية ورقية او اللكرتونية منتظمة ومرا�سالت ورقية او اللكرتونية 
وحددت امانة خربة وقدرها ع�سرة الف درهم كاأتعاب اخلبري.  وحددت لها املحكمة جل�سة 

  ch2.E.22 يوم الثالثاء املوافق   2014/10/28 ال�ساعة 9.30 �سباحا يف القاعة
  ق�سم الق�سايا التجارية                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11225 بتاريخ 2014/10/8     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/249  ا�ستئناف مدين      

العامة �ص ذم م - وميثلها/ امل�ستاأنف �سده / قلعة �سحار للتجارة  اىل   
ف�سل واجد بلو�ص خان  جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /جنمة 
ا�ستاأنف  ق��د  م   م  ذ  ���ص  اخلفيفة  بال�ساحنات  العامة  امل���واد  لنقل  النهدة 
بتاريخ  جزئي  مدين   2013/808 رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  القرار/ 
2014/3/31. وحددت لها جل�سه يوم الحد املوافق 2014/10/19 ال�ساعة 
او  يقت�سي ح�سوركم  وعليه   ch2.D.17 رقم  بالقاعة  �سباحا   10.00

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  11225 بتاريخ 2014/10/8     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/584   عقاري كلي       
اىل املحكوم عليه /1 -�سيد قادر م�سعود تنوير �سيد حمزة  جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
المارات  ل�سالح/ م�سرف  اعاله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2014/9/14 يف  املنعقدة  حكمت بجل�ستها 
الدعوى  م��و���س��وع  بالتملك  املنتهية  الج����ارة  اتفاقية  بف�سخ  ح�����س��وري:  مبثابة  ع  م  ���ص  ال���س��الم��ي 
ومالحقها و�سطب عبارة ) تخ�سع ملكية العقار اىل ترتيبات الج��ارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد 
الوحدة مو�سوع  ملكية  ب�سهادة  ال���واردة  ال��دائ��رة(  ل��دى  امل��ودع  وملحقاته  بالتملك  املنتهي  الي��ج��ارة 
يوؤدي  بان  املدعى عليه  وبالزام  بتاريخ 2014/4/21  الرا�سي والم��الك  دائرة  ال�سادرة من  الدعوى 
للمدعى الول تعوي�ص قدرة )282.899.43 درهم( وفائدة قانونية قدرها 9% تبداأ من تاريخ �سريورة 
احلكم نهائي وحتى متام ال�سداد على على ال تتجاوز املبلغ ال�سلى املق�سى به والزمت املدعى عليه 
املحاماة  ورف�ست م��ازاد عن ذلك من طلبات. اتعاب  بالر�سوم وامل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل 

هذا  لن�سر  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�ستئناف خالل ثالثن  قابال  حكما مبثابة احل�سوري 
العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم الدعاوي العقارية                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11225 بتاريخ 2014/10/8     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2014/722   عقاري كلي       

اىل املدعى عليه /1 -�ستيفن نيكول�ص بارك جمهول حمل القامة مبا ان املدعى : م�سرف المارات ال�سالمي 
�ص م ع وميثله: احمد ح�سن رم�سان اآل علي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2014/9/29 يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ م�سرف المارات ال�سالمي �ص م ع مبثابة ح�سوري: اول: بعدم قبول الدعوى 
بالتملك  املنتهية  اتفاقية الج��ارة  الثاين )م�سرف دبي( لرفعها من غري ذي �سفة. ثانيا: بف�سخ  املدعى  من 
ومالحقها عن العقار مو�سوع الدعوى والزام املدعى عليه بت�سليم العقار حمل عقد الجارة خاليا من ال�سواغل 
ورد احليازة للمدعى الول ) م�سرف المارات ال�سالمي �ص م ع( وحمو القيد الذى فحواة ) تخ�سع ملكية 
العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك ل�سالح املدعى عليه طبقا لعقد الجارة املنتهي بالتملك وملحقاته 
املودع لدى الدائرة  الواردة ب�سهادة ملكية العقار( والزمت املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي الول مبلغ 45119.75 
)خم�سة واربعون الفا مائة وت�سعة ع�سر درهما وخم�سة و�سبعون فل�سا( قيمة امل�ساريف املطالب بها على النحو 
املبلغ بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة بها يف 2014/5/18 وحتى  ال��وارد باحلكم والفائدة القانونية لذلك 
ال�سداد ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات والزمت املدعى عليه امل�ساريف ومبلغ 1000  درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11225 بتاريخ 2014/10/8     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                       يف الدعوى رقم 2014/497 تنفيذ �سرعي
 اىل املنفذ �سده/1- حممد حارب حممد احمد الفالحي جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ اميان حممد �سمري علي وميثله: عبداهلل مروان عبداهلل 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق��ام عليك  قد  املطرو�سي     احمد بخيت 
والزامك يف تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى التفاقية رقم 2008/76 يف احلالة 
وق��دره )901.020 درهم(  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد  رقم 2008/246 حالت زوجية 
�سامال للر�سوم وامل�ساريف من تاريخ ال�ستحقاق. .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
 15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقكم يف حالة عدم  الج��راءات 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ص ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11225 بتاريخ   2014/10/8     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2014/1441 ت عمل- م ع-ت- اأظ(
 : املنفذ �سده  باك�ستان  �سليم حممد فاحت اجلن�سية:  التنفيذ/ حممد  طالب 
اليا�سات للحوم واملوا�سي ذ م م اجلن�سية: المارات   املطلوب اعالنه /  اليا�سات 
للحوم واملوا�سي ذ م م اجلن�سية: المارات عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ 
عم   2014/1274 رقم  الدعوى  يف  ال�سادر  التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم 
جز- م ع-ب- اأظ وحدد لنظره جل�سة يوم الحد املوافق 2014/10/26 موعدا 
لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ-  
ال�سند  لتنفيذ  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  العمالية  باملحكمة  الكائنة 

اعاله.  تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم العمايل                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  11225 بتاريخ 2014/10/8     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                       يف الدعوى رقم 2013/970 تنفيذ مدين
 اىل املنفذ �سده/1- خالد احمد علي �ساهن   جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ البنك العربي �ص م ع وميثله: حبيب حممد �سريف 
عبداهلل املال    قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
او  التنفيذ  طالب  اىل  دره���م(   2110996( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع 
خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا 

العالن. 
رئي�ص ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11225 بتاريخ 2014/10/8     

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2013/180 تنفيذ عقاري

عقاري   2009/327 رق��م  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ  الق�سية:  مو�سوع 
املنفذ  املبلغ  ب�سداد  ا�ستئناف عقاري   2009/239 رقم  بال�ستئناف  واملعدل  كلي 
به وقدره )468691 درهم(�سامال الر�سوم وامل�ساريف. طالب العالن: طالب 
 -1/ �سده  املنفذ  اعالنه  املطلوب  خاتري   كونداندا�ص  جوفيندرام  التنفيذ: 
مت  بانه  نعلنكم  الع���الن:  مو�سوع  الق��ام��ة-  حم��ل  جمهول  ح   م  م  �سنجوان 
التابع  العمل  موقع  موجودات  عن  عبارة  وهي  اخلا�سة  اموالكم  على  احلجز 
لكم وف��اًء للمبلغ املطالب به وق��دره )468691 دره��م( هذا للعلم مبا جاء فيه 

ونفاذا ملعفوله قانونا. بناء على قرار املحكمة ال�سادر بتاريخ 2014/9/25.
رئي�ص ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11225 بتاريخ 2014/10/8     
اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/222 ا�سكالت عمالية

اىل امل�ست�سكل �سده/1- كيم عادونا اورتيلو جمهول حمل القامة
�سعيد  وميثله:  البحرية  للبيئة  الم���ارات  جمموعة   : امل�ست�سكل  ان  مبا   
�سليم را�سد املزروعي   نعلنكم بانه قد حتددت جل�سة يوم الثنن املوافق 
2014/10/13 ال�ساعة 8.30 �سباحا بالقاعة ch1B.6للنظر يف ال�سكال 
احل�سور  عن  تخلفكم  حالة  ويف  ح�سورها  عليكم  يتوجب  والتي  اع��اله 

�سي�سدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اثره القانوين بحقكم.
رئي�ص الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11225 بتاريخ 2014/10/8     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1830  جتاري كلي         
اىل املدعى عليه /1- �سركة كليمانت �سي�ستمز غولف ) ان .زد. اآي(  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي /�سركة ادرافور �ص م ل وميثله: حبيب حممد 
الدعوى ومو�سوعها ب�سحة احلجز  اقام عليك  املال  قد  �سريف عبداهلل 
التحفظي املوقع من املدعية 2012/4665 بحجز مالدي املدعي عليها بذمة 
الغري وثبوته والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم 
ch1.B.8 قذا  الربعاء املوافق 2014/10/15 ال�ساعة 9:30 �ص بالقاعة 
فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل.  .
رئي�ص ال�سعبة                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11225 بتاريخ 2014/10/8     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/639  مدين كلي         
اىل املدعى عليه /1- انور قيوم �سري   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ماثيو ويليام هولي�ص وميثله: عبدالقادر ا�سماعيل حممد جاروه  قد اقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ )125.000 
درهم( وفائدة تاخريية بواقع 9% �سنويا وتعوي�ص قدره )15.000 درهم( 
املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  والت��ع��اب.  وامل�ساريف  والر�سوم 
مكلف  فانت  قذا   ch2.E.21 بالقاعة  �ص   9:30 ال�ساعة   2014/10/14
باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل.  .
رئي�ص ال�سعبة                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11225 بتاريخ 2014/10/8     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1938  ا�ستئناف جتاري      
 اىل امل�ستاأنف �سده / �سركة ماك اير ذ م م   جمهول حمل القامة مبا ان 
امل�ستاأنف /�سركة زهرة لنظم احلماية والجهزة الكهربائية ذ م م وميثله: 
ال�سادر  احلكم  القرار/  ا�ستاأنف  قد  البحر  حممد  ح�سن  حممد  يو�سف 
بالدعوى رقم 2013/1280 جتاري كلي بتاريخ 2013/8/13. وحددت لها 
بالقاعة  ال�ساعة 10.00 �سباحا  املوافق 2014/10/13  جل�سه يوم الثنن 
رقم ch1.A.4 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                               

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  11225 بتاريخ 2014/10/8     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/2208   جتاري كلي       
اىل املدعى عليهما /1 -هارموين لوك ديزاين ) �ص ذم م( 2- بيرت نعيم �سوايا  جمهويل حمل 
كريوز  يو�سف  مديرتها/ماريان  ومتثلها  م(  م  ذ  )���ص  واي  ويندو  �سركة   : املدعى  ان  مبا  القامة 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  امل���زروع���ي   را���س��د  �سليم  �سعيد  ومي��ث��ل��ه: 
2014/7/23 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ �سركة ويندو واي ) �ص ذ م م( ومتثلها مديرتها/ 
توؤدي  بان  م(  م  ذ  ديزاين �ص  املدعى عليها الوىل ) هارمونى لوك  بالزام  ك��ريوز:  ماريان يو�سف 
للمدعية )ويندو واي �ص ذ م م( مبلغ قدره )273.328 ( مائتان وثالثة و�سبعون الف وثالثمائة 
وثمانية وع�سرون درهما( والفائدة بواقع 9% �سنويا من  2013/12/26 وحتى متام ال�سداد والزمت 
املدعى عليها بامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال 
با�سم �ساحب  لن�سر هذا الع��الن �سدر  التايل  اليوم  اعتبارا من  لال�ستئناف خالل ثالثن يوما 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• دبي-وام:

الطاير  ���س��ع��ي��د حم��م��د  ����س���ع���ادة  ق����ام 
التنفيذي  الرئي�ص  امل��ن��ت��دب  الع�سو 
ل��ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم���ي���ا دب�����ي ب���زي���ارة 
مركز  م�سروع  اإن�ساء  ملوقع  ميدانية 
ال��ب��ح��وث وال��ت��ط��وي��ر ���س��م��ن جممع 
للطاقة  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
يف  ان�����س��اوؤه  ي��ج��ري  ال����ذي  ال�سم�سية 
منطقة �سيح الدحل يف دبي الذي تبلغ 
درهم  مليار   12 الجمالية  تكلفتة 
 1000 اىل  ت�سل  اإن��ت��اج��ي��ة  وب��ق��درة 
ميجاواط من الكهرباء. رافق �سعادته 
�سلمان  وليد  املهند�ص  الزيارة  خالل 
لقطاع  للرئي�ص  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��ن��ائ��ب 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة وت��ط��وي��ر الأع���م���ال 

بالهيئة . 
�ساحب  ملبادرة  حتقيقا  امل�سروع  ياأتي 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را���س��د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����ص ال���دول���ة رئي�ص 

جمل�ص ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل 
م�ستدامة  لتنمية  اخ�����س��ر  اق��ت�����س��اد 
وتوجيهاته نحو تنمية قطاع البحوث 
اإىل تعزيز  ت��ه��دف  وال��ت��ط��وي��ر وال��ت��ي 
م��ك��ان��ة دب���ي ك��ن��م��وذج ي��ح��ت��ذى ب���ه يف 
الطاقة  ك��ف��اءة  معايري  اأع��ل��ى  حتقيق 
وزيادة اإ�سهامات الطاقة املتجددة وفقا 
و�ستعمل  املتكاملة  دبي  لإ�سرتاتيجية 
على ت��وف��ري اإح��ت��ي��اج��ات ال��ك��ه��رب��اء يف 
اإمارة دبي بحلول عام 2030 وتنويع 
ا�ستخدام  جمال  يف  خا�سة  م�سادرها 
املائة.  5 يف  بن�سبة  ال�سم�سية  الطاقة 
الع�سو  �سعادة  اطلع  ال��زي��ارة  وخ��الل 
التقنيات  م���ن  من�����اذج  ع��ل��ى  امل��ن��ت��دب 
توليد  يف  امل�������س���ت���خ���دم���ة  امل���خ���ت���ل���ف���ة 
الكهرباء با�ستخدام الطاقة ال�سم�سية 
حيث ا�ستعر�ص عدة تقنيات عر�ستها 
ال�سركات العاملية من خالل جم�سمات 
امل�ستخدمة  التقنيات  اأح��دث  تعر�ص 
الكهرباء  ت���ول���ي���د  يف  وامل�������س���ت���ج���دات 

با�ستخدام الطاقة ال�سم�سية. 
اجلديدة  التقنية  �سعادته  تفقد  كما 
الطاقة  با�ستخدام  الكهرباء  لتوليد 
كيلوفولت   120 ب��ق��درة  ال�سم�سية 
د�ص  �ستريلنغ  تقنية  ا�ستخدام  ع��رب 
من  الأوىل  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ه����ذه  وت��ع��ت��رب 
منطقة  يف  اإختيارها  يتم  التي  نوعها 
عن  �سعادته  وع��رب  الأو���س��ط.  ال�سرق 
ارت��ي��اح��ه مل��ج��ري��ات الأم����ور يف املجمع 
الذي يت�سمن اأي�سا مركزا لختبارت 
البحوث  وم��راك��ز  ال�سم�سية  الطاقة 
مركز  اأم�������ا  والب�����������داع  وال����ت����ط����وي����ر 
فيهدف  ال�سم�سية  الطاقة  اختبارات 
اأنواع  اأداء خمتلف  اىل درا�سة وتقييم 
ال�سمية  ب��ال��ط��اق��ة  ال��ت��ول��ي��د  ت��ق��ن��ي��ات 
الكهرو�سوئية  الأل�����واح  رق��ائ��ق  م��ث��ل 
والطاقة ال�سم�سية املركزة وغري ذلك 
من تقنيات الطاقة ال�سم�سية املبتكرة 
الطاقة  تخزين  تقنيات  ذل��ك  يف  مب��ا 
م��وؤك��دا ع��ل��ى اأه��م��ي��ة م��راع��اة �سروط 

ك��اف��ة جوانب  وال�����س��الم��ة يف  الم����ن 
ا�سرتاتيجية  مع  يتوافق  ومبا  العمل 
الهيئة الهادفة اىل توفري كافة اأعلى 
وال�سالمة يف خمتلف  الم��ن  معايري 
انه  اىل  ال����س���ارة  جت���در   . م�ساريعها 
الأول  امل�سروع  اجن��از  مت  اأن  �سبق  قد 
م���ن امل��ج��م��ع ب���ق���درة ان��ت��اج��ي��ة ت�سل 
املا�سي  اكتوبر  يف  ميجاوات   13 اىل 
بينما يجري العمل يف امل�سروع الثاين 
 100 ت�����س��ل اىل  اإن��ت��اج��ي��ة  وب���ق���درة 
امل�سروع  ه���ذا  ي��ق��ام  م��ي��ج��اوات ح��ي��ث 
بن  بال�سراكة  امل�ستقل  املنتج  بنظام 
ال��ق��ط��اع��ن ال���ع���ام واخل����ا�����ص. و مت 
ا�ستخدام تقنية الألواح الكهرو�سوئية 
يف امل�سروع الأول حيث تعترب املحطة 
ال�سرق  منطقة  يف  نوعها  من  الأوىل 
التي  اف���ري���ق���ي���ا  و����س���م���ال  الأو������س�����ط 
ا�ستخدمت فيها تقنيات رائدة تتمثل 
األ��ف خلية �سوئية   152 ب��اأك��ر م��ن 
يف  مو�سوعة  حمولة   13 ب���  مت�سلة 

األواح عاك�سة . 
الطاير  حم��م��د  �سعيد  ���س��ع��ادة  واأك����د 
التنفيذي  الرئي�ص  امل��ن��ت��دب  الع�سو 
البتكار  دع���م  وب��غ��ر���ص  اأن����ه  للهيئة 
والفعاليات  امل�������س���اري���ع  يف  وال��ت��م��ي��ز 
ل��ل��ه��ي��ئ��ة وعمال  ال���ت���اب���ع���ة  احل���ي���وي���ة 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  الدولة  رئي�ص 
تكون  اأن  يف  اهلل  رع�����اه  دب����ي  ح���اك���م 
المارات الأكر ابتكارا يف العامل واأن 
يكون الإبتكار عادة حكومية وممار�سة 
را�سخة..  موؤ�س�سية  وث��ق��اف��ة  ي��وم��ي��ة 
ال��ت��وج��ه م��ن قبل  وم���ن منطلق ه���ذا 
�سموه تبنينا يف الهيئة اعتماد تطوير 
الإبتكار والأفكار الإبداعية يف امل�ساريع 
الرائدة التابعة لنا حيث ي�سهم مركزا 
ال��ب��ح��وث وال��ت��ط��وي��ر والب�����داع الذي 
يت�سمنهما م�سروع جممع حممد بن 
ال�سم�سية يف  اآل مكتوم للطاقة  را�سد 

وتقنيات  الطاقة  يف  املعرفة  ت�سجيع 
ال����س���ت���دام���ة امل��ب��ت��ك��رة ودع�����م خطط 
كفاءتها  ورف��ع  ال�ستدامة  يف  الهيئة 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  ال��ع��امل��ي��ة يف 
وبناء القدرات الوطنية. واأ�سار �سعادته 
بت�سميمه  يتميز  الب����داع  م��رك��ز  اأن 

املعايري  اأع���ل���ى  ي��ت��ب��ع  ال����ذي  ال��ف��ري��د 
كما  اخل�سراء  املباين  واأ�س�ص  البيئية 
املقبلة  الج���ي���ال  ت��ع��ري��ف  ي�����س��اع��د يف 
للهيئة  الرائدة  وامل�ساريع  بالإجنازات 
تعر�ص  متحفا  كذلك  امل��رك��ز  وي�سم 
فيه خمتلف تقنيات الطاقة املتجددة 

و�سيعتمد على و�سائل تفاعلية حديثة 
م����ن خاللها  ت����ق����دم  اجل���م���ه���ور  م����ع 
و�سروحات  و�سوتية  مرئية  عرو�سا 
ح�����ول اأه������م احل����ل����ول وال���ت���ق���ن���ي���ات يف 
اإجنازه  املقرر  وم��ن  املتجددة  الطاقة 

مع نهاية العام اجلاري. 

•• دبي-وام:

د���س��ن��ت ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة دب���ي خ��دم��ة ط��ل��ب الدعم 
الجتماعي ل�سحايا العنف ال�سري بن�سختها املطورة لت�سبح 
يف م��ت��ن��اول اف����راد اجل��م��ه��ور وع���رب ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة وذلك 
را�سد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  امتثال 
حاكم  ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل 
اإىل حكومة ذكية ومبادرات دبي املدينة الأذكى  دبي للتحول 
عامليا. واأكد العميد الدكتور حممد املر مدير الإدارة العامة 
اأهمية ه��ذه اخل��ط��وة يف دع��م ورعاية  حل��ق��وق الن�����س��ان على 
�سيما  املجتمع ول  امل�ست�سعفة يف  الفئات  املعنفن من  حقوق 

الذي  ال�سيل  النهج  وه��و  الإع��اق��ة  وذوي  والن�ساء  الط��ف��ال 
اللواء خمي�ص مطر  داأبت �سرطة دبي ومبتابعة مبا�سرة من 
اأجندة  يف  تر�سيخه  على  دب��ي  ل�سرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  امل��زي��ن��ة 
اهدافها وعملها يف خمتلف الدارات العامة ومراكز ال�سرطة 
يف  ال�سد  ن�سيب  الن�سان  حلقوق  العامة  الدارة  نالت  فيما 
هذه اخلطط والهداف ال�سرتاتيجية املنوطة بتعزيز ودعم 
ورعاية حقوق الن�سان من خمتلف فئات املجتمع ودون النظر 
جلن�سية معينة اأو دين اأو جن�ص.  واأ�ساف العميد املر اأن ادارة 
حماية حقوق الطفل واملراأة ومنذ ا�ستحداثها يف عام 2011 
دورها  مبمار�سة  با�سرت  الن�سان  حلقوق  العامة  الإدارة  يف 
بحقوق  اخلا�سة  واملبادئ  القيم  تعزيز  يف  والوقائي  الرقابي 

خا�سة  ب�سورة  وامل���راأة  الطفل  حقوق  وحماية  عامة  الن�سان 
من  واجل��رمي��ة  العنف  ل�سحايا  الجتماعي  ال��دع��م  وت��ق��دمي 
الطفال والن�ساء وجاء ق�سم الدعم الجتماعي ليتوىل مهام 
الدعم  وت��ق��دمي  وال���س��ري��ة  الجتماعية  امل�سكالت  يف  النظر 
هذه  وبتوفر  ال�سري  العنف  ل�سحايا  والنف�سي  الجتماعي 
اخلدمة اليوم عرب الهواتف الذكية �سيدعم اهداف الدارة يف 
الو�سول اىل ال�سريحة امل�ستهدفة عرب نطاق او�سع وبطريقة 
�سهلة ومي�سرة تراعي ظروفهم ومتكنهم من الدلء ب�سكواهم 
املركز  ملراجعة  احلاجة  دون  امل�سوؤولة  اجلهات  اىل  واي�سالها 
الرزاق  عبد  نا�سر  خالد  العقيد  او�سح  جانبه  من  الأم��ن��ي. 
الرزوقي مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية اأن خدمة طلب 

الدعم الجتماعي ل�سحايا العنف ال�سري اأ�سبحت اليوم يف 
متناول الفئة امل�ستهدفة من اجلمهور وبن�سختها الذكية عرب 
الهواتف النقالة وميكن للمتعامل الدخول على �سا�سة طلب 
البيانات  وتعبئة  ال�سري  العنف  ل�سحايا  الجتماعي  الدعم 
ال�سا�سية وال�سكوى ومن ثم �سا�سة بيانات امل�سكو �سده وميكن 
امل�سكو �سده وبعد ذلك تظهر ر�سالة  للمتعامل تعبئة بيانات 
تاأكيدية من خالل ر�سالة ن�سية او بريد الكرتوين للمتعامل 
مركز  العمالء  خدمة  �سا�سة  يخ�ص  وفيما  امل��راج��ع��ة.  برقم 
امل��وظ��ف املخت�ص يقوم  اأن  ال��رزوق��ي  اأو���س��ح  امل��وح��د  اخل��دم��ة 
با�ستعرا�ص رقم املعاملة عرب ال�سفحة اخلا�سة ب�سا�سة طلب 

الدعم الجتماعي ل�سحايا العنف ال�سري.

�سرطة دبي تد�سن خدمة طلب الدعم الجتماعي ل�سحايا العنف الأ�سري عرب الهاتف

الطاير يطلع على �سري العمل يف م�سروع مركز البح�ث والتط�ير 

للقيادة  املجتمعية  املبادرات  �سمن 
والتي  ال��ف��ج��رية  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة 
خمتلف  م��ع  التوا�سل  اإىل  تهدف 
�سرائح اجلمهور يف جميع املنا�سبات 
ق�����ام ف����ري����ق م����ن ق�������س���م الإع�������الم 
زوار  با�ستقبال  العامة  والعالقات 
الهدايا  الإم���ارة من خ��الل توزيع 
ومدينة  ال��ف��ج��رية  كورني�ص  على 

دبا الفجرية .

حتت �سعار عيدية اآفاق وبهدف اإدخال 
فرحة العيد اإىل قلوب الأيتام، اأطلقت 
حملتها  للتمويل  الإ���س��الم��ي��ة  اآف���اق 
اخلريية والإن�سانية، لتقدمي عيدية 
بالتعاون   ، امل���ب���ارك  الأ���س��ح��ى  ع��ي��د 
، وتاأتي هذه  مع جمعية بيت اخلري 
التي  اآفاق  ملبادرات  ا�ستمراراً  املبادرة 
تطلقها بن احلن والآخ��ر كمبادرة 
اآف��اق اخل��ري يف �سهر اخل��ري التي مت 
وقام  امل��ا���س��ي.  رم�سان  يف  اإط��الق��ه��ا 
القا�سمي،  �سعود  ب��ن  في�سل  ال�سيخ 
ع�سو جمل�ص الإدارة املنتدب ل�سركة 
بزيارة   ، للتمويل  الإ���س��الم��ي��ة  اآف���اق 
اخلري  بيت  جلمعية  الرئي�سي  املقر 
، يرافقه الدكتور حممود عبدالعال 
لتقدمي  لل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص 
لر�سم  اليتام  الأطفال  اإىل  العيدية 
الب�سمة على وجوههم يف هذه اليام 
املباركة . وكان يف ا�ستقبال وفد اآفاق 
الإ�سالمية للتمويل كل من عابدين 
ط���اه���ر ال��ع��و���س��ي، م���دي���ر ع����ام بيت 

املزروعي،  م��ب��ارك  و�سعيد   ، اخل���ري 
نائب املدير العام، وعبداهلل الأ�ستاذ، 
م�����س��اع��د م��دي��ر ع���ام اجل��م��ع��ي��ة. من 
هذه  ان  في�سل  ال�����س��ي��خ  ق���ال  ج��ه��ت��ه 
�سل�سلة  ���س��م��ن  م���ن  ت���اأت���ي  امل����ب����ادرة 
املبادرات اخلريية التى تطلقها افاق 

وتعزيزاً  املجتمعية  اإطار جهودها  يف 
املجتمع  اأف��راد  بن  التكافل  لوا�سر 
واث��ن��ي ع��ل��ى ال��ن�����س��اط��ات ال��ت��ى تقوم 
بها اجلمعية.، واأردنا من خالل هذه 
مثل  على  ال�سوء  ت�سليط  امل�ساركة 
هذه املبادرات التى من �سانها تفعيل 
لالأعمال  متعددة  جمموعات  جهود 
ال��وق��ت نف�سه  ، م��ث��م��ن��اً يف  اخل��ريي��ة 
ج��ه��ود اجل��م��ع��ي��ة وال��ق��ائ��م��ن عليها 
ال�سيد  واأث��ن��ى   . اخل�سو�ص  ه��ذا  يف 
عابدين طاهر العو�سي على مبادرة 
للتمويل  الإ���س��الم��ي��ة  اآف�����اق  ���س��رك��ة 
�سعود  ب��ن  في�سل  ب��ال�����س��ي��خ  م��رح��ب��اً 
اأعمال  نبذة عن  له  وق��دم  القا�سمي، 
وم�ساريعها،  ون�ساطاتها  اجلمعية 
لالأيتام  يوليه  ال��ذي  الهتمام  وع��ن 
بيت  حتت�سن  ح��ي��ث  خ��ا���ص،  ب�سكل 
اخل����ري م���ا ي���ق���رب م���ن األ���ف���ي يتيم، 
وت���دع���م���ه���م وت����دع����م اأ�����س����ره����م، مبا 

وتوفر  الأب،  ف��ق��دان  ع��ن  يعو�سهم 
ل���ه���م ف����ر�����ص ال���ت���ع���ل���ي���م وال���رتف���ي���ه 
ويف  املتكاملة.  وال��رع��اي��ة  والتثقيف 
نهاية الزيارة قدم املدير العام كتاب 
م��ن العطاء  25 ع��ام��اً  ب��ي��ت اخل���ري 
مبنا�سبة  اجلمعية  اأ���س��درت��ه  ال���ذي 
تاأ�سي�سها،  ع��ل��ى  ال��ف�����س��ي  ال��ي��وب��ي��ل 
ول�سركة  ل��ه  متمنياً  لل�سيخ،  ه��دي��ة 
املزيد من  للتمويل  الإ�سالمية  اآفاق 
التقدم والنجاح.يذكر اأن �سركة اآفاق 
الإ�سالمية للتمويل �سركة م�ساهمة، 
املركزي،  امل�����س��رف  ل��رق��اب��ة  تخ�سع 
الإ�سالمي،  التمويل  خدمات  وتقدم 
ول���ه���ا ال��ع��دي��د م���ن امل��ن��ت��ج��ات، مثل 
ال�سيارات  العقاري ومتويل  التمويل 
والدرهم الإلكرتوين، اجليل الثاين، 
وغ��ريه��ا م��ن اخل���دم���ات، وق���د فازت 
امل�سرفية  يف  مهمة  ج��وائ��ز  ب��ث��الث 

العاملية واملراجعة املالية.

و�سرح الرائد دكتور �سعيد حممد 
احل�����س��اين رئ��ي�����ص ق�����س��م الإع����الم 
وال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة ب��الإن��اب��ة باأن 
الثانية  لل�سنة  تنفذ  املنا�سبة  هذه 
ع�سر على التوايل وحتقق الأهداف 
الداخلية  ل����وزارة  الإ�سرتاتيجية 
الفجرية  العامة ل�سرطة  والقيادة 
اجلمهور  ثقة  تعزيز  يف  واملتمثل 

بفعالية اخلدمات املقدمة .

القيادة  اأن  احل�������س���اين  واأ�����س����اف 
م�ساركة  الأوق���ات  ت�سعى يف جميع 
عيد  مبنا�سبة  فرحتهم  اجلمهور 
زوار  �سيما  ول  امل��ب��ارك  الأ���س��ح��ى 

الإعالم  ق�سم  ق��ام  وكما   . الإم���ارة 
املتعاملن  خ��دم��ة  م��راك��ز  ب��زي��ارة 
التهاين  وتقدمي  للقيادة  التابعة 

لهم وتوزيع احللويات .

�س����رط����ة الفج���ي����رة ت�ستقب������ل زّوار 
الإم�����ارة باله�����داي�����ا

عيدية )اآفاق( الإ�سالمية للتم�يل لالأيتام

اعالن تغيري ا�سم
وحتمل  كريثانا،  �ساي  ابنتي،  ب��اأن  اأق��ر  �ساجنيفي،  راميه  اأن��ا، 
ابوظبي  يف  ���س��ادر   )L4981281( رق���م  ه��ن��دي  �سفر  ج���واز 
 5/48 رق��م  دائ��م��ة يف  اق��ام��ة  وت��ق��دمي   21/11/2013 بتاريخ 
�سارع نارايانا �سوامي، بوليانثوب- �ساناي، الهند، وتقيم حاليا 
يف �ص ب 44942 ابوظبي، اأ ع م مبوجب هذا تغري ا�سمها من 
�ساي كريثانا،  اىل �صاي كريثانا فيدهيا �صاجنيفي باعتبار 

فوري .

اعالن تغيري ا�سم
، ويحمل جواز  ابني، لوكي�ص   ب��اأن  اأق��ر  �ساجنيفي،  راميه  اأن��ا، 
بتاريخ  ابوظبي  يف  ���س��ادر   )K8443553( رق��م  هندي  �سفر 
�سارع   5/48 رق��م  يف  دائ��م��ة  اق��ام��ة  وت��ق��دمي   18/11/2012

نارايانا �سوامي، بوليانثوب- �ساناي، الهند، وتقيم حاليا يف �ص 
ب 44942 ابوظبي، اأ ع م مبوجب هذا تغري ا�سمها من لوكي�ص 

اىل: لوكي�س فيدهيا �صاجنيفي باعتبار فوري .

العدد  11225 بتاريخ   2014/10/8     
 اإعالن خروج �سريك ودخول �سريك

نعلن نحن �سركة دبليو جي تاول ذ م م فرع ابوظبي رخ�سة جتارية 
تاول  جي  دبليو  �سركة  وهو  �سريك  خروج  عن   )1028876( رقم 
اعرتا�ص  لديه  ومن  مطرح  برادات  �سركة  وهو  �سريك  ودخول 
يتقدم به مكتوبا على �سندوق بريد  2581 دبي او يت�سل بنا على 

0529111117
ين�صر االعالن على م�صوؤولية املعلن

�سركة دبليو جي تاول
�سايع ن�سر �سايع عبداهلل

    اعـــــــــــالن

العدد  11225 بتاريخ   2014/10/8     
 يف الدعوى رقم 2014/1952

الدعوى  يف  عليها  املدعى  املرزوقي-  حممد  احمد  حممد  ال�سيدة:فاطمة 
ال�سارقة- الدائرة املدنية التجارية  املذكورة اعاله. بناًء على تكليف حمكمة 
اجلزئية الوىل بندبي خبريا م�سرفيا يف الدعوى املذكورة اعاله املرفوعة من 
: بنك الحتاد الوطني �سدكم وعليه يرجى ح�سوركم امام اخلبري �سخ�سيا او 
وكيال معتمدا ميثلكم وتقدمي ما لديكم من م�ستندات تخ�ص الدعوى وذلك 
يوم الحد املوافق 2014/10/12 ال�ساعة 11.30 �سباحا يف مقر مكتب اخلبري 

الكائن يف دبي - ديرة- �سارع بني يا�ص- بنايةبرج امل�سرف مكتب 1504
موبايل: 0504110038 ت: 2555363-04 ف: 04-2555433

اخلبري امل�صريف/معن ناظم اآل بريج        

اعالن بالن�سر
ح�سور جل�سة اخلربة

العدد  11225 بتاريخ   2014/10/8     
 يف الدعوى رقم 2014/8 مدين كلي جتاري

حمكمة ام القيوين البتدائية املدنية التجارية
اىل املدعى عليه : ال�سيد: فهد علي حممد ح�سن البلو�سي ) جمهول حمل القامة( مبا ان املدعى 
: بنك الحتاد الوطني  بوكالة: املجموعة الوطنية للمحاماة وال�ست�سارات القانونية قد اقام 
عليكم الدعوى الق�سائية رقم 2014/8 مدين كلي جتاري- ام القيوين فانتم مكلفون او وكيلكم 
القانوين باحل�سور امام اخلبري امل�سريف املكلف من عدالة املحكمة جلل�سة اخلربة الوىل يوم 
الثنن املوافق 13 من اكتوبر 2014 ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا مبكتب اخلبري دار البيان للح�سابات 
وال�ست�سارات دبي- ديرة- �سارع بور�سعيد- خلف مركز دبي للطريان دناتا- بجوار �سوبرماركت 
هابي لند بناية 16 مكتب 101 حتت البناية روك�ص لتاأجري ال�سيارات- هاتف 2626777-04فاك�ص 
: 2629282-04، 2511318-04 م�سطحبن معكم ن�سخة عن كافة امل�ستندات املوؤيدة لدفوعكم وما 
ترونه منا�سبا لتي�سري اعمال اخلربة ومتكن اخلبري من اأداء مهمته وبيان وجه احلق يف الدعوى، 

ويف حال عدم احل�سور �سيتم الجراء يف غيابكم وتتحملون كامل امل�سئولية.
اخلبري امل�صريف الدكتور/حممد الفقي
هاتف050-6521992            

اعالن ح�سور اجتماع اخلربة

العدد  11225 بتاريخ   2014/10/8     
 يف الدعوى رقم 2014/932 جتاري كلي 

عمرو   -2 الن�سائية  الوحدات  تنفيذ  لأعمال  تي  بي  اي   -1 لل�سادة:  بالن�سر  اعالن 
احمد فوزي عبدال�سالم )املدعى عليهم( ان ال�سيد: عبدالعزيز بن عبداهلل بن �سالح 
النوي�سر )املدعي( قد اقام عليكم الدعوى رقم 2014/932 جتاري كلي- امام حماكم 
يوؤدي  بان  والت�سامم  بالت�سامن  عليهما  املدعى  بالزام  )املطالبة  ومو�سوعها  دبي، 
 198.000( مبلغ  ال�سرار  عن  وتعوي�ص  )1.459.875درهم(  وقدره  مبلغ  للمدعي 
درهم( ومبلغ )660.000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 
تاريخ 2013/1/14 وحتى ال�سداد التام، وعليه مت تعييني انا كمال عدنان مل�ص كخبري 
هند�سي من قبل املحكمة املوقرة، وعليه مت حتديد موعد لعقد جل�سة الجتماع الول 
بتاريخ 2014/10/13 ال�ساعة العا�سرة �سباحا مبكتبنا الكائن بدبي- عود ميثاء- بناء 
 ( او ح�سور من ميثلكم قانونيا  انتم مكلفن باحل�سور  ال�سايغ- طابق )M1( لدا 
لال�ستف�سارات حول الدعوىيرجى التوا�سل مع مكتب اخلبري اأ/ حممد علي الرقم 

.)050-9449406(

اعالن بالن�سر

العدد  11225 بتاريخ   2014/10/8     
 يف الدعوى رقم 2013/166  جتاري كلي 

با�ستدعاء املدعى عليهما: 1- جمموعة تيكتال ريالتي جروب- 2- �سركة فيوجن هومز بلدجن 
القيوين  ام  حمكمة  كتاب  اىل  واحلاقا  اعاله  املذكور  املو�سوع  اىل  بال�سارة  كون�سرتاك�سن. 
رقم  الدعوى  كلي-  رقم 2013/166 عقاري  الدعوى  تعين خبري هند�سي يف  ب�ساأن  البتدائية 
2013/166 عقاري كلي املدعى عليهما. 1- جمموعة تيكتال ريالتي جروب 2- �سركة فيوجن هومز 
بلدجن كون�سرتاك�سن املقامة من : رمي حممد م�سطو: مبا ان هناك دعوى مقدمة �سدكم يف 
حمكمة ام القيوين البتدائية رقم 2013/166 عقاري كلي وحيث ان مت ندب خبري يف الدعوى 
املذكورة اعاله فاننا وعمال باحكام قانون الثبات 1992م بخ�سو�ص اعمال اخلربة امام املحاكم 
ندعوكم حل�سور اجتماع خربة او من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف مقر مكتب وكيل املدعية 
ال�ساعة 12.00 ظهرا.  تاريخ 2014/10/19  املوافق  الحد  يوم  وذلك  ادناه  املو�سح  العنوان  على 

ويرجى منكم اح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�سور الجتماع .
لل�سيارات-  ني�سان  وكالة  مقابل  افنيو-  بزن�ص  بناية  بور�سعيد-  �سارع  ديرة-  دبي-  العنوان: 

M03 امليزانن- مكتب رقم
عادل زكريا/ اخلبري الهند�صي

اعالن اجتماع خربة

العدد  11225 بتاريخ   2014/10/8     
 يف الدعوى رقم 2013/2241  جتاري كلي 

املدعي : موؤ�س�سة بن من�سور ملواد البناء
املدعى عليه: ب�ست العاملية للمقاولت ) ذ م م(

بناء على القرار ال�سادر من قبل حمكمة دبي البتدائية بندبنا خبريا ح�سابيا يف الدعوى 
املذكورة اعاله، فاإننا نود باأن نعلمكم اننا قد حددنا يوم الحد املوافق 2014/10/12 يف 
متام ال�ساعة الثانية ظهرا موعدا لالجتماع معكم يف مقر مكتبنا الكائن يف امارة دبي- 
ديرة- بور�سعيد- بناية الو�سل بزن�ص �سنرت- مقابل ديرة �سيتي �سنرت بجوار فندق رحاب 
روتانا- �سارع رقم 27- طابق رقم 9- مكتب رقم 902 لذا نرجو منكم التكرم باحل�سور يف 
املوعد املحدد اعاله، واح�سار جميع الوراق وامل�ستندات التي تودون تقدميها لنا للتمكن 
من اأداء مهمتنا وتزويدنا بكافة الوراق وامل�ستندات مرتجمة دفعة واحدة،هذا ويعترب 

عدم الرد مبثابة موافقة على احل�سور يف املوعد املحدد اعاله.
اخلبري احل�صابي/ عمار حممد الن�صر

حتديد موعد اجتماع اخلربة احل�سابية
العدد  11225 بتاريخ 2014/10/8     

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/18  عقاري كلي         

اىل املدعى عليه /1- ا�سيا برفن �سوكت علي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /�سركة را�سد دروي�ص الكتبي 
للتطوير العقاري ذ م م قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 1- احلكم بف�سخ عقد البيع �سند الدعوى املوؤرخ يف 
توتاورز-  بالربج )ب(   1605 رقم  الدعوى  ال�سكنية مو�سوع  الوحدة  بت�سليم  عليه  املدعى  وال��زام   2009/12/30
بان  املدعى عليه  ال��زام   -2 ال�سواغل.  للمدعى خالية من  دب��ي-  ام��ارة  تيكوم-  الثانية-  الم��ارات  منطقة تالل 
وا�ستغالله  املدعي  انتفاع  تعوي�سا عن  وذلك  درهم  وق��دره 425555  مبلغ  التعوي�ص  �سبيل  على  للمدعى  ي�سدد 
لل�سقة ال�سكنية مو�سوع الدعوى من تاريخه )2009/12/30( )تاريخ ت�سليم ال�سقه للمدعي عليه( وحتى تاريخ 
)2014/4/2( )تاريخ تقدمي هذه الئحة املعدلة( مع الفائدة بواقع 9% من تاريخ ) 2009/12/30( )تاريخ ا�ستالم 
املدعي عليه لل�سقة( وحتى ال�سداد التام. مع الزام املدعى عليه بان ي�سدد للمدعي على �سبيل التعوي�ص مبلغ 
ال�سكنية  لل�سقه  الفعلي  الت�سليم  تاريخ  وحتى   2014/4/2 تاريخ  ابتداء من  �سهريا  درهم   8.333 وق��دره  �سهري 
مو�سوع الدعوى. 3- الزام املدعى عليه الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 
ch1.A.1 قذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك  2014/10/12 ال�ساعة 9:30 �ص بالقاعة 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل.

رئي�ص ال�سعبة                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
امل�������دع�������و/ حنن  ف�����ق�����د  
ل���ب���ن���ان  ك��������رم �������س������و   - 
اجلن�سية  - ج��واز  �سفره 
     )1469399  ( رق������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

   055/1055039

فقدان جواز �سفرت
�ساهن  امل�����دع�����و/  ف����ق����د  
�سمريه ف����ورا     - هندي 
اجلن�سية  - ج��واز  �سفره 
     )3885914  ( رق������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

   050/7450385

فقدان جواز �سفرت
عبدالرزاق  املدعو/  فقد  
ب��ن ���س��امل ال��ن��ال��وت��ى     - 
جواز    - اجلن�سية   تون�ص 
�سفره رقم ) 629926(     
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

   050/3274295

فقدان جواز �سفرت
علي  امل��������دع��������و/  ف������ق������د  
العراق   - ع���ن���اد    جم��ي��د 
اجلن�سية  - ج��واز  �سفره 
     )1658124  ( رق������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

   055/9335577
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•• دبي-وام:

من  العديد  املبارك  الأ�سحى  عيد  اأثناء  دبي  بلدية  نظمت 
الفعاليات والأن�سطة من خالل برنامج اأعدته واأ�سرفت على 
تنفيذه اإدارة احلدائق العامة والزراعة بالبلدية. ا�ستهدفت 
الربامج والفعاليات ب�سكل اأ�سا�سي زوار حدائق دبي لتوفري 
اأجواء الفائدة واملتعة والأن�سطة الرتفيهية وذلك بناء على 
فيها  تتوفر  متميزة  مدينة  ببناء  البلدية  ور���س��ال��ة  روؤي���ة 
املهند�ص  واأك��د  النجاح.  ومقومات  العي�ص  رفاهية  ا�ستدامة 
اإدارة احلدائق العامة  حممد عبد الرحمن العو�سي مدير 

الذين  ال��زوار  من  العديد  ا�ستقبلت  احلدائق  اأن  وال��زراع��ة 
اخل�سراء  ال�ساحات  ربوع  يف  والرتفية  لال�ستمتاع  توافدوا 
والفعاليات والأن�سطة املمتعة والعاملية وذلك �سمن مبادرات 
البلدية يف حتقيق اأف�سل اخلدمات واأعلى درجات الرفاهية 
اأن موؤ�سر  ل��الإم��ارة.. م�سريا اىل  لكل من املقيمن وال��زوار 
لدبي  وال��ب��ح��ريات  وال�سكنية  ال��ك��ربى  احل��دائ��ق  زوار  ع��دد 
ارتفع خالل اأيام العيد ب�سبب تنوع الفعاليات والأن�سطة يف 
العاملية  وم�سرف  اخلور  حديقة  فعاليات  وخا�سة  احلدائق 
املده�سة والتي ا�ستقطبت ما يقارب 200 األف زائر وو�سل 
عدد زوار احلدائق هذا العام اإىل ما يقارب 500 األف زائر.

•• دبي-وام:
وزع�������ت م�����راك�����ز الأم����������رية ه���ي���ا بنت 
التابعة  الإ�سالمية  الثقافية  احل�سن 
ل��دائ��رة ال�����س��وؤون الإ���س��الم��ي��ة والعمل 
الأطفال  على  عيدية  ب��دب��ي  اخل���ريي 
ن�ساطاتها يف  �سمن  يف م�سلى جمريا 
احلايل.  للعام  امل��ب��ارك  الأ�سحى  عيد 
وق��ال��ت ه��ن��اء ال��ف��ال���س��ي م��دي��رة اإدارة 
مراكز الأمرية هيا بالإنابة ان املراكز 
ق��ام��ت ب��ت��وزي��ع عيدية ه��ي ع��ب��ارة عن 
ملدينة  املنت�سبون  ب�سناعتها  ق��ام  علب 
ال�سارقة للخدمات الإن�سانية من ذوي 
الحتياجات اخلا�سة . واأكدت الفال�سي 
الحتياجات  ذوي  دم���ج  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
اخلا�سة يف كافة التخ�س�سات واأعربت 
للخدمات  ال�سارقة  ملدينة  �سكرها  عن 
الإن�����س��ان��ي��ة وال���ق���ائ���م���ن ع��ل��ي��ه��ا على 
وتاأهيل  ل��ت��دري��ب  احل��ث��ي��ث��ة  ج��ه��وده��م 
امل��ن��ت�����س��ب��ن ل��ل��م��دي��ن��ة واإ����س���راك���ه���م يف 

خمتلف الأن�سطة . 

بلدية دبي تنظم العديد من الفعاليات والأن�سطة خالل عيد الأ�سحى 

مراكز الأمرية هيا ت�زع عيدية من اإنتاج ذوي الحتياجات اخلا�سة

•• باري�ص-وام:

اآل  كرم �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد 
املالية  ن��ائ��ب ح��اك��م دب��ي وزي���ر  مكتوم 
ال��ف��ائ��زي��ن ب��ج��ائ��زة ح��م��دان ب��ن را�سد 
ملكافاة  العاملية  اليون�سكو  مكتوم-  اآل 
لتح�سن  املتميزة  واجلهود  املمار�سات 
كلمة  �سموه  األ��ق��ى  وق��د  املعلمن  اأداء 
ال��ذي جرى  التكرميي  احلفل  خ��الل 
ام�ص يف مقر منظمة الرتبية والعلوم 
اأ�ساد  باري�ص  يف  اليون�سكو  والثقافة 
فيها بدور اليون�سكو كحا�سنة للتعليم 
وال��ث��ق��اف��ة ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��ع��امل��ي .. 
امل�سرتكة  اجل��ه��ود  اإىل  �سموه  م�سريا 
ب����ن ج����ائ����زة ح����م����دان ب����ن را�����س����د اآل 
ت�سجيع  اأج��ل  م��ن  واليون�سكو  مكتوم 
املجتمعات  يف  امل���ع���ل���م���ن  وحت���ف���ي���ز 
وجهودهم  كفاحهم  وتقدير  النامية 
عرب  الإن�سانية  باملجتمعات  لالإرتقاء 
ن�سر التعليم واملعرفة ومكافحة الفقر 
وكافة اأ�سكال ال�سعاب بهدف م�ساعدة 
الآخرين وتغيري حياتهم اإىل الأف�سل. 
واأع��رب �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد 

اآل مكتوم عن �سعادته يف امل�ساركة مع 
واجلهود  املمار�سات  ملكافاأة  اليون�سكو 
 . امل��ع��ل��م��ن  اأداء  ل��ت��ح�����س��ن  امل��ت��م��ي��زة 
الفائزين  كلمته  ختام  يف  �سموه  وهناأ 
و�سكر  الثالثة  دورت��ه��ا  يف  اجل��ائ��زة  يف 
اليون�سكو وعلى راأ�سها املديرة العامة 

جهودها  على  بوكوفا  اإيرينا  ال�سيدة 
التعليم  تطوير  اأج���ل  م��ن  املتوا�سلة 
الدول  يف  خا�سة  وب��راجم��ه  وتقنياته 
النامية . وكان ملديرة اليون�سكو كلمة 
اأ�سادت فيها بالدعم الالحمدود الذي 
را�سد  ال�سيخ حمدان بن  يقدمه �سمو 

م�ستوى  على  واأه��ل��ه  للعلم  مكتوم  اآل 
ب�����الده والإق���ل���ي���م خ��ا���س��ة يف ال����دول 
الأفريقية الأكر حاجة للتعليم . كما 
ن��وه��ت ب���دور دول���ة الإم����ارات العربية 
وتقنياته  التعليم  تطوير  يف  املتحدة 
الأوىل  املرتبة  والذي يحتل  لطالبها 

دولة  يف  امل�ستدامة  التنمية  اأجندة  يف 
الإمارات .. منوهة بامل�ساعدات املالية 
وتوجهات  ال����دول����ة  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي 
العلم  ن�����س��ر  يف  ال���ر����س���ي���دة  ق���ي���ادت���ه���ا 
الدول  واجلهل يف  التطرف  وحماربة 
�سمو  ق��ام  احلفل  ختام  ويف   . النامية 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ 
واإىل جانبه معايل ح�سن بن اإبراهيم 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي�����ر  احل���م���ادي 
وال�سيدة اإيرينا بوكوفا املديرة العامة 
لليون�سكو بتكرمي الفائزين باجلائزة 
وبنما ومدغ�سقر  بلجيكا  كل من  من 

ثم كرم �سموه ال�سيدة بوفوكا . 
وم���ن ن��اح��ي��ة اأخ�����رى وخ����الل تفقده 
�سمو  اأكد  للحفل  امل�ساحب  للمعر�ص 
اآل مكتوم يف  ال�سيخ حمدان بن را�سد 
ت�سريحات �سحفية اأن دولة الإمارات 
وبتوجيهات من �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة  
حفظه اهلل  ت�سعى دائما ملد يد العون 
النهو�ص  يف  الفقرية  ال��دول  مل�ساعدة 
الدول  ه���ذه  يف  التعليمي  ب��امل�����س��ت��وى 
ال�سمو  �ساحب  بجهود  �سموه  ..ون��وه 

اآل مكتوم  را����س���د  ب���ن  ال�����س��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ص ال���دول���ة رئ��ي�����ص جمل�ص 
ال���وزراء حاكم دب��ي  رع��اه اهلل  ودعمه 
الالحمدود لكافة برامج التعليم على 
امل�ستوى اأو الأقليمي .. م�سريا �سموه 
الداعمة  والأن�������س���ط���ة  اجل���وائ���ز  اإىل 
واأ�ساليبه  ال��ت��ع��ل��ي��م  وت��ط��وي��ر  ل��ن�����س��ر 
واقليميا  حمليا  �سموه  يرعاها  التي 
دبي  حاكم  نائب  �سمو  وك��ان   . وعامليا 

وزير املالية قد �سارك على راأ���ص وفد 
كبري يف حفل تكرمي الفائزين بجائزة 
اآل مكتوم -  ب��ن را���س��د  �سموه ح��م��دان 
اليون�سكو يف العا�سمة الفرن�سية �سم 
اإبراهيم  ب��ن  ح�����س��ن  وم��ع��ايل  ال��وف��د 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي�����ر  احل���م���ادي 
حمدان  ج��ائ��زة  اأم��ن��اء  جمل�ص  رئي�ص 
التعليمي  ل��الأداء  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
امل��ت��م��ي��ز وم����ع����ايل ع���ب���دال���رح���م���ن بن 

حممد العوي�ص وزير ال�سحة ومعايل 
حميد حممد القطامي رئي�ص جمل�ص 
واأع�ساء  ال�������س���اب���ق  اجل����ائ����زة  اأم����ن����اء 
جم��ل�����ص اأم��ن��ائ��ه��ا و����س���ع���ادة ع��ب��د اهلل 
الدائم  الوفد  رئي�ص  النعيمي  م�سبح 
ل���دول���ة الإم�������ارات يف ال��ي��ون�����س��ك��و اإىل 
التعليمية  القيادات  من  ح�سد  جانب 
يف دولة الإمارات والدول الأع�ساء يف 

اليون�سكو .

•• ال�صارقة-وام:

كهرباء  هيئة  رئي�ص  الليم  را���س��د  املهند�ص  الدكتور  �سعادة  عقد 
ال��ث��اين م��ع م��دي��ري الإدارات  ال���دوري  ال�سارقة الج��ت��م��اع  وم��ي��اه 
التي  واخل���دم���ات  ال��ع��م��ل  جم���الت  ت��ط��وي��ر  �سبل  لبحث  بالهيئة 
عام  خ��الل  الإ�سرتاتيجية  خطتها  وا�ستعرا�ص  الهيئة  تقدمها 
2015 ومناق�سة اآليات تطوير الآداء اإداريا وفنيا من خالل و�سع 
نظم جديدة وتطوير املهارات والهتمام بتدريب الكوادر الب�سرية 
اأرقى  م�ستويات  اإىل  للم�سرتكن  اخلدمات  مب�ستوى  والنهو�ص 
الهيئة.  عمل  جم��الت  يف  ال��ري��ادة  حتقيق  اإىل  والتطلع  واأف�سل 
واأكد الليم اأن اخلطة الإ�سرتاتيجية لعام 2015 تت�سمن حتقيق 
عدد من الأهداف وتنفيذ بع�ص امل�ساريع التطويرية التي ت�ساهم 

والتوزيع  الإن��ت��اج  وحم��ط��ات  وامل��ي��اه  الكهرباء  �سبكات  تطوير  يف 
وت��ط��وي��ر امل��ه��ارات الفنية والإداري�����ة م��ن خ��الل ع��دد م��ن برامج 
ال�سمو  �ساحب  توجيهات  اإط���ار  يف  وذل���ك  املتخ�س�سة  ال��ت��دري��ب 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ص الأعلى 
حاكم ال�سارقة ب�سرورة العمل على اتخاذ كافة الإجراءات لتعزيز 
دور الهيئة يف خدمة املجتمع لت�سبح واحدة من اأف�سل املوؤ�س�سات 
على م�ستوى العامل ودعم امل�ساريع واملبادرات التي ت�سهم يف عملية 
اخلدمات  يف  التميز  معايري  اأعلى  يحقق  مبا  امل�ستدام  التطوير 
اأطلقت  الهيئة  اأن  اإىل  واأ�سار  للم�سرتكن.   الهيئة  تقدمها  التي 
عددا من املبادرات التي تعمل على ت�سجيع املوظفن على التغيري 
امل�سئولية  ذات  الربحية  بتحقيق  التزامها  اإط��ار  يف  الأف�سل  نحو 
الجتماعية وت�سجيع الإبداع وال�ستفادة من الأفكار املبتكرة التي 

الهيئة  متكنت  كما  والتقدم  التطور  من  مزيد  حتقيق  يف  ت�سهم 
خالل الفرتة املا�سية من عقد عدد من ال�سراكات الإ�سرتاتيجية 
املختلفة  واجل��ام��ع��ات  البحثية  وامل��راك��ز  املجتمع  موؤ�س�سات  م��ع 
لتنفيذ عدد من الدرا�سات اخلا�سة بتطوير جمالت عمل الهيئة 
وا�ستقطاب عدد من ال�سركات العاملية للتعاون مع الهيئة لتحقيق 
الليم خالل الجتماع  التميز وال��ري��ادة يف جم��الت عملها ووج��ه 
مديري الإدارات ب�سرورة النزول اإىل املواقع والطالع على �سري 
العمل يف امليدان وتوفري كافة الت�سهيالت لفرق العمل .. م�سريا 
اإىل �سرورة اأن يكون جميع العاملن على قدر كامل من امل�سوؤولية 
.. موؤكدا اأن لكل مدير اإدارة ال�سالحيات لتطوير جمالت العمل 
�سمن اأ�س�ص حمددة بهدف ت�سهيل الإجراءات والعمل على تقدمي 

اأف�سل اخلدمات .

•• ال�سارقه-الفجر:
يف الوقت الذي ي�ستعد فيه املن�سدون الأردنيون 
للمناف�سة، �سهدت القاعة املخ�س�سة لختبارات 
الربامج  اأبرز  اأحد   7 ال�سارقة  برنامج من�سد 
الفني  الإن�����س��اد  جم��ال  يف  والإقليمية  املحلية 
التابع  ال�سارقة  تلفزيون  يبثه  ال��ذي  الهادف 
من  وا�سعاً  اإق��ب��اًل  ل��الإع��الم  ال�سارقة  ملوؤ�س�سة 
قدموا  الذين  امل�ساركن  الت�سادين  املن�سدين 
اأما  لفتاً  فنياً  واأداء  متميزة،  �سوتية  مواهب 
جلنة التحكيم التمهيدية يف فندق كمبن�سكي 

بالعا�سمة الت�سادية اأجنميناً.
وبلغ عدد املن�سدين املتقدمن امام اللجنة اإىل 
امل�سجلة  امل�ساركات  بلغت  485 م�ساركاً، فيما 
ع��رب امل��وق��ع الإل���ك���رتوين م��ن اأن���ح���اء العامل 
املتقدمن  اإج��م��ايل  لي�سبح   ،652 اإىل  كافة 

اأمام اللجنة واملوقع الإلكرتوين نحو 1137 
م�ساركاً بعد انتهاء جلنة حتكيم الربنامج من 
اإجراء الإختبارات الأولية يف املحطة اخلام�سة 
واجلزائر  ال�سعودية  م��ن:  ك��اًل  ت�سمنت  التي 

واملغرب وم�سر وت�ساد.
ت�����س��اد بحفاوة  ال���ربن���ام���ج يف  وح��ظ��ي ط��اق��م 
كبرية من قبل املن�سدين الذين ثمنوا اختيار 
دولتهم ومدنهم للم�ساركة يف اأحد اأبرز برامج 
اعتزازهم  ع��ن  وع���ربوا  والإم�����ارات،  ال�سارقة 
بدور ال�سارقة يف ت�سليط ال�سوء على الطاقات 
الفنية املتميزة يف جمال الإن�ساد الت�سادي، كما 
الإن�سادية  الفنية  ال�سور  من  العديد  قدموا 
اإ�سافة اىل ماتتميز به  التي تتميز بها ت�ساد، 
من ا�سماء فنية كبرية ولمعة يف هذا املجال، 

ولها ح�سور وا�سع يف اإفريقيا.

ويف ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ق���ال ���س��ع��ادة حم��م��د خلف 
موؤ�س�سة  يف  وال���ت���ل���ف���زي���ون  الإذاع���������ة  م���دي���ر 
ال�����س��ارق��ة ل���الإع���الم: مت اخ��ت��ي��ار ت�����س��اد للمرة 
الأوىل كمحطة من حمطات اختيار املن�سدين 
تو�سعية  وك��خ��ط��وة  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  امل��ت��م��ي��زي��ن 
مبا  ونفخر  الإف��ري��ق��ي��ة،  ال���دول  يف  للربنامج 
للمن�سدين،  متميز  ح�سور  من  هناك  حظينا 
كما �سعدنا بحجم التفاعل املن�سجم مع �سمعة 
ال��ربن��ام��ج يف ���س��وء ال����س���داء ال��ك��ب��رية التي 

حققها خالل دوراته ال�ست املا�سية .
اختبارات  يف  امل�ساركون  املن�سدون  وت��وزع  ه��ذا 
ب��رن��ام��ج م��ن�����س��د ال�����س��ارق��ة ع��ل��ى م���دن ت�ساد، 
و���س��ج��ل��ت ال��ع��ا���س��م��ة اأجن��م��ي��ن��ا اأك���رب ع���دد من 
41 م�����س��ارك��اً، ف��ي��م��ا بلغت  ب��ل��غ��ت  امل��ت��ق��دم��ن 
اأعداد امل�ساركن الآخرين ح�سب املدن كالآتي: 

فايا 22، واأبي�سه 18، وموندو 12، و�سار 7، 
ودوبا 4.

على �سعيد مت�سل، يتوجه فريق عمل برنامج 
يف  ال�ساد�سة  حمطته  اىل   7 ال�سارقة  من�سد 
امام  الأول��ي��ة  الإخ��ت��ب��ارات  و�ستجرى  الأردن، 
جلنة التحكيم يف �سالة فريوز بفندق ملينيوم 
بالعا�سمة عمان يف8 من اكتوبر احلايل، تليها 
جولت اأخرى يف كل من: ماليزيا، والبو�سنة 
والهر�سك، و�ستنتهي الرحلة يف اإمارة ال�سارقة 
13 م��ن اك��ت��وب��ر القادم،  ب��دول��ة الإم����ارات يف 
للمناف�سة  امل��ر���س��ح��ن  اخ��ت��ي��ار  ���س��ي��ت��م  ح��ي��ث 
دي�سمرب  يف  ت��ق��ام  �سهرات   4 �سمن  النهائية 
الفنانن  ك��ب��ار  م��ن  جل��ن��ة  ب��ح�����س��ور   2014
العرب، وم�ساركة فنانن م�سهورين اآخرين يف 

ال�سهرات اخلتامية من اأنحاء العامل كافة.

•• دبي-وام:

الإ�سعاف  دب���ي خل���دم���ات  م��وؤ���س�����س��ة  ن��ظ��م��ت 
ال��ع��ل��ي��ا دب���ي و  ب��ال��ت��ع��اون م��ع ك��ل��ي��ة التقنية 
�سرطة اأبو ظبي رحلة علمية ل� 14  م�سعفا 
اإىل  اأبوظبي  �سرطة  منت�سبي  م��ن  وخم�سة 
اأ�سرتاليا .. لالإطالع على خدمات الإ�سعاف 
الدرا�سة  اإ�ستكمال  من  كجزء  عملها  واآليات 
اإىل  اإ�سافة  ال��ط��ارئ  الطب  بكالوريو�ص  يف 
نيل  وق���ال  م��ت��ع��ددة.  بحثية  و  علمية  م��ه��ام 

موؤ�س�سة  يف  العمليات  اإدارة  م��دي��ر  ك��ريب��ي 
على  العام  وامل�سرف  الإ�سعاف  دبي خلدمات 
تنظيم الرحلة..اإن الرتكيز الأ�سا�سي خالل 
الرحلة اإن�سب على درا�سة الهيكل التنظيمي 
للهيئات الإ�سعافية الأ�سرتالية وما بها من 
وتفقد  احلوكمة  نظم  اإىل  اإ���س��اف��ة  معايري 
�سيارات الإ�سعاف ودرا�سة التخطيط ملواجهة 
الكوارث .. بجانب تغطية الأحداث الكربى 
وبناء  واإجن����ازه����ا  الأع����م����ال  واإ����س���ت���م���راري���ة 

وتطوير اخلطط طويلة الأجل. 

ام��ت��دت ثالثة  العلمية  اأن اجل��ول��ة  واأ���س��اف 
ال���وف���د خدمة  زار خ��الل��ه��ا  اأ���س��اب��ي��ع ح��ي��ث 
بري�سبان  م��دي��ن��ة  يف  ك��وي��ن��زلن��د  اإ����س���ع���اف 
واإ�سعاف نيو �ساوث ويلز يف �سيدين واإ�سعاف 
ف��ي��ك��ت��وري��ا يف م��دي��ن��ة م��ل��ب��ورن. واأ����س���ار اإىل 
الأح����داث  وت��اأم��ن  لتغطية  التخطيط  اأن 
اأولويات  م��ن  ه��و  وا���س��ع��اف��ي��ا  طبيا  ال��ك��ربى 
اأهداف الزيارة كون مدينة دبي مقبلة على 
 2020 دبي  اإك�سبو  هو  عاملي  تنظيم حدث 
م��ن��وه��ا ب��اخل��ربة الأ���س��رتال��ي��ة خ��ا���س��ة بعد 

�سيدين  يف  الأوملبية  الألعاب  دورة  تنظيمها 
اإك�سبو.  م��ع��ر���ص  اإ���س��ت�����س��اف��ت��ه��ا  ع��ن  ف�����س��ال 
العليا- التقنية  طلبة  اأن  اإىل  كريبي  ولفت 

خلدمات  دب��ي  موؤ�س�سة  اإىل  املنت�سبن  دب��ي 
املحاكاة  ب���رام���ج  م���ن  ا���س��ت��ف��ادوا  الإ����س���ع���اف 
ال��ع��ل��م��ي��ة احل��ي��ة يف ك��وي��ن��زلن��د م���ن خالل 
املر�سى  وتفقد  الإ�سعاف  مركبات  اإ�ستخدام 
الذي  الدقيق  العملي  التدريب  اإىل  اإ�سافة 
ت�سمن �سيناريوهات تتعلق بالطوارئ واإدارة 

الأزمات الطبية.

•• دبي-وام:

بتوجيهات من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
ت�ست�سيف  اهلل  رع��اه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�ص جمل�ص  الدولة  رئي�ص 
اإىل   9 ال��ف��رتة م��ن  دول��ة الإم����ارات قمة جمال�ص الأج��ن��دة العاملية يف 
11 نوفمرب املقبل مب�ساركة اأكر من 1000 من املفكرين واخلرباء 
و�سناع القرار من خمتلف اأنحاء العامل. �سرح بذلك معايل حممد بن 
عبداهلل القرقاوي وزير �سوؤون جمل�ص الوزراء رئي�ص اللجنة املنظمة 
التوجيهات  اأن  اأك���د  ال���ذي   2014 العاملية  الأج��ن��دة  جمال�ص  لقمة 
املبا�سرة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم هي توفري 

القمة  لإجن��اح  املعنية  اجلهات  جميع  مع  والتن�سيق  كافة  الت�سهيالت 
اإ�سافة  ال��ت��وايل  على  ال�سابع  للعام  الإم����ارات  دول��ة  ت�ست�سيفها  التي 
والقيادين  واخل��رباء  املفكرين  اإ�سراك  ب�سرورة  �سموه  توجيهات  اإىل 
العمل  اأوراق  خ���الل  وم���ن  للقمة  املغلقة  اجل��ل�����س��ات  يف  الإم���ارات���ي���ن 
والأبحاث التي تعك�ص وجهة نظر دولة الإمارات حول خمتلف الق�سايا 
العاملية وت�ساهم يف ر�سم ا�سرتاتيجية الدولة يف التعامل معها. واأ�ساف 
معايل القرقاوي اأن الدور ال�سرتاتيجي الذي تلعبه دولة الإمارات يف 
مناق�سة التحديات التي تواجه العامل و�سياغة احللول حول خمتلف 
التي  ال��ب��ارزة  ال��دول��ي��ة  للمكانة  ت��اأك��ي��دا  ي��اأت��ي  اإمن���ا  العاملية  الق�سايا 
الدولة  ا�ست�سافة  اأن  الر�سيدة كما  القيادة  الدولة بتوجيهات  و�سلتها 

الإم���ارات يف  على جن��اح  توؤكد  التوايل  على  ال�سابع  للعام  القمة  لهذه 
 1000 اأكر من  التي جتمع  العاملية  الفكرية  املن�سة  ا�ست�سافة هذه 
خاللها  من  يحددون  والذين  القرار  و�سناع  واخل��رباء  املفكرين  من 
اأهم الق�سايا العاملية واحللول املطروحة ملعاجلتها يف خمتلف املجالت 
اأن  يذكر  وغ��ريه��ا.  والبيئية  والجتماعية  وال�سيا�سية  القت�سادية 
من  نخبة  جتمع  عاملية  من�سة  ت�سكل  العاملية  الأج��ن��دة  جمال�ص  قمة 
ال�سخ�سيات الأكر تاأثريا يف العامل من خرباء ومفكرين و�سناع قرار 
لتفعيل احلوار العاملي حول التحديات امل�سرتكة التي مير بها العامل 
الغذائي  الأم��ن  الطاقة وحت��دي��ات  امل��ج��الت مثل حتديات  يف خمتلف 
والق�سايا ال�سرتاتيجية يف التعليم وال�سحة وغريها من املوا�سيع ذات 

التاأثري على م�ستقبل الب�سرية بهدف ت�سليط ال�سوء عليها والو�سول 
لتوافقات دولية حول احللول املطروحة ملعاجلة هذه التحديات والتي 
تعترب مو�سع اهتمام ا�سرتاتيجي ل�سناع القرار يف خمتلف دول العامل. 
كما �ست�سهد القمة ح�سورا لفتا للخرباء وامل�سوؤولن من دولة الإمارات 
الذين يتطلعون اإىل تقدمي اآرائهم ومقرتحاتهم الفعالة عرب امل�ساركة 
يف املجال�ص املن�سوية حتت القمة وذلك يف توجه من �ساأنه ر�سم مالمح 
رئي�سية لإ�سهامات الدولة يف التعامل مع الق�سايا العاملية احل�سا�سة يف 
املرحلة القادمة. وت�سع النقا�سات والتو�سيات التي �ستخرج بها القمة 
ال�سنوي  الجتماع  وفعاليات  جلل�سات  الفكري  والع�سب  العام  الإط��ار 

للمنتدى القت�ساد العاملي الذي �سيعقد يف دافو�ص يف العام 2015.

الإم����ارات ت�ست�سي���ف قم����ة جمال�����ص الأجن�����دة العاملي�����ة 9 ن�فمب�������ر 

حمدان بن را�سد يكرم الفائزين بجائزة حمدان بن را�سد اآل مكت�م- الي�ن�سك� العاملية

رئي�ص هيئة كهرباء ومياه ال�سارقة يبحث مع مديري الإدارات اخلطة ال�سرتاتيجية للعام املقبل 

5 حمطات ت�صتقطب 485 م�صاركًا واملوقع االإلكرتوين ي�صجل 652 م�صاركًا من اأنحاء العامل

املن�سدون الأردني�ن ي�ستعدون للمناف�سة اأمام من�سد ال�سارقة 7

اإ�سع���اف دب���ي تبتع����ث م�سعفي�ه����ا اإىل اأ�ست���رال�ي����ا
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اإىل  واجلرمية  املخدرات  مبكافحة  املعني  املتحدة  الأمم  مكتب  دعا 
ح�سد الدعم العاملي ملحاربة اجلرمية يف منابعها و تبادل املعلومات 
املدير  فيدوتوف  ي��وري  وق��ال  �سدها.  امل�سرتكة  العمليات  وتن�سيق 
التنفيذي ملكتب الأمم املتحدة املعني مبكافحة املخدرات واجلرمية 
خالل افتتاحه اأم�ص الول اأعمال موؤمتر الأطراف يف اتفاقية الأمم 
مقاومة  اإن   .. ال��وط��ن��ي��ة  ع��رب  املنظمة  اجل��رمي��ة  ملكافحة  امل��ت��ح��دة 
جنائي  ق�سائي  نظام  وعلى  ال��ق��ان��ون  �سيادة  على  تعتمد  اجل��رمي��ة 
ق���وي. و���س��دد خ��الل الج��ت��م��اع ال���ذي ح�سره م��ن��دوب��ون ع��ن الدول 
.. على  الت��ف��اق��ي��ة وم��ن��ظ��م��ات غ��ري ح��ك��وم��ي��ة معنية  الأط�����راف يف 
�سرورة الق�ساء على اجلرمية واملجرمن من اأجل خلق جمتمعات 
يكاد  ل  اأن��ه  اىل  واأ���س��ار   . امل�ستدامة  التنمية  وع��ادل��ة تطورها  �سوية 
اأن ن�سمع فيه عن موت ماأ�ساوي لعدد من املهاجرين  مير يوم دون 
بالب�سر  الجتار  قا�سية مثل  اإن�سانية  ملعاناة  وقوعهم �سحايا  ب�سبب 
وتهريب ال�سالح واإبادة احليوانات الربية والغابات . ودعا اإىل ندوة 
عاملية للدفع باجتاه تطبيق معاهدة الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
املنظمة وكذلك لتنفيذ بروتوكولت تتعلق بالجتار بالب�سر وتهريب 

املهاجرين والأ�سلحة املعنية مب�ساندة احلرب على اجلرمية. 
 

بدون  اأمريكية  طائرة  اإن  الباك�ستانية  املخابرات  يف  م�سوؤولن  قال 
مت�سددين  ملقاتلن  تدريب  مع�سكر  اأن��ه  ُيعتقد  موقعاً  ق�سفت  طيار 
ب�سمال غرب البالد، ما اأ�سفر عن مقتل �ستة اأ�سخا�ص يف ثالث غارة 
من نوعها يف ثالثة اأيام. وقال امل�سوؤولن لرويرتز اإن الطائرة اأطلقت 
ثالثة �سواريخ على املع�سكر الواقع يف منطقة �ساوال يف وزير�ستان 
اجلنوبية بعد ال�ساعة 12 ظهرا بقليل، واأ�سارا اإىل ورود تقارير عن 
املتحدة  املت�سددين. واأوقفت الوليات  اأنهم من  اإ�سابة ت�سعة يعتقد 
العام  من  الأوىل  ال�ستة  الأ�سهر  يف  طيار  ب��دون  بطائرات  الهجمات 
الباك�ستانية وحركة طالبان  احلكومة  مفاو�سات بن  اأثناء  احلايل 
مل ت�سفر عن اأي تقدم وا�ستاأنفت وا�سنطن الغارات يف يونيو-حزيران 
قبل اأيام من اعالن اجلي�ص الباك�ستاين عن بدء عملية ع�سكرية �سد 

طالبان وزادت من عدد الطلعات اجلوية هذا ال�سهر.
وقتل خم�سة اآخرون ي�ستبه اأنهم من املت�سددين يف غارة على منطقة 
يوم  املنطقة  بنف�ص  هجوم  يف  مماثل  ع��دد  قتل  كما  الثنن  ���س��اوال 
���س��اوال ذي الطبيعة  ال��غ��اب��ات والأح���را����ص يف وادي  وت��ك��ر  الأح����د. 
ف���روا من  ال��ذي��ن  املت�سددين  م��ن  الكثري  اأن  يعتقد  وال���ذي  ال��وع��رة 
احلملة على طالبان جلاأوا اليه. وحتتج احلكومة الباك�ستانية علنا 
اأن  ل�سيادتها غري  اإنها متثل خرقا  قائلة  الأمريكية  ال�سربات  على 
الرئي�ص الباك�ستاين ال�سابق برويز م�سرف اعرتف باأن اإدارته وافقت 

على هذه الغارات خالل عهده.

تابعة  �سفينة  اإن  اجلنوبية  ال��ك��وري��ة  ال��دف��اع  ب����وزارة  م�����س��وؤول  ق��ال 
بعدما  ام�ص  حتذيرية  طلقات  اأطلقت  اجلنوبية  الكورية  للبحرية 
عرب زورق دورية كوري �سمايل احلدود البحرية املتنازع عليها قبالة 

ال�ساحل الغربي ل�سبه اجلزيرة ورد باإطالق النار قبل اأن يرتاجع.
اأو جرحى يف �سفوف  ي�سقط قتلى  اإن��ه مل  ل��روي��رتز  امل�سوؤول  وق��ال 
اجلانب الكوري اجلنوبي واإن الطلقات من اجلانبن مل تكن �سوب 

الخر.
ق���رب جزيرة  م�����س��اح��ن��ات مم��اث��ل��ة  �سل�سلة  ح��ل��ق��ة يف  اأح����دث  وه����ذه 
يونبيوجن التي تعر�ست لق�سف كوريا ال�سمالية يف عام 2010 مما 

اأ�سفر عن مقتل اأربعة اأ�سخا�ص بينهم اثنان من املدنين.
وكانت املنطقة القريبة من يونبيوجن م�سرحا ل�ستباكات يف املا�سي 
قتل خاللها ع�سرات البحارة من اجلانبن وكثريا ما تعرب ال�سفن 
بيوجنياجن  الذي ترف�ص  ال�سمايل  احل��دود  ال�سمالية خط  الكورية 
زي���ارة مفاجئة  املواجهة بعد  ك��ح��دود بحرية وج���اءت  ب��ه  الع���رتاف 
لوفد رفيع امل�ستوى من كوريا ال�سمالية يف مطلع الأ�سبوع. واجتمع 
ال�سمايل  الكوري  للزعيم  كبريا  ع�سكريا  م�ساعدا  �سم  الذي  الوفد 

كيم جوجن اأون مع م�سوؤولن من كوريا اجلنوبية.

عوا�صم

فيينا

�ضول

�إ�ضالم �أباد

اإ�سرائيل ت�ؤجل اإدخال م�اد بناء لغزة
•• رام اهلل -وكاالت:

قال م�سوؤول فل�سطيني اإن ال�سلطات الإ�سرائيلية اأّجلت اإدخال 60 �ساحنة 
من مواد البناء اإىل قطاع غزة، اإىل اأجل غري م�سمى، بعد اإعالنها ال�سماح 

بدخولها عرب معرب كرم اأبو �سامل التجاري.
واأ�ساف منري الغلبان، مدير اجلانب الفل�سطيني من معرب كرم اأبو �سامل، 
اإبالغهم عن طريق  اأّنه مت  )املنفذ التجاري الوحيد لقطاع غزة-جنوب(، 
ال�سركة الوطنية الفل�سطينية )خا�سة ومقرها رام اهلل بال�سفة الغربية(، 
اأّن اإ�سرائيل اأجّلت اإدخال 60 �ساحنة من مواد البناء اإىل القطاع اخلا�ص 
باأن  واأبلغتنا  ال�سركة،  مع  توا�سلنا   : وتابع   . م�سمى  غري  اأج��ل  اإىل  بغزة، 
اإ�سرائيل اأجلت اإدخال مواد البناء، اإىل اأجل غري م�سمى، بعد اأن كانت قد 
ح�سلت على وعود اإ�سرائيلية بال�سماح ملواد البناء بالدخول اإىل قطاع غزة 
ام�ص الثالثاء . وكان من املقرر، بح�سب الغلبان، اإدخال مواد بناء اإىل قطاع 
فل�سطينية  ل�سركة  الإ�سرائيلية  ال�سلطات  �سماح  بعد  الثالثاء،  ام�ص  غزة، 
خا�سة بتوريدها. ومت ال�سماح باإدخال 220 �ساحنة اإىل قطاع غزة، حمملة 
ل�سالح  بناء  مب��واد  حمملة  �ساحنات   6 بينها  م��ن  الإغ��اث��ي��ة،  بامل�ساعدات 
الفل�سطينين  ال��الج��ئ��ن  وت�سغيل  غ��وث  وك��ال��ة  تنفذها  اأمم��ي��ة  م�ساريع 
)اأونروا(. ومتنع اإ�سرائيل اإدخال العديد من الب�سائع، واأهمها مواد البناء 
لغزة، منذ فوز حما�ص يف النتخابات الت�سريعية بداية عام 2006، حيث 
غزة  قطاع  على  احلركة  �سيطرة  عقب  و�سددته  م�سدداً،  ح�ساراً  فر�ست 
ب��اإدخ��ال كميات حم��دودة من م��واد البناء  اأنها �سمحت  غري   .2007 ع��ام 
اإدخالها يف  بداية �سهر �سبتمرب-اأيلول من العام املا�سي، ثم عادت ومنعت 
ال�سهر التايل، بدعوى ا�ستخدامها من قبل حركة حما�ص يف بناء حت�سينات 
ع�سكرية، واأنفاق اأر�سية وت�سبب منع اإدخال مواد البناء لغزة، بزيادة ن�سبة 
موؤمتر  املقبل،  الأح��د  م�سر  ت�ست�سيف  اأن  املقرر  وم��ن  والبطالة.  الفقر 

املانحن لإعادة اإعمار القطاع.

تنظيم اقتحام لالأق�صى اليوم واإطالق النار على قوارب �صيد يف غزة 

ال�فد الفل�سطيني يرف�ص التفاو�ص على نزع ال�سالح

جبهة الن�صرة حترز تقدمًا يف القلمون 

قتلى وجرحى يف ق�سف لق�ات النظام على مدن �س�رية

قمة اأفريقية لبحث مكافحة ب�ك� حرام

ك�ريا ال�سمالية تناور لتخفيف ال�سغ�ط الدوليةاحلريري يت�قع تط�رًا يف �سفقة الأ�سلحة الفرن�سية للبنان
•• وا�صنطن-رويرتز:

اأثارت زيارة مفاجئة قام بها وفد كوري �سمايل رفيع امل�ستوى اإىل كوريا اجلنوبية واختفاء الزعيم 
الكوري ال�سمايل كيم جوجن اأون عن الأنظار خالل ال�سهر املن�سرم تكهنات ب�ساأن �سحة كيم وا�ستقرار 

حكومته.
ب�سهولة  تف�سريهما  الأنظار ميكن  الزعيم عن  وت��واري  الزيارة  اإن  يقولون  اأمريكين  لكن حمللن 
على اأنهما اأ�ساليب دبلوما�سية تنتهجها بيوجنياجن بهدف ت�ستيت واإ�سعاف ال�سغوط الدولية ب�ساأن 
لال�ستهالك  الدعاية  عن  ف�سال  الإن�سان  حقوق  جم��ال  يف  و�سجلها  النووية  لالأ�سلحة  برناجمها 

املحلي.
ونفى م�سوؤولون من كوريا ال�سمالية اأن غياب كيم عن الظهور منذ الثالث من �سبتمرب اأيلول يعود 
لعتالل �سحته وقال م�سوؤول اأمريكي يتابع كوريا ال�سمالية اإنه ل توجد موؤ�سرات على اأن الزعيم 

م�ساب مبر�ص خطري اأو يتعر�ص لأزمة �سيا�سية.

اثر حمادثات بن  ايلول-�سبتمرب على  اعلنت يف الول من  وكانت فرن�سا 
هولند وويل العهد ال�سعودي المري �سلمان بن عبد العزيز ان التفاق بن 

البلدين يف مرحلة و�سع اللم�سات الخرية عليه .
�سوى بع�ص  العقد قد اجنز، ول ينق�ص  ان  الفرن�سية  الرئا�سة  واو�سحت 
العنا�سر التقنية لبرامه ومن جهة اخرى تطرق احلريري، ابرز �سخ�سية 
�سيا�سية �سنية يف لبنان، اىل هبة املليار دولر التي منحها العاهل ال�سعودي 
اللبناين من اجل دعم معركته �سد الإرهابين على احل��دود مع  للجي�ص 

�سوريا.
لت�سليح اجلي�ص  �سخ�سيا  اأنا  اإدارتها  اأتوىل  التي  دولر  املليار  وقال م�ساألة 
اللبناين والقوى الأمنية، فاإنكم خالل الأ�سابيع املقبلة �سرتون نتائجها . 

ومل يقدم مزيدا من التفا�سيل يف ختام لقائه مع الرئي�ص الفرن�سي.

•• باري�ص-اأ ف ب:

يتوقع  انه  الثالثاء  احلريري  �سعد  ال�سبق  اللبناين  ال��وزراء  رئي�ص  اعلن 
 ، املقبلة  الي��ام  لبنان يف  ا�سلحة اىل  ت�سليم فرن�سا  ح�سول تطور يف ملف 

وذلك على اثر حمادثات يف باري�ص مع الرئي�ص فرن�سوا هولند.
وقال احلريري، على درج الليزيه، بالطبع، فرن�سا �ست�سلم ا�سلحة اىل لبنان، 
واعتقد ان هذا المر �سيح�سل و�سرنى يف اليام املقبلة وكانت ال�سعودية 
تعهدت يف اواخر كانون الول-اكتوبر منح ثالثة مليارات دولر اىل اجلي�ص 
قائمة  ب�سبب  تعرقلت  املحادثات  ان  ال  فرن�سية  با�سلحة  ليتزود  اللبناين 
املعدات. وا�ساف احلريري تعلمون اأن امل�ساألة بن اململكة العربية ال�سعودية 

وفرن�سا قد اأجنزت، واأعتقد اأنها تتقدم يف الجتاه ال�سحيح .

•• عوا�صم-وكاالت:

يف  الفل�سطيني  ال��وف��د  ع�سو  ج��دد 
م��ب��اح��ث��ات ال��ق��اه��رة ل��وق��ف اإط���الق 
النار بغزة، قي�ص عبدالكرمي، رف�ص 
التفاو�ص على نزع ال�سالح اأو تبادل 
الإ�سرائيلي،  اجل���ان���ب  م���ع  ج��ث��ث 
خالل املفاو�سات غري املبا�سرة التي 
من املنتظر ا�ستئنافها يف وقت لحق 

ال�سهر اجلاري.
التفاو�ص  اإّن  ع��ب��دال��ك��رمي،  وق����ال 
ونزع  اجل��ث��ث،  ت��ب��ادل  م�ساألتي  على 
طاولة  على  م��ط��روح  غ��ري  ال�سالح، 
امل���ف���او����س���ات ال���ت���ي م���ن امل��ن��ت��ظ��ر اأن 
ت�����س��ت��اأن��ف يف الأ���س��ب��وع الأخ����ري من 

ال�سهر اجلاري .
الفل�سطيني،  ب��ال��وف��د  ع�سو  وك���ان 
الوفد  اأّن  ����س���اب���ق  وق�����ت  يف  ����س���رح 
الإ���س��رائ��ي��ل��ي، ط��ل��ب خ���الل جل�سات 
بالقاهرة،  ال�����س��اب��ق��ة  ال���ت���ف���او����ص 
جثة  و18  اأ������س�����رياً   25 م���ب���ادل���ة 
لقتلى فل�سطينين بجثتي جندين 
اإنهما  اأب��ي��ب  ت��ل  قالت  اإ�سرائيلين، 
الق�سام،  ال��دي��ن  ك��ت��ائ��ب ع��ز  ب��ح��وزة 
ال������ذراع ال��ع�����س��ك��ري حل��م��ا���ص، وهو 
املطلب الذي رف�سه الفل�سطينيون.

وخالل احلرب الإ�سرائيلية الأخرية 
ال�سابع من  ب��داأت يف  التي  على غزة 
يوليو-متوز املا�سي، وا�ستمرت 51 
يوماً، اأعلنت كتائب الق�سام، عن اأ�سر 
اآرون  ���س��اوؤول  الإ�سرائيلي  اجل��ن��دي 
�سرقي  بري  لتوغل  ت�سديها  خالل 
مدينة غزة، قبل اأن يعتربه اجلي�ص 
فيما  القتلى،  ع��داد  يف  الإ�سرائيلي 
اتهامات  تنفي  اأو  احلركة  توؤكد  مل 
جثمان  ب���اح���ت���ج���از  ل���ه���ا  اإ����س���رائ���ي���ل 

ا�ستكمال  يتم  اأن  على  غ���زة،  ق��ط��اع 
امل���ف���او����س���ات غ���ري امل���ب���ا����س���رة خالل 
اأكتوبر- �سهر  م��ن  الثانى  الن�سف 

ت�سرين اأول اجلاري.
م��ن��ظ��م��ة طالب  ذل�����ك، حت�����س��د  اىل 
لأجل جبل الهيكل اليهودية لتنظيم 
للم�سجد  ك���ب���ريي���ن  اق���ت���ح���ام���ن 
الأق�������س���ى امل���ب���ارك ال���ي���وم الأرب���ع���اء 

�سباحا وم�ساًء.
كبري  عدد  القتحامن  يف  وي�سارك 
ال��ي��ه��ود يف اجلامعات  ال��ط��الب  م��ن 
ال��ع��ربي��ة، و���س��ي��ك��ون ع��ل��ى راأ�����ص هذا 
القتحام كل من املتطرفن، را�سيل 
ت��ي��ت��و، وت���وم���ي ن��ي�����س��اين، واأرن������ون 

�سيجال.
وي���ق���وم ال��ربن��ام��ج ب��ت��ن��ف��ي��ذ جولت 

اأ�سار  ال�سدد،  اآخ��ر. ويف هذا  جندي 
املوحد  وف����ده  اأن  اإىل  ع��ب��دال��ك��رمي 
ما  ح��ول  معلومات  اأي���ة  ل��دي��ه  لي�ص 
جثث  فقدان  من  اإ�سرائيل  تطرحه 

اأو جنود .
وخالل اليومن اليومن املا�سين، 
م���ن ح���رك���ة حما�ص،  ن�����س��ط��اء  ع��ل��ق 
ع�������س���رات امل��ل�����س��ق��ات ع���ل���ى ج�����دران 
وح���وائ���ط ال�����س��وارع يف ق��ط��اع غزة، 
الأحرار  وف��اء  قريباً  عليها  مكتوب 
2 ، وت�سمن املُل�سق �سورة للجندي 

الإ�سرائيلي، اآرون.
املا�سي،  ���س��ب��ت��م��رب-اأي��ل��ول   23 ويف 
الفل�سطيني  اجل����ان����ب����ان  ت����واف����ق 
بتثبيت  اللتزام  على  والإ�سرائيلي، 
ال��ت��ه��دئ��ة ل���وق���ف اإط������الق ال���ن���ار يف 

يف حم��ي��ط ���س��ح��ن ال�����س��خ��رة، ويف 
وال�سمالية  ال�����س��رق��ي��ة  ال��ب�����س��ات��ن 
لالأق�سى، و�سيتم عر�ص خمططات 
الأق�سى،  داخ����ل  وح��م��ل��ه��ا  ل��ل��ه��ي��ك��ل 
�سلوات  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  ب��ع�����س��ه��م  وي���ق���وم 
عيد  ي�سمى  مب��ا  اح��ت��ف��ال  ت��ورات��ي��ة 

العر�ص التوراتي .
وط���ال���ب���ت م��ن��ظ��م��ة ط������الب لأج����ل 
ال��ه��ي��ك��ل ب���اإغ���الق الأق�����س��ى يف وجه 
العر�ص  عيد  اأي���ام  طيلة  امل�سلمن، 
التوراتي، على غرار اإغالق الأق�سى 
يف وجه اقتحامات اليهود خالل اأيام 

عيد الأ�سحى.
وت�����رية  ت���������زداد  اأن  امل����ت����وق����ع  وم������ن 
اأيام  دخ��ول  مع  الأق�سى  اقتحامات 
اأيام  م��ن  يعد  ال���ذي   ، ال��ع��ر���ص  عيد 

•• نيامي-وكاالت:

حرام  بوكو  جماعة  مكافحة  على  تركز  اإقليمية  قمة  النيجر  ت�ست�سيف 
امل�سلحة التي تهدد ا�ستقرار الدول املجاورة لنيجرييا مبا فيها النيجر.

اجلمعية  يف  ايلول-�سبتمرب  نهاية  يو�سف  حممد  النيجر  رئي�ص  دعا  وقد 
العامة لالأمم املتحدة اإىل مزيد من اجلهود والتعاون  �سواء على ال�سعيد 

الإقليمي اأو الدويل ملواجهة هذا اخلطر.
والنيجر  الكامريون  وحكومات  دول  روؤ���س��اء  �سيعقد  ال�سياق  ه��ذا  يف  وق��ال 
الأول- ت�سرين  ال�سابع من  يف  نيامي  اجتماعا يف  وبنن  وت�ساد  ونيجرييا 
روؤ�ساء نيجرييا غودلك  املعنية م�ساركة  الإع��الم  اأجهزة  واأك��دت   . اأكتوبر 
للرئي�ص  خالفا  يايي  ب��وين  توما�ص  وبنن  ديبي  ادري�����ص  وت�ساد  جوناثان 
التي  ب��الده عند ح��دود نيجرييا واملناطق  ال��ذي تقع  الكامريوين بول بيا 
قوة احلركة  بت�ساعد  املعنين  اأول  يعترب  وال��ذي  ح��رام  بوكو  فيها  تن�سط 

الإ�سالمية امل�سلحة.

اإ�سرائيل تف�سل يف بيع
 منظ�مة القبة احلديدية

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

ف�سلت اإ�سرائيل يف بيع منظومة القبة احلديدية، الأمر الذي اأثار خماوف 
�سركات ال�سالح الإ�سرائيلية املختلفة التي تعمل على اإنتاج خمتلف عنا�سر 
رغم  اإنه  العربي  عنيان مريكازي  وقال موقع  ال�ساروخية  املنظومة  تلك 
النجاح الكبري الذي حققته تلك املنظومة الدفاعية يف احلرب الأخرية على 
غزة، اإل اأنه ل يوجد م�سرتين يف العامل، حيث مل تتلق اإ�سرائيل اأي عر�ص 
ال�ساروخية  التهديدات  غياب  اإىل  ذل��ك  يف  ال�سبب  املوقع  واأرج���ع  ���س��راء.  
اأنحاء  خمتلف  يف  حما�ص  ت�ستخدمه  ال��ذي  النوع  ه��ذا  من  امل��دى  ق�سرية 
الآمال  الإ�سرائيليون  امل�سوؤولون  عقد  الذي  الوقت  يف  ذلك  ياأتي  العامل.  
اأن  اإل  على جن��اح تلك املنظومة يف در الأم���وال للجي�ص ودول��ة الح��ت��الل، 

اآمالهم ذهبت حتى الآن اأدراج الرياح.

جبل  ي�سمى  ما  اإىل  التوراتي  احل��ج 
من  ال��ع��ي��د  ه���ذا  وي�ستمر   ، الهيكل 
الأول-اأكتوبر  ت�سرين   16 اإىل   8

احلايل.
الإ�سرائيلية  ال�سياحة  وزارة  وكانت 
ق�����د ف���ت���ح���ت يف وق������ت ����س���اب���ق ب���اب 
القطانن يف �ساحات احلرم القد�سي 
وال�سياح  ال��ي��ه��ود  اأم�����ام  ال�����س��ري��ف، 
الأجانب ليت�سنى لهم دخول �ساحات 
امل�����س��ج��د الأق�������س���ى، وي���اأت���ي ذل���ك يف 
اأعقاب توجه اجلماعات ال�ستيطانية 
باب  بفتح  ومطالبتها  ال����وزارة  اإىل 
اإ�سايف لليهود والأجانب، اإىل جانب 
اإذاعة  املغاربة وذك��رت  ج�سر تل باب 
جي�ص الحتالل اأن هذه القرار من 
دبلوما�سية  باأزمة  يت�سبب  اأن  �ساأنه 
ما بن عمان وتل اأبيب، عدا تاأجيج 
الأو�ساع يف املدينة املحتلة و�ساحات 

احلرم.
باب  فتح  الحتالل  �سلطات  وتعتزم 
املو�سلة  املداخل  لتو�سيع  القطانن 
اإىل امل�سجد من جهة منطقة الرباق، 
اقتحام  ع��م��ل��ي��ات  ل��ت�����س��ه��ي��ل  وذل�����ك 
امل�����س��ت��وط��ن��ن وال�������س���ي���اح الأج���ان���ب 
ا�ستجابة ملطالب  الأق�سى  للم�سجد 

اجلهات الإ�سرائيلية املتطرفة.
بحرية  زوارق  ف��ت��ح��ت  الث����ن����اء  يف 
الثالثاء،  ام�����ص  �سباح  اإ�سرائيلية، 
ن����ريان اأ���س��ل��ح��ت��ه��ا ال��ر���س��ا���س��ة جتاه 
قوارب �سيادين فل�سطينين، قبالة 
وق����وع  غ������زة، دون  ق���ط���اع  ����س���واط���ئ 
ال�سيادين  ن��ق��ي��ب  وق����ال  اإ����س���اب���ات 
ن��زار عيا�ص،  غ��زة،  الفل�سطينين يف 
اأن  زعمت  الإ�سرائيلية  البحرية  اإن 
ال�سيد  م�ساحة  ال�سيادين جت��اوزوا 

امل�سموح بها.

بريطانيا تطالب تركيا 
بت��سيحات ب�ساأن الرهائن 

•• لندن - وكاالت:

اخل�����ارج�����ي�����ة  وزارة  ط�����ال�����ب�����ت 
ال���ربي���ط���ان���ي���ة ت���و����س���ي���ح���ات من 
تقارير  ب�ساأن  الرتكية  ال�سلطات 
ح��������ول ق�����ي�����ام اأن�������ق�������رة مب����ب����ادل����ة 
مت�سددين اأوروبين بدبلوما�سين 
اأت��������راك ك����ان����وا حم��ت��ج��زي��ن لدى 
التقارير  واأ����س���ارت  داع�����ص  تنظيم 
اإىل اأن اثنن من املت�سددين الذين 
بالدبلوما�سين  م��ب��ادل��ت��ه��م  مت��ت 
الأتراك الذين احتجزهم التنظيم 
يف املو�سل يف متوز-يونيو املا�سي، 

هم من الربيطانين.
بريطانيون  م�������س���وؤول���ون  وق������ال 
ب�ساأن  الغمو�ص  يحيط  فيما  اإن���ه 
الرهائن  ع����ن  الإف���������راج  ظ������روف 
اأن  ي�ستبعدون  ل  فاإنهم  الأت���راك، 
تكون تركيا، الع�سو يف حلف �سمال 
الأط��ل�����س��ي، ق��د ق��ام��ت مب��ث��ل هذه 
احلكومة  اأن  اإىل  وي�سار  ال�سفقة 
عدم  ب�ساأن  مت�سددة  الربيطانية 
ع���ق���د ���س��ف��ق��ات م����ع الإره���اب���ي���ن 
م��ق��اب��ل الإف�����راج ع��ن ره��ائ��ن، غري 
اإن دوًل اأوروبية اأخرى قامت مبثل 
هذه اخلطوة، بح�سب �سكاي نيوز.

الرتكية  ط���رف  �سحيفة  وك���ان���ت 
اأنه  اإىل  اأ�سارت  املعار�سة  الي�سارية 
متت مبادلة 180 عن�سراً جريحاً 
م���ن ت��ن��ظ��ي��م داع�������ص، اأ���س��ي��ب��وا يف 
هجمات اأمريكية يف اأغ�سط�ص-اآب، 
الت�سعة  الأت���راك  بالدبلوما�سين 

والأربعن.
اإىل  ال��رتك��ي��ة  ال�سحيفة  واأ����س���ارت 
اجل�����رح�����ى من  اأن��������ه مت جت���م���ي���ع 
الرتكية  وال�����س��ج��ون  امل�ست�سفيات 
ونقلوا اإىل مركز ع�سكري تركي يف 

مقاطعة فال.

يف  نا�سطون  ق��ال  اآخ��ر،  �سياق  ويف  وذخ��ائ��ر.  اأ�سلحة  اغتنام 
اإن كتيبة مقاتلة تابعة حلركة حزم قامت ليلة  اإدلب  ريف 
الثالثاء، بن�سب كمن حمكم للقوات النظامية يف منطقة 
تدعى ب�سيدا ال�سرقية يف ريف معرة النعمان، وهي منطقة 

حماذية ملع�سكر وادي ال�سيف بريف اإدلب.
من  عن�سرين  مقتل  عنه  نتج  الكمن  اأن  امل�سدر  واأ���س��اف 
جي�ص الأ�سد، بالإ�سافة اإىل اأ�سر ثالثة عنا�سر، وال�ستيالء 
متكنت  فيما  بحوزتهم،  كانت  التي  الفردية  الأ�سحلة  على 
الكتيبة املقاتلة التي نفذت الكمن من العودة اإىل قواعدها 

دون خ�سائر.
اإىل ذلك، فّجر مقاتلو املعار�سة، �سباح ام�ص الثالثاء دبابة 
ال�سيخ حديد  ت��ل  على  الأ���س��د  ق���وات  م��ع  ا�ستباكات  خ��الل 
جهة  وم��ن  نا�سطون.  اأف��اد  ما  ح�سب  الغربي،  حماة  بريف 

•• عوا�صم-وكاالت:

ق��ال املر�سد ال�����س��وري حل��ق��وق الإن�����س��ان امل��ع��ار���ص، ومقره 
غارات   4 ام�ص  نفذ  ال�سوري  احلربي  ال��ط��ريان  اإن  لندن، 
ال��دم�����س��ق��ي، و���س��ط ا�ستمرار  ع��ل��ى م��ن��اط��ق يف ح��ي ج��وب��ر 
بقوات  م��دع��م��ة  ال��ن��ظ��ام  ق���وات  ب��ن  العنيفة  ال���س��ت��ب��اك��ات 
ومقاتلي  جهة  م��ن  اللبناين  اهلل  وح���زب  ال��وط��ن��ي  ال��دف��اع 
ومقاتلي  ال�سام(  بالد  يف  القاعدة  )تنظيم  الن�سرة  جبهة 
احلي  اأط���راف  على  اأخ���رى،  جهة  من  الإ�سالمية  الكتائب 

دون معلومات عن خ�سائر ب�سرية حتى الآن.
كما ذكر مكتب دم�سق الإعالمي التابع للمعار�سة امل�سلحة، 
اأن الطريان احلربي �سن 14 غارة ليلية على مدينة دوما، 
ما اأ�سفر عن �سقوط العديد من القتلى واجلرحى ون�سوب 
حرائق يف الأبنية ال�سكنية. وقال املر�سد ال�سوري اإن قوات 
النظام ق�سفت مناطق يف دوما، بالتزامن مع فتح الطريان 
البلدو،  يف  مناطق  على  الثقيلة  ر�سا�ساته  ن��ريان  احلربي 
اأدى لأ�سرار مادية، و�سقوط عدد من اجلرحى، اأعقبه  ما 
ق�سف للطريان احلربي على مناطق يف الغوطة ال�سرقية.

كذلك نفذ ال��ط��ريان احل��رب��ي ع��دة غ���ارات على اأم��اك��ن يف 
ال��ورد وج��رود رنكو�ص، وذل��ك بالتزامن مع  منطقة ع�سال 
الدفاع  بقوات  مدعمة  النظام  ق��وات  بن  عنيفة  ا�ستباكات 
الكتائب  ومقاتلي  جهة،  من  اللبناين  اهلل  وح��زب  الوطني 
الإ���س��الم��ي��ة وج��ب��ه��ة ال��ن�����س��رة م��ن ج��ه��ة اأخ����رى يف جرود 
القلمون. ويف حماة، نفذ طريان النظام الغارة التا�سعة على 
مناطق يف بلدة كفرزيتا بريف حماه ال�سمايل، بينما تدور 
الدفاع  بقوات  مدعمة  النظام  ق��وات  بن  عنيفة  ا�ستباكات 
والكتائب  الإ�سالمية  الكتائب  ومقاتلي  جهة  من  الوطني 

�سوران  ب��ل��دة  �سمال  ب���زام  ت��ل  منطقة  حميط  يف  املقاتلة 
وب��ال��ق��رب م���ن ق��ري��ة م���ع���ان، و���س��ط ق�����س��ف م���ن الطريان 
الطريان  ال�ستباكات يف حن ق�سف  احلربي على مناطق 
حماه  بريف  وم��ورك  اللطامنة  بلدتي  يف  مناطق  احلربي 
متركزات  الإ�سالمية،  الكتائب  ا�ستهدفت  بينما  ال�سمايل. 
الأغلبية  ذات  حم��ردة  مدينة  م��ن  بالقرب  النظام  ل��ق��وات 
امل�سيحية. ويف اإدلب، قال املر�سد ال�سوري ، اإن عدد الذين 
ق�سوا جراء ق�سف للطريان احلربي على مناطق يف بلدة 
 5 بينهم  اأ�سخا�ص   9 اإىل  ارتفع  اإدل��ب،  بريف  ال�سبل  خان 

اأطفال و�سيدتان، فيما �سقط عدد من اجلرحى. 
التمانعة  ب��ل��دة  يف  مناطق  على  غ���ارات  ال��ط��ريان  نفذ  كما 
واأماكن يف منطقة النقري بريف اإدلب اجلنوبي ويف حلب، 
دارت ا�ستباكات بن جبهة اأن�سار الدين التي ت�سم )جي�ص 
 ) ���س��ام  وح��رك��ة  ال�سام  وح��رك��ة فجر  والأن�����س��ار  املهاجرين 
وقوات  جهة،  من  املقاتلة  والكتائب  الإ�سالمية  والكتائب 
ال��ن��ظ��ام م��دع��م��ة بكتائب ال��ب��ع��ث وع��ن��ا���س��ر م��ن ح���زب اهلل 
اللبناين من طرف اآخر، بالقرب من مبنى فرع املخابرات 
ال��زه��راء غ��رب حلب، وترافق ذلك  اجلوية يف حي جمعية 
مع فتح قوات النظام نريان ر�سا�ساتها الثقيلة على مناطق 

من حي اللريمون.
وف�سائل  الن�سرة  جبهة  مقاتلو  �سيطر  ذل��ك،  غ�سون  يف 
اأخ��رى، �سباح ام�ص الثالثاء، على نقطة �سهور املعبور يف 
القلمون الغربي يف ريف دم�سق. واأفاد نا�سطون اأن مقاتلو 
املعار�سة �سّنوا هجوماً مفاجئاً على نقطة �سهور املعبور يف 
من  ومتكنوا  رنكو�ص،  بلدة  من  القريبة  الغربي،  القلمون 
للجي�ص  التابعة  العنا�سر  جميع  وق��ت��ل  عليها  ال�سيطرة 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ل��ب��ن��اين،  اهلل  ح��زب  وميلي�سيا  النظامي 

اأن ق�سفاً  ال��ث��وري يف حمافظة حماة  املجل�ص  ذك��ر  اأخ���رى، 
ا�ستهدف مدن كفر  كثيفاً من الطريان احلربي واملروحي 
زي��ت��ا وال��ل��ط��ام��ن��ة وم����ورك يف ري���ف ح��م��اة ال�����س��م��ايل �سباح 

اليوم.
وي��اأت��ي ه��ذا فيما �سّن ال��ط��ريان احل��رب��ي غ��ارة جوية على 
قرية عك�ص يف ريف حماة ال�سرقي، ما ت�سبب يف دمار كبري 
الإ���س��الم��ي��ة يف حلب،  اجلبهة  اأع��ل��ن��ت  اآخ���ر،  �سعيد  وع��ل��ى 
ال�ستباكات  خ��الل  اآلية  تدمري  عن  الثالثاء،  ام�ص  ظهر 
ال�سمايل مع تنظيم  بلدة تل مالد بريف حلب  الدائرة يف 
دولة العراق وال�سام. كما اأفاد املكتب الإعالمي للجبهة اأن 
مقاتليه دّكوا معاقل ومقرات تنظيم الدولة يف ريف حلب 
بالقذائف املدفعية، والأ�سلحة الثقيلة، م�سرياً اإىل ا�ستمرار 

املعارك على عدة حماور يف املنطقة.
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عربي ودويلاملال والأعمال

•• بلجورود-رويرتز:

ثالثة اأيام ق�ستها �سفيتالنا و�سريجي ديفنكو حما�سرين يف قبو مبنزلهما 
رو�سيا مع  اإىل  وف��را  اأوكرانيا  �سرق  بيتهما يف  بعدها  تركا  الق�سف  ب�سبب 
كيلومرتا   250 البالغة  امل�سافة  الثنان  وقطع  واح��دة  وحقيبة  طفليهما 
يومن  الهادئة يف  بلجورود  اإىل مدينة  �سالفيان�سك  بال�سيارة من مدينة 
خالل �سهر يونيو حزيران وكانت تلك اأخطر رحلة لهما يف حياتهما اإذ عربا 

فيها مناطق ت�سهد قتال ومرا ب�ست نقاط تفتي�ص يف الطريق.
قالت �سفيتالنا ديفنكو وهي ربة منزل عمرها 28 عاما ابني قد ل مي�سك 
نقاط  يف  للطفلن  ب��ن��ادق  �سوبت  فقد  اأخ����رى.  م��رة  لعبة  ببندقية  ق��ط 

التفتي�ص و�سحب وجهاهما من اخلوف. 
غري اأن الأ�سرة اجتهت لرو�سيا ل بحثا عن الأمان فح�سب بل �سعيا حلياة 
�سرق  يف  بالرو�سية  املتحدثن  الأوك��ران��ي��ن  م��ن  كثري  مثل  مثلها  اأف�سل 
اأوكرانيا امل�ستائن من الو�سع القت�سادي يف الداخل ومن زعماء اأوكرانيا 
اأكر من مليون �سخ�ص  اإن  ذوي املظهر الغربي. وتقول الوليات املتحدة 
نزحوا عن بيوتهم ب�سبب ال�سراع. ويف ال�سبوع املا�سي قدر م�سوؤول رو�سي 
اأن  رغ��م  �سخ�ص  مليون  بنحو  الن  رو�سيا  يف  الأوكرانين  الالجئن  ع��دد 
لأ�سباب  الرقم  ه��ذا  يف  تبالغ  مو�سكو  اإن  يقولون  الوكرانين  امل�سوؤولن 

�سيا�سية. وتريد رو�سيا ا�ستغالل اأزمة الالجئن لظهار اجلانب الن�ساين 
حمل  حيث  اأوك��ران��ي��ا  يف  م�سلكها  تنتقد  التي  الغربية  ل��ل��دول  موقفها  يف 
انف�ساليون موالون لها يف �سرق البالد ال�سالح يف وجه القوات احلكومية 
يف منت�سف ابريل ني�سان. ووجد الالجئون ترحيبا حارا من الرو�ص الذي 
ي�ساركونهم الأ�سل ال�ساليف واملذهب الرثوذك�سي فعر�سوا عليهم املاأوى بل 
ووظائف لبع�سهم. ويف البداية اأقام كثريون يف خيام مبخيمات لالجئن 
قرب احلدود. ووجد البع�ص بيوتا موؤقتة يف �سقق الرو�ص املتعاطفن معهم 
اآخ��رون طريقهم اإىل مناطق بعيدة عن احل��دود اإىل مدن من بينها  و�سق 
مو�سكو بل ويف �سمال القوقاز وال�سرق الق�سى. وكثريا ما يتحدث الرئي�ص 
قبل  قال  كما  اأ�سقاء  بو�سفهم  الوكرانين  بوتن عن  الرو�سي فالدميري 
الوزراء  رئي�ص  ويقول  واح��د.  �سعب  والرو�ص  الوكرانين  اإن  ال�سراع  بدء 
دميرتي ميدفيديف اإنه يجب اإعالة الالجئن وتوفري الوظائف والتعليم 
لهم. ويحلم البع�ص الآن بالبقاء لالبد حتى بعد �سريان وقف اإطالق نار 

ه�ص يف �سرق اأوكرانيا منذ اخلام�ص من �سبتمرب ايلول املا�سي.
�سعادتها  واأب��دت  اأي م�ستقبل يف �سالفيان�سك  وقالت ديفنكو نحن ل نرى 
بنجاتها من ال�سراع الذي �سقط فيه اأكر من 3500 قتيل وبوجودها يف 
بلد يتمتع باقت�ساد اأكرب. ورمبا ل يكون احل�سول على اجلن�سية الرو�سية 
اأن��ه قد  �سنوات كثرية كما  ع��ادة  ي�ستغرق  اأغلب الالجئن لأن��ه  يف متناول 

يكون نذير �سوؤم لقت�ساد �سرق اأوكرانيا املتعر. غري اأن العمالة املهاجرة 
املواليد  م��ع��دل  انخفا�ص  ب�سبب  رو�سيا  يف  ترحيب  مو�سع  ع��ام��ة  ب�سفة 
ب�سهولة  الأوك��ران��ي��ون  يياأ�ص  فلن  ولذلك  ال�سوفيتي  الحت��اد  انهيار  منذ 
ورغم ما يلقاه الالجئون من ترحاب توجد بع�ص م�ساعر ال�ستياء منهم 

والمتيازات التي يح�سلون عليها.

اجلزائر حتذر من اإعادة بعث الإرهاب
•• اجلزائر-اأ ف ب:

ارك��ان اجلي�ص اىل احباط  الدفاع اجلزائري ورئي�ص  نائب وزير  دعا 
حماولت اعادة بعث الرهاب بعد ا�سبوعن من اعدام رهينة فرن�سي 
كما جاء يف موقع  داع�ص  لتنظيم  على يد جمموعة م�سلحة موالية 
وجهها  ال�سحى  بعيد  تهان  ر�سالة  يف  وج��اء  الثالثاء.  الدفاع  وزارة 
الفريق قايد �سالح لفراد اجلي�ص انني احثكم على املزيد من اليقظة 
احباط  بغية  والتفاين  والت�سحية  ال�سجاعة  م��ن  باملزيد  والتحلي 
التح�سري  على  الع�سكر  كما حث  الره���اب  بعث  اع��ادة  كل حم��اولت 
الظاهرة  ه��ذه  على  النهائي  الق�ساء  عمليات  موا�سلة  يف  لل�سروع 
)الرهاب( وقبل ا�سبوعن خطف الدليل ال�سياحي الفرن�سي ايرفيه 
جمموعة  واعلنت  اجل��زائ��ري��ة،  العا�سمة  �سرق  �سنة(   55( غ��وردي��ل 

جند اخلالفة املوالية لتنظيم داع�ص عن اغتياله بعد ثالثة ايام من 
احتجازه. وقالت هذه املجموعة التي ظهرت يف اب-اغ�سط�ص ان قتل 
الفرن�سي جاء ردا على م�ساركة فرن�سا يف احلملة اجلوية المريكية 

على التنظيم يف العراق و�سوريا. 
وحت��دث��ت ال�سحف اجل��زائ��ري��ة غ���داة الغ��ت��ي��ال ع��ن ع���ودة الره���اب 
عدد  تراجع  اىل  ادت  التي  الوطنية  امل�ساحلة  من  �سنوات  ع�سر  بعد 
ان  افتتاحيتها  يف  ليربتيه  �سحيفة  وكتبت  وهجماتهم.  امل�سلحن 
اعدام ال�سائح الفرن�سي عمل ب�سع يعيدنا اىل عقد مل ن�ستطع ن�سيانه 
ل �سيما ان جراحه ما زالت مل تلتئم . وا�سارت ال�سحيفة بذلك اىل 
احلرب الهلية التي جرت خالل الت�سعينات بن اجلي�ص واملجموعات 
وقالت  اجل��زائ��ر.  يف  قتيل  ال��ف   200 �سقوط  عن  وا�سفرت  امل�سلحة 
القناة الذاعية الثالثة اليوم نحن جميعا ايرفيه غورديل ، وان ال�سعب 

اجلزائري انت�سر على الرهاب ول ميكن ان يكون المر خمالفا اليوم 
. وكانت وزارة الدفاع ا�سدرت بيانا يف نف�ص يوم اغتيال غورديل اكدت 
فيه ان عمليات مكافحة الرهاب وتعقب هوؤلء املجرمن اينما وجدوا 
تبقى متوا�سلة بكل عزم واإ�سرار حتى الق�ساء النهائي عليهم وتطهري 
كامل الرتاب الوطني من دن�سهم . وجند اخلالفة يف ار�ص اجلزائر 
جمموعة متطرفة يتزعمها خالد ابو �سليمان وا�سمه احلقيقي عبد 
 ،1 املالك قوري وظهرت يف نهاية اب-اغ�سط�ص عرب بيان حمل رقم 
اعلنت فيه ان�سقاقها عن تنظيم القاعدة وفرعها يف اجلزائر القاعدة 
يف بالد املغرب ال�سالمي وان�سمامها لتنظيم داع�ص. وقوري هو احد 
ق��وات الم��ن وا���س��درت م��ذك��رات توقيف  15 عن�سرا تعرفت عليهم 
و  رهينة  احتجاز  و  م�سلحة  ارهابية  جماعة  ت�سكيل  بتهم  باعتقالهم 

القتل العمد .

الزياين وكريي يبحثان الأو�ساع
 يف املنطقة واآخر امل�ستجدات يف اليمن

•• وا�صنطن- وام:

بحث الدكتور عبداللطيف بن را�سد الزياين اأمن عام جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية و 
جون كريي وزير اخلارجية الأمريكي الليلة قبل املا�سية يف مقر الوزارة يف وا�سنطن..الأو�ساع 
يف منطقة ال�سرق الأو�سط واآخر امل�ستجدات يف اليمن. وا�ستعر�ص اجلانبان خالل اللقاء بح�سور 
�سفراء دول جمل�ص التعاون اخلليجي عالقات جمل�ص التعاون والوليات املتحدة و �سبل تنميتها 
و تطويرها يف خمتلف املجالت مبا يخدم م�سالح اجلانبن. واأ�ساد وزير اخلارجية الأمريكي 
بالعالقات اخلليجية الأمريكية مثنيا على الدور احليوي والفاعل الذي تقوم به دول املجل�ص 
�سمن التحالف الدويل ملحاربة تنظيم داع�ص الإرهابي يف العراق و �سوريا معربا عن تقديره 

للجهود التي تبذلها دول التعاون يف مكافحة احلركات الإرهابية املتطرفة يف املنطقة.

•• الفجر - تون�ص - خا�ص:
الناطق  ب��ال��ط��ي��ب  ���س��م��ري  ك�����س��ف 
اجل  م��ن  الحت���اد  با�سم  الر�سمي 
ت��ون�����ص، ع��ن ت��وق��ي��ع ات��ف��اق كتابي 
م�����س��رتك ب���ن الحت������اد م���ن اأج���ل 
ن��داء تون�ص، موؤكدا  تون�ص وح��زب 
�سيكون  الر�سمي  الت��ف��اق  ه��ذا  اأن 
اإن  اأخ���رى  اأط����راف  ل��ع��دة  مفتوحا 
واآفاق  ال�سعبية  اجلبهة  ب��ه  قبلت 
ت���ون�������ص وغ����ريه����ا م����ن الأح��������زاب 

الدميقراطية.

ميثاق حكم للدميقراطيني
بالطيب  اأف���اد  ال�����س��ي��اق،  نف�ص  ويف 
الهدف من  اأّن  اإذاع���ي،  ت�سريح  يف 
عملية توقيع هذا التفاق، والذي 
كان قد اأعلن عنه الإحتاد من اجل 
املا�سي،  ي��ول��ي��و   24 م��ن��ذ  ت��ون�����ص 
ه��و اإي�����س��ال ر���س��ال��ة ق��وي��ة لل�سعب 
التفاق  ه��ذا  اأّن  مفادها  التون�سي 
هو عبارة عن ميثاق توافق بن كل 
املم�سية  الدميقراطية  الأط���راف 
للجبهة  ���س��ي�����س��ّوت  م��ن  لن  عليه 
اجل  م���ن  ل���الحت���اد  اأو  ل��ل��ن��داء  اأو 
تون�ص ح�سب كالمه فكاأمنا �سوت 
ل��ل��ت��واف��ق ول��ن��ظ��ام ح��ك��م م�سرتك 

ي�سم العائلة الدميقراطية .
وم���ن ج��ه��ة اأخ�����رى، ك�����س��ف �سمري 
تون�ص  ن����داء  رئ��ي�����ص  اأّن  ب��ال��ط��ي��ب 
والأم���ن  ال�سب�سي  ق��ائ��د  ال��ب��اج��ي 
الوطني  ال���ع���م���ل  حل������زب  ال�����ع�����ام 
الدميقراطي عبد الرزاق الهمامي 
ع��ل��ى هذه  ب��ن املم�سن  ه��م��ا م��ن 
اع��ت��ربه��ا مبثابة  ال���ت���ي  ال��وث��ي��ق��ة 
لل�سعب  ���س��ي��ا���س��ي  وت��ع��ه��د  ���س��م��ان 
م�سرتك  حكم  مبمار�سة  التون�سي 
ن�����داء  ح������زب  حت�������س���ل  وان  ح���ت���ى 
تون�ص على الأغلبية يف النتخابات 
اأكده  ما  وفق  القادمة  الت�سريعية 
ت�سريحاته  ج��م��ي��ع  يف  ال�����س��ب�����س��ي 

ح�سب تعبريه.
كما اأكد بالطيب العزم على تو�سيع 
لأطراف  ليمتد  امليثاق  ه��ذا  رقعة 
اأخرى منها اجلبهة ال�سعبية حتى 
يتم �سبط �سيا�سة ر�سيدة وحكيمة 
تعتمد على خربة �سيا�سية تت�سمن 
اجلانب الجتماعي خالل اخلم�ص 
على  ورد  ما  وف��ق  القادمة  �سنوات 

ل�سانه.
رابطات  ب��ال��ط��ي��ب  ���س��م��ري  واّت���ه���م 
بتمزيق  ب��ال��ق��ي��ام  ال���ث���ورة  ح��م��اي��ة 
عدد  مل�سقات  و  ح��زب��ه  مل�سقات 
اآخ���ر م��ن الأح�����زاب و اأّك����د اأّن����ه مت 
متزيق مل�سقات النه�سة و النداء 
مل�سقات  بقيت  ح��ن  يف  امل�����س��ار  و 
اأخ��رى لأح��زاب مقّربة من رابطة 

حماية الثورة وفق تعبريه.
ت�سريحه  يف  بالطيب  ي��ذك��ر  ومل 
اأ�سماء الأحزاب اأو القائمات املقّربة 
من رابطة حماية الثورة يف الوقت 
انطالق  ال��ب��الد  فيه  ت�سهد  ال���ذي 
�سهدت  الن���ت���خ���اب���ي���ة  احل����م����الت 
عدة  متزيق  الأوىل  اأيامها  خ��الل 
م��ل�����س��ق��ات ل��ق��ائ��م��ات خم��ت��ل��ف��ة يف 

عديد الدوائر.

مر�صح النه�صة للرئا�صية.. ؟
البارز  ال��ق��ي��ادي  راأى  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
زيتون،  لطفي  النه�سة  حركة  يف 
النتخابية  احل��م��ل��ة  ان��ط��الق��ة  اأن 
اأن  ، معتربا  اأج��واء جّيدة  دارت يف 
الأ�سحى  عيد  تاريخ  مع  تزامنها 
ه���و م���ا ���س��اه��م يف ف���ت���ور الإق���ب���ال 
اأو  املر�سحن  عليها �سواء من قبل 

املواطنن.
، عن  الثالثاء  اأم�ص  زيتون،  وعرّب 
ل�����س��ري احل��م��ل��ة لعدم  اط��م��ئ��ن��ان��ه 
وجود جتاوزات ُتذكر، داعيا جميع 
لالنتخابات  واملر�سحن  الأح���زاب 
القانون  م��راع��اة  اإىل  الت�سريعية 
والأخ��الق��ي��ات ال��الزم��ة مل��ث��ل هذه 

املناف�سات.
بع�ص  يف  ر�����س����ده  مت  م����ا  وح������ول 
اجلهات من متزيق للقائمات واإزالة 
البع�ص الآخر، اعترب اأن ذلك ُيعّد 
اأمرا عاديا، قائال: مازلنا يف بداية 
جتربة دميقراطية.. لي�ص اجلميع 
واعيا باأبجديات املرحلة.. اأظن اأن 
ملثل  م�ستعدين  ك��ان��وا  املرت�سحن 
ي�ستطيعوا  ح��ت��ى  امل��م��ار���س��ات  ه���ذه 

ت��ون�����س��ي ال��رت���س��ح ل��ل��رئ��ا���س��ة لكن 
يكون  اأن  النه�سة  ح��رك��ة  اخ��ت��ي��ار 
النظام الربملاين هو الأهم ويكون 
النظر  رئي�ص احلكومة هو مرجع 
ول����ه ال�����س��ل��ط��ة، ه���و ال�����ذي فر�ص 

اأ�سبقية هذا على ذاك.
وتابع املتحدث قائال: لكن عندما 
الد�ستور  ل��الت��ف��اق ح��ول  حت��اورن��ا 
واإدخ���ال  ف��ر���ص  حاولنا  التوافقي 
املعادلة يف امل�سهد ال�سيا�سي ليكون 
ويح�سل  ورئا�سيا  برملانيا  النظام 
يف  الت�سارك  يف  وامل��ع��ادل��ة  التوافق 
احلكم، وهذا يعني ح�سب القانون 
اأن رئي�ص اجلمهورية يتم انتخابه 
ع���رب ال�������س���ن���دوق ل��ي��ك��ون ل���ه وزن 
له  املوكولة  امل�سوؤوليات  بخ�سو�ص 
اأن  على  ين�ص  ال���ذي  ال��د���س��ت��ور  يف 
م�سوؤوليات  له  اجلمهورية  رئي�ص 

ل ي�ستهان بها .
ال�سب�سي  ق��ائ��د  ال��ب��اج��ي  اأك���د  ك��م��ا 
�سعوره باأن هناك حماولة ل ميكن 
النتخابات  ل��ت��ق��زمي  ت��ت��م  اأن  ل��ه��ا 
الأ�سخا�ص  ق��ب��ل  م���ن  ال��رئ��ا���س��ي��ة 
النظام  ف���ر����ص  ي����ري����دون  ال���ذي���ن 
بع�ص  اأن  اإىل  م�����س��ريا  ال���ربمل���اين، 
املح�سوبن  م���ن  ه���م  امل��رت���س��ح��ن 
على حركة النه�سة رمبا وظيفتهم 
الأ�سا�سية هي التقليل من متثيلية 

مر�سح نداء تون�ص.

اإجراءات �صارمة
باحلملة  م���ت�������س���ل  �����س����ي����اق  ويف 
الن��ت��خ��اب��ي��ة، ق���ال رئ��ي�����ص جمعية 
اجلمعية  اأّن  ب����وراوى،  معز  عتيد 
ر����س���دت ع���دي���د ال���ت���ج���اوزات قبل 
على  النتخابية  احلملة  ان��ط��الق 
غرار الالفتات ال�سهارية املمنوعة 
ال���ت���ي م���ن ���س��اأن��ه��ا ال���ت���اأث���ري على 

الناخبن وفق تعبريه.
واأ�ساف بوراوى اأم�ص الثالثاء، من 
النتخابات  هيئة  على  امل��ف��رو���ص 
اتخاذ اإجراءات �سارمة مع الأحزاب 
ال�سيا�سية اأثناء احلملة النتخابية 
من خالل التعامل مع التجاوزات 
املتوا�سلة  والأخ��الق��ي��ة  القانونية 
املو�سوعة  ال��الف��ت��ات  غ����رار  ع��ل��ى 
امل���ح���ددة ، ومنع  اأم��اك��ن��ه��ا  يف غ��ري 
بالعنف،  ال�����س��ع��ب��ي��ة  الج��ت��م��اع��ات 
وا�ستعمال املال ال�سيا�سي، وانطالق 
اأوانها،  ق��ب��ل  الن��ت��خ��اب��ي��ة  احل��م��ل��ة 
التقنية  الخ����اللت  م��ن  وغ��ريه��ا 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل���راق���ب���ة، ولحظ 
اخلروقات  ع��دي��د  ت�سجيل  مت  اأن���ه 
القانون  احرتام  وعدم  النتخابية 
الذي يحجر كل تعليق  النتخابي 
وامل�ساحات  املحددة  الأماكن  خ��ارج 
لكل  امل��ع��ل��ق��ات  ل��و���س��ع  املخ�س�سة 
قائمة مرت�سحة اأو اإزالة اأو متزيق 
اأو تغطية اأو ت�سويه معلقة، موؤكدا 
�سرورة اأن تعمل هيئة النتخابات 

على فر�ص احرتام هذه الأحكام.
ك��م��ا اأك����د م���ن ج��ه��ة اأخ������رى، على 
للتجاوزات  ح���د  و����س���ع  �����س����رورة 
توتري  �ساأنها  م��ن  ال��ت��ي  اخل��ط��رية 
مناخ  تاأمن  وعدم  ال�سيا�سي  اجلو 
وفتح  النتخابات  لتنظيم  مالئم 
داعيا جميع  الإره���اب،  اأم��ام  الباب 
الت�سجيع  اإىل  ال�سيا�سية  الأطراف 
على احلوار البناء وعدم ا�ستغالل 
لبع�ص  الج���ت���م���اع���ي���ة  ال����ظ����روف 
امل���واط���ن���ن ل��ل��ت��اأث��ري ع��ل��ي��ه��م عن 
ط��ري��ق وع���ود ك��اذب��ة وم��زي��ف��ة على 

حد تعبريه.
النتخابية  احل���م���ل���ة  اأن  ي���ذك���ر 
انطلقت  الت�سريعية  لالنتخابات 
اإىل  4 اأك���ت���وب���ر وت���ت���وا����س���ل  ي�����وم 
42 اأك��ت��وب��ر اجل����اري علما  غ��اي��ة 
يوم  ه����و  اأك���ت���وب���ر   52 ي�����وم  واأن 
ال�سمت النتخابي على اأن جُترى 
 62 ي��وم  الت�سريعية  الن��ت��خ��اب��ات 

اأكتوبر.
هذا واأعلنت الهيئة العليا امل�ستقلة 
لالنتخابات يف بالغ لها ، اأن العدد 
النهائي للناخبن امل�سجلن اإراديا 
هو 5 مالين و582 األفا و631 
953 األ��ف��ا و035  م��ن��ه��م  ن��اخ��ب��ا 
ناخبا باخلارج واأ�سارت الهيئة اإىل 
الرقم  ه���ذا  اإىل  ال��ت��و���س��ل  اأن����ه مت 
اآج��ال العرتا�ص  انق�ساء كل  بعد 
التدقيق،  ع��م��ل��ي��ة  م���ن  والن���ت���ه���اء 
طباعة  يف  ���س��رع��ت  اأن��ه��ا  مو�سحة 

قائمات الناخبن النهائية.

التدارك واإعادة تعليق املل�سقات .
وعما اإذا كان يرى اأن هذه الأفعال 
قائمات  ع����ن  ن���اج���م���ة  ت���ك���ون  ق����د 
زيتون  لطفي  ا�ستبعد  م��ن��اف�����س��ة، 
راجع  ذل��ك  اأن  اإىل  م�سريا  الأم���ر، 
هناك  اأّن  ك�����س��ف��ت  ف�����اإذا  ل��ل��ه��ي��ئ��ة. 
جت��������اوزات م����ن ه�����ذا ال����ن����وع فمن 
واجبها هي اأن تقوم بالتبليغ عنها 
وحت���وي���ل امل�����س��األ��ة ل��ل��ق�����س��اء، وفق 

تقديره.

من هيبتها �سواء من خالل فر�ص 
الت�سريعية  الن��ت��خ��اب��ات  اأ���س��ب��ق��ي��ة 
عليها، اأو عن طريق العدد الكبري 

للمرت�سحن.
ت�سريح  يف  ال�����س��ب�����س��ي،  واأو�����س����ح 
من  ك���ان  اأن���ه  ت��ون�����س��ي��ة،  ل�سحيفة 
الأجدى والأ�سح جعل النتخابات 
تليها  الأوىل  املرحلة  يف  الرئا�سية 
ولي�ص  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة  الن���ت���خ���اب���ات 
كل  ح��ق  م��ن  ان��ه  م�سيفا  العك�ص، 

الكفاءة  م����ن  وف���ي���ه  ل����ه  اأ�����س����ت����اذا 
وامل��وؤه��الت واخل��ربة ما يكفي لأن 
يكون رئي�سا للدولة، م�سيفا: لكن 
ُنعرّب عن  اأن  لنا  امل�سموح  من غري 
الوقت  اأي �سخ�ص يف  اآرائ��ن��ا جت��اه 
ق����ررت عدم  احل����ايل لأن احل��رك��ة 
الإف�����س��اح ع��ن اأي���ة اأ���س��م��اء اإل بعد 

انتهاء النتخابات الت�سريعية .
الأ�سماء  م��ن  هناك  ك��ان  اإذا  وعما 
ر�سميا  ت��ر���س��ح��ه��ا  امل��ع��ل��ن  ال�27 

ويف �سياق اآخر، ا�سار لطفي زيتون 
الرئا�سية  لالنتخابات  املرت�سح  اأن 
حمودة بن �سالمة اأكر املر�سحن 
رئي�سا  يكون  لأن  وموؤهالت  كفاءة 
م�ستدركا  اإل��ي��ه،  بالن�سبة  توافقيا 
ال�سيا�سي  ال����ق����رار  اأّن  ب���ال���ق���ول 
ال��ت��واف��ق��ي الذي  امل��ر���س��ح  اأم����ر  يف 
�ستدعمه حركة النه�سة يبقى بيد 

موؤ�س�ساتها، وفق تعبريه.
وقال زيتون، اإنه يعترب بن �سالمة 

اأن اأ�سار اإىل اأّن حمودة بن �سالمة 
باعتبار  النه�سة  هو مر�سح حركة 
ت��ر���س��ح��ه يف ال��ل��ح��ظ��ات الأخ�����رية 
النه�سة  نواب حركة  وبتزكية من 

يف املجل�ص التاأ�سي�سي.

تهمي�س االنتخابات الرئا�صية
ال�سب�سي ،الذي اأكد اأم�ص اأّن هناك 
تهمي�ص  غ��اي��ت��ه��ا  خ��ط��ة مم��ن��ه��ج��ة 
والتقليل  ال��رئ��ا���س��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات 

من  ق��رط��اج  ق�سر  ن��ح��و  للت�سابق 
النه�سة  حركة  ت�ستبعد  اأن  ميكن 
دعمه، اأكد زيتون اأّن كل واحد من 
اأن يكون مر�سح  املرت�سحن ميكن 
ُم�سّرا  الوقت احلايل،  النه�سة يف 
على اأن القرار يف هذا الأمر يرجع 
�ستعلن  ال��ت��ي  احل���رك���ة  مل��وؤ���س�����س��ات 
انتخاب  بعد  النهائي  خيارها  عن 

الربملان.
ويذكر اأّن زعيم نداء تون�ص �سبق له 

وّقعه االحتاد من اأجل تون�س وحزب نداء تون�س

ميثاق لنظام حكم م�سرتك ي�سم العائلة الدميقراطية
5 ماليني و285 األفًا و136 ناخبًا هو العدد النهائي للناخبني امل�صجلني اإراديًا

لطفي 
زيتون 

القيادي 
بحركة 
حمودة بن �سالمة اثناء تقدمي تر�سحهالنه�سة

�سمري الطيب

حرب املل�سقات يف �سوارع تون�صالباجي مر�سح نداء تون�ص للرئا�سة

ال�سب�سي: هناك خطة ممنهجة غايتها تهمي�ص النتخابات الرئا�سية والتقليل من هيبتها
جمعية عتيد توؤكد على �صرورة اتخاذ اإجراءات �صارمة بخ�صو�س التجاوزات واخلروقات االنتخابية

هل يك�ن حم�دة بن �سالمة ج�اد النه�سة يف ال�سباق الرئا�سي..؟ 

لجئ�ن اأوكراني�ن ين�سدون حياة جديدة يف رو�سيا 
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عربي ودويلاملال والأعمال
اليابان ت�ستج�ب طالبًا اأراد الن�سمام لداع�ص

•• طوكيو-اأ ف ب:

اعلن متحدث با�سم احلكومة اليابانية ام�ص ان ال�سرطة 
ت�ستجوب يابانياً م�سلماً عمره 26 عاماً ي�ستبه بانه اراد 

الن�سمام اىل �سفوف تنظيم داع�ص يف �سوريا.
وعرف عن ال�ساب الذي مل تك�سف هويته بانه طالب يف 
اليابان( كان ينوي التوجه اىل  جامعة هوكايدو )�سمال 
ال�سرق الو�سط هذا ال�سبوع بح�سب افادته التي نقلتها 
انه  لل�سرطة  الطالب  �سيمبون. وقال  �سحيفة مايني�سي 
تنظيم  اىل  لالن�سمام  ���س��وري��ا  اىل  ال��ت��وج��ه  ي��ع��ت��زم  ك���ان 
داع�ص كمقاتل وتابع انه خطط للذهاب بعدما قراأ اعالنا 

ويطلب  طوكيو  يف  امل�ستعملة  للكتب  مكتبة  يف  لوظيفة 
العالن الذي اوردته ال�سحيفة من املهتمن بالعمل يف 

�سوريا ال�ستعالم لدى موظف املكتبة.
تقريبا  امريكي  دولر   2،400 مبلغ  الع��الن  ويعر�ص 
�سينجيانغ  اق��ل��ي��م  يف  للعمل  ال��ع��ن��ف  يخ�سون  ل  ل��ل��ذي��ن 
ب�سمال غرب ال�سن والذي تقطنه غالبية من الويغور 
تن�سبها  متزايدة  عنف  اعمال  القليم  وي�سهد  امل�سلمن. 
انهم  تقول  الذين  النف�سالين  اىل  بكن  يف  ال�سلطات 
ارهابية  مبجموعات  ات�سالهم  بعد  متطرفن  ا�سبحوا 
ا�سطهاد  ان  تقول منظمات حقوقية  اخل��ارج يف حن  يف 
الوي���غ���ور ال��دي��ن��ي وال��ث��ف��ايف ي����وؤدي اىل ال��ع��ن��ف وي�سيف 

�سروريا  ل��ي�����ص  ال�����س��ي��ن��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ة  المل������ام  ان  الع������الن 
يف  امل��ع��رو���ص  ال��ع��م��ل  لنوعية  تفا�سيل  اي  يت�سمن  ول 
ومن  الوروب��ي��ن  ال�سباب  من  مئات  و�سافر  �سينجيانغ. 
تنظيم  ج��ه��ادي��ي  ���س��ف��وف  يف  للقتال  ال�سمالية  ام��ريك��ا 
التي يحاول فيها ياباين  املرة الوىل  داع�ص، ال ان هذه 
اليابان اقلية �سئيلة جدا  اليهم وامل�سلمون يف  الن�سمام 
من  ولي�ص  حديثا  ال��واف��دي��ن  امل��ه��اج��ري��ن  م��ن  غالبيتها 

املعروف ان فيها متطرفن.
واوردت �سحيفة يوميوري �سيمبون ان املحققن يتحرون 
امر وا�سع العالن لكن دون اعطاء تفا�سيل حول هويته 

او هويتها.

العبادي يبداأ معركة تفكيك �سلطة املالكي
•• بغداد-وكاالت:

قالت م�سادر �سيا�سية عراقية، اإن رئي�ص الوزراء حيدر العبادي، وجه اأمراً 
ال�سباط  و�سنوف  ومرتبات  باأ�سماء  قوائم  باإعداد  يق�سي  الدفاع  ل��وزارة 
جانب  اإىل  املالكي  ن��وري  احلكومة،  رئا�سة  يف  �سلفه  عينهم  الذين  الكبار 

ي�سغلونها.  التي  الع�سكرية  املنا�سب 
واأو����س���ح م�����س��در م��ق��رب م��ن رئا�سة 
اأن جل��ن��ة خ��ا���س��ة يف وزارة  احل��ك��وم��ة 
ال���دف���اع ال��ع��راق��ي��ة ���س��ت��ت��وىل حتديد 
ل��ل�����س��اب��ط وفقا  امل�����س��ت��ح��ق��ة  ال���رت���ب 
به  املعمول  والتقاعد  اخلدمة  لنظام 
الرتب  وف��ق  ولي�ص  ال��دف��اع،  وزارة  يف 
املمنوحة باأوامر من رئي�ص احلكومة 

ال�سابق نوري املالكي.
العبادي  اأم����ر  اأن  امل�����س��در،  واأ����س���اف 
للقوات  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  ب�سفته  ���س��در 
احلالين  ال�سباط  وي�سمل  امل�سلحة 
املتقاعدون  فيهم  مب��ن  وال�����س��اب��ق��ن، 
م���ن���ذ ث����م����ان �����س����ن����وات، وه������ي ف���رتة 
وليتينوري املالكي، كما ي�سمل الأمر 
ال�سباط املحالن اإىل دائرة املحاربن 
القائد  اإم��رة  القدماء، و الذين حتت 

العام للقوات امل�سلحة.
تخفي�ص  ال��ع��ب��ادي،  اأوام���ر  وت�سمنت 
رت����ب ال�������س���ب���اط، ال��ت��اب��ع��ن ل�����وزارة 
املوؤ�س�سات  اإىل  واملنت�سبن  الداخلية 
م�ست�سارية  ومنها  الأخ���رى،  الأمنية 
الأمن الوطني واملخابرات وامللحقن 

الع�سكرين يف اخلارج.
نية  اأن  عن  برملانية  م�سادر  وحت��دث 
تتجه  العبادي  حيدر  ال���وزراء  رئي�ص 

منحهم  ال��ذي��ن  ال�����س��ب��اط  اإع�����ادة  اإىل 
رتبهم  اإىل  ح�سا�سة،  واأمنية  ع�سكرية  مواقع  يف  وعينهم  عليا  رتبا  املالكي 
على  �سيطرتهم  لإن��ه��اء  متهيدا  الوظيفي،  ل�ستحقاقهم  وفقا  احلقيقية 

مفا�سل املوؤ�س�ستن الع�سكرية والأمنية.

 جبهة الن�سرة حتتجز
 كاهنًا من الفرن�سي�سكان 

•• القد�ص املحتلة-اأ ف ب:

اعلنت رهبنة الفرن�سي�سكان ام�ص ان جبهة الن�سرة الفرع ال�سوري لتنظيم 
القاعدة حتتجز احد كهنتها بال�سافة اىل عدد كبري من امل�سيحين.

)�سمال  قنية  كاهن  اخبار  ان  اللكرتوين  موقعها  على  الرهبنة  وا�سافت 
غرب( حنا جلوف وافراد من رعيته انقطعت منذ احتجازهم ليل الحد-

الثنن يف البلدة بالقرب من احلدود الرتكية.
وكتبت الرهبنة ومقرها القد�ص ل�سنا قادرين على حتديد موقع الب حنا 
وافراد رعيته، ويف الوقت احلايل لي�ص من املمكن الت�سال به او مبحتجزيه 
. وقنية بلدة م�سيحية يف حمافظة ادلب معقل جبهة الن�سرة وغريها من 

املجموعات املقاتلة التي حتارب اجلي�ص ال�سوري.

جتدد ال�ستباكات على احلدود الهندية الباك�ستانية 

هجمات جديدة لالنف�ساليني �سرق اأوكرانيا

•• عوا�صم-وكاالت:

ق��ت��ل اك���ر م���ن 400 ���س��خ�����ص يف 
ال��ه��ج��وم ال����ذي ت��ت��ع��ر���ص ل���ه منذ 
العرب  عن  مدينة  ا�سابيع  ثالثة 
ال�سورية  ب���ال���ك���ردي���ة(  )ك����وب����اين 
وي�����س��ن��ه م���ق���ات���ل���ون ي��ن��ت��م��ون اىل 
تنظيم داع�ص، ح�سبما افاد املر�سد 

ال�سوري حلقوق الن�سان.
ل��وك��ال��ة فران�ص  امل��ر���س��د  واو����س���ح 
من  م����ق����ات����ال   219 ان  ب�����ر������ص 
التنظيم الإرهابي قتلوا يف الهجوم 
ايلول-�سبتمرب   16 يف  ب��دا  ال��ذي 
امل���ا����س���ي، ف��ي��م��ا ق��ت��ل م���ن اجلانب 
مقاتال  و163  مدنيا   20 الخ��ر 
ال�سعب  حماية  وح��دات  من  كرديا 
)الكردية( وع�سرة م�سلحن قاتلوا 

اىل جانبهم.
تنظيم  ق��ت��ل��ى  ان  امل���ر����س���د  وذك�����ر 
داع�ص لقوا م�سرعهم خالل ق�سف 
وكمائن وا�ستهداف اآليات واقتحام 
قيادية من وحدات حماية ال�سعب 
مع  وا���س��ت��ب��اك��ات  للتنظيم،  جتمعا 
وح�����دات ح��م��اي��ة ال�����س��ع��ب يف ريف 

وحميط واطراف املدينة .
م��ق��ات��ل��و وح�����دات حماية  و���س��ق��ط 
ال�������س���ع���ب وامل���������س����ل����ح����ون ال����ذي����ن 
ق�سف  خ��الل  جانبهم  اىل  قاتلوا 
وا���س��ت��ب��اك��ات يف ري���ف م��دي��ن��ة عن 
واطرافها  املدينة  وحميط  العرب 

ويف احياء على اطراف املدينة .
وت��دور ح��رب ���س��وارع الثالثاء بن 
تنظيم  وعنا�سر  الك��راد  املقاتلن 

•• وا�صنطن–اأنقرة-وكاالت:

متخ�س�سة  اأمريكية  درا���س��ة  ك�سفت 
ع����ن ا����س���ت���خ���دام ت��ن��ظ��ي��م داع���������ص يف 
ع��م��ل��ي��ات ال��ق��ت��ال ال��ت��ي ي�����س��ن��ه��ا �سد 
ذخائر  وال��ع��راق،  �سوريا  يف  خ�سومه 
ال�سنع  ورو���س��ي��ة  و�سينية  اأمريكية 
تاميز  ن��ي��وي��ورك  �سحيفة  واأ����س���ارت 
تعمل  م��وؤ���س�����س��ة  اأن  اإىل  الأم��ري��ك��ي��ة 
الذخائر  ا���س��ت��خ��دام  تتبع  جم���ال  يف 
داع�ص  ذخ��ائ��ر  م�����س��در  اإىل  تو�سلت 
املتحدة  ال���ولي���ات  م�����س��دره��ا  وك����ان 
بينها  م��ن  اأخ����رى  ودول  الأم��ري��ك��ي��ة 

ال�سن ورو�سيا.
بع�ص  اأّن  تاميز  نيويورك  واأو�سحت 
والذخائر  الأ���س��ل��ح��ة  ت��ر���س��ل  ال����دول 
والعراق  ���س��وري��ا  يف  داع�����ص  مل��ح��ارب��ة 
يح�سلون  التنظيم  ع��ن��ا���س��ر  ول��ك��ن 
ع��ل��ى ه����ذه امل���ع���ون���ات م���ا ي������وؤدي اإىل 

دعمهم وي�ساهم يف بقاء التنظيم.
اأّن م�سحاً  اإىل  وتابع التقرير م�سرياً 
، وهو  ال�سراع  اأ�سلحة  ميدانياً حول 
جزء من م�سروع م�ستمر بتمويل من 
اأ�سلحة  لتحديد  الأوروب�����ي  الحت���اد 
اجلماعات امل�سّلحة وم�سادر ال�سالح، 
اأ������س�����اف ب���ع�������ص ال���ت���ف���ا����س���ي���ل ح���ول 
الروايات املتناقلة عن م�سادر داع�ص 
عينات  امل��ي��داين  امل�����س��ح  �سمل  وق���د   .
التي  م���ن  خ��رط��و���س��ة،  ل�)1730( 
تلك  اإىل   1945 ع��ام  ت�سنيعها  مت 
امل�سنعة هذا العام. ومعظم الذخرية 
كانت من البنادق والر�سا�سات، وجزء 

�سغري منها من امل�سد�سات. 
ا�ستطاع  الإح���������س����اء،  اإن����ه����اء  وب���ع���د 

داع�����ص يف ع���دة اح��ي��اء م��ن مدينة 
ع��ن ال��ع��رب احل��دودي��ة م��ع تركيا 
اي����دي  ب���ال�������س���ق���وط يف  وامل������ه������ددة 
اجل��ه��ادي��ن رغ���م ���س��رب��ات جوية 
ي�سنها التحالف الدويل ويعتربها 

الكراد غري كافية.
وتتعر�ص املدينة منذ ثالثة ا�سابيع 
اىل هجوم من قبل التنظيم الذي 
جن���ح يف دخ�����ول ع���ن ال���ع���رب من 
ال�����س��رق��ي��ة، ق��ب��ل ان متتد  ج��ه��ت��ه��ا 

املعارك اىل اجلنوب والغرب.
من جانبه دعا الأمن العام لالأمم 

اجل�سيمة  الن���ت���ه���اك���ات  ����س���وء  يف 
الإن�سان  حلقوق  النطاق  ووا�سعة 
وال��ق��ان��ون الإن�����س��اين ال���دويل التي 
ترتكبها اجلماعة الإرهابية خالل 
التي  املناطق  يف  الهمجية  حملتها 
�سوريا  يف  �سيطرتها  حت��ت  وق��ع��ت 

والعراق .
باإحلاح  اأه��ي��ب  اإن��ن��ي  قائال  واأردف 
ال���ذي���ن ميكنهم  اأول����ئ����ك  ب��ج��م��ي��ع 
ف���وري���ة حلماية  اإج�������راءات  ات���خ���اذ 
ال�����س��ك��ان امل��دن��ي��ن امل��ح��ا���س��ري��ن يف 
اأن يفعلوا ذل��ك على  ال��ع��رب،  ع��ن 

املتحدة بان كي مون جميع اأطراف 
على  العرب  عن  مدينة  يف  النزاع 
اتخاذ  اإىل  ت���رك���ي���ا  م����ع  احل�������دود 
ال�سكان  حلماية  ف��وري��ة  اإج����راءات 
امل���دن���ي���ن امل���ح���ا����س���ري���ن واأ�����س����اف 
يتابع  ال���ع���ام  الأم������ن  اأن  ال���ب���ي���ان 
بقلق هجوم تنظيم داع�ص امل�ستمر 
على ع��ن ال��ع��رب )ك��وب��اين( الذي 
وا�سع  ن����زوح  اإىل  الآن  ح��ت��ى  اأدى 
للمدنين اإىل تركيا و�سقوط عدد 

من القتلى واجلرحى.
البيان  وف����ق  م����ون  دع�����وة  وت����اأت����ي 

21 دول�����ًة على  امل��ح��ق��ق��ون حت��دي��د 
ميتلكها  التي  الأ�سلحة  م�سادر  اأنها 
مقاتلي  اأّن  اإىل  م�سريين  التنظيم، 
، مثل غريهم من اجلماعات  داع�ص 
متفرقة  م�سادر  ميتلكون  امل�سّلحة، 
بالتاأكيد  التقرير  وخ��ت��م  للت�سليح. 
على اأنه مت ت�سنيع اأكر من 80% 
م��ن ال��ذخ��رية يف ال�����س��ن، والحت���اد 
ال�����س��وف��ي��ات��ي ال�������س���اب���ق، وال����ولي����ات 
امل���ت���ح���دة، ورو����س���ي���ا و����س���رب���ي���ا، كما 
كانت  ال�����ذخ�����رية  ه�����ذه  م��ع��ظ��م  اأّن 
واجل��ي�����ص يف  الأم����ن  ق����وات  متتلكها 
ي�ستويل  اأن  ق��ب��ل  وال����ع����راق  ���س��وري��ا 
العينة  واأو�سحت  امل�سلحون.  عليها 
يعود  ال��ت��ي  ال��ب��ن��ادق  خ��راط��ي�����ص  اأن 
املتحدة،  ال����ولي����ات  اإىل  م�����س��دره��ا 
وبّن  ال��ق��ت��ال  يف  ك��ب��ري  دوراً  ل��ع��ب��ت 
ال��ت��ق��ري��ر اأن�����ه ع���ر يف ���س��وري��ا على 
اإىل  ت��ع��ود  ال��ت��ي  معظم اخل��راط��ي�����ص 
والثمانينات  ال�����س��ب��ع��ي��ن��ات  ح��ق��ب��ت��ي 
ال�سوفياتية  ال���ذخ���ائ���ر  اأن  وي���ب���دو 
ال��ق��دمي��ة ت��ت��ط��اب��ق م���ع اأن������واع تلك 
امل�����س��ت��خ��دم��ة م���ن جانب  ال���ذخ���ائ���ر 

اجلي�ص ال�سوري.
ف��ي��م��ا ك�����ان ه���ن���اك ج�����زء ك���ب���ري من 
التي  للذخرية  مطابقاً  اخلراطي�ص 
اجلي�ص  بها  املتحدة  ال��ولي��ات  زودت 
العراقي ووحدات ال�سرطة منذ نحو 
الحتالل  ف���رتة  اأث��ن��اء  ���س��ن��وات   10
ال���ذي ق��ادت��ه الوليات  ال��غ��زو  ع��ق��ب 
ه���ذا  ويف   .2003 ع�����ام  امل���ت���ح���دة 
ال�����س��ي��اق، ق���ال م��دي��ر م��رك��ز الت�سلح 
يوجد  بيفان:  ال�سراعات جيم�ص  يف 
ل��دي��ن��ا ال��ك��ث��ري م���ن ال���ذخ���ائ���ر التي 

فيما  ذل��ك  ي��اأت��ي  للمنطقة.  تهديد 
للتنظيم  مهما  ه��دف��ا  ت��رك��ي��ا  ت�سكل 
امل��ت�����س��دد، وذل���ك ل��ق��رب��ه��ا م��ن حدود 
ويقوم  دول����ت����ه،  وم����زاع����م  م���ع���ارك���ه 
تركيا  م��ك��ث��ف��ة يف  ب��ح��م��ل��ة  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
ل���ل���ع���راق و����س���وري���ا معقال  امل����ج����اورة 

التنظيم. 
املتطوعن  جت���ن���ي���د  اإىل  وي����ه����دف 
الكرتونية  حمالت  خالل  من  �سواء 
ت�����س��ت��ه��دف ال���ن�������س���اء والأط�����ف�����ال اأو 
مبا�سرة،  ول���ق���اءات  اج��ت��م��اع��ات  ع��رب 
نيوزويك  دوري�����ة  ذك����رت  م���ا  ح�����س��ب 

الأمريكية.
عاما،   28 العمر  م��ن  البالغة  دن��ي��ز 

والتي  العراقية،  الأم��ن  لقوات  تعود 
ج����رى ال���س��ت��ي��الء ع��ل��ي��ه��ا يف اأر�����ص 
الكثري  م��ع  جنب  اإىل  جنباً  املعركة، 
قوات  م��ن  ج��اءت  التي  الذخائر  م��ن 
ال�ستيالء  ال�����س��وري��ة، ج��رى  ال��دف��اع 
عليها من اأر�ص املعركة اأي�ساً . وقالت 
اإن بيفان يرى  ال�سحيفة الأمريكية 
الدر�ص الذي ميكن تعلمه هنا هو اأن 
قوات الأمن والدفاع التي يتم توفري 
اإليها غري  ه��ذه ال��ذخ��ائ��ر واإر���س��ال��ه��ا 
وتاأمن  عليها  احل��ف��اظ  على  ق���ادرة 
ما  ال�سحيح،  موقعها  اإىل  و�سولها 
املتطرفن  اأي�����دي  يف  ت��ق��ع  ي��ج��ع��ل��ه��ا 
ال���ذي���ن مي��ث��ل��ون م�سدر  امل�����س��ل��ح��ن 

الأمم  ح����ذرت  اأن  و���س��ب��ق   . ال��ف��ور 
اآلف  ع�������س���رات  اأن  م����ن  امل���ت���ح���دة 
تو�سع  ي���ف���رون ج����راء  ال�����س��وري��ن 
�سوريا،  يف  الدولة  تنظيم  �سيطرة 
وحت������ولت  ال����ق����ت����ال  اأن  واأك����������دت 
ال�����س��راع يف ���س��وري��ا ي��ج��ع��الن من 
الالجئن  اإىل  امل�ساعدات  تو�سيل 
اأم��را �سعبا وخ��ط��ريا، ملقية على 
عرقلة  م�سوؤولية  ال�سراع  اأط��راف 

و�سول هذه امل�ساعدات.
يقوم  التي  ال��ن��زوح  واأث���ارت موجة 
بها اأكراد �سوريا خماوف املفو�سية 
التابعة  الالجئن  ل�����س��وؤون  العليا 
ل���الأمم امل��ت��ح��دة، ال��ت��ي اأك���دت اأنها 
ل��وج�����س��ت��ي��ة حت�سبا  ت�����س��ع خ��ط��ط��ا 
لفرار كل �سكان مدينة عن العرب 
)كوباين( يف �سوريا اإىل تركيا هربا 

من تقدم مقاتلي تنظيم داع�ص.
املفو�ص  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث��ة  وق���ال���ت 
نحو  اإن  فليمينغ  ميلي�سا  ال�سامية 
كردي  ����س���وري  لج���ئ  األ����ف   138
الأرا���س��ي الرتكية يف جلوء  دخلوا 

جماعي بداأ منذ نحو اأ�سبوعن.
اق��ت��ح��م ع�سرات  يف غ�����س��ون ذل���ك، 
الك���������راد ال�����ربمل�����ان الوروب����������ي يف 
النتباه  للفت  ال��ث��الث��اء  بروك�سل 
اىل تقدم تنظيم الدولة ال�سالمية 

يف اجتاه مدينة عن العرب .
ومت��ك��ن امل��ت��ظ��اه��رون وه���م رجال 
اع���الم���ا كردية  ي��ح��م��ل��ون  ون�����س��اء 
ولف��ت��ات عليها ���س��ور زع��ي��م حزب 
ال���ع���م���ال ال���ك���رد����س���ت���اين ع���ب���د اهلل 
الربملان  بهو  اقتحام  من  اوج��الن 

اأن  ب��ع��د  ف��ق��دت طفليها  اإن��ه��ا  ت��ق��ول، 
اإىل  ب��ه��م��ا  واجت����ه  طليقها  اأخ��ذه��م��ا 
اخلا�سعة  ال�سورية  الرقة  حمافظة 
ل�سيطرة تنظيم داع�ص. واأو�سحت اأن 
امل�سروبات  على  مدمنا  ك��ان  طليقها 
عنها  ي��ق��ل��ع  اأن  ق���ب���ل  ال���ك���ح���ول���ي���ة، 
يف  مت�سددة  جمموعة  مع  وينخرط 
اأن��ق��رة، ليقرر  العا�سمة  ق��رب  ق��ازان 
واأ�سارت  الرقة.  اإىل  بابنيه  النتقال 
اأقاربها، بينهم  15 من  اأن  اإىل  دنيز 
5 اأطفال، ان�سموا اإىل تنظيم داع�ص، 
بينما ذكرت �سحيفة ملييت الرتكية 
يف ي��ون��ي��و-ح��زي��ران امل��ا���س��ي ب����اأن 3 

اآلف تركي ان�سموا اإىل داع�ص.

االأكراد يقتحمون الربملان االأوروبي دعمًا للمدينة ال�صورية

مئات القتلى يف عني العرب وبان يدع� حلماية املدنيني

بداأ حمالت جتنيد وا�صعة يف تركيا

داع�ص ي�ستخدم ذخائر اأمريكية و�سينية ورو�سية 

ه�لندا تبداأ �سن غارات على داع�ص يف العراق
•• الهاي-اأ ف ب:

داع�ص يف  ال�سربات �سد تنظيم  اوىل  ام�ص  �سنتا  ان مقاتلتي اف-16 هولنديتان  الهولندية  الدفاع  وزارة  اعلنت 
العراق وان مت�سددين قتلوا على الرجح.

ال�سباح �سد تنظيم  ا�سلحة للمرة الوىل هذا  ا�ستخدمتا  ان مقاتلتن من طراز اف-16  ا�سدرته  بيان  وجاء يف 
داع�ص الرهابي. لقد اطلقتا ثالث قذائف على عربات مدرعة للتنظيم كانت تطلق النار على مقاتلي الب�سمركة 

الكراد يف �سمال العراق .
الدولة  تنظيم  جهاديي  حت��ارب  التي  والكردية  العراقية  للقوات  ج��وي  دع��م  بتقدمي  الهولندية  املقاتالت  وتقوم 
ال�سالمية و�سكلت الوليات املتحدة حتالفا دوليا ل�سن حملة �سربات جوية �سد التنظيم منذ ان بدات غاراتها الوىل 
يف اب-اغ�سط�ص. وان�سمت بريطانيا وفرن�سا اىل ال�سربات يف العراق فيما �ساركت خم�ص دول عربية يف الغارات على 
�سوريا وار�سلت هولندا �ست طائرات اف-16 للم�ساركة يف حملة ال�سربات وو�سعت اثتنان يف الحتياطي واىل جانب 

طائرات ال اف-16 �ستن�سر هولندا اي�سا 250 ع�سكريا و130 مدربا للجي�ص العراقي.

ال�سرطة  ع��ن��ا���س��ر  غ��اف��ل��وا  ب��ع��دم��ا 
الذين فر�سوا طوقا عند املدخل.

الداخل  يف  امل��ت��ظ��اه��رون  واعت�سم 
ب��ي��ن��م��ا اق�����رتب م��ن��ه��م ع����دد كبري 
م���ن ال����ن����واب الوروب�����ي�����ن. وق���ال 
رئ���ي�������ص ال��ك��ت��ل��ة ال����س���رتاك���ي���ة يف 
الربملان جياين بيتيال بالنكليزية 
�سننا�سل �سد تنظيم داع�ص ، مما 
اثار ت�سفيقا ووافق رئي�ص الربملان 
با�ستقبال  ب��ع��ده��ا  �سولتز  م��ارت��ن 
وفد. و�سدد على ان ا�سلوبهم رمبا 
طمانهم  ان���ه  ال   ، الف�����س��ل  لي�ص 
جل���ه���ة دع�����م ال����ربمل����ان الوروب�������ي 
وقف  اج���ل  م��ن  ال��دول��ي��ة  للجهود 
تقدم تنظيم داع�ص وتعهد اي�سال 
 ، الطل�سي  احل��ل��ف  اىل  ر�سالتهم 
بح�سب م�سدر قريب من الربملان. 
وب���ع���د ال���ل���ق���اء م���ع ���س��ول��ت��ز، غ���ادر 
امل���ت���ظ���اه���رون ال���ربمل���ان الوروب�����ي 
بهدوء قبيل الظهر، بح�سب امل�سدر 
املتظاهرين  اقتحام  وي��ات��ي  نف�سه 
تتوا�سل  بينما  الوروب���ي  للربملان 
ج��ل�����س��ات ال����س���ت���م���اع يف ال���ربمل���ان 
اللجنة  يف  امل��ع��ي��ن��ن  ل���الع�������س���اء 
و�ستفتح  ي��ون��ك��ر..  برئا�سة  املقبلة 
الربملان حتقيقا حول  امن  اجهزة 

مالب�سات احلادث.

•• �رسيناجار-رويرتز:

النار  اط���الق  والباك�ستانية  الهندية  ال��ق��وات  ت��ب��ادل��ت 
اأربعة  واأ�سيب  ام�ص  عليها  املتنازع  ك�سمري  منطقة  يف 
للقتلى  ع��دد  اأك��رب  �سقوط  ي��وم من  بعد  هنود  مدنين 
امل�ستمر عرب  ال�سراع  املدنين يف يوم واحد خالل  بن 

احلدود من اأكر من عقد.
القوات  اإن  ب��ال�����س��رط��ة  امل�������س���وؤول  ت�����س��ان��د  اأوت������ام  وق����ال 
الباك�ستانية فتحت النار على 40 موقعا ع�سكريا هنديا 
يف وقت مبكر من �سباح اليوم الثالثاء. وتابع اأن القوات 
املورتر  وقذائف  املدفعية  ن��ريان  باطالق  ردت  الهندية 
بالليلة  اأق��ل كثافة مقارنة  ك��ان  ال��ن��ار  اط��الق  واأ���س��اف 
مدنين  واأربعة  هنود  مدنين  خم�سة  وقتل  ال�سابقة.  
اأم�ص  الق�سف  ج���راء  ال��ع�����س��رات  واأ���س��ي��ب  باك�ستانين 
للقتلى  اأكرب عدد  اإن هذا هو  ال�سرطة  الثنن. وقالت 
بن املدنين يف يوم واحد يف املنطقة منذ عام 2003 
ويتبادل اجلانبان اطالق النار والتهامات منذ اندلع 

•• دونيت�صك -اأ ف ب:

اع�������ل�������ن اجل�����ي�����������ص الوك��������������������راين ان 
وا�سلوا  لرو�سيا  املوالن  النف�سالين 

الوحدات  على  هجمات  ي�سنون  كما  دونيت�سك  م��ط��ار  على  هجومهم  ام�����ص 
وقال  ال�سرتاتيجي  ماريوبول  مرفاأ  وق��رب  لوغان�سك  منطقة  يف  الع�سكرية 
املركز العالمي التابع لعملية مكافحة الرهاب يف �سرق اوكرانيا على موقع 
في�سبوك ان املتمردين يوا�سلون حماولتهم ل�سن هجوم على املطار ويوا�سلون 
اطالق النار على مواقع الع�سكرين الوكرانين على ار�سه . و�سمع �سحافيون 
من وكالة فران�ص بر�ص يف دونيت�سك قبل الظهر اطالق نار وانفجارات قوية 
قادمة من املطار بعد تبادل اطالق نار كثيف م�ساء الثنن يف املنطقة ذاتها. 
وتدور معارك كثيفة منذ اكر من ا�سبوع يف حميط هذا املطار ال�سرتاتيجي 

الذي يوؤكد كل من الطرفن �سيطرته التامة عليه ومن جهة اخرى تعر�ست 
مواقع القوات الوكرانية لطالق نار يف مدينة �ست�سا�ستيا التي ت�سم حمطة 
للكهرباء تزود مدينة لوغان�سك العا�سمة القليمية الخرى التي تعترب من 
للمتمردين  ويوؤكد اجلي�ص �سد هجوم  لرو�سيا.  املوالن  النف�سالين  معاقل 
قرب ماريوبول عند م�سارف بحر ازوف يف جنوب �سرق اوكرانيا وت�سجل هذه 
ايلول-�سبتمرب  الذي اعلن يف اخلام�ص من  النار  الهجمات رغم وقف اطالق 
قتل  والثنن  اجلبهة.  خط  ط��ول  على  عازلة  منطقة  باقامة  ال�سماح  بهدف 
بح�سب  امل��ج��اورة  لوغان�سك  منطقة  يف  وث��الث��ة  دونيت�سك  يف  مدنين  ارب��ع��ة 
ال�سلطات املحلية، يف موؤ�سر جديد اىل ه�سا�سة عملية ال�سالم. واح�ست وزارة 

اخلارجية الوكرانية اكر من 1200 
انتهاك لوقف اطالق النار ما ادى اىل 
مقتل 88 �سخ�سا بينهم 56 ع�سكريا 
و32 مدنيا. وكان هذا الو�سع الثنن 
وامل�ست�سارة  بورو�سنكو  ب��رتو  الوك���راين  الرئي�ص  بن  هاتفية  مكاملة  �سلب  يف 
التطبيق  ه��و  املهم  ان  مريكل  با�سم  املتحدث  وق��ال  م��ريك��ل.  انغيال  المل��ان��ي��ة 
الكامل لتفاق مين�سك موؤكدا ان على رو�سيا ان ت�ستخدم نفوذها ب�سكل اقوى 

بو�سوح على النف�سالين من اجل امل�ساهمة يف ار�ساء ال�ستقرارط.
املتمردين يهدد  النار من قبل  الرئا�سة الوكرانية ان موا�سلة اطالق  وقالت 
بال�سلحة  النف�سالين  بامداد  رو�سيا  والغربيون  كييف  وتتهم  ال�سالم  خطة 
تنفيه مو�سكو  اوكرانيا، وهو ما  �سرق  رو�سية يف مناطق  وبن�سر قوات  الثقيلة 

وبح�سب احللف الطل�سي فان رو�سيا ل تزال تن�سر مئات اجلنود يف اوكرانيا.

اأعمال عنف الأ�سبوع املا�سي. وقال اجلي�ص الباك�ستاين 
اإن العنف بداأ عندما رد على اطالق نار غري مربر من 
وزارة اخلارجية  وذك��رت  يوم اجلمعة.  الهندي  اجلانب 
دبلوما�سين  لدى  باحتجاج  تقدمت  اأنها  الباك�ستانية 
هنود جراء مقتل مدنييها. وقالت اإن اطالق النار جاء 
وزير  وق��ال  الأ�سحى  بعيد  لالحتفال  اعتبار  اأي  دون 
اأن  يجب  باك�ستان  اإن  �سينغ  راجناث  الهندي  الداخلية 
�ستتخذ  اجلديدة  املنتخبة  الهندية  احلكومة  اأن  تعلم 

م�سارا اأكر ت�سددا اإذا تعر�ست لهجوم على احلدود.
من  ال��ث��الث��اء  ع���دد  يف  ن�����س��رت  مقابلة  يف  �سينغ  وت��اب��ع 
اإذا قتل  الرد  الهند  �سحيفة هندو�ستان تاميز من حق 
الكثري  ناريندرا مودي  ال��وزراء  رئي�ص  وفاجاأ  مدنيوها 
�سريف  نواز  الباك�ستاين  نظريه  بدعوته  املراقبن  من 
حماولة  يف  اي����ار  م��اي��و  يف  تن�سيبه  م��را���س��م  حل�����س��ور 
اأن  منذ  ت��وت��رت  ال��ع��الق��ات  اأن  اإل  ال��ع��الق��ات.  لتح�سن 
ال�سهر  البلدين  بن  دبلوما�سية  حمادثات  مودي  األغى 

املا�سي.
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تنطلق اليوم الأربعاء فعاليات مهرجان النخبة الثالث 
ل��الإب��ل مب�����س��ارك��ة ع���دد ك��ب��ري م��ن م���الك الإب����ل بدولة 
العربية..  اخل��ل��ي��ج  ودول  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات 

وت�ستمر فعالياته ملدة اأربعة اأيام.
وقد حقق املهرجان يف ن�سخته الثالثة نقلة نوعية على 
م�ستوى ع��دد الأ����س���واط واجل���وائ���ز، واإ���س��اف��ة ع��دد من 

اأ�سواط املركا�ص لأول مرة.
بحيث  الأع���م���ار؛  ل��ك��اف��ة   )21( ع��ل��ى  امل��زاي��ن��ة  وت�ستمل 
ال�سيايف  �سوط  املفتوح،  لل�سيايف  �سوط  تخ�سي�ص  مت 
التالد، �سوط القعدان املفتوح- مفاريد، ال�سوط الذهبي 
امل��ف��ت��وح- مفاريد،  الف�سي  ال�����س��وط  م��ف��اري��د،  امل��ف��ت��وح- 
�سوط التالد- مفاريد، ال�سوط الذهبي املفتوح-حقايق، 
ال�سوط الف�سي املفتوح- حقايق، �سوط التالد- حقايق، 
ال�سوط الذهبي املفتوح- لقايا، ال�سوط الف�سي املفتوح- 
املفتوح- الذهبي  ال�سوط  لقايا،  ال��ت��الد-  �سوط  لقايا، 

التالد- �سوط  امل��ف��ت��وح-اي��ذاع،  الف�سي  ال�سوط  اي���ذاع، 
الف�سي  ال�سوط  ثنايا،  املفتوح-  الذهبي  ال�سوط  اي��ذاع، 
الذهبي  ال�سوط  ال��ت��الد-ث��ن��اي��ا،  ���س��وط  ثنايا،  امل��ف��ت��وح- 
و�سوط  امل��ف��ت��وح-ح��ول،  الف�سي  ال�سوط  امل��ف��ت��وح-ح��ول، 
على  م��رة  ولأول  املهرجان  كما يحتوي  ح��ول.   التالد- 
بدعم  الإم���ارات،  دول��ة  لأبناء  للمركا�ص  اأ�سواط   )10(
املزروعي حيث قدم  �سيف مبارك بن فا�سل  �سعادة  من 
الع�سرة..  ل��الأ���س��واط  وامل��ك��اف��اآت  اجل��وائ��ز  كافة  �سعادته 
وت�سمل اأ�سواط املركا�ص على ثالثة اأ�سواط لعمر 12-
لعمر  اأ���س��واط  وث��الث��ة  م��رت،   1500 مل�سافة  �سنة   20
لعمر  و���س��وط��ن  م��رت،   2000 مل�سافة  �سنة   35-21
35-50 �سنة مل�سافة 2000 مرت، و�سوطن لعمر 50 

�سنة فما فوق مل�سافة 500 مرت.
وقد مت تخ�سي�ص جوائز كبرية للفائزين باملراكز الع�سرة 
واملركا�ص،  امل��زاي��ن��ة  اأ����س���واط  م��ن  ���س��وط  ك��ل  الأوىل يف 

وتتنوع اجلوائز ما بن �سيارات ومبالغ نقديه قّيمة.
الإبل  مالك  من  عدد  ورعاية  بدعم  املهرجان  ويحظى 
اإجن��اح املهرجان الذي  وال��رتاث، الذين يحر�سون على 
على  ويعمل  الإم���ارات  لدولة  العريق  للموروث  يوؤ�سل 
اإعالمية  املهرجان برعاية  نقله لالأجيال.. كما يحظى 

من مركز �سلطان بن زايد للثقافة والإعالم. 
املن�سوري  ال�سدي  �سيف  م��ب��ارك  تقدم  املنا�سبة  وب��ه��ذه 
رئي�ص اللجنة املنظمة للمهرجان بال�سكر اجلزيل ل�سمو 
ال�سمو  اآل نهيان ممثل �ساحب  زايد  ال�سيخ �سلطان بن 
للثقافة  زاي��د  بن  �سلطان  مركز  رئي�ص  ال���دويل،  رئي�ص 
الفعاليات  ل��ك��اف��ة  ال���الحم���دود  ع��ل��ى دع��م��ه  والإع������الم، 
التي ت�ساهم بحفظ املوروث ونقله لالأجيال، كما تقدم 
على  ال����رتاث  وحم��ب��ي  امل���الك  الأخ����وة  جلميع  بال�سكر 
دعمهم الكبري لهذا املهرجان الرتاثي، واأكد اأن ما و�سل 
الدعم  بف�سل  جاء  جناح  من  حققه  وما  املهرجان  اإليه 

الكبري وامل�ساركة الوا�سعة من الأخوة املالك.
ملهرجان  الثالثة  ال���دورة  يف  عملنا  لقد  ال�����س��دي:  وق��ال 
ال��ن��خ��ب��ة ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة وت��ط��وي��ر فعاليات 
دولة  مواطني  مركا�ص  اإ�سافة  متت  بحيث  املهرجان، 
اأهمية  ملا له من  ال��دورة  الإم���ارات �سمن فعاليات ه��ذه 
زيادة  على  عملنا  كما  ال����رتاث..  وجمهور  امل��الك  ل��دى 
يتنا�سب مع  اجل��وائ��ز مب��ا  قيمة  ورف��ع  املزاينة  اأ���س��واط 
�سروط  بو�سع  امل�ساركة، وقمنا  وكثافة  املهرجان  اأهمية 
املزاينة من  اأ�سواط  واآلية للم�ساركة والتحكيم يف كافة 
من  كبري  ق��در  على  وحتكيم  عمل  فريق  اختيار  خ��الل 
اخلربة واملعرفة والأمانة، بهدف اإر�ساء كافة امل�ساركن 

وحتقيق ال�سفافية والنزاهة.
يف  امل��ه��رج��ان  يحقق  اأن  املنظمة  اللجنة  رئي�ص  ومت��ن��ى 
ناحية  م��ن  الأه�����داف  وك��اف��ة  ال��ن��ج��اح  ال��ث��ال��ث��ة  ن�سخته 

احلفاظ على املوروث وحتقيق الفائدة لالأخوة املالك.

ف��ع��ال��ي��ات مهرجان  ال��ن��ا���س��ئ��ة  م���راك���ز  اخ��ت��ت��م��ت يف 
مراكز  اإدارة  نظمته  ال����ذي   ، ال��ري��ا���س��ي  ال��ن��ا���س��ئ��ة 
بيئة  يف  اأبنائها  اح��ت��واء  بهدف  بال�سارقة،  النا�سئة 
امل���وه���وب���ن م��ن��ه��م يف خمتلف  ج���اذب���ة واك���ت�������س���اف 
الأل���ع���اب ال��ري��ا���س��ي��ة ال��ف��ردي��ة واجل��م��اع��ي��ة.  حيث 
فعاليات  خورفكان  نا�سئة  مركز  م�سبح  يف  اأقيمت 
من  و�ساباً  نا�سئاً   23 مب�ساركة  ال�سباحة،  بطولة 
اإمارة  يف  املنت�سرة  النا�سئة  م��راك��ز  اإىل  املنت�سبن 
ك��ل من  ال�����س��ارق��ة مبختلف م��دن��ه��ا وم��ن��اط��ق��ه��ا يف 
واملدام،   ، وال��ذي��د   ، احل�سن  ودب��ا  وخورفكان  كلباء 

ال�سارقة،  مدينة  يف  وا�سط  نا�سئة  مركز  جانب  اإىل 
حرة،  م���رتاً   25 �سباقي  على  البطولة  وا�ستملت 
 25 �سباق  نتيجة  واأ�سفرت  تتابع حرة.  و25 مرتاً 
النا�سئ عمار علي يو�سف من  ف��وز  ع��ن  ح��رة  م��رتاً 
مركز نا�سئة خورفكان باملركز الأول يف زمن وقدره 
النا�سئ  ال��ث��اين  الرتتيب  يف  ت��اله  ثانية،   14.92
اأحمد عبيد �سعيد من مركز نا�سئة دبا احل�سن، يف 
زمن وقدره 14.93 ثانية ، فيما كان املركز الثالث 
الرحمن يون�ص من مركز  النا�سئ عبد  من ن�سيب 

نا�سئة وا�سط، يف زمن وقدره 15.51 ثانية.

املركز  خ��ورف��ك��ان  نا�سئة  م��رك��ز  ف��ري��ق  ح�سد  فيما 
زمن  يف  ح��رة  تتابع  م��رتاً   25×4 �سباق  يف  الأول 
وقدره 1.07.32 دقيقة، وفاز فريق مركز نا�سئة 
 1.08.80 ال��ث��اين يف زم��ن وق���دره  وا���س��ط باملركز 
دقيقة، وجاء مركز نا�سئة دبا احل�سن يف الرتتيب 
الثالث يف زمن وقدره 1.22.64 دقيقة.  واأقيمت 
من  انطالقاً  الريا�سي  النا�سئة  مهرجان  فعاليات 
اإ�سراك  على  بال�سارقة  النا�سئة  اإدارة مراكز  حر�ص 
تناف�سية  اأج���واء  يف  ُينفذ  عملي  تطبيق  يف  اأبنائها 
اأر���ص الواقع ملا تعلموه نظرياً يف ور�ص العمل  على 

اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  الريا�سية  التدريبية  وال�����دورات 
ال�سارقة فنون ومهارات  اإمارة  اأبناء  ال�سباب  اإك�ساب 
واجلماعية،  ال��ف��ردي��ة  الريا�سية  الأل��ع��اب  خمتلف 
النا�سئة  اك��ت�����س��اف  يف  ي�سهم  ال���ذي  بال�سكل  وذل���ك 
امل��وه��وب��ن يف ك��اف��ة الأن�����س��ط��ة ال��ري��ا���س��ي��ة الفردية 
اإىل  البدنية،  لياقتهم  م�ستوى  ورف��ع  واجلماعية، 
ج��ان��ب ا���س��ت��ث��م��ار اأوق�����ات ف��راغ��ه��م. ويف اخل���ت���ام مت 
وتوجوا  الأوىل  الثالثة  باملراكز  الفائزين  تكرمي 
الذهبية والف�سية والربونزية، وح�سد  بامليداليات 

فريق خورفكان كاأ�ص البطولة.

دبي  مطار  طريق  عن  الأرب��ع��اء  اليوم  البالد  تغادر 
لدولة  ل��ل��ج��ودو  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  ب��ع��ث��ة  ال�����دويل 
ب��ط��ول��ة اخلليج  ل��ل��م�����س��ارك��ة يف  ال�����س��ق��ي��ق��ة  ال��ك��وي��ت 
التي  والنا�سئن  وال�سباب  العمومي  لفئات  للجودو 
من  العا�سر  اجلمعة  غد  بعد  ي��وم  من  اعتبارا  تقام 
منتخبات  مب�ساركة  احل��ايل  اأول(  )ت�سرين  اأكتوبر 
المارات ، البحرين ،ال�سعودية ،قطر ودولة الكويت 
البعثة  ..وي��راأ���ص  العمرية  الفئات  جميع  يف  وذل��ك 
لحتاد  ال��ع��ام  ال�����س��ر  ام���ن  التميمي  ن��ا���س��ر  ال�سيد 
بوك�سينغ  وال��ك��ي��ك  واجل����ودو  للم�سارعة  الم����ارات 
اداريا  امل�ساعد  ال�سر  ام��ن  جا�سم  حممد  وال�سيد 
واحلكم الدويل احمد البلو�سي واحلكم حمد �سامل 
النيادي واملدير الفني نعمان �سويدان واملدرب اإ�سالم 
القزاز وت�سم قائمة الالعبن 15 لعب هم: حميد 
عادل  ،حممد  العامري  �سامل  ،ثامر  الدرعي  را�سد 
ال��ع��م��رو ،ح�����س��ن ع��ي�����س��ى ال��زع��اب��ي ،ع���ب���داهلل �سامل 
امل�سجري  را�سد عي�سى   ، النقبي  �سامل  ،علي  النقبي 
،عبدالرحمن علي الهوب ، خليفة في�سل احلو�سني 
احلو�سني  حممد  را�سد   ، العامري  عبداهلل  مهند   ،
النيادي،  ع��ب��داهلل  حممد   ، الثمريي  علي  عي�سى   ،

مهند يون�ص العريفي واحمد جا�سم الثمريي .
و�سرح �سعادة حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�ص احتاد 
بوك�سينغ  وال��ك��ي��ك  واجل����ودو  للم�سارعة  الم����ارات 
بطولة  يف  للجودو  الوطني  منتخبنا  م�ساركة  ب��ان 

اخلليج املقبلة التي ت�سرف عليها اللجنة التنظيمية 
املقبل  اجلمعة  ي��وم  من  اعتبارا  للجودو  اخلليجية 
�سبتمرب  و24   23 يومي  تعديل موعدها من  بعد 
�ست�سهد   ، الع�ساء  ال��دول  رغبة  علي  بناء  املن�سرم 
الذين  ال�ساعدين  الالعبن  م��ن  نوعية  م�ساركة 
القليمية  امل�����س��ارك��ات  م��ن  للعديد  الحت���اد  يعدهم 
ال�ساعد  ال�����س��ب��اب  ع��ل��ي  اع��ت��م��ادا  املقبلة  وال��دول��ي��ة 

الذين �سخر لهم الحتاد الكثري من فر�ص ال�سقل 
والحتكاك خالل الفرتة املا�سية يف املغرب واليابان 
امل�ساركة يف  ال��ق��ادم��ة  ال��ف��رتة  ت�سهد  ،ح��ي��ث  وك��وري��ا 
يف  تقام  التي  والنا�سئن  لل�سباب  العربية  البطولة 
يف  �ستقام  التي  لالأندية  العربية  والبطولة  تون�ص 
نهاية  يف  ال�سعودية  العربية  باململكة  املكرمة  مكة 
ال�ستعدادات  تلك  ت�سب  واأ���س��اف   . القادم  نوفمرب 

وامل�ساركات بدعم ورعاية �سركة ال�ستثمارات الدولية 
وتفاعلها  دوره���ا  منطلق  م��ن  )اآي��ب��ي��ك(  البرتولية 
اجلودو  م��ون��دي��ال  ل�ست�سافة  ا�ستعدادا  املجتمعي 
،بعد  املقبل  نوفمرب  اأكتوبر احلايل ومطلع  اآخر  يف 
الكربى  للجائزة  اأبوظبي  بطولة  ت�سنيف  ترفيع 
التي ا�ست�سافتها العا�سمة اأبو ظبي للمرة اخلام�سة 
ع��ل��ى ال���ت���وايل، ل��ت��ق��ام يف ن��وف��م��رب امل��و���س��م مب�سمى 

بطولة اجلراند �سالم للجودو ، والتي تقام يف خم�ص 
من  ك��ل  يف  تتمثل  ال��ع��امل،  م�ستوى  على  فقط  دول 
عا�سمة  بجانب  اأذربيجان،  رو�سيا،  فرن�سا،  اليابان، 
اأبوظبي، وال��ذي ميثل �سرف  دولة الم��ارات مدينة 
عظيم لريا�سة المارات التي حتظى بدعم القيادة 
الر�سيدة مما �ساعد علي ك�سب ثقة العامل يف كثري 
من املنا�سبات وخا�سة بطولة اجلراند �سالم والتي 

الحتاد  قبل  م��ن  للعبة  ع��امل��ي  ت�سنيف  اأك���رب  متثل 
ال���دويل ل��ل��ج��ودو.  وذك���ر لقد قطع الحت���اد �سوط 
بعيد يف العداد ملونديال اجلودو املقبل بعد ان اأبدت 
اأكر من 57 دولة رغبة امل�ساركة من ا�سل اأكر من 
100 دولة من الذين �ساركوا يف اجلمعية العمومية 
ت�سهد  اأن  يتوقع  رو�سيا حيث  التي جرت موؤخرا يف 
500 لعب  م��ن  اأك���ر  م�����س��ارك��ة  املقبلة  ال��ب��ط��ول��ة 
ولعبه من خمتلف امل�ستويات والت�سنيفات الدولية 
بجانب الأجهزة الفنية والداري��ة والعالمية ،وقد 
العمومية  اجل��م��ع��ي��ة  ث��ق��ة  ع��ل��ي  الم������ارات  ح�سلت 
ل���س��ت�����س��اف��ة ال��ب��ط��ول��ة امل��ق��ب��ل��ة ، وح��ل��ت ال��ي��اب��ان يف 
املرتبة الثانية ،ثم جورجيا ثالث ،مما يوؤكد املكانة 
احت�سن  ال��ذي  الم��ارات��ي  اجل���ودو  بها  يتمتع  التي 
الذي  للجودو  ال���دويل  الحت���اد  ن�ساط  م��ن  العديد 
الم���ارات منوذج  اجل��ودو يف  تنظيم بطولت  اعترب 
ناجح لكافه بطولت الحتاد الدويل للجودو لتميز 
والفنية  التنظيمية  اجل���وان���ب  ك��اف��ه  يف  الم�����ارات 
حتت�سن  حيث  واجلماهريية  والإعالمية  والأمنية 
200 جن�سية  اأك���ر م��ن  امل��ح��ب��ة وال�����س��الم  ام����ارات 
���س��ع��ادة حممد  . واخ��ت��ت��م  ال��ع��امل  م��ن خمتلف دول 
العليا  املنظمة  اللجنة  رئي�ص  ال��درع��ي  ثعلوب  ب��ن 
اللجنة ر�سدت هدايا قيمة للجمهور  بان  للبطولة 
من بينها مبالغ نقدية و�سيارة فاخرة تقديرا للدور 

الكبري لع�ساق اجلودو وريا�سة المارات.

ابوظبي :

الن�سخة اخلام�سة لدوري المارات  �سمن مناف�سات 
ل��ه��وك��ي اجل��ل��ي��د ال���ت���ي ت���ق���ام حت���ت ا�����س����راف احت���اد 
الم�������ارات ل��ل��ري��ا���س��ات اجل��ل��ي��دي��ة وب��ت��ن��ظ��ي��م نادي 
اب���وظ���ب���ي ل��ل��ري��ا���س��ات اجل��ل��ي��دي��ة وب���دع���م جمل�ص 
هي  ف��رق  �ستة  م�ساركة  وو���س��ط  الريا�سي،  ابوظبي 
، جمال  ، فايربز  ، ذيبز  اأبوظبي �ستورمز  : ) فريق 
دبي، العقارب، وايت بريز ( تتوا�سل بعد اجازة عيد 
مناف�سات  اكتوبر   8 الرب��ع��اء  ي��وم  امل��ب��ارك  ال�سحى 
ال�����دوري ب��ل��ق��اء ب��ن ك��ل م��ن ب��ن ف��ري��ق��ي �ستورمز 

امل��زروع��ي ع�سو  واأول���ريز . �سرح بذلك علي مبارك 
جمل�ص ادارة النادي مدير الت�سويق والت�سال .

املباراة بن فريقي �ستورمز  املزروعي : �ستقام  وقال 
ع�سر  م��ن  والن�سف  اخلام�سة  ال�ساعة  يف  واأول���ريز 
للتزلج  اب��وظ��ب��ي  اك��ت��وب��ر يف �سالة   8 ي��وم الرب��ع��اء 
ال��دوري هذا  ويتوا�سل   ، الريا�سية  زاي��د  يف مدينة 
ال�سبوع بلقاء بن فريقي ذيبز والعقارب يف ال�ساعة 
11 اكتوبر يف �سالة  الرابعة من ع�سر يوم ال�سبت 
الهيلي للتزلج يف مدينة العن ، وقد مت تاأجيل لقاء 
فريقي جمال دبي ووايت بريز املقرر على �سالة دبي 
مول للتزلج ام�ص الول الثنن ملوعد يحدد قريبا. 

علما ان دوري المارات لهوكي اجلليد يقام بن�سخته 
اخل��ام�����س��ة ب��ع��د ال��ن��ج��اح��ات ال��ك��ب��رية ال��ت��ي حققتها 
بلقبها كل من  ف��ازت  التي   ، املا�سية  الأرب��ع  املوا�سم 
ال��ع��ن ف��اي��ربز و�ستورمز م��رت��ن وج��م��ال دب��ي مرة 
املعتمدة  اإط��ار اخلطة  البطولة يف  تقام  اإذ   ، واح��دة 
لأج���ن���دة ال��ن�����س��اط��ات وامل�����س��اب��ق��ات ال��ري��ا���س��ي��ة التي 
بهدف  اجلديد  للمو�سم  وال��ن��ادي  الحت��اد  اعتمدها 
والعمل  اجلليد  هوكي  ريا�سة  قاعدة  وتو�سيع  ن�سر 
املوا�سم  يف  حققتها  ال��ت��ي  ال��ن��ج��اح��ات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
املا�سية ودعم م�سرية اللعبة وريا�سيها نحو حتقيق 

الأهداف والتطلعات املن�سودة .

17

فريقا �ست�رمز واولريز يتناف�سان الي�م يف دوري الإمارات له�كي اجلليد

مغادرة بعثة منتخبنا ال�طني للج�دو للك�يت للم�ساركة يف بط�لة اخلليج للج�دو 

مب�صاركة عدد كبري من مالك االإبل يف االإمارات ودول اخلليج

مه��رج����ان النخب���ة الث���ال���ث ينطل���ق الي�����م يف �س�يح������ان

مهرجان النا�سئة الريا�سي يختتم فعالياته ببط�لة ال�سباحة 
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اجلديد  الريا�سي  للمو�سم  ال���س��ت��ع��دادات  اط��ار  يف 
وحفل لتفوق الريا�سي املقرر تنظيمه نهاية ال�سهر 
اجل�����اري وال�����ذي ي��ت��م ف��ي��ه ت��ق��ي��ي��م ج��ه��ود جمال�ص 
الإدارات يف الأندية و�سركات كرة القدم وفق معايري 
الريا�سي  دب���ي  جمل�ص  اجن���ز   ، معتمدة  و  �ساملة 
ت��ق��ري��را مت ف��ي��ه ت��وث��ي��ق م��ا ق���ام ب��ه امل��ج��ل�����ص خالل 
الريا�سية  الأن��دي��ة  عمل  ل��دع��م  املا�سية  ال�����س��ن��وات 
دور  تعزيز  اأج��ل  من  وذل��ك  م�سلته  حتت  املن�سوية 
واملجتمعية  التناف�سية  املجالت  الأندية على جميع 
التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  امل��ن�����س��اآت  �سعيد  ع��ل��ى  وك��ذل��ك   ،
اأجل  املجل�ص من  دور  انطالقا من   ، الأن��دي��ة  لتلك 
لتحقيق  الأن��دي��ة  يف  الإدارات  جمال�ص  جهود  دع��م 
 ، واملجتمع  الريا�سين  املو�سوعة خلدمة  الأه��داف 
تفرزها عملية  التي  التحديات  ملواجهة  وال�ستعداد 

التطور والتحول نحو الحرتاف.
�ساحب  روؤي��ة  و  الر�سيدة  القيادة  نهج  على  و�سريا 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص 
ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل  الدولة رئي�ص جمل�ص 
وتوجيهات �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 
اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ص جمل�ص دبي يف البناء 
يف الن�سان وت�سييد البنيان ، فقد توزع جهد املجل�ص 
ومبادراته جتاه الأندية على جانبي التنمية املعرفية 
وتطوير العاملن يف جميع جمالت العمل الريا�سي 
، وجانب ت�سييد املن�ساآت الريا�سية احلديثة وتطوير 
املن�ساآت القائمة ، بالإ�سافة اإىل اجلهود املربجمة يف 
لوائح عمل ترتقي  و و�سع  و�سيا�سات  اأنظمة  اإع��داد 
العمل  يف  ال��ت��م��ي��ز  ن��ح��و  الأن����دي����ة  اإدارات  ب��ج��ه��ود 
املوؤ�س�سي ، واجراء الدرا�سات العلمية امليدانية التي 
حتديد  يف  وت�ساهم  الريا�سي  القطاع  واق��ع  حت��دد 

اآفاق التطور املن�سود يف جميع القطاعات .
وهنا بع�ص مما جاء يف هذا التقرير ال�سامل الذي 
لتحقيق  والأن��دي��ة  املجل�ص  بن  العمل  تكامل  يوؤكد 

التطور لريا�ستنا الوطنية:

بني االأندية والبطوالت
بتنظيم  �سنويا  املجل�ص  ب��ه  ي��ق��وم  ال���ذي  ال��وق��ت  يف 
مبا�سر للبطولت والفعاليات ودعم عدد كبري منها 
ح��ت��ى ب��ل��غ ال��ع��دد م��ئ��ات ال��ف��ع��ال��ي��ات و ال��ب��ط��ولت يف 
، و  اأنواعها وفئاتها الدولية واملحلية  دبي مبختلف 
و2012   2011 اع��وام  الفعاليات خالل  بلغ عدد 
بينها  من  ريا�سية  فعالية   1291 فقط  و2013 
 2014 اأج��ن��دة  ي��زال يف  ، ول  دولية وعاملية   325
ال��ع��دي��د م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ري��ا���س��ي��ة ح��ت��ى نهاية 
دي�سمرب املقبل ، فاإن املجل�ص قام بدوره نحو الأندية 
من خالل زيادة الدعم ال�سنوي املخ�س�ص لالأندية 
50 مليون درهم �سنويا لكل ناد  والذي يبلغ حاليا 
ي�سم فرقا ريا�سية متنوعة ، كما تنال الأندية مبالغ 
للبطولت  املخ�س�سة  املكافاآت  ح�سب  �سنوية  اأخرى 
التي حترزها هذه الأندية وهي على النحو التايل :

3- مالين درهم لبطل دوري كرة القدم.
-م��ل��ي��وين دره���م لبطل ك��اأ���ص رئ��ي�����ص ال��دول��ة بكرة 

القدم.
600- الف درهم لبطل كل من : دوري كرة ال�سلة ، 

اليد ، وكرة الطائرة.
ل��ب��ط��ل ك��ل م��ن : ك��اأ���ص رئي�ص  ال���ف دره����م   -300

الدولة لكرة ال�سلة ، اليد ، وكرة الطائرة.
300- الف درهم لبطل دوري العاب القوى.

200- الف درهم لبطل كاأ�ص رئي�ص الدولة لألعاب 
القوى.

- وهنالك مكافاآت متباينة لأبطال الدوري والكاأ�ص 
يف الريا�سات الأخرى مبا فيها ريا�سات املعاقن.

من�صاآت ريا�صية
املن�ساآت  من  العديد  وتطوير  بت�سييد  املجل�ص  ق��ام 
يف الأن���دي���ة ب��ه��دف م�����س��اع��دة الأن���دي���ة ع��ل��ى حتقيق 
الحتادات  من  املو�سوعة  ال�سروط  وتلبية  اأهدافها 

الوطنية والقارية والدولية ، ويف مقدمتها:
- ت�سييد م�سبح يف اأندية: الو�سل، ال�سباب، الن�سر، 

نادي دبي للمعاقن.
ال�سخ�سيات  ل��ك��ب��ار  ح��دي��ث��ة  م��ن�����س��ات  ت�����س��ي��ي��د   -
ال�����س��ب��اب، الو�سل،  ال��ن�����س��ر،  اأن���دي���ة:  وم���درج���ات يف 
الأه��ل��ي ، دب��ي ، وف��ق��ا مل��وا���س��ف��ات الحت���اد الآ�سيوي 
اللوحات  حت��دي��ث  و  ت�سييد  مت  ك��م��ا   ، ال��ق��دم  ل��ك��رة 

الإلكرتونية ، ومن�ساآت الأكادمييات.
- ت��ط��وي��ر الأن��ظ��م��ة الإداري�������ة يف الأن���دي���ة ) اآي���زو 

الأنظمة املتكاملة(.

االأكادمييات وانتقاء املواهب 
وانتقاء  الأك��ادمي��ي��ات  جم��ال  يف  العمل  �سعيد  على 
ال��ع��دي��د من  امل��ج��ل�����ص بتنظيم  ق���ام  ، ف��ق��د  امل���واه���ب 
الأن�سطة و البطولت والدورات التي توفر لالأندية 
ال��ف��ر���س��ة لن��ت��ق��اء امل��وه��وب��ن وت��ط��وي��ره��م ليكونوا 

اأبطالت يف امل�ستقبل ، ومن ابرز هذه الفعاليات:
دورة حمدان بن حممد   2009 املجل�ص يف  -اأطلق 
الفعاليات  من  العديد  تت�سمن  املدر�سية  لالألعاب 
الريا�سية يف5 ريا�سات و ت�سارك فيها مدار�ص دبي 
مالية  جوائز  تخ�سي�ص  ويتم  واخلا�سة  احلكومية 
للفائزين من الريا�سين واملدار�ص وكان املجل�ص قد 
اأطلق بطولة حمدان بن حممد املدر�سية لكرة القدم 
يف العام 2007 لتن�سيط الريا�سة املدر�سية. وتعد 
الدورة منجما لكت�ساف املواهب الواعدة يف خمتلف 

الريا�سات.
رعاية  برنامج   2008 ال��ع��ام  منذ  املجل�ص  -اط��ل��ق 
الريا�سات  خم��ت��ل��ف  يف  امل��وه��وب��ن  م��ن  امل��ت��م��ي��زي��ن 
الفردية الذي يتم اعدادهم ورعايتهم وفق برنامج 

خا�ص. 
- ي��ن��ظ��م امل��ج��ل�����ص ���س��ن��وي��ا ب��ال��ت��ع��اون م���ع ب��ن��ك دبي 
القوى  لألعاب  التجاري  دبي  بنك  بطولة  التجاري 

للنا�سئن.
دبي  م��دار���ص  ك��اأ���ص  بطولة  �سنويا  املجل�ص  ينظم   -

للنا�سئن لكرة القدم.
دبي  م��دار���ص  ك��اأ���ص  بطولة  �سنويا  املجل�ص  ينظم   -

لل�سباحة.
حممد  ب��ن  ح��م��دان  بطولة  �سنويا  املجل�ص  ينظم   -
من  ع��دد  مب�ساركة  للنا�سئن  القدم  لكرة  الدولية 

اأندية دبي.
- ينظم املجل�ص �سنويا بطولة دبي الدولية للنا�سئن 

لكرة اليد.
ال�سيفية  الريا�سية  ال��دورة  �سنويا  املجل�ص  - ينظم 

لأكادمييات كرة القدم.
لالألعاب  ال�سيفية  ال���دورة  �سنويا  املجل�ص  ينظم   -

الفردية واجلماعية.
- ي��ن��ظ��م امل��ج��ل�����ص ���س��ن��وي��ا ف��ع��ال��ي��ات ���س��م��ن برنامج 
�سغري  ريا�سي   3700 م��ن  اأك��ر  مب�ساركة  غر�ص 

ي�ستفيدون من اأكر من 100 حما�سرة.
- ينظم املجل�ص �سنويا برنامج املحا�سرات التثقيفية 

للنا�سئن وال�سباب.
- ينظم املجل�ص برنامج اإىل القمة مع مارادونا.

امل�ستقبل  ح��ار���ص  ب��رن��ام��ج  �سنويا  املجل�ص  ينظم   -
الذي يت�سمن دورات داخلية وخارجية تتم يف املانيا 
بالتعاون مع موؤ�س�سة اأندي كوبكة العاملية املرموقة.

اإىل  الهواية  م��ن  التحول  برنامج  املجل�ص  اأط��ل��ق   -
والريا�سين  املدار�ص  لطلبة  املخ�س�ص  الح��رتاف 
يلقيها  حما�سرات  خالل  من  الأندية  يف  النا�سئن 

متخ�س�سون يف هذا اجلانب.
ريا�سية  دورة   2008 ع���ام  م��ن��ذ  املجل�ص  ينظم   -
مبارياتها  جت��رى  فرجان  با�سم  ال�سكنية  لالأحياء 
بنظام كرة القدم ال�ساطئية ، الكرة الطائرة ، وكرة 
ال�سلة ، وقد مت تاأهيل جمموعة من ال�سباب من اأبناء 
الأحياء ال�سكنية وتدريبهم عرب دورات وور�ص عمل 
ليقوموا باإدارة مناف�سات الدورة باأنف�سهم ، وحتقق 
هذه الدورة العديد من املكا�سب على �سعيد اكت�ساف 
 ، ل�ستقطابها  ل��الأن��دي��ة  الفر�سة  وات��اح��ة  امل��واه��ب 
وكذلك تطوير الكفاءات التنظيمية ل�سباب الوطن 

ليكونوا موؤهلن كذلك للعمل يف الأندية . 

ال�صحة والتغذية
- ا���س��در امل��ج��ل�����ص ت��راخ��ي�����ص ال��ع��ي��ادات ال��ط��ب��ي��ة يف 
الأندية والعاملن فيها بالتعاون مع هيئة ال�سحة 

بدبي.
ال�سحين  امل�����س��رف��ن  ت��رخ��ي�����ص  امل��ج��ل�����ص  اأ����س���در   -

واملطاعم العاملة يف اأندية دبي.
وحما�سرات  ع��م��ل  ور�����ص  بتنظيم  امل��ج��ل�����ص  ق���ام   -

لالأطقم الطبية باأندية دبي.
يف  ال�سليمة  التغذية  ا�سبوع  �سنويا  املجل�ص  ينظم   -

الأندية.
- ينظم املجل�ص ندوة دبي الدويل للطب الريا�سي 

التي يتم فيها الطالع على كل ما هو جديد يف عامل 
حما�سرين  ا�ست�سافة  خ��الل  من  الريا�سي  الطب 

دولين مرموقن.

تطوير قدرات العاملني يف االأندية
ور�ص  و  ال���دورات  م��ن  العديد  بتنظيم  املجل�ص  ق��ام 
الريا�سين،  امل���دراء   ، التنفيذين  ل��ل��م��دراء  العمل 
الخ�سائين  الت�سويق،  م��دراء   ، التجارين  امل��دراء 
الأن��دي��ة من  ، والإداري����ن يف  امل��درب��ن  القانونين، 
 ، اأج��ل الرت��ق��اء بالعمل الفني والإداري يف الأن��دي��ة 

ومن ابرز هذه الدورات وور�ص العمل:
-ا�سبوع احلوكمة الريا�سي.

-ا�سبوع الإدارة الريا�سية.
الفردية  ال��ري��ا���س��ي��ة  ل��الأل��ع��اب  ال�����س��ن��وي  -امل��ل��ت��ق��ى 
والفرقية، حيث يحر�ص املجل�ص منذ تاأ�سي�سه على 
تنظيم امللتقى لتطوير الألعاب الفردية واجلماعية، 
م��ن خ��الل ع��ر���ص ال��ت��ج��ارب الناجحة وال��ب��ح��ث يف 
الأندية  نظر  وجهة  م��ن  التطور  و�سبل  التحديات 
وامل��خ��ت�����س��ن وامل��ج��ل�����ص ، وو����س���ع ال��ت��و���س��ي��ات التي 
التطور  لتحقيق  املعنية  الأط����راف  روؤي���ة  تت�سمن 

املن�سود يف كل قطاع.
- موؤمتر دبي الريا�سي الدويل الذي يوفر الفر�سة 
والالعبن   ، ف��ي��ه��ا  وال��ع��ام��ل��ن  الأن���دي���ة  ل��ق��ي��ادات 
املوؤ�س�سات  يف  ال����ق����رار  ���س��ان��ع��و  ل��ل��ق��اء  وامل����درب����ن 
الريا�سية والأندية الكربى والتعرف على جتاربهم 
الناجحة ، وتكوين عالقات تعاون معهم وال�ستفادة 
من املحا�سرات القيمة التي جعلت هذا املوؤمتر اأحد 

اأهم املوؤمترات يف العامل على الإطالق. 
- امل��ل��ت��ق��ى ال�����دويل لأك���ادمي���ي���ات ك���رة ال���ق���دم الذي 
ي�سارك فيه متحدثون من اأهم اأكادمييات كرة القدم 

يف العامل.
- اطلق املجل�ص برنامج التبادل املعريف الذي يت�سمن 
زيارة لعب حقق جناحا كبريا يف م�سواره الحرتايف 
ال�سحيح  الطريق  عن  الأندية  لعبي  مع  للحديث 

للنجاح كالعب كرة قدم حمرتف.
2008 برنامج حمدان بن  - اأطلق املجل�ص يف عام 
حممد لإعداد القيادات الريا�سية املخ�س�ص لإعداد 
بالأ�ساليب  املت�سلحة  الريا�سية  القيادات  من  جيل 
لتويل  احل��دي��ث��ة  ال��ري��ا���س��ي��ة  الإدارة  يف  امل��ت��ط��ورة 
ق��ي��ادة الأن���دي���ة وامل��وؤ���س�����س��ات ال��ري��ا���س��ي��ة يف الدولة 
لكون  املن�سود  والتطور  النقلة  يحقق  مبا  م�ستقبال 
اأ�س�ص  اأ�سا�سا مهما من  الإدارة الواعية املتدربة تعد 
، وجت��ري حاليا  والأن��دي��ة  للفرق  الريا�سي  النجاح 
ال�ستعدادات لتخريج الدفعة الثالثة من امل�ساركن 

يف الربنامج.
- برنامج املدربن امل�ساعدين الذي يت�سمن دورات 
وحما�سرات يف دبي ويف اإ�سبانيا بالتعاون مع رابطة 
الآن  حتى  منه  ا�ستفاد  وال���ذي   ، ال�سباين  ال���دوري 

11 م�ساعد مدرب مواطن يف اأندية دبي.

- برنامج مدربي اللياقة البدنية يف الأندية.
وتاأهيل  ت��ط��وي��ر  يت�سمن  ال���ذي  مت��ه��ن  ب��رن��ام��ج   -
املدربن يف الأندية ومنحهم �سهادات دولية يف جمال 
بهذا  اخلا�سة  الح�سائيات  ت�سري  حيث   ، التدريب 
القدم على  لكرة  م��درب   90 اإىل ح�سول  الربنامج 
الرخ�سة )�سي( %70 منهم من مواطني الدولة. 
دورات  تنظيم  و2015   2014 خطط  تت�سمن   -
 : جم���الت  يف  تدريبية  ���س��ه��ادات  وم��ن��ح  متخ�س�سة 
التغذية   ، الل���ع���اب  جميع  يف  ال��ري��ا���س��ي  ال��ت��دري��ب 
النف�سي  الإع������داد   ، ال��ب��دن��ي��ة  ال��ل��ي��اق��ة  ال��ري��ا���س��ي��ة، 
وتطوير  انتقاء   ، الأول��ي��ة  ال�سعافات  للريا�سين، 

النا�سئن.
من   15 لتهيئة  العمل  يتم  ال��ي��د  ك��رة  جم��ال  يف   -
م�����س��واره��م على النتهاء  ���س��ارف  ال��ذي��ن  ال��الع��ب��ن 

للعمل كمربن خالل املرحلة املقبلة.
- اأطلق املجل�ص امللتقى الثقايف لأندية دبي لالرتقاء 
يتكامل  ال��ذي  الريا�سين  ل��دى  الثقايف  بامل�ستوى 
لتكوين  للريا�سين  وامل��ه��اري  البدين  امل�ستوى  مع 
ويتم   ، املطلوبة  النموذجية  الريا�سية  ال�سخ�سية 

تنظيم 8 ملتقيات ثقافية �سنويا يف اأندية دبي.

اللوائح و االأدلة الريا�صية
- اأ�سدر املجل�ص اللوائح التي حتدد الهيكل التنظيمي 
لالأندية الريا�سية، وكذلك لوائح ا�ستخدام املن�ساآت 
يف  ال�سلوك  ول��وائ��ح   ، واخل��ا���س��ة  العامة  الريا�سية 

املن�ساآت الريا�سية واحلقوق والواجبات.
- اأ�سدر املجل�ص عددا من الأدلة اخلا�سة مبختلف 
يف  العاملن  م��ه��ارات  تطوير  بهدف  العمل  جوانب 
الأندية ولتكون منهاج عمل لهم ، وهي : دليل الطب 
 ، الريا�سية  لالأندية  الإعالمي  الدليل   ، الريا�سي 
لالأندية  امل���ايل  الدليل  ال��ري��ا���س��ي،  الت�سويق  دل��ي��ل 
الريا�سية والإعالمية والإدارية والت�سويقية ، دليل 
اأكادمييات كرة القدم ، دليل الالعب املحرتف ، دليل 
دليل   ، الأندية  يف  والكافترييات  املطاعم  تراخي�ص 
كل  يت�سمن  حيث   . للريا�سين  ال�سليمة  التغذية 
دليل منها �سرحا وافيا ي�ساعد العاملن يف الأندية 
ا�سلوب  ووف���ق  ب�سهولة  النجاح  ط��ري��ق  �سلوك  على 

علمي مدرو�ص.

ريا�صة املراأة 
- ي���ويل امل��ج��ل�����ص اه��ت��م��ام��ا ك��ب��ريا ب��ري��ا���س��ة امل�����راأة ، 
ويت�سمن الهيكل التنظيمي للمجل�ص اإدارة خمت�سة 
بريا�سة املراأة ووجود ع�سو ن�سوي يف املكتب التنفيذي 
للمجل�ص ، كما ينظم املجل�ص منذ عام 2012 دورة 
كما   ، لل�سيدات  الريا�سية  ل��الأل��ع��اب  هند  ال�سيخة 
يف  للمراأة  الريا�سية  البطولت  من  العديد  ينظم 
والعاب  ال�سطرجن  و  ال��ط��ائ��رة  والري�سة  البولينج 
تنظيم  اإىل  بالإ�سافة   ، ،وغريها  اليد  وك��رة  القوى 
دورات وور�����ص ع��م��ل ل��ت��ط��وي��ر ك��ف��اءة ال��ع��ام��الت يف 

جمال ريا�سة املراأة .

بطوالت دولية لدعم الريا�صة املحلية
ال��ق��دم ال�ساطئية  ك���رة  ن�����س��ر وت��ط��وي��ر  اأج����ل  - م��ن 
يف دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ع��م��وم��ا ودبي 
خ�سو�سا ، نظم املجل�ص ت�سفيات اآ�سيا لكاأ�ص العامل 
نظم  ك��م��ا   ، و2009  و2008   2007 اأع������وامت 
فيفا  ال�ساطئية  ال��ق��دم  لكرة  ال��ع��امل  ك��اأ���ص  نهائيات 
لت�سبح  وا�سعة  دولية  اإ�سادة  التنظيم  ونال   2009
دبي املدينة ال�سرق الأو�سطية الوحيدة التي نظمت 
العام  منذ  �سنويا  ينظم  كما   ، الآن  حتى  البطولة 
2011 بطولة كاأ�ص القارات لكرة القدم ال�ساطئية 
اأر���ص الدولة ومت  ، وهي البطولة التي ول��دت على 
الحتاد  يف  ال�ساطئية  القدم  ك��رة  جلنة  مع  التفاق 
الدويل لكرة القدم الفيفا على ا�ستمرارية تنظيمها 
يف دبي حتى عام 2017 ، كما نظم املجل�ص م�سابقتي 
الدوري و الكاأ�ص لأندية الدولة مب�ساركة 15 ناديا ، 
ومت كذلك تنظيم دورات تدريبية لتخريج مدربن 
 15 عددهم  بلغ  الدولة  اأندية  مع  للعمل  وطنين 
مدربا.  - بهدف ن�سر وتطوير ريا�سة كرة الطاولة 
يف  للم�ساركة  الوطنين  لالعبينا  الفر�سة  واتاحة 
البطولت العاملية ، فقد ا�ست�ساف املجل�ص بالتعاون 
مع احتاد الإمارات لكرة الطاولة بطولة كاأ�ص العامل 
و ج���ولت يف اجلائزة   2010 ع���ام  ال��ط��اول��ة  ل��ك��رة 

الكربى لهذه الريا�سة يف ال�سنوات التالية.
- ا�ست�سافت دبي يف عام 2013 مناف�سات يف بطولة 
17 عاما �سمن  العامل للنا�سئن لكرة القدم حتت 
ا�ست�سافة الدولة لهذه البطولة املهمة ، وقد �ساهمت 
بالنادي  را�سد  ا�ستاد  ال�ست�سافة يف تطوير من�ساآت 
العاملة يف  الوطنية  الكوادر  كفاءة  وتطوير  الأهلي 
دبي.  - نظم املجل�ص يف فرباير 2014 اأكرب طواف 
للدارجات الهوائية من نوعه يف الدولة وهو طواف 
دراجن  مب�ساركة  الهوائية  للدراجات  ال��دويل  دبي 
م���ن خم��ت��ل��ف دول����ة ال���ع���امل مي��ث��ل��ون اأق�����وى الفرق 
يتم  كما   . �سنويا  الطواف  تنظيم  و�سيتم   ، العاملية 
هي  الهوائية  ب��ال��دراج��ات  اأخ���رى  مناف�سات  تنظيم 
حتدي �سبين�ص وفعالية دبي تركب الدراجات �سمن 
لدراجات  خم�س�سة  اأخ����رى  وف��ع��ال��ي��ة  دب���ي  ن��ب�����ص 
ت�ساهم  وفعاليات  ب��ط��ولت  وه��ي   ، ال��وع��رة  ال��ط��رق 
�سواء  الهوائية  ال��دراج��ات  ريا�سة  وتطوير  ن�سر  يف 
العاملة  الوطنية  ال��ك��وادر  اأو  للريا�سين  بالن�سبة 
�ساحب  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذا  مت  ك��م��ا   ، التنظيم  يف 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص 
ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل  الدولة رئي�ص جمل�ص 
ت�سييد م�سمار ملمار�سي ريا�سة الدراجات الهوائية 
يف عام 2013 حمل ا�سم م�سمار القدرة للدراجات 
ال��ه��وائ��ي��ة ، وال���ذي ي��وف��ر م�����س��ارات اآم��ن��ة للراغبن 
مبمار�سة هذه الريا�سة متتد مل�سافة 70 كيلومرتا 

، كما يوجد م�سمار يف منطقة ند ال�سبا.
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 مبادرات وبرامج ول�ائح لالرتقاء بالعمل الإداري والفني وتط�ير الك�ادر الب�سرية
دورات وور�س عمل يف خمتلف جماالت العمل وتركيز على جوانب ال�صحة وال�صالمة الغذائية
جهود مربجمة نحو حتويل اأندية دبي اإىل كيانات موؤ�ص�صية

للبولينج  ال���وط���ن���ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  جن����وم  ا���س��ت��ه��ل 
دبي  لبطولة  اخلام�سة  الن�سخة  يف  م�ساركتهم 
مبركز  تقام  التي  للبولينج،  املفتوحة  الدولية 
برعاية  وحتظى  باملمزر،  للبولينج  ال��دويل  دبي 
بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  من  كرمية 
را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ص جمل�ص دبي 
للبولينج  الإم���ارات  احت��اد  وينظمها  الريا�سي، 
ال��ري��ا���س��ي، وبرعاية  ب��دع��م م���ن جم��ل�����ص دب���ي 
امل�سعود،  �سركات  وجمموعة  التجاري  دبي  بنك 
اجلاري  اأكتوبر   14 حتى  فعالياتها  وتتوا�سل 
مب�����س��ارك��ة وا����س���ع���ة ل��الع��ب��ن وال���الع���ب���ات من 
خمتلف دول العامل يتناف�سون على جوائز مالية 

تزيد عن 339 األف درهم اإماراتي.
عودتهم  ب��ع��د  وق��ت��ا  منتخبنا  جن���وم  ي��دخ��ر  ومل 
قبل اأيام من امل�ساركة يف دورة الألعاب الآ�سيوية 

ومتكن  بقوة  ت��واج��دوا  حيث  اجلنوبية،  بكوريا 
���س��اك��ر ع��ل��ي م��ن ان���ت���زاع امل��رك��ز ال��ث��ال��ث �سريعا 
 219.7 مب��ع��دل  نقطة   1977 ح��ق��ق  ب��ع��دم��ا 
اأف�سل  اإن��ه حقق  علما  ال��واح��دة،  للجولة  نقطة 
694 نقطة  نتائج اليوم اخلام�ص بعدما �سجل 
باجلولة الأوىل، فيما تقدم ح�سن ال�سويدي اإىل 
مبعدل  نقطة   1868 بر�سيد  اخلام�ص  املركز 
املقبلة  الأي���ام  نتائج  بانتظار   ، نقطة   207.6

حيث �ست�ستد املناف�سة حول مراكز ال�سدارة.
انتزاع  م��ن  ب��الب��و  ان��ط��وين  الفليبيني  ومت��ك��ن 
����س���دارة ت��رت��ي��ب ال��ف��ئ��ة امل��ف��ت��وح��ة ب��ع��دم��ا رفع 
 220.9 مب��ع��دل  نقطة   1988 اإىل  ر���س��ي��ده 
نقطة للجولة الواحدة بعد اأداء مميزة ومتوازن، 
ال�سابق  املت�سدر  الزعابي  اإبراهيم  تراجع  فيما 
1986 نقطة، وجاء  الثاين بر�سيد  املركز  اإىل 

رابعا الفليبيني باولو جوكي�سو بر�سيد 1927 
ن��ق��ط��ة. ومت�����س��ك عبيد ال�����س��ع��دي ب�����س��دارة فئة 
21 �سنة، بعدما رفع ر�سيده اإىل  ال�سباب حتت 
للجولة  نقطة   201.7 مبعدل  نقطة   1815
الإجنليزية  من  لفتة  مطاردة  و�سط  ال��واح��دة، 
فيما  نقطة،   1768 حقق  التي  هانان  �سامانثا 
ي��اأت��ي ب��امل��رك��ز ال��ث��ال��ث م��ط��ر امل��ه��ريي وخمي�ص 
اأن  ع��ل��م��ا  ن��ق��ط��ة،   1748 ب��ر���س��ي��د  ال�����س��ام�����س��ي 
اخلام�ص  ال��ي��وم  نتائج  اأف�����س��ل  حقق  ال�سام�سي 

بواقع 642 نقطة باجلولة الأوىل.
ال�سيدات،  ف��ئ��ة  يف  ك��ث��ريا  الأم�����ور  تختلف  ومل 
ه��ان��ان �سدارتها  الإجن��ل��ي��زي��ة  وا���س��ل��ت  ب��ع��دم��ا 
للمركز  تقدمت  فيما  نقطة،   1773 بر�سيد 
رفعت  بعدما  مار�سيل  اأوي��ال  الفليبينية  الثاين 
تاألقت  ف��ي��م��ا  ن��ق��ط��ة،   1722 اإىل  ر���س��ي��ده��ا 

لعبتنا خلود اأكرم وت�سكت باملركز الثالث بعدما 
1642 نقطة. وقال را�سد لوتاه رئي�ص  حققت 
م�ساركة  ا�سافت  لقد  للبطولة  املنظمة  اللجنة 
 ، كوريا اجلنوبية  العائدين من  جنوم منتخبنا 
دورة  يف  �ساركوا  عاملين  جنوم  م�ساركة  وكذلك 
الدورة  ملناف�سات  ا�سافية  الآ�سيوية قوة  الألعاب 
، وقد كانت البداية واع��دة من خالل العرو�ص 
القوية التي قدمها لعبونا واهلتهم للتقدم يف 
املقبلة  الأي��ام  و�ستكون   ، ال�سدارة  على  ال�سراع 
فر�سة لالعبينا لتح�سن ترتيبهم يف املناف�سات 
ال��ب��ط��ول��ة م���ع الأبطال  ل��ق��ب  وامل��ن��اف�����س��ة ع��ل��ى 
مرات  ع��دد  يف  لعبينا  كفة  وت��رج��ي��ح  العاملين 
اربع  يف  لقبن  لعبينا  ر�سيد  يبلغ  حيث  الفوز 
ن�سخ من هذه البطولة ، نتطلع لزيادتها باإ�سافة 

لقب ثالث .

الفليبيني باالبو يتقدم اإىل �صدارة الفئة املفتوحة

جن�م منتخبنا ي�ستهل�ن م�ساركتهم يف بط�لة دبي الدولية املفت�حة اخلام�سة للب�لينج

حقق ال�سيخ طارق بن في�سل القا�سمي اأحد اأبطال لعبة اجليوجي�ستو الإماراتين على امل�ستوى 
لريا�سة اجليوجي�ستو  الدولية  العامل  الثاين يف مناف�سات بطولة  املركز   .. والعاملي  الإقليمي 
بدون  الثقيل  ف��وق  فئة  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  اجنلو�ص  لو�ص  مدينة  يف  ج��رت  التي 
اإجنازه  الإماراتي  البطل  واأه��دى  العامل كافة.  اأنحاء  األف لعب من  اأكر من  بدلة مب�ساركة 
اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  ال�سيخ حممد بن زايد  اأول �سمو  الريا�سي اجلديد للفريق 
اأك��رب من جمرد  الفوز  اإن هذا  القا�سمي  ط��ارق  ال�سيخ  وق��ال   . امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
اإجناز ريا�سي �سخ�سي حيث يعد اإجنازا وطنيا ي�سلط ال�سوء على دعم دولتنا للريا�سة ودفعها 

باجتاه حتقيق األقاب عاملية ل�سيما الدعم الكبري الذي ت�سهده هذه الريا�سة على يد الفريق 
اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان .  واأعرب عن تفاوؤله مب�ستقبل واعد ل�سباب الإمارات 
يف هذه اللعبة وحتقيقهم نتائج كبرية على م�ستوى العامل يف امل�ستقبل القريب منوها باهتمام 
الحتاد الإماراتي باللعبة مما �سيثمر عن نتائج كبرية على امل�ستوى العاملي قريبا .  ي�سار اإىل اأن 
ال�سيخ طارق بن في�سل القا�سمي �سبق له حتقيق العديد من الإجنازات الريا�سية لالإمارات يف 
اجليوجي�ستو فئة الوزن الثقيل كان اآخرها املركز الأول لهذه الفئة يف بطولة اأوروبا التي اأقيمت 

يف مدينة ل�سبونة الربتغالية مطلع العام احلايل.

طارق القا�سمي يحقق املركز الثاين يف بط�لة العامل 
لريا�سة اجلي�جي�ست� يف اأمريكا
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اختري غاريث بايل جنم ريال 
القدم  مدريد ال�سباين لكرة 
اف�����س��ل لع���ب يف وي��ل��ز للعام 
ال���راب���ع ع��ل��ى ال���ت���وايل وب���ات 
على  يح�سل  لع��ب  اول  بايل 
ه����ذه اجل����ائ����زة ارب�����ع م����رات، 
مان�س�سرت  جن��م��ي  متخطيا 
ال�سابقن  وار���س��ن��ال  يونايتد 
هارت�سون  وجون  هيوز  مارك 
على التوايل بعد ان ح�سل كل 

منهما عليها ثالث مرات.
وت���وج ب��اي��ل م��ع ري���ال مدريد 
ب��������دوري اب����ط����ال اوروب���������ا يف 
الفوز  اث���ر  امل��ا���س��ي��ة  الن�سخة 
الخر  ال��ف��ري��ق  اتلتيكو  ع��ل��ى 
ل��ل��ع��ا���س��م��ة ال���س��ب��ان��ي��ة 1-4 
اي�سا  معه  وف���از  النهائي،  يف 

بكاأ�ص ملك ا�سبانيا.
عرو�سه  ع����ن  ف�������س���ال  ه������ذا 
اجل���ي���دة م���ع م��ن��ت��خ��ب بالده 
الفوز على  �سجل هديف  حيث 
اندورا )2-1( ال�سهر املا�سي 
املوؤهلة  الت�سفيات  افتتاح  يف 
 ،2016 اوروب�������ا  ك���اأ����ص  اىل 
رافعا ر�سيده اىل 10 اهداف 

يف اآخر 11 مباراة دولية.

بايل اأف�سل لعب يف ويلز للعام الرابع 

يفتتح معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وال�سباب 
والريا�سة  ال�����س��ب��اب  ل��رع��اي��ة  ال��ع��ام��ة  الهيئة  رئ��ي�����ص  املجتمع  وتنمية 
مب�سرح  الرب��ع��اء  ال��ي��وم  �سباح  اجلامعية  للريا�سة  العربي  والحت���اد 
جامعة المارات يف العن بطولة العامل اجلامعية اخلام�سة للرماية. 
بالتعاون  البطولة  العايل  التعليم  ملوؤ�س�سات  الريا�سي  الحت��اد  وينظم 
ابوظبي  العامة لكل من �سرطة  مع احتاد الم��ارات للرماية والقيادة 
و�سرطة دبي ونادي العن للفرو�سية والرماية واجلولف الذي تقام فيه 

البطولة .
ع�سر  الثاين  اإىل  الثامن  من  الفرتة  خ��الل  العن  مدينة  وت�ست�سيف 
العامل اجلامعية اخلام�سة  اأكتوبر اجلاري مناف�سات بطولة  من �سهر 
 29 راميا ورامية ميثلون   320 وذل��ك مب�ساركة   ..  2014 للرماية 

دولة من خمتلف اأنحاء العامل. تقام الفعاليات يف نادي العن للفرو�سية 
والرماية و اجلولف حتت رعاية معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 
وزير الثقافة و ال�سباب و تنمية املجتمع رئي�ص الحتاد العربي للريا�سة 
اجلامعية رئي�ص الهيئة العامة لرعاية ال�سباب والريا�سة. و ي�سارك يف 
البطولة دولتا الإمارات و الكويت و اإيطاليا و تايبيه و اليابان والنم�سا 
و اأ�سرتاليا وكوريا بجانب الت�سيك و املك�سيك و �سلوفاكيا و �سلوفينيا 
و  اأملانيا  اإىل  اإ�سافة  �سوي�سرا..  و  وال�سويد  واملجر  ورومانيا  اي��ران  و 
وماليزيا  ومنغوليا  وفرن�سا  وب��ول��ن��دا  وفنلندا  وال���دامن���ارك  ق��رب���ص 
اليوم حفل  العن  الإم���ارات يف  ي�سهد م�سرح جامعة  و  ك��وجن.  وه��وجن 
الر�سمي للبطولة حيث يت�سمن كلمة راعي احلفل ثم كلمة  الفتتاح 
ممثل الحتاد الدويل للريا�سة اجلامعية بعدها ي�سهد احل�سور عر�سا 

فلكلوريا من الفنون ال�سعبية يقدمه نادي تراث الإمارات ثم رفع علم 
الحتاد الدويل للريا�سة اجلامعية بجانب ق�سم البطولة الذي يردده 
امل�سابقات  ب��دء  ث��م  اأو الق�ساة  اأح��د احل��ك��ام  ي���ردده  ال��رم��اة وق�سم  اأح��د 
التعليم  وزارة  وكيل  احل�ساين  حمد  �سعيد  الدكتور  واأك��د  الر�سمية.   
التعليم  ملوؤ�س�سات  الريا�سي  الحت���اد  رئي�ص  العلمي  والبحث  ال��ع��ايل 
العايل اأهمية ا�ست�سافة الدولة لهذه التظاهرة العاملية واحت�سانها هذا 
التي  اإىل البطولة  الكم من الطلبة و الطالبات اجلامعين .. م�سريا 
والعربي  اخلليجي  امل�ستوين  على  الأوىل  للمرة  ال��دول��ة  ت�ست�سيفها 
وال�سرق الأو�سط وهذا يرتجم ال�سمعة العاملية التي حتظى بها الدولة 
على جميع الأ�سعدة ويف خمتلف املجالت. وحيا احل�ساين اجلهود التي 
البطولة  لإجن��اح  واجل��ول��ف  والرماية  للفرو�سية  العن  ن��ادي  يبذلها 

اإجنازات  حتقيق  من  امل�ساركة  الفرق  جميع  ميكن  ال��ذي  املناخ  وتهيئة 
واأرقام قيا�سية على اأر�ص الإمارات. و�ست�سهد امليادين انطالقة رماية 
بثالث  الرماة من اجلن�سن  يقوم  ال��رتاب حيث  الأطباق من احلفرة 
جولت كل جولة من 25 طبقا..اأما ميادين �سغط الهواء والر�سا�ص 
للرجال  م��رتا   50 و  لل�سيدات  م��رتا   25 امل�سد�ص  مناف�سات  فت�سهد 
عددا  الوفود  اأكرب  اإيطاليا  تعد  و  الهواء.  �سغط  البندقية  ومناف�سات 
و  ورامية  راميا   23 الت�سيك  ثم  ورامية  راميا   24 الوفد  حيث ي�سم 
بولندا 22 راميا ورامية ثم كوريا وايران لكل منهما 21 راميا ورامية 
ثم منتخبنا الوطني للجامعات الذي ي�سم 18 راميا ورامية وفرن�سا 
17 راميا ورامية ومنغوليا 14 راميا ورامية ثم الت�سيك واليابان لكل 

منهما 12 راميا ورامية.

نهيان بن مبارك يفتتح الي�م بط�لة العامل اجلامعية اخلام�سة للرماية

القمة بن  م��ب��اراة  ق��اد  ال��ذي  روك��ي  اراح���ة احلكم جانلوكا  �ستتم 
اليطايل  ال��دوري  من  ال�ساد�سة  املرحلة  �سمن  وروم��ا  يوفنتو�ص 
لكرة القدم والتي �سهدت 3 ركالت جزاء مثرية للجدل وبطاقات 

ملونة عدة، حتى ت�سرين الثاين-نوفمرب املقبل.
ال�سحيفة  ن�����س��رت��ه  الي��ط��ال��ي��ن  احل��ك��ام  جلمعية  ب��ي��ان  يف  وج���اء 
ار�سية  على  الالعبن  ان  ام�ص  �سبورت  ديلو  غازيتا  الريا�سية ل 

امللعب مل يحرتموا قرارات احلكم .
الوروبية  ال��ب��ط��ولت  ب��اق��ي  م��ا ح�سل يف  ن��رى مثل  وا���س��اف��ت ل 
حيث يحرتم الالعبون قرارات احلكم. هذا اأمر غري مقبول على 

الطالق .
ب��اع��ادة الم���ور اىل  وا���س��ارت اىل ان ف��رتة ال��راح��ة ه��ذه �ست�سمح 
ن�سابها يف وقت ت�ستمر فيه املواجهة بن املنتقدين واملدافعن عن 

حتكيم ال�سيد روكي بعد يومن من القمة النارية بن النادين.
وقال احلكم روكي مل يقدم الالعبون م�ساعدة كبرية يل )الأحد( 

ولكن �سمريي مرتاح .
التحكيمية لروكي عا�سفة من النتقادات حول  القرارات  واأثارت 
حامل  العجوز  ال�سيدة  فريق  مبحاباة  ل��ه  والت��ه��ام��ات  التحكيم 

اللقب يف العوام الثالثة الخرية.
وجنح يوفنتو�ص يف ح�سم قمته امام و�سيفه روما والتي �سهدت 3 
رودي غار�سيا  الفرن�سي  روما  ملدرب  واحدة  بينها  بطاقات حمراء 
و3 ركالت جزاء م�سكوك يف �سحتها، يف حتقيق الفوز 3-2 وف�ص 

�سراكة ال�سدارة مع جالورو�سي وبات يبتعد عنه بفارق 3 نقاط.
وافتتح يوفنتو�ص الت�سجيل من ركلة جزاء احت�سبها احلكم روكي 
ح��رة غري  ركلة  الوىل  الوهلة  يف  اعلن  للحظات حيث  ت��ردد  بعد 
خالل  مايكون  الربازيلي  املدافع  يد  الكرة  مل�ست  بعدما  مبا�سرة 
لها  ان��ربى  ركلة ح��رة مبا�سرة  اث��ر  الدفاعي  ت��واج��ده يف احلائط 
امل��خ�����س��رم ان����دري ب��ريل��و، وت��رج��م تيفيز ال��رك��ل��ة ب��ن��ج��اح، وطرد 
ا�ستهزاء  الرابع  اعتربها احلكم  بيديه  ب�سبب حركة  روم��ا  م��درب 

بالتحكيم.
ثم ادرك يوفنتو�ص التعادل عرب تيفيز من ركلة جزاء ثانية اي�سا 
اثر عرقلة لعب و�سطه الفرن�سي بول بوغبا عند حافة املنطقة من 
طرف لعب الو�سط البو�سني مرياليم بيانيت�ص، ثم �سجل هدف 
بونوت�سي  ليوناردو  ملدافعه  الطائر  ت�سديدة قوية على  الفوز من 

كان خاللها لعبان من يوفنتو�ص يف موقف ت�سلل.
ووج���ه احل��ك��م 6 ب��ط��اق��ات ���س��ف��راء وط���رد م��داف��ع روم���ا اليوناين 

كو�ستا�ص مانول�ص ومهاجم يوفنتو�ص ال�سباين الفارو موراتا.
يف املقابل، ادرك روما التعادل عرب الرجنتيني خوان ايتوربي بعد 
عملية هجومية من�سقة، ثم تقدم من ركلة جزاء احت�سبها احلكم 
داخل  توتي  القائد  ل�ست�ستايرن  �ستيفان  ال�سوي�سري  اع��اق  عندما 
املنطقة، علما بان احلكم روكي مل يكن يف املكان املنا�سب لحت�ساب 
خارج  واخلام�ص  امل�ساعد  احلكمن  جانب  اىل  ك��ان  كونه  الركلة 

امللعب اثر ركلة حرة من اجلهة الي�سرى.
ي�سغل  ال��ذي  ك��ازاري��ن  ب��اول��و  الكال�سيو  يف  ال�سابق  احلكم  واع��ت��رب 
اخلطاأ  ب��ان  الي��ط��ايل،  الحت���اد  يف  التحكيم  جلنة  رئي�ص  من�سب 
اجل�سيم لروكي كان احت�سابه لركلة اجلزاء الوىل بحق مايكون، 
ارتكبه روك��ي كان  اأك��رب خطاأ  اإن  ان�سيو:  وق��ال يف ت�سريح لذاع��ة 
الوجه  ا�ستعماله حلماية  الكوع ميكن  ركلة اجل��زاء �سد مايكون. 

وهذا ما فعله الالعب الربازيلي .
وا�ساف كان القرار ال�سائب هو احت�ساب ركلة حرة غري 
مبا�سرة من خارج املنطقة وهو ما قرره يف الوهلة الوىل 

الرجح  ق���راره. على  ي��ع��ود يف  ان  قبل 
اأثر  او اح��د م��ا  ان �سيئا م��ا ح��دث 
ع��ل��ى ق�����راره. الح��ت��ج��اج��ات، احد 

م�ساعديه، او تردده؟ 
وت���اب���ع ان رك��ل��ة اجل�����زاء ك���ان لها 
تاأثري كبري على قراراته فيما بعد، 

وزادت بنزينا على اجواء كانت قابلة 
�سحيفة  وخل�ست  ا�سال  لال�ستعال 

ل غازيتا ديلو �سبورت املواجهة 
بن  امل���ن���اف�������س���ة  ان  ب���ق���ول���ه���ا 

وو���س��ي��ف��ه حتولت  ال��ب��ط��ل 
امل����رع����ب  ال����ع����ر�����ص  اإىل 

لروكي ، متهمة احلكم 
فيما  ب���اف�������س���اده���ا، 

�سحيفة  ك���ت���ب���ت 
ديلو  ك����وري����ريي 
����������س���������ب���������ورت يف 
�سفحتها  ���س��در 

بطولة  الوىل: 
م�سوهة .

اليطايل  الحت������اد  رئ��ي�����ص  ل��ك��ن 
اجلميع  دع������ا  ت���اف���ي���ك���ي���و  ك����ارل����و 
�سباح الثنن اىل التخفيف من 
الدويل  الحت���اد  ودع��ا  لهجتهم، 
فيفا اىل التعجيل يف الإجراءات 

حتى يتمكن احلكام من ال�ستفادة 
خالل  التكنولوجية  امل�ساعدة  م��ن 

اتخاذ قراراتهم.
وف��ر���ص الحت���اد الي��ط��ايل غرامة 
 30 بقيمة  الفريقن  على  مالية 
و20  يوفنتو�ص  ع��ل��ى  ي���ورو  ال���ف 
ب�سبب  روم�������ا  ع���ل���ى  ي�������ورو  ال������ف 
اع��م��ال ال�����س��غ��ب ال��ت��ي ق��ام��ت بها 
جماهريهما و5 الف يورو على 
غار�سيا  العا�سمة  ف��ري��ق  م���درب 
يف  احلكم  ق��رار  على  لحتجاجه 

ركلة اجلزاء الوىل.
يوفنتو�ص  م���ه���اج���م  واوق���������ف 
الفارو موراتا مباراة  ال�سباين 
واحدة بعد طرد ومدافع روما 
مانول�ص  كو�ستا�ص  اليوناين 
الذي عوقب مبباراتن لكونه 

ال�سباين  امل��ه��اج��م  ه��اج��م 
بعد تدخل قوي بحقه.

كا�سيا�ص  اإيكر  القدي�ص  احلار�ص  عاد 
جوزيه  ال���ربت���غ���ايل  ت���دري���ب  ل���ف���رتة 
م���وري���ن���ي���و ل���ل���ف���ري���ق امل���ل���ك���ي وال���ت���ي 
جلو�ص  الأخ����ري  مو�سمها  يف  ���س��ه��دت 
ال���ب���دلء والكثري  ال��ع��م��ي��د ع��ل��ى دك���ة 
ت�سريب  حول  حقه  يف  التهامات  من 

الأخبار و العتذار لرب�سلونة.
وقال كا�سيا�ص يف حوار مع قناة بلو�ص 
اإيناكي  ال�سحفي  اأج����راه  الإ���س��ب��ان��ي��ة 
غابيالندو: مل اأعتذر لت�سايف وبويول 
عن  دافعنا  بالعك�ص  الكال�سيكو،  بعد 
اجل����و م�ستعال  ك����ان  ف��ق��د  م��درب��ي��ن��ا 
التقينا  الهاتف،  يف  معهما  اأتكلم  ومل 
الريال  ل��ك��ن  وت��ع��ات��ب��ن��ا،  امل��ن��ت��خ��ب  يف 
املو�سم فقد  اأوق��ات جميلة ذلك  عا�ص 
ب����ال����دوري.  واأ����س���اف احلار�ص  ف��زن��ا 
ت�ساأل  اأن  ي��ج��ب  الإ���س��ب��اين:  ال����دويل 
ات�سلت  اأين  ع��رف  اأي��ن  م��ن  مورينيو 
بدر  ع��م��ا  ل��الع��ت��ذار  وب��وي��ول  بت�سايف 
بعد  بهما  اأت�سل  مل  ف�سخ�سيا  م��ن��ه، 
اأف�����س��ل حار�ص  ال��ك��ال���س��ي��ك��و.  وع���رب 
عن   )2012-2008( ال���ع���امل  يف 
اجلماهري  ���س��اف��رات  لبع�ص  تفهمه 
ل��ك��ن��ه حت�����دث ع����ن ف�����رتة ع���زل���ت���ه يف 
الفريق وقال: مل تكن عالقتي جيدة 
مع مورينيو خ�سو�سا بعد عودتي من 
الإ�سابة، اأبلغني كارنكا اأين ل�ست على 
لديهم  اأن  ف�سعرت  التناف�ص  م�ستوى 

م�سكلة معي. 
بالعزلة  ���س��ع��رت  ك��ا���س��ي��ا���ص:  واأ����س���اف 
، قررت  ال��ب��دلء  دك��ة  بعد جلو�سي يف 
اأكون  اأرغب يف  اأم  الرحيل فعال لكني 
�سببا يف امل�ساكل فقررت التناف�ص من 

اأجل العودة ملركزي. 

بزوجته  عالقته  عن  كا�سيا�ص  وداف��ع 
 : الأخبار  اتهمت بت�سريب  التي  �سارة 
ا�ستغلوا كلمات �سارة �سدي واتهموين 
ل�ست   ، ال���ف���ري���ق  اأخ�����ب�����ار  ب��ت�����س��ري��ب 
دخويل  منذ  عالقات  فلدي  جا�سو�سا 

وبع�سهم  ال�����س��ح��ف��ي��ن  م���ع  ال��ف��ري��ق 
يحقد  البع�ص  واأ���س��اف:  اأ�سدقائي.  
لكني  البلد،  هذا  يف  ويح�سدك  عليك 
ح���ن اأك�����ون و���س��ط اجل��م��اه��ري اأح�ص 
وحتى  مدريد  يف  �سواء  دائما  باحلب 

الفرق الأخرى.  وحتدث كا�سيا�ص عن 
كانت  قائال:  اأربيلوا  بزميله  عالقته 
عالقتنا جيدة يف ال�سابق، حاليا لدينا 
وجهة نظر خمتلفة لذلك بيننا فقط 

الود والحرتام ومل تعد كما كانت. 

ا�ستعانت اكادميية ا�سباير بخدمات ال�سباين ايفان 
ريال  ن��ادي  يف  ال�سابق  ال�سرتاتيجية  مدير  برافو 
مدريد قبل حوايل اربع �سنوات وعينته مديرا عاما 
الركائز  و�سع  ال�سا�سية  مهمته  لتكون  للموؤ�س�سة 
ال�سا�سية لتهيئة جيل جديد من لعبي كرة القدم 
العامل  ك��اأ���ص  ق��ط��ر يف  ال����وان منتخب  ل��ل��دف��اع ع��ن 

2022 يف الدوحة.
ان��ط��الق اكادميية  ���س��ن��وات ع��ل��ى   10 وب��ع��د م����رور 
ا���س��ب��اي��ر ت��ط��رق ب��راف��و يف ح��دي��ث ل��وك��ال��ة فران�ص 
بر�ص عما اذا كانت الكادميية حققت اهدافها وعن 
مرور  بعد  بانه  �سك  ل  وق��ال  امل�ستقبلية،  امل�ساريع 
نقوم  وان  بد  ل  ا�سباير  انطالق  على  �سنوات  ع�سر 
بعملية تقييم ملعرفة ما اذا كانت الكادميية حققت 
ل  املوؤ�س�سة  فيها.  املو�سوعة  والم���ال  الطموحات 
ا�س�سا متينة للبناء عليها.  زالت �سابة لكننا و�سعنا 
جئت من موؤ�س�سة لديها تاريخ ميتد 110 �سنوات 
وقت  اىل  حاجة  يف  موؤ�س�سة  اي  ب��ان  جيدا  واع���رف 

كبري لكي ترتك ارثا كبريا لكننا نعمل لتحقيق هذا 
الهدف . وتابع ن�سري على الطريق ال�سحيح وخري 
م��ن خريجي  ب��ان ثمانية لع��ب��ن  ذل��ك  دل��ي��ل على 
الول  القطري  املنتخب  ال��وان  عن  داف��ع��وا  ا�سباير 
 12 حت��ت  القطري  املنتخب  لعبي  جميع  ان  كما 
عاما من خريجي اكادميية ا�سباير اي�سا بال�سافة 
ال�سعيد  على  قطر  ميثلون  ممن  كبرية  ن�سبة  اىل 
الوملبي . وتابع مل نكتف بذلك بل ان معتز بر�سم 
العايل  الوثب  م�سابقة  يف  برونزية  اح��راز  يف  جنح 
وان��ا واث��ق م��ن قدرة  ع��ام��ن،  اوملبياد لندن قبل  يف 

الكادميية على بلوغ اهدافها يف العقد املقبل .
منتخب  حت�سري  ه��ي  ال���س��ا���س��ي��ة  مهتتنا  واو����س���ح 
امل��ن��اف�����س��ة ع��ل��ى اع��ل��ى امل�ستويات  ك����روي ق����ادر ع��ل��ى 
برغبة  ون��ع��م��ل  ق��ط��ر  2022 يف  ال��ع��امل  ك��اأ���ص  يف 
واجلميع  ال��ه��دف  ه��ذا  لتحقيق  كبريين  وت�سميم 
املقومات  ذات�����ه ومن���ل���ك ج��م��ي��ع  ي��ع��م��ل يف الجت�����اه 
الكادميية  ت�سم  وتابع   . ذل��ك  لبلوغ  والت�سهيالت 

بدنين  ومعدين  م��درب��ن  م��ن  رائ��ع��ا  ب�سريا  فريقا 
وت�سهيالت ريا�سية من اجل حتقيق حلم دولة �سابة 
امل�ستويات  تريد ان حتقق نتائج ريا�سية على اعلى 
يف امل�ستقبل . وعن �سبب التواجد يف باري�ص بالذات 
فور  ا�سباير  م��وؤمت��ر  م��ن  اخلام�سة  الن�سخة  لعقد 
ن�سع  ان  نريد  برافو  قال  العاملية،  والقمة  �سبورت 
ا���س��ب��اي��ر ع��ل��ى خ��ري��ط��ة ك���رة ال��ق��دم ال��ع��امل��ي��ة ولهذا 
الهدف قدمنا اىل باري�ص يف قلب القارة التي متثل 

ثقال كبريا يف كرة القدم .
وتابع نريد تبادل الفكار واخلربات مع امل�سوؤولن 
ال���ع���امل ويف �ستى  ان���ح���اء  ال���ك���روي���ن م���ن خم��ت��ل��ف 

املجالت ونريد التعلم من خرباتهم وتطبيقها .
وه��ل يحلم ب��روؤي��ة لع��ب قطري ي��داف��ع ع��ن الوان 
احد الندية الوروبية العريقة، قال برافو �سيكون 
هذا المر نتيجة ملا نقوم به حاليا لكنه لي�ص الهدف 
الم��ر لكي ل ن�سيع  بهذا  نفكر  ال  ال�سا�ص. يجب 

الهدف .

اإراحة حكم مباراة ي�فنت��ص وروما حتى ن�فمرب
كا�سيا�ص يخرج عن �سمته ويرد هج�م م�ريني�

براف� يريد تطبيق من�ذج ريال مدريد يف اأكادميية اإ�سباير 

�سالكه يعني دي 
ماتي� مديرًا فنيًا

عن �سالكه املنتمي لدوري الدرجة 
الأوىل الملاين لكرة القدم روبرتو 
دي ماتيو املدرب ال�سابق لت�سيل�سي 
خلفا  للفريق  م��درب��ا  الجن��ل��ي��زي 
وقت  يف  اق��ي��ل  ال���ذي  كيلر  لين�ص 
�سابق ام�ص بعد البداية املتذبذبة 

للفريق هذا املو�سم
ماتيو  دي  الي���ط���ايل  مي��ل��ك  ول 
الفرق  ت���دري���ب  يف  ك���ب���رية  خ����ربة 
الرغم  على  ال��ك��ب��رية  ب��ال��دوري��ات 
من انه قاد �سفينة ت�سيل�سي ب�سالم 
نحو لقب دوري ابطال اوروبا عام 
2012 رغم �سغله املن�سب ب�سكل 
ماتيو  دي  واق���ي���ل  وق��ت��ه��ا  م���وؤق���ت 
عندما  فقط  ا�سهر  ثمانية  عقب 

تراجع م�ستوى الفريق.
ايطاليا  م��ن��ت��خ��ب  لع����ب  وت�����وىل 
ال�����س��اب��ق ال��ب��ال��غ م���ن ال��ع��م��ر 44 
ع����ام����ا م��ه��م��ت��ن ت���دري���ب���ي���ت���ن يف 
اجن��ل��رتا اأي�����س��ا يف ال�����س��اب��ق حيث 
بروميت�ص  و����س���ت  ت���دري���ب  ت����وىل 
كينز  ميلتون  اإىل  ا�سافة  البيون 
ال��ذي يلعب حاليا يف دوري  دون��ز 

الدرجة الثالثة.
بح�سابه  المل�����اين  ال���ن���ادي  وق�����ال 
للتوا�سل  ت����وي����رت  م����وق����ع  ع���ل���ى 
الج��ت��م��اع��ي ان��ف�����س��ل ���س��ال��ك��ه عن 
مدربه كيلر و�سيتوىل روبرتو دي 

ماتيو املهمة. 
ويعاين �سالكه على �سعيد الدوري 
امل��ح��ل��ي ه���ذا امل��و���س��م ح��ي��ث اكتفى 
بتحقيق انت�سارين فقط يف ع�سر 

مباريات ر�سمية.

اع��ل��ن الحت���اد الف��ري��ق��ي ل��ك��رة ال��ق��دم ام�����ص ان 
7 دول تقدمت برت�سيحها ل�ست�سافة نهائيات 
 3 2017 بينها  كاأ�ص امم افريقيا املقررة عام 

دول عربية هي اجلزائر وم�سر وال�سودان.
وال�����دول الرب�����ع الخ�����رى ه���ي ال��غ��اب��ون وغانا 
الفريقي  الحت���اد  واو���س��ح  وزمي��ب��اب��وي  وكينيا 
يف  فتح  الرت�سيح  ب��اب  ان  الر�سمي  موقعه  على 
ليبيا  اع��الن  غ��داة   2014 اآب-اأغ�سط�ص   23
البالد،  يف  الم��ن��ي  ال��و���س��ع  ب�سبب  ان�����س��ح��اب��ه��ا 
م�سريا  املا�سي،  ايلول-�سبتمرب   30 يف  واغلق 
�سيتم  امل�ست�سيف  البلد  ع��ن  الت�سويت  ان  اىل 
يف احد اجتماعات الحتاد القاري املقررة العام 

التنفيذية  ال��ل��ج��ن��ة  اع�����س��اء  ان  وت��اب��ع  امل��ق��ب��ل. 
امل�ستويف  البلد  �سيختارون  الفريقي  ل��الحت��اد 
والت�سهيالت  التحتية  البنى  ناحية  لل�سروط 
املطلوبة )املالعب ومالعب التدريبات والقامة 

وو�سائل الت�سال والنقل(.
ايلول-  20 اخ��ت��ار يف  الفريقي  وك��ان الحت���اد 

ال���ع���اج وغينيا  ال���ك���ام���ريون و���س��اح��ل  ���س��ب��ت��م��رب 
و2021   2019 اع������وام  ن�����س��خ  ل���س��ت�����س��اف��ة 

و2023 على التوايل.
واجلزائر  زامبيا  على  الثالث  ال��دول  وتفوقت 
اللتن كانتا مر�سحتن اي�سا ل�ست�سافة احدى 
الن�سخ الثالث ويذكر ان الن�سخة املقبلة �ستقام 

يف املغرب مطلع العام املقبل.
الكاأ�ص  نهائيات  اجل��زائ��ر  ا�ست�سافت  ان  و�سبق 
ال���ق���اري���ة م�����رة واح�������دة وك����ان����ت ع�����ام 1990 
فيما  الن،  حتى  الوحيد  بلقبها  توجت  عندما 
 1959 4 م����رات اع�����وام  ا���س��ت�����س��اف��ت��ه��ا م�����س��ر 
واحت�سنها  و2006،  و1986  و1974 
و1970،   1957 ع��ام��ي  م��رت��ن  وال�������س���ودان 
1963 و1978  اع��وام  لغانا  م��رات   4 مقابل 
و2008،  نيجرييا(  م��ع  )م�����س��ارك��ة  و2000 
م�ساركة   2012 ع���ام  ل��ل��غ��اب��ون  واح����دة  وم����رة 
لكينيا  ي�سبق  مل  فيما  ال���س��ت��وائ��ي��ة،  غينيا  م��ع 

وزميبابوي نيل �سرف ال�ست�سافة.
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ن�بل للفيزياء ملخرتعي 
م�سابيح »ليد«

فوز  ام�����ص  ���س��ت��وك��ه��ومل  يف  للعلوم  ال�����س��وي��دي��ة  امللكية  الأك��ادمي��ي��ة  اأع��ل��ن��ت 
املولد  الياباين  والأم��ريك��ي  اأمانو  وهريو�سي  اأك��ازاك��ي  اإي�سامو  اليابانيننْ 

�سوبي ناكامورا بجائزة نوبل للفيزياء لعام 2014.
لتطويرهم  اجلائزة  ا�ستحقوا  الثالثة  العلماء  اأن  الأكادميية  واأو�سحت 
�سمامات ثنائية باعثة لل�سوء الأزرق، اأو ما يعرف بتقنية ليد لالإنارة التي 

تتمتع بالكفاءة وتتيح م�سادر �سوء �ساطعة وموفرة للطاقة.
على  ف��ع��ال  ج��دي��دا  ���س��وء  الثالثة لخ��رتاع��ه��م م�سدر  الباحثون  وك��وف��ئ 
يف  ن��وب��ل  جلنة  قالته  م��ا  وف��ق  للبيئة  وم��راع��ي��ا  الطاقة  ا�ستهالك  �سعيد 
بيانها، موؤكدة اأنه من خالل اخرتاعهم مل�سابيح )ليد( جنحوا حيث ف�سل 

اجلميع ، معتربة اأن الكت�ساف اأحدث ثورة .
وقالت الأكادميية امللكية ال�سويدية للعلوم اإنه مع ظهور م�سابيح ليد اأ�سبح 
لدينا الآن بدائل اأطول عمرا واأكر كفاءة من م�سادر الإ�ساءة القدمية ، 
م�سيفة اأنه بينما ي�ستخدم نحو ربع ا�ستهالك الكهرباء يف العامل لأغرا�ص 
اأكازاكي  الإ�ساءة، ت�ساهم م�سابيح ليد يف توفري م��وارد الأر���ص . واأج��رى 
)85 عاما( اأبحاثه مع اأمانو )54 عاما( يف جامعة ناغويا اليابانية، يف حن 
كان ناكامورا )60 عاما( الباحث الآن يف جامعة كاليفورنيا ب�سانتا باربارا 
الفائزون  و�سيت�سلم  �سغرية.  يابانية  �سركة  يف  نف�سه  املو�سوع  على  يعمل 
الثالثة جائزتهم يوم 10 دي�سمرب-كانون الأول املقبل، و�سيتقا�سمون مبلغ 

ثمانية مالين كورونة �سويدية )نحو 1.1 مليون دولر(.

برج اإيفل بحلة جديدة
�سهد برج اإيفل، الأكر جذبا للزوار يف العامل بن املواقع التي تفر�ص ر�سم 
الطابق  يف  �سفافة  زجاجية  اأر�سية  و�سع  اأب��رزه��ا  جديدة  اإ�سافات  دخ��ول، 
الأول، بالإ�سافة اإىل اأق�سام جديدة اأكر مراعاة للبيئة مع ت�سهيالت ملرور 

الأ�سخا�ص ذوي الحتياجات اخلا�سة.
واأ�سادت رئي�سة بلدية العا�سمة الفرن�سية اآن ايدالغو، خالل مرا�سم تد�سن 
الأق�سام اجلديدة يف برج اإيفل، بامل�سروع الدقيق و احل�سا�ص الذي يندرج يف 

�سياق تاريخ املبنى مع اإ�سافة مزيد من ال�سفافية عليه.
ومن اأبرز الإ�سافات على الربج هي الأر�سية الزجاجية ال�سفافة يف الطابق 

الأول، ما مينح الزوار روؤية مميزة على اأر�ص املعلم من ارتفاع 57 مرتا.
كذلك اأعيد ت�سييد جناحن داخل الربج بعد هدمهما. و بتاأثري من الأعمدة 
اجلناحان  ين�سجم  اإيفل،  غو�ستاف  ال��ربج  م�سمم  ابتكرها  التي  املرتا�سة 
تعرج  بف�سل  بال�سفافية  يت�سمان  كما  للمعلم  املائل  الطابع  اجلديدان مع 

واجهتهما الزجاجية ومتايلها.
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وفاة ماريان �سيلدي�ص 
عن 86 عامًا

احدى  �سيادي�ص  م��اري��ان  توفيت 
الأمريكي  امل�سرح  ممثالت  اأب���رز 
واحل���ائ���زة ع��ل��ى ج���ائ���زة ت���وين يف 
عاما   86 عن  مبانهاتن  منزلها 
�سيلدي�ص  تيموثي  �سقيقها  اأعلن 
نباأ الوفاة التي جاءت بعد مر�ص 
وكيلها  اأ����س���دره  ب��ي��ان  ط��وي��ل يف 

الإعالمي �سام رودي.
عقود  �ستة  امتد  م�سوار  وخ��الل 
ق����دم����ت ���س��ي��ل��دي�����ص اأع�����م�����ال يف 
والإذاع����ة  وال��ت��ل��ف��زي��ون  ال�سينما 
لكن تبقى اأعمالها امل�سرحية هي 
الأك��ر �سهرة وظهرت لأول مرة 
 1948 يف  ب���رودواي  م�سارح  على 
مرات  خم�ص  �سيلدي�ص  ور�سحت 
بجائزة  وف������ازت  ت����وين  جل���وائ���ز 
اأف�سل ممثلة م�ساعدة عن دورها 
   A Delicate Balance يف   
نالت جائزة توين  1973 كما  يف 
ع���ن جم��م��ل اأع��م��ال��ه��ا ال��ف��ن��ي��ة يف 

.2010

تعرث على كنز يف خروف العيد
وع�سفور  الدنيا  يف  ع�سفور  بحجر،  ع�سفورين  �سادت 
، بهذه الكلمات عربت احلاجة ام حممد من  يف الخ��رة 
حمافظة اربد الأردنية عن فرحها ال�سديد، من متكنها 
من �سراء اأ�سحية العيد خروف روماين، وذبحه اول ايام 
عيد ال�سحى املبارك ، وبهذا تكون حققت ع�سفور الخرة 
. اما املفاجاأة يف ع�سفور الدنيا، فهي العثور على كنز يف 
بطن اخلروف ، حيث عرت اثناء تنظيف كر�سة اخلروف 
على خامت من الذهب مر�سع باملا�ص ابتعله اخلروف على 
�سكرها هلل على  واعربت احلاجة عن  ب��الده  يبدو يف  ما 

هذه النعمة التي مل تكن تتوقعها.

ت�قعت م�تها فاختل�ست �سركتها
 700 بحوايل  يقدر  مبلغ  �سرقة  على  بريطانية  اأقدمت 
اإ�سابتها بال�سرطان،  �ص الأطباء  اأن �سخَّ األف دولر، بعد 
عملية  اكت�ساف  يتم  اأن  قبل  �ستموت  اأنها  منها  اعتقاداً 
بالير  �سرييل  اإ�سابة  الأط��ب��اء  �سّخ�ص  عندما  ال�سرقة. 
)61 عاماً( بال�سرطان، اعتقدت اأنها مل تعد متتلك �سيئاً 
اأ�سبحت قاب قو�سن من املوت، فبداأت  اأن  لتخ�سره بعد 
ب��اخ��ت��ال���ص امل���ال م��ن ���س��رك��ة ال��ع��ق��ارات ال��ت��ي تعمل فيها 
لتغطية الديون ونفقات العالج. وبداأت ب�سرقة املال من 
ال�سركة عام 2007 مبعدل 57 األف جنيه ا�سرتليني )97 
بعد  املبلغ  اإجمايل  لي�سل  ع��ام،  كل  اأمريكي(  دولر  األ��ف 
األف جنيه ا�سرتليني )664   390550 اإىل  �سبع �سنوات 
األف دولر اأمريكي(، وذلك عن طريق 390 عملية حتويل 
التحويل  عمليات  تغطية  ثم  وهمية،  ح�سابات  اأرب��ع  اإىل 
بالتعديل على نظام ح�سابات ال�سركة. ولكن الرياح جرت 
بعك�ص ما كانت ت�ستهي �سرييل، فعلى الرغم من تلقيها 
نحو  على  ال�سرطان  مر�ص  م��ن  ب�سفائها  �سعيدة  اأن��ب��اء 
غري متوقع، اإل اأنها وجدت نف�سها اأمام ق�سية اختال�ص 
املتكررة  ال�سرقات  اأم��ر  اكت�سف  اأن  بعد  لالأمانة،  واإ�ساءة 

بح�سب ما ذكرت �سحيفة دايلي ميل الربيطانية.

ت�ن�سية ت�ستعيد ب�سرها يف مكة
العمر  م��ن  ال�����س��اب��ع  ال��ع��ق��د  ا���س��ت��ع��ادت ح��اج��ة تون�سية يف 
ب�����س��ره��ا وه���ي ت����وؤدي م��ن��ا���س��ك احل���ج ه���ذا ال��ع��ام وكانت 
عاماً  �سبعن  العمر  البالغة  القرمازي  نفي�سة  احلاجة  
اإث��ر تعر�سها جللطة يف  فقدت ب�سرها قبل عام ون�سف 
الدماغ، وظلت طيلة تلك الفرتة ل ترى ما يدور حولها 
اأن كتب اهلل لها احلج هذا العام، وبعد وقوفها على  اإىل 
�سعيد عرفات اأخذ ل�سانها يلهج بالدعاء هلل عّز وجّل باأن 
يرد لها ب�سرها مبتهلة اإىل ربها بقلب خا�سع فا�ستجاب 
لوحدها  بال�سري  حولها  من  فاجاأت  حيث  لدعائها،  اهلل 

بعد اأن كانت لت�سري اإل مبعاونة اأبنائها .
من  قادمة  اململكة  اإىل  ح�سرت  نفي�سة   احلاجة  وقالت 
امل�����س��اع��ر امل��ق��د���س��ة وب��ي��ت اهلل  اأرى  اأن  ب����الدي، واأم��ن��ي��ت��ي 
اإىل اهلل  ع���رف���ات، جل���اأت  وب��ع��د وق���ويف ب�سعيد  احل�����رام، 
يردين  ومل  ال��دع��اء،  يف  عليه  واأحل��ي��ت  وت��ع��اىل  �سبحانه 
خائبًة، وكنت اأكر من قول: يارب اأنا جيتك ب�سرية اإن 

�ساء اهلل ترجع يل ب�سري. 

في�ص ب�ك ي�ستح�ذ على وات�ص اآب
اأكمل موقع التوا�سل الجتماعي في�ص بوك ا�ستحواذه بالكامل على برنامج وات�ص اآب يف يوم الثنن، وفقا للجنة 

الأوراق املالية والبور�سات الأمريكية. 
ودفع في�ص بوك 12 مليار دولر يف �سورة اأ�سهم و4 مليارات دولر نقدا و�سملت ال�سفقة اأي�سا ثالثة مليارات دولر 

اإ�سافية يف �سورة اأ�سهم يف في�ص بوك ملوؤ�س�سي وموظفي وات�ص اآب . 
اإل اأن قيمة اأ�سهم في�ص بوك زادت منذ الإعالن عن ال�سفقة يف فرباير، مما يجعل قيمة ال�سفقة 8ر21 مليار دولر 
اأن اجلهات التنظيمية  اإىل  ووافقت اجلهات التنظيمية يف الحتاد الأوروب��ي يوم اجلمعة على الندماج بالإ�سافة 
مبمار�سات  تلتزم  اأن  عليها  اأن  ب��وك  في�ص  ح��ذرت  اأنها  اإل  ال�ستحواذ،  على  اأب��ري��ل  يف  وافقت  املتحدة  ال��ولي��ات  يف 

اخل�سو�سية ال�سارمة يف وات�ص اآب . 
الدرد�سة  الأم��وال عرب تطبيق  اإر�سال  اآخر، تخترب �سركة في�سبوك و�سيلًة جديدًة تتيح للم�ستخدمن  من جانب 
اخلا�ص بها في�سبوك م�سنجر ، وذلك بح�سب ما ك�سفت �سطور من ال�سيفرة امل�سدرية اخلا�سة بالتطبيق التي عر 

عليها مطور تطبيقات iOS اآندرو اأودي وقام بن�سرها على تويرت.
وبح�سب اأودي، فاإن امليزة اجلديدة التي تعمل في�سبوك على اختبارها تتيح للم�ستخدمن اإر�سال الأموال لالأ�سدقاء 
اإ�سافة بطاقة ال�سراف الآيل  اإر�سال ال�سور. ويجب على امل�ستخدم  عرب في�سبوك بنف�ص الطريقة التي يتم فيها 

Debit Card اخلا�سة به اإىل تطبيق م�سنجر . 
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ي�سحب طائرة وزنها 189 طنًا
حقق الق�ص الكندي كيفن فا�ست، البالغ من العمر51 عاما، رقما 
قيا�سيا جديدا، واأطلق عليه بع�ص النا�ص لقب اأقوى ق�ص يف العامل 
.  وبح�سب قناة اإيه بي �سي الأمريكية فقد �سحب طائرة �سخمة 
189 طنا وجنح كيفن يف حتقيق عدد من الأرقام  يتخطى وزنها 
حتريك  م��ن  ال�سابق  يف  متكن  حيث  قبل،  م��ن  العاملية  القيا�سية 
�ساحنة �سخمة مل�سافة بلغت نحو 30 مرتا، وحمل 22 فتاة دفعة 

واحدة، ح�سب �سحيفة ديلى ميل الربيطانية. 

كلب ينقذ حياة قطة
الب�سر  دنيا  يف  لي�ص   ، و�سديق  حبيب  اإىل  ال��ع��دو  يتحول  عندما 
فح�سب واإمنا اأي�ساً يف عامل احليوانات، اإذ تربع كلب بدمه لينقذ 

حياة قطة كانت على حافة املوت.
وذكرت اإدارة امل�ست�سفى البيطري الأمريكي ماراثون يف فلوريدا اأن 
القطة كانت تعاين فقر دم حاد، وانخف�ص عدد كرات الدم احلمراء 
%، اأي اأقل بكثري من احلد الأدنى البالغ  يف اخلاليا اإىل اأقل من 7 

%، بح�سب ما ورد يف موقع كيزنت دوت كوم .  35
ال��ت��ي وجدت  ال��ق��ط��ة،  دم  ف�سيلة  ل�ستقبال  ط��وي��ل  ان��ت��ظ��ار  وب��ع��د 
من  اأن��ه  اإىل  م�سرية  عليها،  العثور  يف  كبرية  �سعوبة  امل�ست�سفى 
مع  احل���ال  ه��و  كما  م�سابهة  للقطط  دم  ف�سائل  وج���ود  ال�سعب 
الكالب، لذا مل جتد امل�ست�سفى �سبياًل �سوى اأخذ دم من بنك دم يف 

م�ست�سفى كالب لإنقاذ حياة القطة.

العث�ر على طفلة اختفت 4 �سن�ات
مت العثور على الطفلة املغربية مرمي، التي اختفت �سنة 2010 
من منزل اأهلها، ب�سواحي مدينة الق�سر الكبري املغربية وتعود 
ومل  فجاأة،  الطفلة  اختفت  حن   2010 �سنة  اإىل  الق�سة  وقائع 

تفلح عملية البحث الوا�سعة يف معرفة م�سريها.
�سيدة  ات�سال هاتفيا من  الأ�سرة  تلقت  اختفائها  اأي��ام من  وبعد 
مقابل  كبري  م��ايل  مببلغ  وتطالب  بحوزتها،  الطفلة  اإن  تقول 

اإطالق �سراحها.
بعد املكاملة توجهت الأ�سرة اإىل ال�سرطة، التي با�سرت التحريات 
القنيطرة  مدينة  يف  عمومي  هاتف  م��ن  الت�سال  اأن  لتكت�سف 
ات�سال  انقطع  وبعدها  البحث،  م�ساألة  عقد  مما  املغرب،  و�سط 

الأ�سرة باخلاطفن. 
برنامج  على  �سيفا  الطفلة  وال��د  كان  املا�سي  يوم اخلمي�ص  ويف 
خمتفون الذي تبثه القناة الثانية املغربية، لطرح م�سكلة ابنته 
املختفية، و بعد بث الربنامج ب�ساعات قليلة، تلقى الأب ات�سال 
من �سيدة رف�ست الإدلء باأي معلومات حول �سخ�سها، خمربة 
املنازل  اأح���د  يف  م����رارا،  عنها  امل��ب��ح��وث  الطفلة  راأت  اأن��ه��ا  الأب 
وزوجته،  �سخ�ص  برفقة  تعي�ص  وه��ي  املغربية،  ت��اون��ات  بنواحي 
واعطته معلومات دقيقة قادت الأجهزة الأمنية اإىل القب�ص على 
اخلاطفن واإرجاع الطفلة لذويها واكت�سفت الأ�سرة اأن اخلاطف 
جار �سابق لها، واأنه مل يرزق باأبناء من زوجته التي زارتهم عدة 

ليند�صي اإلينج�صون خالل ح�صورها St. Vincent يف م�صرح زيجفيلد مبدينة نيويورك. )اأ ف ب(مرات اأثناء اإقامتهم بجوارهم. 

تنال �سهرة وا�سعة 
بعد وفاتها

تهاين  ال�سعودية  ال�سابة  اأ�سبحت 
م�ساهري  م����ن  واح��������دة  امل����ال����ك����ي، 
اأن  بعد  اأي��ام قليلة،  اململكة خ��الل 
مواقع  على  ال�����س��ع��ودي��ون  ت�سابق 
ملوا�ساة  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
اأ�سرتها التي رف�ست تقبل العزاء 
يف وفاة تهاين التي فارقت احلياة 

وهي قائمة ت�سلي.
اهتمام  اأث���ارت  ق��د  ال�سابة  وك��ان��ت 
ال�����س��ع��ودي��ن، ع��ن��دم��ا ت��وف��ي��ت يف 
 25 عمر  ع��ن  ال��ط��ائ��ف  حمافظة 
ليلة  يف  الوتر  ت�سلي  وه��ي  عاماً، 
والدها  فرف�ص  بعرفة،  ال��وق��وف 
ت��ع��زي��ت��ه ف���ي���ه���ا، وط���ل���ب م����ن كل 
املعزين اأن يباركوا له وفاتها على 

ح�سن اخلامتة وكما متنت.
ولقي خرب وفاة تهاين من ناحية 
وت�سرف  وال��ط��ري��ق��ة،  ال��ت��وق��ي��ت 
اأهلها بعد الوفاة، تفاعاًل جنونياً 
على موقع تويرت وا�سع النت�سار 

يف اململكة.
يف  ال�سعوديون  امل��غ��ردون  وت�سابق 
ت��ق��دمي ال��ت��ع��ازي وال��ت��ه��اين يف اآٍن 
تكن  مل  التي  الفتاة  لوالد  واح��د 
م��ع��روف��ة م��ن ق��ب��ل، واأ����س���اروا اإىل 

ح�سن خامتتها.
الري�ص  ري�����وف  امل����غ����ردة  وق���ال���ت 
ال��ه��ا���س��ت��اق تهاين  م��ع��ل��ق��ًة ع��ل��ى 
امل���ال���ك���ي : ك���م م���ن ���س��خ�����ص كان 
جمهوًل ل ُيعرف وبعد وفاته ذاع 
اخلتام..هلل  ح�سن  وال�سبب  ا�سمه 
تهاين  يا  ف�سله  بوا�سع  يتغمدك 

املالكي ويختم لنا بخري .

مي عز الدين مه�و�سة 
باملج�هرات 

�سراء  تع�سق  حيث  خ��ا���ص،  ن��وع  م��ن  هو�ص  ال��دي��ن  ع��ز  م��ي  امل�سرية  الفنانة  تعاين 
املجوهرات والإك�س�سوارات. مي تن�سر با�ستمرار جلمهورها عرب موقع )اأن�ستجرام(، 
لقاءاتها  اأح��د  يف  ذل��ك  قبل  وك�سفت  دب��ل،  اأو  ب�سرائها  تقوم  جديدة  خل��وامت  �سورا 
التليفزيونية اأنها تع�سق �سراء اخلوامت، واأن �سديقاتها يطلنب راأيها عند �سراء اأي 

جموهرات.
رقيقة جًدا  خ��وامت   3 بها  ت�سع  وهي  ليدها  �سورة  موؤخًرا  ن�سرت  امل�سرية  الفنانة 
واحد منهم على �سكل قلب، وعلقت عليها قائلة: )دا اخلامت بتاعي اجلديد.. بحب 

املجوهرات(.

اأن  من املمكن يف بداية فيلم ذا جادج )القا�سي( 
اأن املمثل روبرت داوين  امل�ساهد فيح�سب  يخطئ 
جونيور مازال يوؤدي دور توين �ستارك امللياردير 
املتغطر�ص والبطل اخلارق يف �سل�سلة افالم ايرن 

مان )الرجل احلديدي(.
غري اأنه �سرعان ما يتخل�ص داوين من ال�سخ�سية 
امل��ت��ب��ج��ح��ة وي���رتك���ز ال��ف��ي��ل��م ع��ل��ى ال��ت��ب��اع��د بن 
بدوره  يقوم  اأب  بن  املتعرة  والعالقة  الأج��ي��ال 
باعد  ال���ذي  واب��ن��ه  دوف���ال  روب���رت  القدير  املمثل 

�سوء الفهم بينهما.
ويف ف��ي��ل��م ال��ق��ا���س��ي ال����ذي ي���ب���داأ ع��ر���س��ه يف دور 
يتواجه  اجلمعة  يوم  املتحدة  بالوليات  ال�سينما 
الث���ن���ان وه��م��ا م��ن ع��م��ال��ق��ة ه��ول��ي��وود يف درام���ا 
داخل قاعة  اأحداثها  وال��دفء تدور  بالألفة  ت�سع 
�سركة  ت��وزي��ع  م��ن  وال��ف��ي��ل��م  وخ��ارج��ه��ا.  املحكمة 

وارنر براذرز التابعة ل�سركة تامي وارنر.
باملر  ه��ان��ك  �سخ�سية  ع��ام��ا(   49( داوين  ي���وؤدي 

يتمتع  الذي  الآ�سرة  ال�سخ�سية  �ساحب  املحامي 
ب��اخل��روج على ال��ق��واع��د ويحقق ث���روة ك��ب��رية يف 
املدينة بينما يلعب دوفال )83 عاما( دور قا�ص 
يف بلدة �سغرية يف ريف انديانا ويحظى باحرتام 

كبري لنزاهته واأمانته.
وعندما تقتل الأم كبرية عائلة باملر وي�سبح الأب 
متهما يف جرمية القتل الغام�سة يعود هانك على 
والده  مع  جديد  من  التوا�سل  ويحاول  م�س�ص 
التباعد بن جو  ه��ذا  اأح��ب  وق��ال داوين  العنيد. 
باملر وهانك باملر ووجود 20 �سنة من �سوء الفهم. 
فكل ما يريده هانك اأن يجد من يفهمه لكن عليه 
العظيم.   الرجل  ه��ذا  لفهم  ي�سعى  اأن  ال��واق��ع  يف 
اعتاد  التي  الواثقة  ال�سخ�سية  داوين  وي�ستلهم 
واأفالم  الرجل احلديدي  اأفالم  �سل�سلة  عليها يف 
يتخل�ص  لكنه  هوملز  �سرلوك  الربيطاين  املخرب 
جوانب  ع��ن  ليك�سف  ال��غ��ط��ر���س��ة  م��ن  ب��ال��ت��دري��ج 

ال�سعف يف �سخ�سية هانك.

داوين ي�اجه دوفال يف فيلم القا�سي  ي�تعرى يف ال��سارع 
ب�سبب زوجته

زوجته  ب�سبب  ���س��واب��ه  ع��ن  اأردين  رج���ل  خ���رج 
عيديات  باإعطاء  مطالبته  عن  انفكت  ما  التي 
لل�سارع  عارياً  خروجه  ا�ستدعى  مما  لأقاربها 

العام اأمام عيون اجلميع.
واأكد جريان املواطن اأنه وبعد عودته من جولة 
الأ�سحى،  ع��ي��د  اأي����ام  اأول  يف  الأق�����ارب  زي����ارات 
لتعييد  النقود  م��ن  م��زي��دا  زوج��ت��ه  منه  طلبت 
بع�ص اأقاربها، اإل اأنه رف�ص ذلك لعدم امتالكه 

املال الكايف ل�سد احتياجات اأ�سرته،
 ما ت�سبب بن�سوب �سجار بينهما انتهى بخروج 
اإحل���اح زوجته  ال��ع��ام بعد  لل�سارع  ع��اري��ا  ال���زوج 
ع��ل��ى اإع��ط��ائ��ه��ا امل����ال. وق���ال امل��واط��ن للمارين 
اأ�سرت  ث��ورة غ�سبه  اأن ه��داأت  ال�سارع وبعد  يف 
وجدُت  ورد  اأخ��ذ  وبعد  العيديات  على  زوجتي 


