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حاكم الفجرية ي�ضع حجر 
الأ�ضا�ص ملجمع زايد الريا�ضي 

عربي ودويل

حمدان بن زايد: قوافل ووفود الهالل 
تنت�رش داخل الدولة وخارجها 

الفجر الريا�ضي

اخبار المارات

وا�ضنطن ترى دوراً �ضيا�ضياً 
للجي�ص ال�ضوري احلر

•• ابوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ت���ل���ق���ى 
رئي�س   � نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
تهنئة  ب��رق��ي��ة  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
جينبينغ  �شي  الرئي�س  فخامة  من 
ال�شعبية  ال�شني  � رئي�س جمهورية 
30 على  ال�����  ال����ذك����رى  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
بني  الدبلوما�شية  العالقات  اإقامة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة 
كما  ال�شعبية.  ال�شني  وجمهورية 
تلقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  نائب   � مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
تهنئة  برقية  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم 
 � كت�شيانغ  م��ع��ايل يل  م��ن  مم��اث��ل��ة 
جلمهورية  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
وت��ل��ق��ى �شمو   . ال�����ش��ع��ب��ي��ة  ال�����ش��ني 
 � اآل نهيان  ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
معايل  من  برقية  اخلارجية  وزي��ر 
واين يي وزير اخلارجية جلمهورية 

ال�شني ال�شعبية . 
ومن جانب اآخر فقد بعث �شاحب 
اهلل   حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو 
و�شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة 
دبي   حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
على  ردا  تهنئة  ب��رق��ي��ات  اهلل  رع���اه 

   

•• اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول  الفريق  ا�شتقبل 
الفائزين  الأب��ط��ال  ام�س  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي 
مناف�شاتها  اقيمت  التي  ال�شغار  جلوجيت�شو  الوطنية  اأمريكا  بطولة  يف 
زايد  بن  ال�شيخ حممد  �شمو  وهناأ  اأجنلو�س.   بلو�س  امل��وؤمت��رات  يف مركز 
احراز  والتفوق يف  امليداليات  ال�شغار على ح�شد هذه  البطال  نهيان  اآل 
اعرب  كما  النت�شارات  من  املزيد  لهم  متمنيا  وم�شرفة  متقدمة  مراكز 
�شموه عن �شعادته بهذه اخلطوات اليجابية التي يقطعها لعبو ولعبات 
اجلوجيت�شو يف خمتلف املراحل ال�شنية وهو ما ي�شري اىل ان هذه اللعبة 
)التفا�شيل  وامل���راك���ز.  الأل���ق���اب  ح�����ش��د  يف  ال�شحيح  الجت����اه  يف  ت�����ش��ري 

ا�صتقبل بعثة اجلوجيت�صو امل�صاركة يف بطولة اأمريكا الوطنية لل�صغار 
حممد بن زايد: جهودكم حققت لكم 

التميز ولبالدكم ال�سمعة الطيبة

حممد بن را�شد خالل ا�شتقباله رئي�س وزراء ماليزيا  )وام( 

بحث معهما العالقات الثنائية و�صبل تعزيزها

حممد بن را�سد ي�ستقبل رئي�سي وزراء ماليزيا وبنجالدي�ش 
مبنا�صبة الذكرى 30 على اإقامة العالقات الدبلوما�صبة بني البلدين

رئي�ش الدولة يتبادل التهاين مع الرئي�ش ال�سيني

 � كت�شيانغ  يل  م��ع��ايل  اإىل  مم��اث��ل��ة 
بجمهورية  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
�شمو  وب���ع���ث   . ال�����ش��ع��ب��ي��ة  ال�����ش��ني 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�شيخ 
مماثلة  بربقية  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر   �
اإىل معايل واين يي � وزير خارجية 

ال�شني ال�شعبية بهذه املنا�شبة .

ال�شني  ج��م��ه��وري��ة  م���ن  ال���ت���ه���اين 
 30 ال�  الذكرى  ال�شعبية مبنا�شبة 
البلدين  العالقات بني  اإقامة  على 
. كما بعث الفريق اأول �شمو ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ب��ربق��ي��ة تهنئة  امل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 

مواقــيت ال�صالة
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مقتل ثمانية ارهابيني وتعزيزات ع�صكرية اىل �صمال �صيناء 

ال�سي�سي يخول اجلي�ش امل�ساركة بحماية املن�ساآت
•• القاهرة -وكاالت:

اعلن اجلي�س امل�شري الثنني مقتل ثمانية ارهابيني 
وار�شال  �شيناء  �شمال  يف  معهم  ا�شتباك  اث��ر  الح��د 
تعزيزات ع�شكرية اىل هذه املنطقة وذلك بعد ثالثة 
ايام من مقتل 30 ع�شكريا على القل يف هجوم دام 

على حاجز للجي�س.
وقال الناطق الر�شمي با�شم اجلي�س امل�شري يف بيان 
على في�شبوك ان اجلي�س نفذ الحد مداهمات �شد 
بوؤر ارهابية ا�شفرت عن مقتل 8 افراد من العنا�شر 
القوات  م��ع  ال��ن��ار  اإط���الق  لتبادل  نتيجة  الإره��اب��ي��ة 

اأثناء تنفيذ املداهمات.
عن�شر  بينهم  الثمانية  القتلى  ان  الناطق  وا���ش��اف 
من العنا�شر امل�شرتكة يف الهجوم الإرهابي الأخري، 
م�شريا اىل �شبط �شبعة افراد من العنا�شر الرهابية 

والجرامية يف هذه املداهمات.
حرب  ا�شماه  ما  ملواجهة  قا�س  ب��رد  ال�شي�شي  وتوعد 

وجود تتعر�س لها م�شر.
ق���ال ب��ي��ان ام�����س اإن ال��رئ��ي�����س امل�����ش��ري ع��ب��د الفتاح 
ملدة  للجي�س  ي�شمح  بقانون  ق���رارا  اأ���ش��در  ال�شي�شي 

العامة  امل��راف��ق  حماية  يف  ال�شرطة  مبعاونة  عامني 
ويوكل للق�شاء الع�شكري حماكمة املتهمني بالعتداء 

عليها.
وجاء يف البيان ال�شادر عن الرئا�شة اأن القرار يخول 
ال�شرطة يف حماية  امل�شلحة م�شاركة جهاز  “للقوات 
وي�شري  بالدولة  واحليوية  العامة  املن�شاآت  وتاأمني 
هذا القرار ملدة عامني وحتال اجلرائم التي ترتكب 
توطئة  الع�شكرية  ال��ن��ي��اب��ة  اإىل  امل��ن�����ش��اآت  ه���ذه  ���ش��د 

لعر�شها على الق�شاء الع�شكري للبت فيها.
انتخاب  حل��ني  ال��ت�����ش��ري��ع  �شلطة  ال�شي�شي  وي��ت��وىل 

الربملان اجلديد يف غ�شون ال�شهور املقبلة.
اإن القرار  ي��و���ش��ف  ال��رئ��ا���ش��ي ع���الء  امل��ت��ح��دث  وق����ال 
التي  العامة  املرافق  اأمثلة  اأنه من  بقانون ن�س على 
واأبراج  و�شبكات  حمطات  اجلديد  الإج���راء  ي�شملها 
البرتول وخطوط  الغاز وحقول  الكهرباء وخطوط 
ال�شكك احلديدية و�شبكات الطرق والكباري وغريها 
من املن�شاآت احليوية واملرافق واملمتلكات العامة وما 
)�شارت(  احليوية  املن�شاآت  هذه  واأ�شاف  حكمها.  يف 
تاأمينها  ف���رتة  ال��ع�����ش��ك��ري��ة ط����وال  امل��ن�����ش��اآت  يف ح��ك��م 

وحمايتها مب�شاركة القوات امل�شلحة.

•• دبي - وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
ح��اك��م دب���ي )رع����اه اهلل( يف م��دي��ن��ة ج��م��ريا م�شاء 

ام�س معايل حممد جنيب رئي�س وزراء ماليزيا.
ال�شيخ  �شمو  الذي ح�شره   - اللقاء  وجرى خالل 
مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم 
الإقليمية  الق�شايا  م��ن  ع��دد  ا�شتعرا�س   - دب��ي 

العاملي  والإ���ش��ت��ق��رار  بال�شالم  املت�شلة  وال��دول��ي��ة 
العامل  دول  يف  امل�شتدامة  التنمية  حتقيق  و�شبل 

الإ�شالمي.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل  اخ���رى  جهة  م��ن 
الدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
ال���وزراء حاكم دب��ي )رع��اه اهلل( يف  رئي�س جمل�س 
ق�شر �شموه يف زعبيل قبل ظهر ام�س دولة �شيخة 
ح�شينة واجد رئي�شة وزراء جمهورية بنجالدي�س 

ال�شعبية والوفد املرافق.    )التفا�شيل �س2(

القوات العراقية تطلق قذائف مدفعية جتاه مواقع داع�س جنوب بغداد )رويرتز(

اأن�شار حزب نداء تون�س يحتفلون بالفوز يف النتخابات الت�شريعية

•• الفجر – تون�ص – خا�ص

يبدو اأّن التون�شيني، وهم ي�شعون 
�شناديق  يف  ت�����ش��وي��ت��ه��م  اأوراق 
معاقبة  ق�������رروا  ق����د  الق���������رتاع، 
حكمتهم  التي  الرتويكا  مكونات 
ما  م�شوؤولية  وح��ّم��ل��وه��ا  ل��ف��رتة، 
من  بالدهم  اأو���ش��اع  اإليه  و�شلت 
واجتماعي  واقت�شادي  امني  ترّد 
للمرحلة  اإدارة  و���ش��وء  و�شيا�شي 

النتقالية.
النه�شة  ح��رك��ة  ح��اف��ظ��ت  ول��ئ��ن 
الإ����ش���الم���ي���ة ع��ل��ى ث��ق��ل��ه��ا، رغم 
خلف  الثانية  للمرتبة  اإزاح��ت��ه��ا 
نداء  ح���زب  ال��رئ��ي�����ش��ي  مناف�شها 
و�شلعي  حليفيها  ف���ان  ت��ون�����س، 
والتكتل،  امل����وؤمت����ر  ال����رتوي����ك����ا، 
انتخابيا  عقابا  ون���ال  ان��ه��ارا  ق��د 
م�����ش��اع��ف��ا ق��ّل�����س ح�����ش��وره��م��ا يف 

تقديرات اأولّية لنتائج الت�صريعية التون�صية:

النداء يطيح بالنه�سة.. والوطني احلر ي�سنع املفاجاأة

•• عوا�صم-وكاالت:

قتل واأ�شيب الع�شرات من اجلي�س 
ام�س  ال�شعبي  واحل�شد  ال��ع��راق��ي 
ا�شتهدف  ت���ف���ج���ري  يف  الث�����ن�����ني 
م��ن��ط��ق��ة جرف  ل���ه���م يف  جت���م���ع���ا 
بعد  وذل��ك  بغداد،  جنوب  ال�شخر 
اإع�����الن ال�����ش��ل��ط��ات ال��ع��راق��ي��ة عن 
من  املنطقة  تلك  على  ال�شيطرة 

تنظيم داع�س.
�شخ�شا  اأن  اأمنية  م�شادر  وق��ال��ت 
فجر عربة ع�شكرية كان ي�شتقلها 
ومن  اجل��ي�����س  لعنا�شر  جت��م��ع  يف 
احل�شد  مب���ت���ط���وع���ي  ي����ع����رف����ون 
27 واأ�شاب ما ل  ال�شعبي ، فقتل 

يقل عن �شتني اآخرين منهم.
وي���اأت���ي ه���ذا ال��ه��ج��وم ب��ع��د اإع���الن 
ال�شلطات العراقية ال�شبت ا�شتعادة 
���ش��ي��ط��رت��ه��ا ع��ل��ى م��ن��ط��ق��ة جرف 
ال�����ش��خ��ر ���ش��م��ايل حم��اف��ظ��ة بابل 
اأي����دي مقاتلي  ج��ن��وب ب��غ��داد م��ن 
ا�شتمر  ق��ت��ال  ب��ع��د  داع�����س  تنظيم 
اأ�شهرا عدة، غري اأن م�شادر مقربة 
من التنظيم قالت اإن اأجزاء وا�شعة 

من املنطقة ل تزال يف قب�شته.
اإن  اأم����ن����ي����ون  وق������ال م�������ش���وؤول���ون 
م�شلحي التنظيم فروا اإىل قريتني 
يهاجمون  ي���زال���ون  ول  ق��ري��ب��ت��ني 

ي�����ش��ارك��ون��ه��ا احل����رب ���ش��د تنظيم 
داع�������س الره����اب����ي ���ش��م��ن حتالف 
نطاق  تو�شيع  اىل  عري�س،  دويل 
النرتنت،  لت�شمل  احل����رب  ه���ذه 
الكويت  اج��ت��م��اع يف  وذل���ك خ���الل 
خ�����ش�����س مل����واج����ه����ة ب���روب���اغ���ن���دا 

املتطرفني عرب ال�شبكة.
للتحالف  الم��ريك��ي  املن�شق  وق��ال 
ال����دويل اجل����رال امل��ت��ق��اع��د جون 
اآل���ن يف اف��ت��ت��اح الج��ت��م��اع ان هذه 
رهيبة  ح��رب��ا  ت�شكل  ال��ربوب��اغ��ن��دا 
واف�شاد  جت��ن��ي��د  اىل  ت���ه���دف   ...

عقول ا�شخا�س ابرياء.
املتطرف  ال��ت��ن��ظ��ي��م  ان  واع����ت����رب 
يتم  ع���ن���دم���ا  ال  ح���ق���ا  ي���ه���زم  ل����ن 
املوجهة  ر�شالته  �شرعية  ا�شقاط 
نقاط  لديهم  ال��ذي��ن  ال�شباب  اىل 

�شعف.
وك�����ان اآل�����ن ي��ت��ك��ل��م ام�����ام ممثلني 
وم�شر  وبريطانيا  البحرين  ع��ن 
ولبنان  والردن  وال��ع��راق  وفرن�شا 
وال�شعودية  وقطر  عمان  و�شلطنة 

والمارات.
ختامي  ب��ي��ان  يف  املجتمعون  واك���د 
انهم ناق�شوا اخلطوات التي تنوي 
احلكومات املعنية اتخاذها لتعزيز 
املتطرفة  ال��دع��اي��ة  ���ش��د  احل����رب 

عرب النرتنت.

الحتالل يتجه لفر�ض �صيادة كاملة على الأق�صى
اال�ستيطان يت�سارع يف القد�ش 

وال�سلطة حتذر من انفجار العنف
•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

حذر م�شوؤول فل�شطيني كبري من ان قرار ا�شرائيل ت�شريع خطط بناء 
املحتلة  ال�شرقية  القد�س  يف  ا�شتيطانية  �شكنية  وح��دة  ال��ف  م��ن  اك��ر 

�شيوؤدي اىل انفجار العنف.
فيما عقد الكني�شت الإ�شرائيلي) الربملان(، ام�س جل�شًة خا�شة ملناق�شة 
املبارك،  الأق�شى  امل�شجد  ع��ن  كاملة  الأردن��ي��ة  ال�شيادة  �شحب  مقرتح 
مطلع  فيجلني  مو�شيه  املتطرف  الكني�شت  رئي�س  نائب  قدمه  وال��ذي 

العام اجلاري، يف حماولة لفر�س �شيادة كاملة لالحتالل على امل�شجد.
وقال جربيل الرجوب ع�شو اللجنة املركزية حلركة فتح التي يتزعمها 
الرئي�س الفل�شطيني حممود عبا�س ل�شحافيني اجانب يف مدينة رام اهلل 

ان هذه العمال احادية اجلانب �شتوؤدي اىل النفجار.
وا���ش��اف ال��رج��وب ان ه��ذه اخل��ط��وة م��ن الرج���ح ان ت���وؤدي اىل تاأجيج 
منذ  يومية  �شبه  مواجهات  ت�شهد  التي  ال�شرقية  القد�س  يف  التوترات 

اربعة ا�شهر.
400 وحدة  القد�س - نحو  ا�شرائيل �شباح ام�س على بناء يف  ووافقت 
600 وح��دة يف رم��ات �شلومو يف  اب��و غنيم( ونحو  يف ه��ار حوما )جبل 

القد�س ال�شرقية املحتلة.
من جهته، اكد كبري املفاو�شني الفل�شطينيني �شائب عريقات ان قرارات 
الفل�شطينية  الرا�شي  يف  وتريته  وزي��ادة  ال�شتيطان  بت�شريع  نتانياهو 
املحتلة توؤكد �شوابية قرارنا بالتوجه اىل جمل�س المن الدويل لطلب 
وحمكمة  الم��ن  ملجل�س  التوجه  بقرار  ن�شرع  وجتعلنا  الحتالل  انهاء 
اجلنايات الدولية لن كل ما تقوم به حكومة نتانياهو هي جرائم حرب 

يتوجب املحاكمة عليها وفق القانون الدويل.
يف الثناء، قال اجلي�س الإ�شرائيلي اإنه اعتقل 14 فل�شطينيا من �شكان 
ر�شقهم  بتهمة  الثنني،  ام�س  فجر  ال�شرقية  والقد�س  الغربية  ال�شفة 

اأهدافا اإ�شرائيلية باحلجارة.

الهاون،  وقذائف  القنا�شة  بنريان 
العراقية  ال��ق��وات  تتاأهب  ح��ني  يف 
م�شريين  �شدهم،  كبرية  لعملية 
ينقلون  التنظيم  م�شلحي  اأن  اإىل 
والإم�����دادات  والأ���ش��ل��ح��ة  املقاتلني 
م����ن غ���رب���ي ال����ع����راق ع����رب اأن���ف���اق 
ج���رف  اإىل  ����ش���ري���ة  ����ش���ح���راوي���ة 

ال�شخر.
م�شلحون  هاجم  اخ��رى  جهة  م��ن 
املرتبطة  الن�شرة  جلبهة  ينتمون 
حمافظة  مبنى  القاعدة  بتنظيم 
ام�س  ����ش���وري���ا  ����ش���م���ال  يف  اإدل��������ب 
جديدة  جبهة  ليفتحوا  الث��ن��ني 
قوات  عليها  ���ش��ي��ط��رت  م��دي��ن��ة  يف 

الرئي�س ال�شوري ب�شار الأ�شد منذ 
اأكر من عام.

وقال التلفزيون ال�شوري الر�شمي 
ت��ن��ظ��ي��م جبهة  م���ن  اإره���اب���ي���ني  اإن 
اإدلب  مدينة  اإىل  ت�شللوا  الن�شرة 
ام�����س وت�����ش��دت ل��ه��م وح����دات من 
القوات امل�شلحة واللجان ال�شعبية 

يف نقاط عدة.
وقالت جبهة الن�شرة ان عنا�شرها 
اق��ت��ح��م��وا م��ب��ن��ى حم��اف��ظ��ة اإدل���ب 
�شباط  بينهم  ال��ع�����ش��رات  وق��ت��ل��وا 

و�شيطرة �شبه تامة على املبنى.
املتحدة  ال��ولي��ات  اىل ذل��ك دع��ت 
الث�������ن�������ني ح�����ل�����ف�����اءه�����ا ال�����ذي�����ن 

اإن  التون�شية،  ال�شيا�شية  ال�شاحة 
هام�شها،  اإىل  اأح��ال��ه��م��ا  ن��ق��ل  مل 
حكم  م�شاركتهما  نتيجة  وذل���ك 
واإ�����ش����راره����م����ا حتى  ال���ن���ه�������ش���ة، 
ال���ل���ح���ظ���ة الأخ����������رية ع���ل���ى ع���دم 

العرتاف باأخطائهما.
الحت���اد  جن��م  ب���رز  املقاب������ل،  يف 
ال�شعبية  واجلبهة  احلر  الوطني 
اآف��اق تون�س، وخفت جنم  وح��زب 
واأعرقها  امل��ع��ار���ش��ة  اأح����زاب  اب���رز 
زم������ن ال���رئ���ي�������س الأ�����ش����ب����ق زي���ن 
ونعن�ي  ع���ل���ي،  ب���ن  ال��ع��اب��دي��������������������ن 
اجلمه�����وري  احل�������زب  ب����ذل����ك 
ال�شابي  جن��ي��ب  اح���م���د  ب��زع��ام��ة 
امل��ر���ش��ح ل��ل��رئ��ا���ش��ي��ة، ح��ي��ث ُتربز 
الر�شمية  غ��ري  الأول���ي���ة  ال��ن��ت��ائ��ج 
على  اجلمهوري  احل��زب  ح�شول 

مقعد واحد.
)التفا�شيل �س13(

متطرفون يهاجمون اإدلب ال�صورية ووا�صنطن تدعو لتو�صيع احلرب �صد داع�ض لت�صمل النرتنت 

تفجري يقتل الع�سرات من اجلي�ش العراقي و»احل�سد ال�سعبي«

الثالثاء -  28  أكتوبر  2014 م -  4  محرم  1436  العدد  11242    
Tuesday  28  October   2014  -  Issue No   11242

قوات اجلي�س اللبناين توؤمن �شوارع طرابل�س )رويرتز(

حممد بن زايد يعانق الأبطال ال�شغار  )وام(

اجلي�ش اللبناين ي�سيطر على 
معقل امل�سلحني يف طرابل�ش 

•• بريوت-وكاالت:

�شيطر اجلي�س اللبناين الثنني على معقل امل�شلحني املتطرفني يف حي 
املعارك  من  اي��ام  ثالثة  بعد  )�شمال(  طرابل�س  مدينة  يف  التبانة  ب��اب 

حولت هذا احلي الفقري اىل منطقة منكوبة غادرها الف املدنيني.
وقتل يف املعارك التي بدات اجلمعة يف و�شط املدينة وامتدت اىل حميطها 
و�شرعان ما تركزت يف حي باب التبانة ذي الغالبية ال�شنية، 11 ع�شكريا 

وخم�شة مدنيني، واوقف اجلي�س اكر من 160 م�شلحا.
و�شهدت طرابل�س منذ ثالث �شنوات �شل�شلة مواجهات دامية على خلفية 
وعلويني  ال�شورية  املعار�شة  مع  متعاطفني  �شنة  بني  ال�شوري،  النزاع 
موؤيدين للرئي�س ب�شار ال�شد، لكنها املرة الوىل التي تدور فيها معارك 
بهذا العنف يف و�شط عا�شمة ال�شمال بني اجلي�س وامل�شلحني املعار�شني 
ت�شوية  اأي  ح��دوث  اللبناين  اجلي�س  قيادة  نفت  وق��د  ال�شوري.  للنظام 
العمليات  اأن  اإىل  بيان  واأ�شارت يف  امل�شلحة يف طرابل�س.  املجموعات  مع 
مت  اأن  بعد  حتركها  موا�شلة  م��وؤك��دة  وحميطها  امل��دي��ن��ة  يف  م�شتمرة 

تعزيزها با�شتقدام قوى جديدة.
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اأخبـار الإمـارات

�صهدا مرا�صم التوقيع على عدد من الإتفاقيات الثنائية 

حممد بن را�سد يبحث مع رئي�سة وزراء بنجالدي�ش العالقات الثنائية
•• دبي - وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل يف ق�شر �شموه يف زعبيل قبل 
ظهر ام�س دولة �شيخة ح�شينة واجد رئي�شة وزراء جمهورية بنجالدي�س 
ال�شعبية والوفد املرافق. وقد تبادل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
الثنائية بني  العالقات  وال�شيدة ح�شينة احلديث حول جممل  اآل مكتوم 
اآفاق  لتو�شيع  املتاحة  واملعطيات  بنجالدي�س  وجمهورية  الإم���ارات  دول��ة 
�شراكة  وبناء  املجالت القت�شادية كافة  التعاون بني اجلانبني خا�شة يف 
ج�شور  بناء  اأهمية  وال�شيفة  �شموه  واأك��د  للبلدين.  جمدية  ا�شتثمارية 

ديوان �شاحب ال�شمو حاكم دبي و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير عام 
دائرة الت�شريفات وال�شيافة بدبي و�شعادة �شعيد بن حجر ال�شحي �شفري 
عمران  حممد  �شعادة  ح�شره  كما   . بنجالدي�س  جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة 
�شفري جمهورية بنجالدي�س ال�شعبية لدى الدولة والوفد الوزاري املرافق 
لرئي�شة الوزراء . واإىل ذلك فقد �شهد �شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ودولة رئي�شة وزراء جمهورية بنجالدي�س 
البلدين  بني  املربمة  الثنائية  الإتفاقيات  من  عدد  على  التوقيع  مرا�شم 
وقع الأوىل منها واخلا�شة بالتعاون الأمني الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن 
اأ�شد  الداخلية ومعايل  ال��وزراء وزي��ر  نائب رئي�س جمل�س  اآل نهيان  زاي��د 
�شموه  ووق��ع  بنجالدي�س  الداخلية يف  لل�شوؤون  الدولة  وزي��ر  الزمان خان 

الفر�شة  واإتاحة  البلدين  كال  يف  اخلا�س  القطاع  فعاليات  بني  التوا�شل 
وحتقيق  اجل��ان��ب��ني  ع��ل��ى  بالنفع  ت��ع��ود  ا�شتثمارية  ���ش��راك��ات  لإق��ام��ة  ل��ه��ا 
بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  اللقاء  ح�شر  امل�شرتكة.  م�شاحلهما 
را�شد  بن  بن حممد  مكتوم  ال�شيخ  و�شمو  دبي  مكتوم ويل عهد  اآل  را�شد 
اآل نهيان  ال�شيخ �شيف بن زايد  اآل مكتوم نائب حاكم دبي والفريق �شمو 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
اآل مكتوم رئي�س  اأحمد بن �شعيد  ال�شيخ  اآل نهيان وزير اخلارجية و�شمو 
ومعايل  الإم���ارات  ط��ريان  ملجموعة  الأعلى  الرئي�س  للطريان  دب��ي  هيئة 
مرمي بنت حممد خلفان الرومي وزيرة ال�شوؤون الجتماعية رئي�شة بعثة 
عام  مدير  ال�شيباين  اإبراهيم  حممد  ومعايل  لل�شيفة  املرافقة  ال�شرف 

من  عليهم  املحكوم  بنقل  املتعلقة  الثانية  التفاقية  البنغايل  وال��وزي��ر 
البلدين فيما وقع �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 
اإتفاقية ب�شاأن  ومعايل ابواحل�شن حممود علي وزير خارجية بنجالدي�س 
تخ�شي�س قطعة اأر�س يف احلي الدبلوما�شي يف العا�شمة البنجالدي�شية 
بارك  . وقد  املتحدة عليها  العربية  الإم���ارات  دول��ة  �شفارة  لبناء مقر  دكا 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم الإتفاقيات املوقعة واأعرب 
عن اأمله يف اأن تكون بداية طيبة وفر�شة مواتية لتطوير عالقات ال�شداقة 
والتعاون القائم بني البلدين وال�شعبني ال�شديقني موؤكدا �شموه ترحيب 
دولة الإمارات قيادة وحكومة و�شعبا مبد ج�شور ال�شداقة والتعاون البناء 

يف �شتى امليادين مع جميع الدول . 

من�سور بن زايد ي�ستقبل ال�سفري ال�سيني
•• اأبوظبي -وام:

اآل نهيان نائب  ال�شيخ من�شور بن زايد  ا�شتقبل �شمو 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة يف مكتبه 
يف ق�شر الرئا�شة ام�س..�شعادة هواجن جه مني �شفري 

جمهورية ال�شني ال�شعبية لدى الدولة.

بني  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات  ا�شتعرا�س  اللقاء  خ��الل  ومت   
دولة الإمارات وجمهورية ال�شني يف خمتلف املجالت 
امل�شلحة  ي��خ��دم  وت��ط��وي��ره��ا مب���ا  ت��ع��زي��زه��ا  ���ش��ب��ل  و 
امل�����ش��رتك��ة ل��ل��ب��ل��دي��ن. ح�����ش��ر ال��ل��ق��اء..���ش��ع��ادة حممد 
لقطاع  الرئا�شة  �شوؤون  وزارة  وكيل  الرميثي  عبداهلل 

املالية وامل�شرتيات. 

�سيف بن زايد يعتمد اللجنتني العليا والتنفيذية لربنامج خليفة لتمكني الطالب
•• اأبوظبي-وام: 

�شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  اعتمد 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 
الداخلية.. وزي��ر  ال��وزراء  جمل�س 
ال��ل��ج��ن��ت��ني ال��ع��ل��ي��ا وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل� 
برنامج خليفة لتمكني الطالب .. 
الوطنية  املرتكزات  تعزيز  بهدف 
الثقافية  وامل��رج��ع��ي��ات  اجل��ام��ع��ة 
والجتماعية والأمنية املوحدة من 
اأجل بناء اأجيال قادرة على التعامل 
م��ع ال��ت��ح��دي��ات وامل��خ��اط��ر. واأك���د 
خلريباين  نا�شر  الدكتور  ال��ل��واء 
�شمو  ملكتب  العام  الأمني  النعيمي 
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ال��داخ��ل��ي��ة 
لربنامج خليفة لتمكني الطالب.. 
ترجمة  ع���ل���ى  ال���ل���ج���ن���ة  ح����ر�����س 
رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب  ���ش��م��و  روؤى 
بتطوير  الداخلية  وزي���ر  ال����وزراء 

والتنفيذية  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ت��ني  ل��� 
الطالب  لتمكني  خليفة  لربنامج 
انطالقة حقيقية للربنامج. وقال 
اإن درا�شة اأبعاد الربنامج متت من 
املقارنات   .. اأب��رزه��ا  اأدوات  خ��الل 
املماثلة  ال���ربام���ج  م���ع  امل��رج��ع��ي��ة 
املوؤ�ش�شات  خمتلف  مع  والتوا�شل 
م�شروع  اإع��������داد  ب�������ش���اأن  امل��ع��ن��ي��ة 
للتوعية  ال����وط����ن����ي  ال����ربن����ام����ج 
املراحل  جميع  يغطي  الطالبية 
م�شكالتهم  وي���ع���ال���ج  ال���درا����ش���ي���ة 
بالتعاون مع املوؤ�ش�شات احلكومية 
العمل  اأن  واأ�����ش����اف  والأه����ل����ي����ة. 
الق�شايا  �شامال م�شتوعبا جلميع 
الأمنية  ب��ال��ط��ال��ب  ال��ع��الق��ة  ذات 
وال�شحية والجتماعية والثقافية 
الطرح  يف  ال���ت���ن���وع  �����ش����رورة  م���ع 
والأف�شل  الأم���ث���ل  وال���ش��ت��ث��م��ار 
التقنيات  م��ن  اإمكانياتنا  ملختلف 
والو�شائل التكنولوجية احلديثة. 

الحتياجات  ل��ت��ل��ب��ي��ة  ال���ربن���ام���ج 
والتطورات  امل�����ش��ت��ج��دات  مل��واك��ب��ة 
باأ�شاليب  الأه����������داف  وحت���ق���ي���ق 
اإب��داع��ي��ة واب��ت��ك��اري��ة و ال��ع��م��ل مع 
ب�شوؤون  ت��ع��ن��ى  ال���ت���ي  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
لالإ�شهام يف متكينهم من  الطلبة 
واملخاطر  التحديات  مع  التعامل 
واجتماعيا.  �شخ�شيا  بهم  حتيط 
ال��رتك��ي��ز على  اأه��م��ي��ة  اإىل  ول��ف��ت 
ت��ع��زي��ز ال�����ش��راك��ة يف ال��ب��ح��ث عن 
الأهداف  لتحقيق  الآليات  اأف�شل 
وال�شتفادة  الطلبة  ت��خ��دم  ال��ت��ي 
والتوعوية  الوقائية  الربامج  من 
والجتماعية  والأم��ن��ي��ة  الوطنية 
جانبه  م��ن  وتعميمها.  ون�����ش��ره��ا 
اعترب اللواء خمي�س مطر املزينة 
رئي�س  دب��ي  ل�شرطة  العام  القائد 
لربنامج  ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة  ال���ل���ج���ن���ة 
خليفة .. اعتماد �شمو نائب رئي�س 
الداخلية  وزي���ر  ال�����وزراء  جمل�س 

خالل  الربنامج  اأن  املزينة  وذك��ر 
ف�����رتة م����ا ق���ب���ل الن����ط����الق حقق 
منها..  الجن�������ازات  م���ن  ال��ع��دي��د 
واملنهجية  العلمية  الوثيقة  اإعداد 
ل��ل��ربن��ام��ج وامل��ت�����ش��م��ن��ة الأه����داف 
لتكون  وال�������ش���ل���وك���ي���ة  ال���رتب���وي���ة 
للربنامج  العلمية  للمواد  مرجعا 
والتي �شارك يف اإعدادها نحو 50 
جهة احتادية وحملية يف الدولة.. 
برامج  اإىل ح�شر خمتلف  م�شريا 
والآليات  واأه��داف��ه��ا  اجلهات  ه��ذه 
ال��ت��ي مي��ك��ن م��ن خ��الل��ه��ا اعتماد 
الربنامج وجار العمل على ت�شويق 
ال��وث��ي��ق��ة ال��وط��ن��ي��ة ل���دى خمتلف 
نظام  وو�����ش����ع  امل���وؤ����ش�������ش���ات  ه�����ذه 
ال�شتفادة  م����دى  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف 
منها. واأ�شاف اأنه مت خالل الفرتة 
مبادرات  خم�س  اإط����الق  امل��ا���ش��ي��ة 
ط��الب��ي��ة وجم��ت��م��ع��ي��ة م��ن��ه��ا اأق���در 
بال�شراكة مع  املجتمعية  للقيادات 

الإم��ارات و اقدر لالألعاب  جامعة 
خاللها  م���ن  مت  وال���ت���ي  ال���ذك���ي���ة 
اإلكرتونية  األ���ع���اب  خم�س  تنفيذ 
.. م���وؤك���دا حت��ق��ي��ق هذه  م��ت��م��ي��زة 
عالية  حتميل  م�شتويات  الأل��ع��اب 
غري متوقعة وو�شل بع�س الدول 
التحميل  يف  الأوىل  ال��ل��ع��ب��ة  اإىل 
اأنه  املزينة  ال��ل��واء  امل��ج��اين. وذك��ر 
ي��ت��م الإع������داد م���ن خ���الل مبادرة 
لتوقيع  ال�����ش��راك��ات  ل��دع��م  اق����در 
الوثيقة الوطنية لربنامج خليفة 
ب����ني خمتلف  ال����ط����الب  ل��ت��م��ك��ني 
اإىل  العالقة..اإ�شافة  اجلهات ذات 
اأن���ا اق���در ب��ذك��اء وهدفها  م��ب��ادرة 
ب�������ش���ك���ل ع������ام ت���وح���ي���د ال����ربام����ج 
خالل  من  والأن�شطة  والفعاليات 
موقع اإلكرتوين يف ما �شيتم اإعداد 
خطة تعريفية باخلدمة الوطنية 
واأهميتها  امل����دار�����س  خم��ت��ل��ف  يف 

بالن�شبة للوطن واملواطن. 

مدينة ال�سيخ خليفة الطبية: اإنقاذ حياة طفل مواطن..باإزالة بقايا قلم ر�سا�ش من عينه 

هزاع ومن�سور بن زايد يتفقدان م�سروع م�ساكن منطقة بني يا�ش غرب
•• اأبوظبي-وام: 

اآل  ال�شيخ هزاع بن زايد  قام �شمو 
الوطني  الأم����ن  م�شت�شار  ن��ه��ي��ان 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
اأب��وظ��ب��ي رئ��ي�����س جمل�س  لإم������ارة 
لالإ�شكان  اأب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  اإدارة 
بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  يرافقه 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�شة  ����ش���وؤون  وزي�����ر  ال�������وزراء 
م�شاكن  مل�����ش��روع  تفقدية  ب��ج��ول��ة 
ب��ن��ي يا�س  امل��واط��ن��ني يف م��ن��ط��ق��ة 
�شري  اإىل  �شموهما  اط��م��اأن  ح��ي��ث 
العمل يف امل�شروع ووقفا على اآخر 

تطوراته.
زايد  ب��ن  ه��زاع  ال�شيخ  �شمو  وق��ال 
ب��ع��د اجل���ول���ة ق��م��ن��ا ب����زي����ارة هذا 
امل�������ش���روع ال����رائ����ع وه����و ي��ع��د من 
يتعلق  فيما  النموذجية  امل�شاريع 
تتوافر  و�شوف  املواطنني  باإ�شكان 
اخلدمات  جميع  امل�����ش��روع  ه��ذا  يف 

التي يحتاج اإليها ال�شكان.
ل���ط���امل���ا عرفت  ����ش���م���وه  واأ������ش�����اف 
الإ�شكان وهذا  الإم��ارات مب�شاريع 

الغفلي  �شعيد عيد  نهيان ومعايل 
البلدية  ال�������ش���وؤون  دائ�����رة  رئ��ي�����س 
و�شعادة  التنفيذي  املجل�س  ع�شو 
�شوؤون  وزارة  وكيل  املقبايل  �شعيد 
���ش��وؤون املجتمع  ل��ق��ط��اع  ال��رئ��ا���ش��ة 
و�شعادة م�شبح مبارك املرر مدير 
عام بلدية اأبوظبي بالإنابة و�شعادة 
العام  امل��دي��ر  القبي�شي  ب��در  �شيف 
بالإنابة  لالإ�شكان  اأبوظبي  لهيئة 
و����ش���ع���ادة ع��وي�����ش��ة م���ر����ش���د امل����رر 
الرئي�س التنفيذي بالإنابة ل�شركة 
اأبوظبي للخدمات العامة م�شاندة 
م�شلح  ع���ل���ي  ع����ب����داهلل  و�����ش����ع����ادة 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  الأح���ب���اب���ي 
ال�شرف  خلدمات  اأبوظبي  �شركة 

ال�شحي وعدد من امل�شوؤولني.
 410 ي�شم  ال��ذي  امل�شروع  ويقع 
 787 ب��ق��ي��م��ة  وح��������دات ���ش��ك��ن��ي��ة 
املفرق  دره��م قرب منطقة  مليون 
3 قطع  اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى  اإم�����ارة  يف 
اأرا���س متقاربة وتبعد 300 مرت 
اأبوظبي  ال��رئ��ي�����ش��ي  ال�����ش��ارع  ع���ن 
ال�شكنية  الوحدات  وتنق�شم  العني 
فيه اإىل 3 و 4 غرف نوم م�شممة 

وفق الطرز الإماراتية والأندل�شية 
تتجاوز  ومب�شاحات  والإ�شالمية 

مربعا. مرتا   325
ومي��ث��ل امل�����ش��روع ج���زءا م��ن جهود 
اإع�����ادة اإح���ي���اء امل��ن��اط��ق الأق�����دم يف 
التطوير  عملية  وتن�شيق  املدينة 
احل�������ش���ري ف��ي��ه��ا واإدارت�����ه�����ا على 
ي�شاهم  وم��ت��ن��ا���ش��ق  م��ت��ن��اغ��م  ن��ح��و 
القت�شادية  الفعاليات  تعزيز  يف 
اأبوظبي  جلزيرة  املحلية  والبيئة 

متميز  ح�����ي�����اة  من������ط  وت������وف������ري 
كما   .. متزايد  اقت�شادي  ون�شاط 
املجتمعات  اأن  امل�شروع  ه��ذا  يوؤكد 
ب�شكل  ال�شتفادة  بو�شعها  احلالية 
ك��ب��ري وف���ع���ال م���ن ع��م��ل��ي��ة اإع�����ادة 
الإح��ي��اء م��ن خ��الل تنفيذ خطط 
املجتمعية  امل��راف��ق  واإق��ام��ة  النقل 
وامل�شاكن اإىل جانب تعزيز الن�شيج 
الجتماعي والرتقاء بواقع البنية 

التحتية القائمة.

هذا وقد جهزت امل�شاكن اجلديدة 
اأرقى  وف��ق  م�شممة  حتتية  ببنية 
ال�شكنية  ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات  امل���ع���اي���ري 
ي�شمن  ال�����ذي  الأم������ر  امل��ت��ك��ام��ل��ة 
ال�شالمة  م�شتويات  اأعلى  حتقيق 
درجات  اأق�����ش��ى  وت��وف��ري  لل�شكان 
ال������راح������ة ل���ه���م وذل��������ك ال���ت���زام���ا 
التي  ال��ف��ري��دة  امل��ك��ان��ة  بتج�شيد 
يحظى بها املواطنون لدى القيادة 

احلكيمة.

امل�شروع هو امتداد مل�شاريع اأخرى 
ع��ل��ى ام���ت���داد ال���دول���ة وح��ت��ى قبل 
ن�����ش��اأت��ه��ا وب���ال���ت���ايل ه���ن���اك ذاك����رة 
جت���م���ع م����ن ع���م���ل���وا ع���ل���ى اإجن�����از 
م�شاريع الإ�شكان فهم اأنف�شهم من 

�شكان م�شاريع �شابقة مماثلة.
احليوي  امل���������ش����روع  ه�����ذا  وي�����اأت�����ي 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بتوجيهات 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ومبتابعة  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة 
�شمو  اأول  ال���ف���ري���ق  م���ن  ح��ث��ي��ث��ة 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
الأع����ل����ى ل���ل���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة حيث 

اإح��ي��اء منطقة  اإع����ادة  اإىل  ي��ه��دف 
اإر�شاء  يف  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة  ي��ا���س  ب��ن��ي 
م�شتدامة  م��ت��ك��ام��ل��ة  جم��ت��م��ع��ات 

وناب�شة باحلياة.
����ش���م���وه���م���ا يف اجل����ول����ة  وراف����������ق 
التفقدية للم�شروع كل من ال�شيخ 
حم��م��د ب���ن ح���م���دان ب���ن زاي����د اآل 

•• اأبوظبي-وام:

جنح جراحو مدينة ال�شيخ خليفة الطبية باأبوظبي يف اإنقاذ حياة طفل مواطن 
يبلغ من العمر عامني باإزالة بقايا قلم ر�شا�س من عينه كان قد ت�شبب باإفراز 
خراج يف دماغه وحمجر عينه. وجنح جراحون من ق�شم طب العيون وق�شم 
متزامن  نحو  على  واخل��راج  الر�شا�س  قلم  بقايا  باإزالة  الع�شبية  اجلراحة 
لإنقاذ  ال�شاعة  ون�شف  �شاعات  اأرب���ع  ا�شتمرت  دقيقة  جراحية  عملية  بعد 
الطفل الذي اخرتق قلم الر�شا�س راأ�شه بعد �شقوطه على الأر�س. وكان قلم 
الر�شا�س قد اأزيل من حمجر عني الطفل اليمنى قبل اإدخاله مدينة ال�شيخ 

العيون  اعتمادي رئي�س ق�شم طب  الدكتور حبيب اهلل  الطبية. وقال  خليفة 
يف مدينة ال�شيخ خليفة الطبية زميل كلية اجلراحني امللكية باأدنربة ..وهو 
اجلراح الذي اأزال بقايا قلم الر�شا�س ان هذا الطفل عولج قبل قدومه اإليهم 
باإفراز  ت�شببت  عينه  الر�شا�س يف حمجر  قلم  بقايا  اأن  اخل��راج غري  لإزال��ة 
املزيد من خراج الدماغ الأمر الذي اأثر يف قدرته على النطق وامل�شي وجعله 
ي�شعر بخمول عام. واو�شح جراحو مدينة ال�شيخ خليفة الطبية انه مبجرد 
حتويل واإدخال الطفل اإىل مدينة ال�شيخ خليفة الطبية �شارع طاقمها باإجراء 
الأ�شعة املقطعية واأ�شعة الت�شوير بالرنني املغناطي�شي اللتني اأظهرتا وجود 
اإج��راء جراحة عاجلة  ا�شتلزم  ال��ذي  الأم��ر  اليمنى  ج�شم غريب خلف العني 

لإنقاذ عني الطفل وحياته . وتوىل الدكتور ع�شام اجلمل اأخ�شائي جراحة 
اجلراحني  كلية  وزم��ي��ل  الطبية  خليفة  ال�شيخ  مدينة  يف  الأط��ف��ال  اأع�شاب 
بذلك  القحف ويق�شد  �شق  اإخ��راج اخل��راج من خالل عملية  باأدنربة  امللكية 
عمل فتحة يف اجلمجمة للو�شول اإىل الدماغ واإزال��ة اخلراج. وقال الدكتور 
اجلمل انه على الرغم من جتفيف خراج دماغ الطفل مرتني يف ال�شابق اإل اأن 

بقايا قلم الر�شا�س ظلت تت�شبب برتاكم اخلراج وتورم الدماغ .
القيح  الذي يحتوي  وا�شتئ�شال اخلراج  فتح اجلمجمة  ا�شتطاعتهم  .موؤكدا 
والأن�شجة املت�شررة حيث هو الآن يف طور ال�شفاء التام. واأكمل الطفل املواطن 
ثمانية اأ�شابيع من امل�شادات احليوية وم�شادات الختالج عن طريق الوريد 

قبل اأن ي�شفى متاما ويخرج من امل�شت�شفى معافى.
لدى  الطبية  ال�شوؤون  مدير  الزبيدي  عبداملجيد  الدكتور  ق��ال  جانبه  من   
الطب  يف  الأم��ري��ك��ي  ال��ب��ورد  على  واحل��ا���ش��ل  الطبية  خليفة  ال�شيخ  مدينة 
اآخر على التزام مدينة ال�شيخ خليفة الطبية  الباطني ان هذه احلالة مثال 
املعايري  اأف�شل  وف��ق  اأبوظبي  يف  الطبية  الرعاية  بتوفري  املتمثلة  بر�شالتها 
مع  وتعاملهم  اهتمامهم  حمور  هم  مر�شاهم  اأن  ..مو�شحا  العاملية  الطبية 
هذه احلالة الطارئة متاما مثل كافة احلالت الطارئة يف اإطار روؤية املري�س 
مراعاة  مع  اأن�شطتهم  امتداد  على  اآخ��ر  تلو  يوما  املدينة  تطبقها  التي  اأول 

اأف�شل معايري الرعاية الطبية يف العامل. 

حممد بن را�سد يبحث مع رئي�ش وزراء 
ماليزيا عددا من الق�سايا االإقليمية والدولية 

•• دبي -وام:

مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي )رعاه 
اهلل( يف م��دي��ن��ة ج��م��ريا م�����ش��اء ام�����س م��ع��ايل حم��م��د جنيب 
ال��ذي ح�شره   - اللقاء  رئي�س وزراء ماليزيا. وج��رى خالل 
�شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم 
والدولية  الإقليمية  الق�شايا  م��ن  ع��دد  ا�شتعرا�س   - دب��ي 
التنمية  حتقيق  و�شبل  العاملي  والإ�شتقرار  بال�شالم  املت�شلة 

امل�شتدامة يف دول العامل الإ�شالمي. كما تناول البحث بني 
وال�شيد  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
الذي  الإ���ش��الم��ي  الإق��ت�����ش��اد  اإن��ع��ق��اد منتدى  اأه��م��ي��ة  جنيب 
ت�شت�شيفه مدينة دبي اليوم وغدا وي�شارك به قادة وخرباء 
الإ�شالمي  والإقت�شاد  عموما  الإقت�شاد  يف  ومتخ�ش�شون 
بامل�شاركة  �شعادته  وزراء ماليزيا عن  رئي�س  واأع��رب  خا�شة. 
يف هذا املنتدى على را�س وفد ماليزي كبري.. م�شيدا بالدور 
البناء الذي تطلع به دولة الإم��ارات عموما ودبي خا�شة يف 
ال�شمو  �شاحب  ب��روؤي��ة  منوها  عاملي  ا�شالمي  اقت�شاد  بناء 

اآل مكتوم يف هذا ال�شاأن وجعل دبي  ال�شيخ حممد بن را�شد 
عا�شمة القت�شاد الإ�شالمي العاملي.

ح�شر ال��ل��ق��اء م��ع��ايل حم��م��د ب��ن ع��ب��داهلل ال��ق��رق��اوي وزير 
�شوؤون جمل�س الوزراء رئي�س جمل�س اإدارة مركز دبي لتطوير 
الإقت�شاد الإ�شالمي و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير عام 
دائرة الت�شريفات وال�شيافة و�شعادة حمد بوعميم مدير عام 
غرفة جتارة و�شناعة دبي اجلهة املنظمة للمنتدى و�شعادة 
اأنور بن عدنان ال�شفري املاليزي لدى الدولة والوفد  اأحمد 

املرافق لل�شيف.
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اأبوظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
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العني
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ا�صتقبل مديري فروع ومكاتب الهالل الأحمر بالدولة

حمدان بن زايد: قوافل ووفود الهالل تنت�سر داخل الدولة وخارجها ملد يد العون وامل�ساعدة لكافة املحتاجني
•• اأبوظبي-وام:

زايد  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  اأ�شاد 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة 
الغربية رئي�س هيئة الهالل الأحمر 
بالهتمام والدعم الذي حتظى به 
ال��ه��الل الأحمر  اأن�����ش��ط��ة وب��رام��ج 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
�شمو  اأول  وال���ف���ري���ق  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 

اآل نهيان  زاي��د  ب��ن  ال�شيخ ح��م��دان 
ان ق��واف��ل ووف���ود ال��ه��الل الحمر 
وخارجها  ال���دول���ة  داخ����ل  ت��ن��ت�����ش��ر 
ال���ع���ون وامل�������ش���اع���دة لكافة  ي���د  مل���د 
املحتاجني واملعوزين م�شددا �شموه 
اأو�شع  انت�شار  حتقيق  اهمية  على 
خلدمات الهيئة ومكت�شبات اإ�شافية 
لل�شرائح التي ترعاها داخل الدولة 
م�شتوى  يف  نوعية  نقلة  واإح����داث 
اخل�����دم�����ات امل����وج����ه����ة لأ����ش���ح���اب 
احلاجات والأ�شر املتعففة. واأو�شح 
التي  امل��ح��ل��ي��ة  ال���ربام���ج  اأن  ���ش��م��وه 

فروع  م���دي���رو  ب���ه  ي�شطلع  ال����ذي 
ودعم  ت��وج��ي��ه  يف  الهيئة  وم��ك��ات��ب 
م�����ش��رية ال��ه��ي��ئ��ة ن��ح��و امل���زي���د من 
يف  ال��ت��م��ي��ز  و  الأداء  يف  ال��ت��ج��وي��د 
العطاء .. وحثهم على الخال�س يف 
وامل�شوؤولية  المانة  وحتمل  العمل 
ه��ادف��ني من  عاتقهم  ع��ل��ى  امل��ل��ق��اة 
وراء ذلك ر�شا اهلل �شبحانه وتعايل 
وخ����دم����ة ل���ك���ل حم���ت���اج يف ال�����دول 
حمدان  ال�شيخ  �شمو  ومتنى  كافة. 
اللقاء  ختام  يف  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ان يحفظ دولة المارات وقيادتها 

الأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�����ش��ل��ح��ة. واأك����د 
اختطت  الإم����ارات  دول��ة  اأن  �شموه 
متفردا  واأ����ش���ل���وب���ا  م��ت��م��ي��زا  ن��ه��ج��ا 
ال��ع��م��ل اخلريي  اأوج�����ه  ت��ع��زي��ز  يف 
نوعية  نقلة  وحققت  الإن�����ش��اين  و 
وطفرة كبرية يف حت�شني جمالت 
ال��ع��ون الإغ���اث���ي. ج��اء ذل��ك خالل 
النخيل  ب��ق�����ش��ر  ���ش��م��وه  ا���ش��ت��ق��ب��ال 
مديري فروع ومكاتب هيئة الهالل 
�شعادة  بح�شور  ب��ال��دول��ة  الح��م��ر 
الفالحي  ع��ت��ي��ق  ال��دك��ت��ور حم��م��د 
�شمو  وق���ال  للهيئة.  ال��ع��ام  الأم���ني 

م���دي���ري ال����ف����روع وامل���ك���ات���ب بذل 
املزيد من اجلهود لرتقية الربامج 
وت��ك��ث��ي��ف حت����رك����ات ال��ه��ي��ئ��ة على 
ال�شاحة املحلية ملقابلة الحتياجات 
داخل  الإن�����ش��اين  للعمل  امل��ت��زاي��دة 
الهيئة  اإن  ���ش��م��وه  وق����ال  ال���دول���ة. 
م��ق��ب��ل��ة ع��ل��ى م��رح��ل��ة ج���دي���دة من 
ت�شافر  تتطلب  وال��ع��ط��اء  ال��ب��ذل 
للتحديات  ل���ل���ت�������ش���دي  اجل����ه����ود 
املنظمات  ت��واج��ه  ال��ت��ي  الإن�����ش��ان��ي��ة 
امل��ج��ال احليوي.  ه���ذا  ال��ع��ام��ل��ة يف 
للدور  تقديره  ع��ن  �شموه  واأع���رب 

لإجنازها  وت�شعى  الهيئة  تن�شدها 
مع  اأق��وى  �شراكات  ن�شج  ت�شتوجب 
امل�شاريع  لتبني  واملوؤ�ش�شات  الأفراد 
الرائدة التي توفر خدمات ا�شا�شيه 
لل�شرائح امل�شتهدفة داخل الدولة يف 
واأ�شار  املجالت احليوية.  عدد من 
بكل  تعمل  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  ���ش��م��وه 
امل�شتجدات  ملواكبة  وم�شوؤولية  جد 
املحلية  ال�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  الإن�����ش��ان��ي��ة 
ت�شاند  ال��ت��ي  ال���ربام���ج  وت��خ��ط��ي��ط 
ع��ل��ى مواجهة  ال�����ش��ع��ي��ف��ة  ال��ف��ئ��ات 
ونا�شد   .. الق��ت�����ش��ادي��ة  ظ��روف��ه��ا 

و�شعبها ومن يقيم عليها واأن يدمي 
عليها نعمة الم��ن والم��ان ويبعد 
عنها كل من يفكر فيها ب�شوء. من 
جانبهم وجه مديرو فروع ومكاتب 
هيئة الهالل الحمر ال�شكر ل�شمو 
اآل نهيان  زاي��د  ب��ن  ال�شيخ ح��م��دان 
ومتابعته  ل���ه���م  ا���ش��ت��ق��ب��ال��ه  ع���ل���ى 
الهيئة  وب���رام���ج  ودع��م��ه لأن�����ش��ط��ة 
الهيئات  م�������ش���اف  يف  ج��ع��ل��ه��ا  م����ا 
الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة ال��ت��ي تقدم 
يف  واخلريية  الإن�شانية  امل�شاعدات 

اأوقات املحن والأزمات.

حمدان بن زايد يقدم واجب العزاء يف 
وفاة م�سلم املزروعي وعي�سى القبي�سي 

•• اأبوظبي-وام:

قدم �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية واجب العزاء اإىل �شعيد 
را�شد مكتوم املزروعي يف وفاة ابنه م�شلم. . كما قدم �شموه واجب العزاء اإىل �شعادة الدكتور حمدان 
م�شلم مكتوم املزروعي امل�شت�شار بديوان ويل عهد اأبوظبي وذلك مبنزل العائلة يف منطقة الكرامة 
باأبوظبي. وقدم �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان بعد ذلك واجب العزاء اىل خليفة القبي�شي يف 
وفاة ابنه عي�شى وذلك مبنزل العائلة يف منطقة امل�شرف باأبوظبي. واأعرب �شموه عن �شادق تعازيه 
وموا�شاته لأ�شرة وذوي الفقيدين داعيا اهلل العلي القدير اأن يتغمدهما بوا�شع رحمته واأن ي�شكنهما 

ف�شيح جناته واأن يلهم اأهلهما وذويهما ال�شرب وال�شلوان.

مركز املنارة ببلدية دبي ينفذ برنامج االإخالء الوهمي
•• دبي-وام:

نفذ مركز املنارة ب��اإدارة مراكز البلدية يف بلدية دبي ام�س برنامج الإخالء 
بالتعاون مع  195 موظفا  ي�شم حوايل  الذي  املركز  ملبنى  املكثف  الوهمي 
العامة  القيادة  م��ن  فعالة  ومب�شاركة  بدبي  امل��دين  للدفاع  العامة  الإدارة 
مركز  رئي�س  العارف  اأمينة  وقالت  الإ�شعاف.  خدمات  ومركز  دبي  ل�شرطة 
املنارة اأن تنفيذ هذه التجربة ياأتي حر�شا من بلدية دبي على �شحة و�شالمة 
موظفيها وممتلكاتها وللخ�شو�شية التي تت�شف بها طبيعة وبيئة عمل املركز 
وكذلك ل�شتدامة املطابقة ملتطلبات ال�شالمة املهنية العاملية. واأفادت العارف 
اأن جتربة الإخالء الوهمي تتم ب�شكل دوري وتعد من الو�شائل العملية التي 
يتم ا�شتخدامها لتقييم و�شمان اجلاهزية يف حالت الطوارئ ومن اجلهود 

التي تعني على املحافظة على الأرواح وتقليل ال�شرر قدر الإمكان.

برعاية يا�ض بن حمدان بن زايد

جمعية االإمارات تنظم دورة لل�سباحة الأطفال التوحد
•• العني-وام:

نظمت جمعية الإمارات للتوحد بالتعاون مع نادي العني 
الريا�شي والثقايف دورة لتعليم ال�شباحة لالأطفال من 
ذوي الإعاقة يف مدر�شة املعايل يف مدينة العني .. وذلك 
حتت رعاية ال�شيخ يا�س بن حمدان بن زايد اآل نهيان. 

و���ش��ارك يف ال����دورة ع���دد م��ن اأط��ف��ال ال��ت��وح��د والفرق 
مواليف  وجمعية  املجتمعية  ال�شرطة  مثل  التطوعية 
العني  مدينة  يف  التوحد  ووح��دة  التطوعية  الإماراتية 
وذوي  الإن�شانية  للرعاية  العليا  زاي��د  ملوؤ�ش�شة  التابعة 
ال�����دورة مت تكرمي  الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ش��ة. ويف خ��ت��ام 

امل�شاركني واملدربني واجلهات التطوعية.

مدر�سة اخلمائل حتتفل بيوم الغذاء العاملي

الأ�صبوع مدار  على  تعمل  الروماتيزم  ملر�صى  عامة  عيادات   5

م�ست�سفى العني يعزز خدماته بافتتاح عيادتي التهاب املفا�سل املبكر واأمرا�ش االأن�سجة ال�سامة
•• العني – الفجر:

عزز م�شت�شفى العني، الذي متتلكه 
اأبوظبي  �شركة  ت�شغيله  وت��ت��وىل 
ل���ل���خ���دم���ات ال�������ش���ح���ي���ة ��������س.م.ع 
العالجية  خ���دم���ات���ه  )����ش���ح���ة( 
املفا�شل  التهاب  عيادتي  بافتتاح 
الأن�شجة  اأم��را���س  وع��ي��ادة  املبكر 
اأمرا�س  ع��ي��ادات  �شمن  ال�شامة 
املفا�شل الرثوية التي تعمل على 
املبكر  وال��ت�����ش��خ��ي�����س  ال��ت�����ش��ن��ي��ف 
املفا�شل  بالتهاب  امل�شابني  ملر�س 
لي�شبح  ال�����ش��ع��ي  اط����ار  يف  وذل����ك 
م��ن��ظ��وم��ة ط��ب��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ت�شم 
ولي�شبح  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات  خم��ت��ل��ف 
ب��ذل��ك ���ش��رح��اً ط��ب��ي��اً م��ت��م��ي��زاً يف 
الإمكانيات  يف  ك��ام��اًل  اخل��دم��ات 
ملجتمع  ���ش��ي��ق��دم��ه��ا  ����ش���وف  ال���ت���ي 
املحيطة  وامل��ن��اط��ق  ال��ع��ني  مدينة 
العاملية  امل��ع��اي��ر  اأح����دث  ب��ه��ا وف���ق 
املتعارف عليها يف هذا املجال من 
الفائقة  ال�شحية  ال��ع��ن��اي��ة  ح��ي��ث 

واخلدمات الطبية املتطورة.
قال الدكتور خالد عبداهلل النقبي 
اأمرا�س  ق�شم  ورئي�س  ا�شت�شاري 
حا�شل  وال���روم���ات���ي���زم  امل��ف��ا���ش��ل 
البورد المريكي والبورد الكندي 
يف ال���ط���ب ال���ب���اط���ن���ي واأم����را�����س 
ُت�����ش��ت��خ��دم عبارة  ال���روم���ات���ي���زم:  
و�شف  ال��روم��ات��ي��زم يف  اأم���را����س 
اأي عار�ٍس م��وؤمل يوؤثر يف اجلهاز 
عامة،  ب�����ش��ورة  للج�شم  احل��رك��ي 
والأع���را����س امل��وؤول��ة ال��ت��ي ت�شيب 
والأن�شجة  وال��ع�����ش��الت  املفا�شل 
الطرية  والأن�������ش���ج���ة  ���ام���ة  ال�������شّ
والعظام.  ب��امل��ف��ا���ش��ل  امل��ح��ي��ط��ة 
املفا�شل  ال��ت��ه��اب  ع��ي��ادة  ت��ت��ع��ام��ل 
الأمرا�س  اأن��واع  جميع  مع  املبكر 
ال��رث��وي��ة )ال��روم��ات��ي��زم��ي��ة(، مبا 
ومعاجلة  ت�����ش��خ��ي�����س  ذل������ك  يف 
التهاب  مثل  ال�شائعة  الأم��را���س 
ال����رث����وي  اأو  امل����ب����ِك����ر  امل���ف���ا����ش���ل 

باآلم  يتميز  الذي  )الرماتويدي( 
مثل  ال�شغرية  املفا�شل  يف  وت��ورم 
العالج  ،وي�����ش��اع��د  ال��ق��دم  اأو  ال��ي��د 
من  على  املفا�شل  للتهاب  املبكر 

تاآكل املفا�شل وه�شا�شة العظام. 
اأم��ا ع��ن ع��ي��ادة اأم��را���س الن�شجة 
ع��ل��ى معاجلة  ف��ت��ع��م��ل  ال�����ش��ام��ة 
م��ر���س ال��ذئ��ب��ة احل��م��راء ومر�س 
�شيوجرين )جفاف الغدد اللعابية 
التهاب  وم����ر�����س  وامل����خ����اط����ي����ة( 
اجللد  ت�شلب  ومر�س  الع�شالت 
ومر�س التهاب الن�شجة ال�شامة 

غري املحدد.
وت�����رت�����ق�����ي ع�������ي�������ادات امل���ف���ا����ش���ل 
اعطاء  ط���ري���ق  ع����ن  ب��خ��دم��ات��ه��ا 
ملناق�شة  للمري�س  ال��ك��ايف  ال��وق��ت 
اأع�����را������ش�����ه وف���ح�������ش���ه ب����اأح����دث 
ع��ن مر�شه  تثقيفه  ث��م  الأج��ه��زة 
كتيبات  واعطائه  املف�شل  بال�شرح 
ومن�شورات عن املر�س. وي�شتخدم 
ال�شاملة  ال���ط���ري���ق���ة  ال���ط���ب���ي���ب 
امل��ت��ع��ارف ع��ل��ي��ه��ا ع��امل��ي��اً يف عالج 
يكون  ل  بحيث  املفا�شل  ال��ت��ه��اب 
املفا�شل،  ع��ل��ى  ف��ق��ط  ال���رتك���ي���ز 
عالجه  يف  ال����ت����ط����رق  ي����ت����م  ب�����ل 

مثل  ال��وق��ائ��ي��ة  الج��������راءات  اىل 
ال��ت��ط��ع��ي��م��ات وف��ح��و���ش��ات اأخ���رى 
ل��ل��ق��ل��ب و ال�����ش��ك��ر و���ش��غ��ط ال���دم 
والوزن والدهون. كما يتم التاأكد 
اللتهاب  اأع����را�����س  اخ��ت��ف��اء  م���ن 
واجراء  ال�شئلة  ط��رح  طريق  عن 
العالج  خطة  ح�شب  الفحو�شات 

املتبعة مع كل حالة .
العامة  ال����ع����ي����ادات  اأم�������ا  وت����اب����ع 
لأم�����را������س امل���ف���ا����ش���ل وال����ت����ي مت 
 5 اىل  ال�شتيعابية  طاقتها  رف��ع 
الأ�شبوع  مدار  على  تعمل  عيادات 
ومعاجلة  ت�شخي�س  على  فتعمل 
قُر�س  النُّ م��ث��ل  ك���ث���رية  اأم����را�����س 
وه�شا�شة العظام والتهاب الفقرات 
املتال�شق اأو املرتبط بال�شدفية اأو 
املرتبط بالتهاب القولون والتهاب 
الأوع�����ي�����ة ال����دم����وي����ة واأم�����را������س 
���ام���ة ال���وراث���ي���ة  الأن�������ش���ج���ة ال�������شّ
املفا�شل  اأم����را�����س  م���ن  وغ���ريه���ا 
والن�������ش���ج���ة ال���ط���ري���ة.  واأ����ش���اف 
العني  ق��ام م�شت�شفى  لقد  ق��ائ��اًل: 
امل�شتخدمة  املعدات  اأحدث  ب�شراء 
عاملياً يف عالج الأمرا�س املفا�شل، 
مثل جهاز املوجات فوق ال�شوتية 

ال�شامة  والن�����ش��ج��ة  ل��ل��م��ف��ا���ش��ل 
الذي ي�شاعد يف الت�شخي�س املبكر 
ومتابعة التهابات املفا�شل، و�شراء 
جهاز طبي متطور لفح�س �شائل 
املف�شل والذي ي�شاعد يف ت�شخي�س 

خمتلف المرا�س.
ب�����اأن م�����ش��ت�����ش��ف��ى العني  واأخ���ت���ت���م 
ت�شم 397 �شرير وهي م�شت�شفى 
ي��ت��م��ي��ز ب��ال��رع��اي��ة ال��ف��ائ��ق��ة حيث 
300 طبيب  اأك��ر من  يعمل بها 
ق�شم  وي��ق��دم  ط��ب��ي.  ق�شم   35 يف 
خدماته  امل�شت�شفى  يف  ال��ط��وارئ 
�شاعة   24 م���دار  على  للمجتمع 
الأ���ش��ب��وع على مدار  يوميا ط��وال 
العني  م�شت�شفى  وي��ل��ت��زم  ال�شنة. 
للمجتمع  �شحية  رع��اي��ة  بتوفري 
فائقة  اآمنة  بيئة  عالية يف  بجودة 
ال�شرية  على  احلفاظ  مع  التميز 
العاملية  ل��ل��م��ع��اي��ري  وف��ق��ا  ال��ت��ام��ة 
مدينة  جمتمع  ل��ت��وق��ع��ات  ووف��ق��ا 

العني ودولة الإمارات.
وي���وم���ي���ا، ي���ق���وم ق�����ش��م ال���ط���وارئ 
 350 ل�������  خ�����دم�����ات�����ه  ب����ت����ق����دمي 
م��ري�����س يف امل��ت��و���ش��ط. ك��م��ا تعمل 
التخ�ش�شية  اخلارجية  العيادات 
وم��راك��ز طب الأ���ش��رة على خدمة 
ويعترب  250000مري�شا، 
امل�شت�شفى مركًزا رئي�شيا للكفاءات 
م��ت��ع��ددة ال��ت��خ�����ش�����ش��ات وخ����رباء 
ملر�شى  الأم������را�������س  ت�����ش��خ��ي�����س 
وخدمات  اخل���ارج���ي���ة  ال���ع���ي���ادات 
امل�شت�شفى  ملكية  وتعود  العالج.. 
العني ويعمل على ت�شغيلها �شركة 
اأبو ظبي للخدمات ال�شحية وهي 
الأن�شطة  ج��م��ي��ع  ع���ن  امل�����ش��ئ��ول��ة 
امل�شت�شفيات  يف  ال����ع����الج����ي����ة 

والعيادات احلكومية يف اإمارة 
اأبو ظبي. 

 •• املنطقة الغربية – لطيفة جابر:

مبدينة  اخل��م��ائ��ل  م��در���ش��ة  نظمت 

م��ت��ن��وع��ة يف اطار  ف��ع��ال��ي��ات  زاي�����د 
الحتفال بيوم الغذاء العاملي وذلك 
حتت �شعار  حافظ على الغذاء من 
الحتفال  وا�شتمل   ، الفقراء  اج��ل 
الفعاليات  م����ن  جم���م���وع���ة  ع���ل���ى 
غذاء  وج��ب��ة  حت�شري  ب��ني  تنوعت 
�شحي للطالبة حتتوي على جميع 
العنا�شر الغذائية و اختيار الوجبة 
ال����ف����ائ����زة ، وم�������ش���ارك���ة الم����ه����ات 
غذائي  ت�����اج  او  ق��ب��ع��ة  اع�������داد  يف 
لعر�شه  معها  وار���ش��ال��ه  للطالبة 
بالطابور كما مت تنفيذ ور�س عمل 
وم�����ش��اب��ق��ات مب��ط��ع��م امل��در���ش��ة عن 
وتنظيم  لالأمهات  ال�شحي  الغذاء 

اف�����ش��ل وجبة  م�����ش��اب��ق��ة لخ���ت���ي���ار 
بال�شافة   ، الم���ه���ات  اع������داد  م���ن 
غذائية  مب�����ش��اع��دات  ال���ت���ربع  اىل 
امل�شتحقة  ال����ش���ر  ع��ل��ى  ل��ت��وزي��ع��ه��ا 
املدر�شة  ومن جانبها قالت مديرة 
العمل على تنظيم الفعالية يهدف 
لتناول  ال���ط���ال���ب���ات  ت�����ش��ج��ي��ع  اىل 
وخلق  كبرية  بكميات  اخل�����ش��روات 
�شليمة  وتغذوية  �شحية  �شلوكيات 
لديهم. والتاأكيد على اأهمية الغذاء 
ب��ن��اء اجل�����ش��م وتنمية  ال�����ش��ح��ي يف 
اىل  بال�شكر  امل��رر  وتقدمت  العقل 
املدر�شات والمهات والطالبات وكل 
من �شاهم يف اجناح هذه الفعالية.

فقدان جواز �سفرت
�شايالجا  امل����دع����و/  ف���ق���د  
الدا الدا ماليكار جونا راو   
- جواز  - هندي اجلن�شية 
�شفره رقم )3480551(      
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

   050/4494826

فقدان جواز �سفرت
امل���دع���وة/ حتمينه  ف���ق���دة  
باك�شتان   - رف���ي���ق    را���ش��د 
�شفرها  ج���واز   - اجلن�شية 
      )747235( رق������������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

   050/1639424

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل���دع���و/ مل���ار حممد 
عبا�س عثمان     - ال�شودان 
�شفره  ج����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
      )0726276( رق��������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

   052/6950809

فقدان جواز �سفرت
حممد     ليان  املدعو/  فقد  
عبا�س عثمان     - ال�شودان 
�شفره  ج����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
      )0726275( رق��������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

   052/6950809

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل��دع��و/ ل��ني حممد 
ال�شودان   - عثمان  عبا�س 
�شفره  ج����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
      )0645070( رق��������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

   052/6950809

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل��دع��و/ ان��ال��ي��زا دى 
الفلبني   - اوري��ل��ي��و  ب��ي��درو 
�شفره  ج����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
      )4918531( رق��������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

   050/6223893

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل��دع��و/ ع��ل��ي ح�شن 
م���ال���ك حم��ب��ت خ��������ان      - 
جواز   - اجلن�شية  باك�شتان 
�شفره رقم )6800652(      
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

   050/3170217
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اأخبـار الإمـارات

الطرق واملوا�سالت تدرج اإر�سادات توعوية ب�ساأن الرتام يف اأدلة القيادة االآمنة
•• دبي - وام:

اأدرج�����ت ه��ي��ئ��ة ال��ط��رق وامل���وا����ش���الت يف اأدل����ة ال��ق��ي��ادة الآم���ن���ة ال��ت��ي مت 
اأ�شناف  جلميع   - ال�شياقة  ملتدربي  املعتمد  للمنهج  كمرجع  اعتمادها 
التعامل  ب�شاأن  والتثقيفية  التوعوية  الإر���ش��ادات  بع�س   - القيادة  رخ�س 
ال�شحيح مع حركة ال��رتام يف ال�شارع .. وذلك متا�شيا مع حتقيق روؤية 
الهيئة يف تنقل اآمن و�شهل للجميع والعمل على حماية الأط��راف كافة 
من وقوع احلوادث املرورية اأو احلد من املخالفات والغرامات . واأو�شح 
اأن   .. الهيئة  يف  الرتخي�س  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  املدير  بهروزيان  اأحمد 
م�شروع ترام دبي الذي �شيتم تد�شينه يف نوفمرب املقبل يعترب الأول من 

دبي  يف  احلديث  املوا�شالت  لنظام  كبرية  اإ�شافة  وه��و  ال��دول��ة  يف  نوعه 
الطريق  م�شتخدمي  على  يتعني  للرتام  واآم��ن��ة  �شل�شة  حركة  ول�شمان 
ت�شميميها  مت  التي  الأر�شية  والعالمات  الإر�شادية  الالفتات  مالحظة 
اإنه مت البدء يف توعية  خ�شي�شا ل�شمان الت�شغيل الآمن للرتام . وقال 
وتثقيف متدربي القيادة اجلدد يف معاهد ومراكز تعليم القيادة يف دبي 
بالأ�شول املتبعة حلركة الرتام يف ال�شارع وذلك من خالل حتديث اأدلة 
النظرية  اأ�شا�شيا لجتياز الختبارات  تعد متطلبا  والتي  الآمنة  القيادة 
وغر�س  املعرفة  اإث��راء  يف  ت�شهم  حيث  الرخ�شة  على  للح�شول  الالزمة 
ال��وع��ي لديهم  زي���ادة  اإىل  ي���وؤدي  امل��روري��ة م��ا  الإي��ج��اب��ي للثقافة  املفهوم 
اأن  يف �شبيل حتقيق الأم��ن والأم���ان خ��الل القيادة . واأ���ش��اف بهروزيان 

الإر�شادية  املعلومات  اأهم  الوقت احلايل حتتوي  الآمنة يف  القيادة  اأدل��ة 
اأولوية  واأب��رزه��ا تو�شيح  ال�شارع  ال��رتام يف  التعامل مع حركة  يف كيفية 
امل�شارات حلركة الرتام عند قدومه حيث يجب على جميع م�شتخدمي 
الوحيد  وال�شتثناء  للرتام  الأولوية  اإعطاء  امل�شاة  ذلك  يف  مبا  الطريق 
لهذه القاعدة هي مركبات الطوارئ كما ينبغي على م�شتخدمي الطرق 
غري  اأو  مبا�شر  ب�شكل  ال���رتام  حركة  يعيق  ق��د  ن�شاط  اأي  ع��ن  الم��ت��ن��اع 

مبا�شر.
يت�شمن دليل القيادة الآمنة اأي�شا قيود العبور والدخول نظرا لطبيعة 
ال���رتام حيث مينع امل�����ش��اة م��ن ع��ب��ور اأو ال��دخ��ول يف خ��ط��وط ال���رتام ما 
اأن��ه يف حال ح��دوث اأي ح��وادث مرورية  مل ي�شمح بذلك بو�شوح ف�شال 

البقاء يف  املتورطة يف احل��ادث  الأط���راف  ال��رتام ج��زءا منها على  يكون 
اأن  واأكد  ال�شري بقدر الإمكان.  مكان احلادث ب�شرط عدم عرقلة حركة 
جديدة  معلومات  تت�شمن  وق��د  ال�شنوية  للمراجعة  تخ�شع  الكتيبات 
 . املرورية  بالقواعد  اللتزام  درج��ات  اأعلى  لتحقيق  املقبلة  ال�شنوات  يف 
ولفت اإىل اأن هذه الكتيبات تهدف اإىل تعزيز مفهوم ال�شتخدام ال�شليم 
الر�شادات  اتباع  كيفية  يف  القيادة  رخ�شة  على  اجل��دد  احلا�شلني  اأم��ام 
و�شهل  اآم��ن  تنقل  ل�شمان  ال���رتام  منطقة  يف  �شليم  ب�شكل  والتعليمات 
يف  بالرتام  اخلا�شة  الأر�شية  والعالمات  الالفتات  تهدف  كما  للجميع 
يف  كافة  الطريق  م�شتخدمي  اإىل  مهمة  ر�شالة  تو�شيل  اإىل  دب��ي  اإم��ارة 

اأهمية النتباه اإليها واتباعها بال�شكل ال�شليم .

ويل عهد راأ�ش اخليمة ي�سيد مببادرات موؤ�س�سة حممد بن را�سد لالأعمال اخلريية

االإدارة املركزية لتنمية املوارد الب�سرية تعتمد نظام اإدارة االأداء حلكومة عجمان

الدفاع املدين يف عجمان وكلية املدينة اجلامعية يبحثان التعاون يف جمال اال�سرتاطات االأمنية للوقاية وال�سالمة

•• راأ�ص اخليمة -وام:

اأ�شاد �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود 
راأ�س  القا�شمي ويل عهد  بن �شقر 
التي  اخل��ريي��ة  ب��امل��ب��ادرات  اخليمة 
را�شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  تنفذها 
اخلريية  ل����الأع����م����ال  م���ك���ت���وم  اآل 
والإن�������ش���ان���ي���ة وال����ت����ي ت���ه���دف اىل 
واإن�شانية  اجتماعية  برامج  تقدمي 
ت��اأم��ني احلياة  ت�����ش��اه��م يف  خ��ريي��ة 
ل��ل��م��واط��ن��ني يف خمتلف  ال��ك��رمي��ة 
اإم���ارات ال��دول��ة وال��ت��ي ك��ان اخرها 
���ش��الت لالأعرا�س  ان�����ش��اء  م�����ش��روع 
يف اإم�����ارات ال��دول��ة اىل ج��ان��ب مد 
وامل�����ش��اع��دة للمحتاجني  ال��ع��ون  ي��د 
الدولة.  وخ��ارج  داخل  واملت�شررين 
ا�شتقباله  خ�����الل  ����ش���م���وه  واأك��������د 
امل�شت�شار اإبراهيم بوملحة م�شت�شار 

واملتعففني  املحتاجني  ومتطلبات 
من املقيمني يف الدولة. واطلع ويل 
ع��ه��د راأ�����س اخل��ي��م��ة خ���الل اللقاء 
بوملحة  اإب���راه���ي���م  امل�����ش��ت�����ش��ار  م���ن 
للموؤ�ش�شة  اجل��دي��دة  امل��ب��ادرة  على 
اإمارة  يف  لالأفراح  �شالتني  لإن�شاء 
راأ�س اخليمة بتكلفة ترتاوح مابني 
وبقدرة  دره��م  مليون   16  -  15
ا�شتيعابية ت�شل ل� 1200 �شخ�س 
تخفيف  اىل  امل������ب������ادرة  وت�����ه�����دف 
تكاليف الأعرا�س على املقبلني على 
الزواج من �شباب الدولة ما ي�شاهم 
بعيدا  وامنة  م�شتقرة  ا�شر  بناء  يف 
عن الأعباء املالية التي تكون عبئا 
الزواج  على  املقبلني  ك��اه��ل  ي��ره��ق 
لروؤية  جت�شيدا  امل��ب��ادرة  ت��اأت��ي  كما 
ال��ر���ش��ي��دة يف دع���م برامج  ال��ق��ي��ادة 

الزواج لل�شباب املواطن. 

راأ������س  ���ش��ت�����ش��م��ل  امل�����ب�����ادرة  اأن  اىل 
اخل��ي��م��ة وال��ف��ج��رية وع��ج��م��ان وام 
من  النطالقة  �شتكون  و  القيوين 
راأ�س اخليمة حيث مت النتهاء من 
و�شع املخططات الن�شائية و�شيتم 
الفرتة  يف  الج��������راءات  ا���ش��ت��ك��م��ال 
ال���ق���ادم���ة ب��ع��د ا����ش���ت���الم الرا����ش���ي 
من  امل�����ش��روع.  عليها  �شيقام  ال��ت��ي 
العما�س  اأحمد  �شعادة  اأك��د  جانبه 
ملوؤ�ش�شة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
لل�شيانة  �شعود  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
واخل����دم����ات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ع��ل��ى دور 
موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم 
والإن�شانية  اخل���ريي���ة  ل���الأع���م���ال 
م�شاريع  طرح  يف  عليها  والقائمني 
من  ت�����ش��ع��ى  اج���ت���م���اع���ي  ب���ع���د  ذات 
وهذه  امل��واط��ن  ا�شعاد  اىل  خاللها 
ت�شجيع  ع���ل���ى  ت�������ش���اع���د  امل������ب������ادرة 

لل�شوؤون  ال�شمو حاكم دبي  �شاحب 
رئي�س  نائب  والإن�شانية  الثقافية 
بن  حممد  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء  جمل�س 
اآل مكتوم لالأعمال اخلريية  را�شد 
والإن�شانية ام�س بالديوان المريي 
بالدور الكبري للموؤ�ش�شة يف جمال 
دع�����م ب����رام����ج ال���ع���م���ل اخل������ريي يف 
خاللها  من  تتلم�س  والتي  الدولة 
ب���رام���ج خريية  ت���ق���دمي  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
تنفيذا  امل���واط���ن���ة  ب���الأ����ش���ر  ت��ع��ن��ى 
ل�شاحب  ال�����ش��ام��ي��ة  ل��ل��ت��وج��ي��ه��ات 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
ال��ذي ي��ويل امل��واط��ن ج��ل اهتمامه 
ورعايته مبا يحقق احلياة الكرمية 
لالأ�شر الإماراتية يف خمتلف اإمارات 
احتياجات  ���ش��د  وك���ذل���ك  ال���دول���ة 

امل�����ش��ت�����ش��ار بوملحة  ���ش��ع��ادة  واأ����ش���ار 
للموؤ�ش�شة  اجل���دي���دة  امل���ب���ادرة  اأن 
ال�شابقة  للمبادرات  امتدادا  تعترب 
فلل  بناء  يف  املوؤ�ش�شة  نفذتها  التي 
للمواطنني يف امارات الدولة والتي 
احلياة  ت��وف��ري  يف  ب��ال��ن��ج��اح  تكللت 
تنفيذا  وذلك  للمواطنني  الكرمية 
لروؤية املوؤ�ش�شة .. موؤكدا ان املبادرة 
اجلديدة تعترب اأف�شل عمل تقدمه 
يف  ال���زواج  على  للمقبلني  املوؤ�ش�شة 
�شالت  ا�شعار  وارتفاع  الغالء  ظل 
العرا�س يف الدولة وهذا ما يجعل 
الوقت  ����ش���روري���ة يف  امل����ب����ادرة  م���ن 
الماراتي  ال�شباب  ل��دع��م  احل���ايل 
ع��ن �شالتني لالأفراح  ع��ب��ارة  وه��ي 
يف  خمتلفتني  منطقتني  يف  ت��ق��ام 
قاعات   8 وت�شمان  اخليمة  راأ����س 
لإق���ام���ة ح��ف��الت الع���را����س. ونوه 

املتميز  الأداء  اأ���ش��ح��اب  ومت��ك��ني 
للوظائف  القيادية  وال�شلوكيات 

القيادية. 
ب�����اأن دورة  ك��م��ا ن����وه ال�������ش���وي���دي 
�شرتكز  للموظفني  الأداء  اإدارة 
وهي  اأ�شا�شية  رك��ائ��ز  ثالثة  على 
ال�شلوكية  وال��ك��ف��اءات  الأه�����داف 
والتطوير امل�شتمر. و تنق�شم دورة 
اإدارة الأداء للموظفني اإىل ثالَث 
ومتوا�شلة  م�����ش��ت��م��رة  م����راح����ل 
املرحلة  تركز  ال��ع��ام، حيث  ط��وال 
وتليها  )التخطيط.  على  الأوىل 
امل���رح���ل���ة ال���ث���ان���ي���ة )امل����راج����ع����ة(

الثالثة  باملرحلة  ال���دورة  وتختم 
اأهمية  على  تاأكيدا  .و  )التقييم( 
املتحيزة،  وغري  املن�شفة  املعاملة 
ب����ال����ع����الوات  ال����ن����ظ����ام  رب������ط  مت 

•• عجمان : الفجر

اع��ت��م��د ال�����ش��ي��خ اأح��م��د ب��ن حميد 
احلاكم  ممثل  النعيمي  را�شد  بن 
لل�شوؤون الإدارية واملالية نظام اإدارة 
الذي  و   ، الأداء حلكومة عجمان 
لتحقيق  املهمة  الآل��ي��ات  من  يعّد 
لدوائر  الإ�شرتاتيجية  الأه���داف 
احلكومية،اإ�شافة  عجمان  اإم��ارة 
اإىل كونه اأحد العنا�شر الأ�شا�شية 
تعترب  التي  الأداء،  ثقافة  لإر�شاء 
ال��دائ��رة يف  لنجاح  ع��ام��اًل حيوياً 
حتقيق اأهدافها، كما توفر عملية 
منهجية  للموظفني  الأداء  اإدارة 
املوؤ�ش�شي،يوفر  الأداء  لتح�شني 
املالئمة  الأدوات  اأي�����ش��ا  ال��ن��ظ��ام 
املتميز،  الأداء  وم��ك��اف��اأة  لتقدير 
الأداء  ال��ف��ر���ش��ة م��ع��اجل��ة  وت��ت��ي��ح 
و يطبق نظام  املتدين وحت�شينه. 
الفئات  جميع  ع��ل��ى  الأداء  اإدارة 
عجمان  حل���ك���وم���ة  ال���وظ���ي���ف���ي���ة 
اخلدمة  ل���ق���ان���ون  واخل���ا����ش���ع���ني 
امل��دن��ي��ة.واأف��اد ���ش��ع��ادة را���ش��د عبد 
ال�شويدي  ج����ربان  ب��ن  ال��رح��م��ن 
لتنمية  امل��رك��زي��ة  الإدارة  م��دي��ر 
امل������وارد ال��ب�����ش��ري��ة اأن����ه ب��ن��اء على 
ا�شتدامة  نحو  احلكومة  توجهات 
التطور والنمو والتميز مت اإعداد 
نظام اإدارة الأداء للموظفني بناء 
العاملية  مل��م��ار���ش��ات.  اأف�����ش��ال  على 

واملحلية .
نظام  ب���اأن  ال�شويدي  اأ���ش��اف  كما 
حتقق  اإىل  ي��ه��دف  الأداء  اإدارة 
التوجهات الإ�شرتاتيجية للدائرة 
اإ�شرتاتيجيات  م����ن  وامل��ن��ب��ث��ق��ة 
بيئة  اإي�����ج�����اد  واإىل  احل����ك����وم����ة، 
علمي  اأ���ش��ا���س  ع��ل��ى  تعتمد  ع��م��ل 
الأداء.  وت��ط��وي��ر  مل��راق��ب��ة  وعملي 
اإط��ار عمل  اإىل توفري  كما ي�شعى 
املوظفني  اأداء  ل��ت��ق��ي��ي��م  مم��ن��ه��ج 
وت����وف����ري �����ش����ورة وا�����ش����ح����ة عن 
توقعات الأداء، وت�شجيع التوا�شل 
واحل�������وار امل��ن��ت��ظ��م وال���ب���ّن���اء بني 
امل���دراء وامل��وظ��ف��ني ب��ه��دف تعزيز 
امل�شتمرين،  وال���ت���ط���ور  ال��ت��ع��ل��م 
الأداء  حت��دي��د  اإىل  وب��الإ���ش��اف��ة 
املمتاز وال�شتفادة منه يف تطوير 
املتدين  الأداء  وحت���دي���د  الأداء 
مبكرة  م���راح���ل  يف  وت�����ش��ح��ي��ح��ه 
ل���زي���ادة ال��ر���ش��ا ال��وظ��ي��ف��ي ورفع 
الإن��ت��اج��ي��ة ودرج���ة الل��ت��زام بناء 
عملهم  اأّن  ملوظفني  اإدراك����ا  على 
تقدير  م���و����ش���ع  واإجن�����ازات�����ه�����م 
ال�شويدي  اأك�����د  ك��م��ا  واح��������رتام. 
الأداء  اإدارة  ن���ظ���ام  ع��ل��ىاأه��م��ي��ة 
منهجية  و�شع  النظام  اأن  ،حيث 
املكافاآت  لربط  ومنطقية  علمية 
مب�شتوى  وال���ع���الوات  واحل���واف���ز 
تقدير  على  للعمل  �شعيا  الأداء 
املتميزة  الأداء  ون��ت��ائ��ج  الإن���ت���اج 

التي  ال�شفافية  م�شتوى  وتعزيز 
ت��ت�����ش��م ب���ه���ا ح���ك���وم���ة ع���ج���م���ان . 
وا�شحا  اإط�������ارا  ال���ن���ظ���ام  وي�����ش��ع 
ل��ع��م��ل��ي��ة ال���رب���ط وال��ت��ن�����ش��ي��ق بني 
العمل،  وف���ري���ق  ال���ف���رد،  اأه������داف 
واأه��������داف ال����دائ����رة ب�����ش��ك��ل ع���ام.

وع���م���ل���ي���ة م���ت���ك���ام���ل���ة ووا����ش���ح���ة 
لتحليل م�شتوى الأداء ودفعه اإىل 
ينعك�س  ب�شكل  والتطوير  التنمية 
يف  العمل  منظومة  على  اإيجابيا 
اأن  يذكر  و   . احلكومية  ال��دوائ��ر 
امل���وارد  لتنمية  امل��رك��زي��ة  الإدارة 
املرحلة  خ���الل  ���ش��ت��ب��داأ  الب�شرية 
التدريبية  ال���دورات  عقد  املقبلة 
احلمالت  وتنفيذ  العمل  وور����س 
القطاع  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ت��وع��ي��ة 
ا�شتيعاب  ل�������ش���م���ان  احل���ك���وم���ي 
حكومة  يف  ال���ع���ام���ل���ني  الأف���������راد 
النظام  ع��م��ل  ل��ك��ي��ف��ي��ة  ع��ج��م��ان 
ي���درك  م��رح��ل��ة  اإىل  وال���و����ش���ول 
ه��و متوقع  م��ا  م��وظ��ف  ك��ل  فيها 
النظام  تطبيق  ول�����ش��م��ان  م��ن��ه. 
بالطريقة ال�شحيحة �شيتم عقد 
ما يزيد عن ع�شر ور�شة تعريفية 
حكومة  يف  امل���وظ���ف���ني  جل���م���ي���ع 
عن  تعريفية  وح��م��الت  ع��ج��م��ان 
اإىل  بالإ�شافة   ، اجل��دي��د  النظام 
والتوعوية  التعريفية  احلمالت 
احلكومية  الدوائر  م�شتوى  على 

بالإمارة.

الت�شجيعية  وامل���ك���اف���اأة  ال���دوري���ة 
التظلم  اآل���ي���ات  اإىل  وب��الإ���ش��اف��ة 
والعرتا�س التي ميكن للموظف 
الأم�����ور  اإزاء  ل��ل��ت��ظ��ل��م  اإت���ب���اع���ه���ا 
ال��ن��اج��م��ة م���ن ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ق��ي��ي��م.

النظام  مي���ي���ز  م����ا  اأن  واأ������ش�����اف 
التي  وامل�شوؤوليات  الأدوار  حتديد 
واملوظف و  املدير  تقع على عاتق 
الب�شرية و الإدارة  امل��وارد  وحدات 
الب�شرية،  امل��وارد  لتنمية  املركزية 
ال�شام�شي  عبيد  م���وزة  واأ���ش��اف��ت 
ال�شيا�شات  ق�������ش���م  اأول  م����دي����ر 
املوارد  لتنمية  امل��رك��زي��ة  ب����الإدارة 
الب�شرية باأن النظام هو جزء من 
للموارد  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ة 
عجمان  حل����ك����وم����ة  ال���ب�������ش���ري���ة 
�شيا�شات  و����ش���ع  اإىل  وال���ه���ادف���ة 
واأن��ظ��م��ة ع�����ش��ري��ة م���وح���دة على 
م�شتوى احلكومة وذلك لتطوير 
وال�شتفادة  الب�شرية  امل���وارد  اأداء 
ومتكينها  الوطنية  الكفاءات  من 
واملهارية  املهنية  قدراتها  وتعزيز 
و�شول اإىل اأعلى م�شتويات الأداء 

املتميز والإنتاج يف الإمارة.
ياأتي  ال��ن��ظ��ام  اأن  اإىل  واأ�����ش����ارت 
كمنهج ا�شرتاتيجي لإدارة وقيا�س 
زيادة  يف  ي�شهم  مب��ا  العمل  �شري 
تطوير العمل والإنتاج يف الدوائر 
التوا�شل  وت�شجيع  احل��ك��وم��ي��ة. 
والأف���راد،  امل�شئولني  بني  الفعال 

القبال  ع��ل��ى  الم���ارات���ي  ال�����ش��ب��اب 
الق�شاء على  ال��زواج وبالتايل  على 
ان  م��وؤك��دا   .. ال��دول��ة  يف  العنو�شة 
امل���ب���ادرة ل مي��ك��ن ال��ن��ظ��ر ل��ه��ا على 
اأو مبنى بل هو هدف  انها م�شروع 
احلياة  توفري  يف  للموؤ�ش�شة  �شامي 
والأ�شر  املواطنني  واإ�شعاد  الكرمية 

درا�شة  بعد  تاأتي  والتي  الماراتية 
يف  الجتماعي  للو�شع  م�شتفي�شة 
زاهر  �شالح  اللقاء  ح�شر  الدولة. 
املزروعي مدير عام موؤ�ش�شة حممد 
لالأعمال  م���ك���ت���وم  اآل  را�����ش����د  ب����ن 
�شامل  واأحمد  والإن�شانية  اخلريية 
ادارة  جم���ل�������س  ع�������ش���و  ال��ب��خ��ي��ت��ي 

�شعود  ب��ن  حممد  ال�شيخ  موؤ�ش�شة 
املجتمعية  واخل���دم���ات  ل��ل�����ش��ي��ان��ة 
ال��زع��اب��ي م�شوؤول  ���ش��وف��ه  واأح��م��د 
موؤ�ش�شة  يف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  اخل���دم���ة 
لل�شيانة  �شعود  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
من  وع����دد  املجتمعية  واخل���دم���ات 

امل�شوؤولني. 

ترجمة لروؤية عجمان 2021 

بلدية عجمان ت�ستمر يف تنفيذ مبادرة الدائرة اخل�سراء 

االحتاد الن�سائي وبرنامج االأمم املتحدة االإمنائي يعرفان 
باملوازنات احل�سابية امل�ستجيبة للنوع االجتماعي 

•• عجمان : الفجر 

ل���روؤي���ة ح��ك��وم��ة عجمان  ت��رج��م��ة 
2021 وتوجهاتها نحو القت�شاد 
التنمية  ل���ت���ح���ق���ي���ق  الأخ�����������ش�����ر 
من  و�شعيا   ، ب���الإم���ارة  امل�����ش��ت��دام��ة 
دائرة البلدية والتخطيط بعجمان 
ل���ت���ط���ب���ي���ق م���������ش����ارات الق���ت�������ش���اد 
الأخ�شر يف كافة منهجيات عملها 
بتوجيه من ال�شيخ را�شد بن حميد 
البلدية  دائ������رة  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي 
ومبتابعة  ب��ع��ج��م��ان  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
العام  املدير  اأحمد  اإبراهيم  يحيى 
مبادرة  تنفيذ  با�شتمرار  ل��ل��دائ��رة 
الدائرة  على  اخل�شراء(  )ل��دائ��رة 
التي اأطلقت قبل عامني بالتن�شيق 
مع كافة قطاعاتها حلماية البيئة 
امل�شتدامة  ال���ت���ن���م���ي���ة  وحت���ق���ي���ق 
امل���ن�������ش���ودة ، ب���ه���دف ال��ت��ق��ل��ي��ل من 
الناجم  ال��ب��ي��ئ��ي  ال��ت��ل��وث  خم��اط��ر 
اليومية  ال�شلبية  امل��م��ار���ش��ات  ع��ن 
املت�شببة بذلك والتي تلحق ال�شرر 
بالعنا�شر البيئة ومبا فيه ترجمة 
القت�شاد  م�����وؤمت�����ر  ل���ت���و����ش���ي���ات 
الدائرة  ن��ظ��م��ت��ه  ال����ذي  الأخ�����ش��ر 
الدولية  م��وؤمت��رات��ه��ا  اأه����م  ك���اأح���د 

التي تعقد دوريا مب�شاركة عاملية.
اإب���راه���ي���م  ي��ح��ي��ى  اأك������د  ذل�����ك  اإىل 
اأح���م���د م���دي���ر ع����ام ال����دائ����رة ب���اأن 
م��ب��ادرة ال��دائ��رة اخل�����ش��راء تعترب 
م����ن اأه�������م امل������ب������ادرات اخل�������ش���راء 
املجتمعية  ل��ل��م�����ش��وؤول��ي��ة  ت��رج��م��ة 
ال�����دائ�����رة �شمن  ت��ع��ت��م��ده��ا  ال���ت���ي 
اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ات��ه��ا وت��ع��ام��الت��ه��ا مع 
الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ني لفتا  ال�����ش��رك��اء 
امل�شروع  تنفيذ  م��وا���ش��ل��ة   اأه��م��ي��ة 
واملباين  البيئة  ح��م��اي��ة  يف  ودوره 

اخل�شراء بعجمان .

•• اأبوظبي-وام:

بداأت ام�س اأعمال ور�شة عمل حول املوازنات احل�شابية 
الحتاد  ينظمها  ال��ت��ي  الج��ت��م��اع��ي  ل��ل��ن��وع  امل�شتجيبة 
املتحدة  الأمم  ب��رن��ام��ج  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ع��ام  الن�شائي 
يف  اأي���ام  ثالثة  ت�شتمر  التي  الور�شة  تهدف  الإمن��ائ��ي. 
على  ال�����ش��وء  ت�شليط  اإىل   .. اأب��وظ��ب��ي  يف  الحت���اد  مقر 
م��ف��ه��وم ال���ن���وع الج��ت��م��اع��ي وال��ع��الق��ة ب���ني امل���وازن���ات 
النوع  واإدم��اج  الجتماعي  النوع  لحتياجات  امل�شتجيبة 
الجتماعي يف التنمية مع بيان خطوات تنفيذ موازنة 
م�شتجيبة للنوع الجتماعي و بع�س الأمثلة. ومت خالل 
املوازنات  اأهداف  ا�شتعرا�س   .. الور�شة  اليوم الأول من 
واملواثيق  امل���وازن���ة  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  وت�شليط  امل�شتجيبة 
الجتماعي  ال��ن��وع  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ع��ام��ة  ب�شفة  ال��دول��ي��ة 
مر�شي  مايا  الدكتورة  وا�شتعر�شت  باملوازنة.  وعالقته 
رئي�س فريق العمل يف جمال النوع الجتماعي يف املركز 
القليمي لربنامج الأمم املتحدة المنائي يف القاهرة.. 
النوع  لح��ت��ي��اج��ات  امل�شتجيبة  امل���وازن���ات  ب��ني  ال��ع��الق��ة 
الج��ت��م��اع��ي واإدم����اج ال��ن��وع الج��ت��م��اع��ي وال��ع��الق��ة بني 
الواجب  ال�شروط  وناق�شت  وامل��وازن��ة.  الربملان  من  كل 
ت��وف��ره��ا ل��ت��ط��ب��ي��ق ���ش��ي��ا���ش��ات ال��ت��خ��ط��ي��ط م���ن منظور 
ح�شب  م�شنفة  البيانات  توافر  مثل  الجتماعي  النوع 
اجلن�شني وموؤ�شرات لفجوات النوع الجتماعي واإجراء 

الأ�شا�شية  الأن�����ش��ط��ة  ب��ت��وزي��ع  تتعلق  حتليلية  درا���ش��ات 
خ��ا���ش��ة ال��درا���ش��ات اخل��ا���ش��ة ب��ال��ت��ن��ب��وؤ ت��واف��ر الأجهزة 
ال��ت��خ��ط��ي��ط��ي��ة وتدريب  ال��ف��ن��ي��ة  وال���ك���ف���اءات  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
وا�شتعر�شت  الجتماعي.  النوع  منظور  على  العاملني 
الدكتورة مايا ا�شرتاتيجية التنمية ال�شاملة من منظور 
النوع الجتماعي ووجود خطة قومية �شاملة مت�شمنة 
ال���ن���وع الج��ت��م��اع��ي ووج�����ود ت��ق�����ش��ي��م اقليمي  ق�����ش��اي��ا 
توافر خطة  �شرورة  موؤكدة  للدولة..  ال�شيا�شي  للحيز 
ا�شرتاتيجيو وخطط عمل وطنية لتمكني املراأة ووجود 
اآلية وطنية للنهو�س باملراأة والتي تندرج حتت اخلطط 
ال�شرتاتيجية التي يعمل عليها الحتاد الن�شائي العام. 
اأن م��ف��ه��وم ال��ن��وع الج��ت��م��اع��ي ه��و م��ن املفاهيم  ي��ذك��ر 
الأمم���ي���ة ال��ت��ي ظ��ه��رت م��ن��ذ اأوا����ش���ط ال��ت�����ش��ع��ي��ن��ات من 
الثقافية  اخلا�شية  اإىل  ي�شري  وال���ذي  امل��ا���ش��ي  ال��ق��رن 
والجتماعية التي حتدد الأدوار الجتماعية التي يقوم 
ا�شتخدام  واإن��اث يف املجتمع. وامتد  بها اجلن�شني ذكور 
ال�شرتاتيجي  التخطيط  جم��ال  لي�شمل  املفهوم  ه��ذا 
املوازنة مل تعد  اإع��داد  اأن عملية  املوازنات حيث  وو�شع 
واإمنا  فقط  والإي�����رادات  النفقات  ب��ني  امل��وازن��ة  تتوخى 
اأ�شبحت تتوخى ا�شتغالل املوارد املتاحة بطريقة تت�شم 
الحتياجات  لتلبية  والن�����ش��اف  وال��ف��ع��ال��ي��ة  ب��ال��ك��ف��اءة 
لتحقيق  واإن���اث  ذك��ور  م��ن  املواطنني  لعموم  الأ�شا�شية 

اأهداف التنمية القت�شادية والجتماعية.

الهند�شية  ال�������ش���وؤون  ق���ط���اع  م���ن 
واخلدمات امل�شاندة.

 واأكد مدير عام الدائرة باأن مهام 
فريق عمل جلنة املباين اخل�شراء 
خماطر  ور���ش��د  متابعة  يف  تتمثل 
التاأثريات  ج���راء  البيئي  ال��ت��ل��وث 
والطرق  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  اخل��ارج��ي��ة 
الكفيلة بتقليل التاأثريات ال�شلبية 
ي�شر  ال���ذي  ال��ت��ل��وث  ع��ن  الناجمة 
ب��ع��ن��ا���ش��ر ال��ب��ي��ئ��ة وم���ا ت��خ��ط��ط له 
الدائرة من تنفيذ امل�شاريع البيئية 
لأف�شل  اخل�����ش��راء  وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا 
خدمة  �شاأنها  من  التي  املمار�شات 
اإىل  م�شرياً  الإم����ارة  يف  املتعاملني 
الوقت  نف�س  يف  ي��ت��زام��ن  ذل���ك  اأن 
مع اإطالق حمالت توعية وتثقيف 
تهدف اإىل التوعية للمجتمع حول 
كيفية امل�شاهمة يف تر�شيد ا�شتهالك 
تاأثري  من  البيئة  وحماية  الطاقة 
الع�شوائية  ال��ك��ه��رب��اء  مت���دي���دات 
وتقليل  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  وامل�����ول�����دات 
تدويرها  واإع��ادة  الأوراق  ا�شتخدام 
مب��ا ي��خ��دم امل��ب��اين اخل�����ش��راء هذا 
بالإ�شافة اإىل تقليل الآثار ال�شلبية 
اأعمال  ع��ن  ال��ن��اج��م��ة  البيئة  ع��ل��ى 
التحتية  والبنية  الطرق  وم�شاريع 
تنفذها  وال��ت��ي  ال�شحي  وال�شرف 
والقطاع  بع�س اجلهات احلكومية 
ب�شرورة  وت���وج���ي���ه���ه���م  اخل����ا�����س 
وا�شتخدام  الإط���ارات  تدوير  اإع��ادة 
ال�شديقة  وامل������ع������دات  الج�����ه�����زة 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة وال����ت����ي ت���ت���م م����ن خ���الل 
املبادرة  ه���ذه  م��ن��ه��ج��ي��ات   ت��ط��ب��ي��ق 
النبعاث  قيا�س  تبني  اأهمها  وم��ن 
ممار�شات  ع��ن  الناجم  الكربونية 
خاطئة ميار�شها القطاع ال�شناعي 
والبني  والطرق  الإن�شاءات  وقطاع 

وتطبيقات الدائرة.

 وبني باأن دائرة البلدية والتخطيط 
ت���ع���م���ل ع���ل���ى اإج���������راء ال����درا�����ش����ات 
بزيادة  اخل��ط��ط  وتنفيذ  اخل��ا���ش��ة 
اخل�شراء  امل�����ش��ط��ح��ات  م�����ش��اح��ة 
واإن�������ش���اء ح���دائ���ق ج���دي���دة تخدم 
ت��و���ش��ي��ات موؤمتر  اجل��م��ه��ور وف���ق 
بعد  الأخ�����ش��ر  لالقت�شاد  عجمان 
اخل�شراء  امل���ب���اين  جل��ن��ة  ت�����ش��ك��ي��ل 
هذا  املعنية  الإدارات  مع  بالتن�شيق 
من  الكثري  اإط��الق  اإىل  بالإ�شافة 
مثل  للبيئة  ال�����ش��دي��ق��ة  امل���ب���ادرات 
اأكيا�س بال�شتيكية  يوم بال  مبادرة 
يف  الدائرة  م�شاركة  اإىل  بالإ�شافة 
واملوؤمترات  الأح����داث  م��ن  الكثري 
وامل�����ش��اب��ق��ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة اأو 

الإقليمية اأو والدولية.
واأو����ش���ح م��دي��ر ع���ام ال���دائ���رة باأن 
اإعداد  تت�شمن  امل��ب��ادرة  تطبيقات 
درا�شات خا�شة بالتوعية والتثقيف 
وطرق  لو�شائل  بعجمان  للمجتمع 
احلفاظ على البيئة و والتي يقوم 
متخ�ش�س  عمل  ف��ري��ق  ب��اإع��داده��ا 
والبيئة  العامة  ال�شحة  قطاع  من 
م���ع فريق  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  ب���ال���دائ���رة 
اخل�شراء  باملباين  اخلا�س  العمل 

•• عجمان-وام:

املدينة  كلية  وف��د  م��ع  عجمان  يف  امل���دين  للدفاع  العامة  الإدارة  بحثت 
اجلامعية .. �شبل تعزيز التعاون بني اجلانبني يف جمال تنمية و تدريب 
الدفاع  ت��خ��دم عمل  ودورات  ب��رام��ج  اإي��ج��اد  خ��الل  م��ن  الب�شرية  امل����وارد 
خا�شة  وال�شالمة  للوقاية  الأمنية  ال�شرتاطات  جم��ال  بجانب  امل��دين 
جاء  الإجتماعية.  الفعاليات  يف  امل�شاركات  اإىل  اإ�شافة  الكلية  مبنى  يف 
العامة  الإدارة  مدير  املطرو�شي  �شعيد  �شالح  العميد  زي��ارة  خالل  ذلك 
رئي�س  ال�شام�شي  اأحمد  خالد  الرائد  يرافقه  الكلية  اإىل  امل��دين  للدفاع 
وحدة  مدير  احلمادي  علي  واأمينة  الأداء  وتطوير  الإ�شرتاتيجية  ق�شم 
التخطيط الإ�شرتاتيجي يف الإدارة . واأكد املطرو�شي على الدور التنموي 
واإ�شهامها  الب�شرية  الكوادر  تطوير  يف  بعجمان  اجلامعية  املدينة  لكلية 
يف تغذية العمل بالكفاءات املنا�شبة على اأن يتم م�شتقبال توثيق مذكرة 

التفاهم يف املجالت امل�شرتكة للطرفني .

جلنة حقوق االإن�سان يف وزارة الداخلية تعقد اجتماعها يف عجمان
•• عجمان -وام:

يف  الإن�شان  حقوق  جلنة  ناق�شت 
اجتماعها  خالل  الداخلية  وزارة 
العامة  القيادات  جهود  اخلام�س 
حقوق  جم������ال  يف  ال������������وزارة  يف 
الإن�������ش���ان م���ن خ����الل امل����ب����ادرات 
الوعي  وزي������ادة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
بثقافة حقوق الإن�شان وم�شاعفة 
العمل اأكر حلماية فئات املجتمع 
اجلرائم  ���ش��ح��اي��ا  خ��ا���ش��ة  ك��اف��ة 
واملراأة وحماية الأطفال وامل�شنني. 
ال��ذي عقد يف   - الجتماع  ح�شر 
مبني الإمارات يف القيادة العامة 
ل�شرطة عجمان - �شعادة العميد 
ع��ل��ى ع��ب��د اهلل ع��ل��وان ق��ائ��د عام 

وجميع  دب��ي  �شرطة  يف  الإن�����ش��ان 
يف  الإن�����ش��ان  حقوق  جلنة  اأع�شاء 
الجتماع  واأك��د  الداخلية.  وزارة 
حماية املعاقني والعمالة امل�شاندة 
وم�شاعفة  ح���ك���م���ه���م  يف  وم������ن 
ال���دور ال���ذي ت��ق��وم ب��ه ال����وزارة يف 
قانونية  ح��م��اي��ة  و���ش��ائ��ل  ت��وف��ري 
لكي  املجتمعية  الفئات  ه��ذه  لكل 
ب���الأم���ن والأم�������ان. و تابع  ت��ن��ع��م 
اخلا�شة  ال�شتعدادات  الجتماع 
العاملي  ال�����ي�����وم  ب������  ب����الح����ت����ف����ال 
ال���ذي ي�شادف  حل��ق��وق الإن�����ش��ان 
ال��ع��ا���ش��ر م���ن دي�����ش��م��رب م���ن كل 
التو�شيات  وا����ش���ت���ع���ر����س  ع������ام. 
املقبولة اخلا�شة بوزارة الداخلية 
ال�شتعرا�س  ب��اآل��ي��ة  يتعلق  فيما 

الدوري ال�شامل يف جمال حقوق 
الإن�شان والتي �شيتم ت�شمينها يف 
للدولة  الثالث  الوطني  التقرير 
حقوق  ملجل�س  �شي�شلم  ومبوجبه 
ل���الأمم املتحدة  ال��ت��اب��ع  الإن�����ش��ان 
واأك�����د   .2016 ع�����ام  ن���ه���اي���ة  يف 
اأح���م���د حم��م��د نخريه  ال��ع��م��ي��د 
القيادات  ج��م��ي��ع  ع��م��ل  ����ش���رورة 
ع���ل���ى حت���ق���ي���ق اأع�����ل�����ى م���ع���دلت 
حقوق  يف  امل��ف��اه��ي��م  ت��ر���ش��ي��خ  يف 
وامل�شوؤولية  وال��ع��دال��ة  الإن�����ش��ان 
تكون  اأن  على  والعمل  املجتمعية 
الإم�����ارات واح���ة الأم����ن والأم����ان 
يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  منظور  وف��ق 
 2014 ال�شرتاتيجية  اخل��ط��ة 

 .2016 -

اأحمد  والعميد  عجمان  �شرطة 
حممد نخريه مدير اإدارة حقوق 
الإن�شان يف وزارة الداخلية رئي�س 
الإن�شان  اخلا�شة حلقوق  اللجنة 

يف الوزارة والعميد حممد خليفة 
املرر مدير عام ديوان وكيل الوزارة 
والعميد الدكتور حممد عبد اهلل 
حلقوق  العامة  الإدارة  مدير  املر 
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االإمارات ملتالزمة داون تطلق مبادرة تطوعية اإجتماعية تربوية جديدة
•• دبي-وام:

اأطلقت جمعية المارات ملتالزمة داون مبادرة تطوعية اإجتماعية تربوية 
جديدة حتت عنوان �شكرا مدر�شتي تهدف اإىل بحث اأوجه التعاون امل�شرتك 
بني اجلمعية واملدار�س والتعرف على حتديات دمج طلبة متالزمة داون 
اإدارة  جمل�س  رئي�شة  الها�شمي  اأحمد  ال�شيد  �شونيا  وقالت   . املدار�س  يف 
اجلمعية ان املبادرة تهدف اإىل التعرف على املوؤ�ش�شات التعليمية واإداراتها 
عن قرب ومعرفة التحديات التي تواجه هذه املوؤ�ش�شات وحماولة تذليلها 
متالزمة  ذوي  من  املدجمني  اأبناءها  يخ�س  فيما  الأ�شر  مع  والتن�شيق 
ق��رب على  ك��ذل��ك الط���الع ع��ن  امل��ب��ادرة ت�شتهدف  ان  واأ���ش��اف��ت   . داون 
ال�شعوبات التي تواجه املدجمني يف املوؤ�ش�شات التعليمية والوقوف على 

م�شتوى وقدرات الطالب اأثناء دجمهم وم�شتوى اخلدمات املقدمة لهذه 
الفئة يف املوؤ�ش�شات التعليمية وتوعية وتثقيف الأ�شر والهيئة التعليمية 
والطالب والإطالع على الر�شوم املفرو�شة على فئة ذوي متالزمة داون 
واإمكانية توفري خ�شومات لهم وتعزيز اآليات التوا�شل بني اأولياء اأمور 
الطلبة املدجمني واملوؤ�ش�شات التعليمية. وقالت ان �شعار لكل طفل احلق 
يف التعليم هو �شعار عاملي ترجمته دولة الإمارات اإىل واقع ملمو�س بناء 
على اإهتمام الدولة باملنظومة التعليمية وتطويرها حيث ان التعليم هو 
 .. الناجح  املجتمع  ورق��ي  ح�شارة  عليها  ترتكز  التي  الأ�شا�شية  القاعدة 
امل�شادق  والت�شريعات  بالقوانني  يكفل  الإم���ارات  د�شتور  ان  اإىل  م�شرية 
الإعاقة  ذوي  من  الأ�شخا�س  دمج  اأن  ..كما  للجميع  التعليم  حق  عليها 
ان  الها�شمي  واأو�شحت  الدولة.  حترتمها  م�شوؤولية  العامة  املدار�س  يف 

يوجد  التي  واخلا�شة  احلكومية  التعليمية  املوؤ�ش�شات  ت�شتهدف  املبادرة 
جميع  م��ن  التعليم  يف  م��دجم��ون  داون  م��ت��الزم��ة  ذوي  م��ن  طلبة  فيها 
اجلن�شيات ..منوهة باأن عدد املدجمني تعليميا من ذوي متالزمة داون 
يبلغ 69 فردا منهم 20 يف احل�شانات و40 يف املدار�س احلكومية و9 
يف املدار�س اخلا�شة من الذكور والناث. وتاأتي هذه املبادرة من منطلق 
ومن  داون  ملتالزمة  الإم���ارات  جمعية  اإدارة  جمل�س  وم�شوؤولية  حر�س 
خالل الدرا�شة واملعرفة باإحتياجات هذه الفئة حيث تبنتها �شونيا ال�شيد 
ت�شم  التي  التعليمية  املوؤ�ش�شات  م��ع  التوا�شل  بهدف  الها�شمي  اأح��م��د 
طالب من ذوي متالزمة داون للوقوف على حقيقة الأو�شاع والتحديات 
املتعلقة بالدمج التعليمي يف ح�شانات ومدار�س الدولة من خالل عقد 
الطلبة  اأم���ور  واأول��ي��اء  املوؤ�ش�شات  لهذه  العليا  الإدارات  م��ع  اجتماعات 

يف  التعليمي  الدمج  واق��ع  ومل�س  معهم  التوا�شل  قنوات  وفتح  املدجمني 
هذه املوؤ�ش�شات. من جانبها قالت نوال احلاج نا�شر ع�شوة جمل�س اإدارة 
جمعية الإمارات ملتالزمة داون رئي�شة ق�شم تنمية املهارات ان وفدا ميثل 
اأهال مدر�شتي من اجلمعية قام بزيارة اأربع موؤ�ش�شات تعليمية حكومية 
وخا�شة ..مو�شحة ان اللجنة ك�شفت عن بع�س املالحظات امليدانية من 
واقع هذه الزيارات اأبرزها حاجة بع�س املوؤ�ش�شات التعليمية اإىل اأخ�شائي 
املوؤ�ش�شات  بع�س  وان  نطق  واأخ�شائي  �شلوك  تعديل  واأخ�شائي  نف�شي 
الأمور  اأول��ي��اء  مع  مناق�شتها  يتم  ول  الفردية  اخلطة  ت�شع  التعليمية 
بالإ�شافة اإىل ان م�شتوى الطالب يف ف�شول الرتبية اخلا�شة اأكادمييا 
�شعيف يف عدد من املوؤ�ش�شات التعليمية يف حني ان بع�شها ي�شاعف ر�شوم 

الدرا�شة لذوي متالزمة داون .

ينفذها قطاع الأن�صطة والبيئة املدر�صية

 الرتبية حتدد اأجندة عمل ومنهجية تطوير املجتمع املدر�سي وبيئته واأن�سطة الطلبة
•• دبي-الفجر:

والبيئة  الأن�����ش��ط��ة  ق��ط��اع  اأ���ش�����س 
الرتبية  وزارة  يف  امل����در�����ش����ي����ة 
جديد  مدر�شي  ملجتمع  والتعليم 
قائم يف بيئته واأن�شطته وم�شمونه 
والبتكار  الإب��������داع  ع��ل��ى  ال���ع���ام 
املوهوبني  الدولة  اأبناء  واكت�شاف 
ورعايتهم،  امل��ج��الت  خمتلف  يف 
واإك�����ش��اب��ه��م م��ه��ارات ال��ق��رن 21، 
واأدوات ومقومات مواكبة الع�شر 
و�شع  كما  امل�شتقبل،  وم�شتجدات 
قطاع الأن�شطة مبجمل ما ر�شده 
من م�شروعات وبرامج ومبادرات، 
متطورة  مل�����ش��ارات  ال��زاوي��ة  حجر 
الهوية  ق��ي��م  ت��ع��زي��ز  ت�����ش��ت��ه��دف 
الوطنية يف نفو�س الطلبة وتنمية 

قدراتهم وا�شتثمار طاقاتهم .
 ( التعليم  تطوير  خلطة  ووف��ق��اً 

 2021 2015
و�شعت  ف��ق��د   ،)
الوزارة برناجماً 
لك�������ت���������������ش�������اف 
امل�����������وه�����������ب�����������ني 
وامل���������ب���������دع���������ني 
وامل������ت������ف������وق������ني 
ت�شعى  ح�����ي�����ث 
عرب  ال����������������وزارة 
لتنمية  خطتها 
التطوع  ث��ق��اف��ة 
برامج  ب��ت��ف��ع��ي��ل 
التطوع للطالب 

قيادية  م��ه��ارات  لبناء  واملعلمني 
علمية  اأندية  واإن�شاء  واجتماعية 
ومهنية وفنية وخلق نواة طالبية 
العربية  ال��ل��غ��ة  يف  امل��ب��دع��ني  م��ن 
جمتمعية  ����ش���راك���ات  وت��اأ���ش��ي�����س 
امل�شارات  يف  ال���ط���الب  ل���ت���دري���ب 
برامج  وتطوير  املتنوعة  املهنية 
ت��غ��ذي��ة م��در���ش��ي��ة ول��ي��اق��ة بدنية 
العلوم  يف  متميزين  اأبطال  وبناء 
الأوملبية  والأل��ع��اب  والريا�شيات 
نف�شه  ال�����وق�����ت  يف  امل����ع����ت����م����دة.  
ت�شعى ال����وزارة م��ن خ��الل حمور 
ال��ت��دري��ب والإر�����ش����اد امل��ه��ن��ي اإىل 
للطلبة  امل�شتمر  التدريب  توفري 
بالتعاون  وخارجها  الدولة  داخل 
وتطوير  املختلفة  القطاعات  مع 

التعليمية،  للعملية  ه��ام  ك��راف��د 
و���ش��غ��ل اأوق�����ات ال���ف���راغ مب��ا يعود 

على الطلبة بالنفع .

م�صروعات متكاملة الأهداف
وت�شتهدف اإدارة التغذية وال�شحة 
مدر�شية  حياة  �شياغة  املدر�شية، 
ج����دي����دة يف امل����ي����دان ال����رتب����وي، 
وذلك حتقيقاً لهدفها العام الذي 
وهو  جهودها  كل  حوله  تتمحور 
ب��ني الرتبية  ال��رتاب��ط  ت��ع��زي��ز   (
البدنية واأمناط احلياة ال�شحية 
املوؤ�شرات  ب��ع�����س  خ����الل  م���ن   ،)
بالتقييم  امل��ت�����ش��ل��ة  وال���ق���ي���ا����س 
اجل�شم،  ك��ت��ل��ة  مل���وؤ����ش���ر  ال�������دوري 
والنوعية  ال�شحية،  وال��وج��ب��ات 
املدر�شي،  ل��ل��م��ج��ت��م��ع  ال�����ش��ح��ي��ة 
وتفعيل  ال�شمنة،  معدل  وخف�س 
ال���ط���ل���ب���ة  دور 
الأن���������ش����ط����ة  يف 
امل��������رت��������ب��������ط��������ة 
بال�شحة العامة 

.
اإدارة  وت���ت���ب���ن���ى 
حزمة  ال��ت��غ��ذي��ة 
امل�شروعات  م��ن 
 (  : اأه�������م�������ه�������ا 
تطوير  م�شروع 
امل��������ق��������ا���������ش��������ف 
 ،) امل�����در������ش�����ي�����ة 
وه���و ي��رك��ز على 
املعايري  تطبيق 
توريد  يف  اخلا�شة  وال�شرتاطات 
)م�شروع  و  للمقا�شف،  الأغ��ذي��ة 
ال�����ش��ج��ل ال�����ش��ح��ي الل���ك���رتوين 
ان�شاء  اإىل  وي���ه���دف   ،) ل��ل��ط��ال��ب 
اإلكرتونية  �شحية  بيانات  قاعدة 
تطبيق  ج����ان����ب  اإىل  ل���ل���ط���ل���ب���ة، 
)منهاج حكمة (، ويخت�س باإدراج 
املمار�شات ال�شحية كمنهج للحياة 
مي��ار���ش��ه ال��ط��ال��ب ي��وم��ي��اً، ف�شاًل 
من  ح��زم��ة  الإدارة  اإط�����الق  ع���ن 
التثقيفية  وال���ربام���ج  احل��م��الت 
الوعي  م�شتوى  لرفع  ال�شحية، 
وتعزيز  ال��ط��ل��ب��ة  ب���ني  ال�����ش��ح��ي 
ال�شحية  وال�����ش��ل��وك��ي��ات  ال���ع���ادات 
اأو���ش��اط��ه��م، م��ع رب��ط فعاليات  يف 
العاملية،  ال�����ش��ح��ة  ب���اأي���ام  ال��ط��ل��ب��ة 

ك��م��ا اأن���ه���ا م�����ش��ت��م��دة مم���ا اأك����دت 
 2021  ( الإم�����ارات  روؤي����ة  عليه 
اأن ي�شهم  (، فيما يتعلق ب�شرورة 
اإ�شهاماً قيماً  اإماراتي  كل مواطن 
يف اإمن���اء وط��ن��ه، ع��ن ط��ري��ق بناء 
م��ع��ارف��ه وا���ش��ت��ث��م��ار م��واه��ب��ه يف 

البتكار والريادة .

دعم مهارات القرن 21
اأج���ن���دة قطاع  مل��ا حملته  ووف���ق���اً   
الأهداف  حت��ددت  فقد  الأن�شطة، 
املهارات  تطوير  ادارة   ( ل�  العامة 
التح�شيل  دع���م  مقدمتها  يف   ،)
ال��ع��ل��م��ي وم����ه����ارات ال���ق���رن 21 
التعلم،  ع��ل��ى  ال��ط��ال��ب  وحت��ف��ي��ز 
والإب�������داع  الب���ت���ك���ار  روح  وخ���ل���ق 
مهارات  وت���ع���زي���ز  ن��ف��و���ش��ه��م،  يف 
التوا�شل باللغة العربية ومهارات 
ويرتبط  ل��دي��ه،  والتعلم  البحث 
املوؤ�شرات  من  العديد  ب��الأه��داف 
اأندية  وت�شغيل  اإن�����ش��اء   : اأه��م��ه��ا 
علمية وفنية ومهنية يف املجالت 
الطلبة  وم�شاركة  ال��ع��الق��ة،  ذات 
الدولية  والفعاليات  املناف�شات  يف 
ور�شد  والإق���ل���ي���م���ي���ة،  وامل��ح��ل��ي��ة 
و�شهادات  وامل��ي��دال��ي��ات  اجل���وائ���ز 
م�شابقات  يف  املح�شلة  ال��ت��ق��دي��ر 
م����ه����ارات الإم�����������ارات، واجل����وائ����ز 
وامليداليات املح�شلة يف امل�شابقات 
على امل�شتوى اخلليجي والإقليمي 
اإىل  ال��دول��ي��ة،  امل�شابقات  وك��ذل��ك 
بن�شبة  املرتبطة  املوؤ�شرات  جانب 
بالرحالت  امل��ل��ت��ح��ق��ني  ال��ط��ل��ب��ة 
حلقة،  لكل  والرتفيهية  العلمية 
م�شابقات  يف  امل�����ش��ارك��ة  ون�����ش��ب��ة 
والعلمية،  ال���رتب���وي���ة  ال��ب��ح��وث 

واأوملبياد اللغة العربية .

وم�صابقات  علمية  اأنــديــة 
ومع�صكرات هادفة

ومبادرات  م�شروعات  وت�شمنت 
العلمية  الأندية  الإدارة مبادرة ) 

م�شروع الإر�شاد الأكادميي املهني 
برامج  واإدراج  احللقات  جميع  يف 
تدريبية ومهنية ت�شهم يف توفري 
بالتخ�ش�شات  اخلا�شة  املعلومات 
الطالب  ل�����دى  ال���ع���م���ل  وق����ط����اع 
و�شيتوفر الإر�شاد اإلكرتونيا وعن 
طريق الإعالم الرقمي والفعاليات 
الإر�شادية  وال���ربام���ج  ال��ت��وع��وي��ة 
وكيل  الكو�س  اأم��ل  �شعادة  وقالت 
امل�شاعد  والتعليم  الرتبية  وزارة 
اإن  امل��در���ش��ي��ة  والبيئة  لالأن�شطة 
الرتقاء  ن��ح��و  م��ا���ش��ي��ة  ال������وزارة 
احلكومية،  امل����دار�����س  مب�����ش��ت��وى 
منوذجاً  ل��ت��ك��ون 
ل�����������������الإب�����������������داع 
لفتة  وال��ن��ب��وغ، 
معايل  اأن  اإىل 
ح�شني احلمادي 
الرتبية  وزي������ر 
وال��ت��ع��ل��ي��م، وجه 
ب��ت��وف��ري ك���ل ما 
اإجناح  �شاأنه  من 
التحول  عملية 
التي  ال����ن����وع����ي 
�����ش����ت���������ش����ه����ده����ا 
الدولة  م��دار���س 
ك��م��ا وجه  ال���ق���ادم���ة،  ال���ف���رتة  يف 
البيئة  لتكون  ال�شبل،  كل  بتذليل 
للطلبة،  ج���ذب���اً  اأ����ش���د  امل��در���ش��ي��ة 
واأك����ر رح��اب��ة ل���ش��ت��ي��ع��اب جميع 
اأن�شطتهم املبتكرة، �شواء كان ذلك 
مت�شاًل باإبداعات الطلبة العلمية 
واملعرفية، اأو تفوقهم يف املجالت 
وال���ري���ا����ش���ي���ة، وغري  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
والأن�شطة  امل����ج����الت  م���ن  ذل����ك 
�شعادتها  واأو�شحت   . الرتفيهية 
انتهى،  الأن���������ش����ط����ة  ق����ط����اع  اأن 
م���وؤخ���راً، م��ن و���ش��ع اأج��ن��دة عمل 
منطلقات  من  منبثقة  تنفيذية، 
 2015  ( التعليم  تطوير  خطة 
وحمورها  واأه��داف��ه��ا،   )  2021
البتكار،  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م  ال��رئ��ي�����س 

اأن���دي���ة  ب��ت��اأ���ش��ي�����س  ت��ق�����ش��ي  و   ،)
للطلبة  وفنية  ثقافية  و  علمية 
واخلا�شة،  احلكومية  املدار�س  يف 
ت�����ش��ت��ه��دف ���ش��ق��ل امل���واه���ب لدى 
الطلبة ، واإيجاد م�شارات حقيقية 
، واإح���ي���اء تراث  امل���واه���ب  ل��ت��ب��ن��ي 
الأجداد وتر�شيخ الولء، وبرنامج 
امل�شابقات (، وينطلق الربنامج   (
امل�شتوى  على  م�شابقات  لإع����داد 
تبداأ  الت�شعيد  بطريقة  الوطني 
وتنتهي  املنطقة  ثم  املدر�شة  من 
بهدف  ال���وط���ن���ي،  امل�����ش��ت��وى  اإىل 
املتعددة  امل��ه��ارات  الطلبة  اإك�شاب 

ون�������ق�������ل ث���������ورة 
من  ال����ت����ع����ل����ي����م 
املعلم اإىل املتعلم 
ع������������ن ط������ري������ق 
امل�������م�������ار��������ش�������ات 
اإىل  التطبيقية، 
برنامج  ج���ان���ب 
ال�������رح�������الت   (
 ،) ال���رتف���ي���ه���ي���ة 
ويت�شمن تنظيم 
مع�شكرات  ع���دة 
ط��������الب��������ي��������ة يف 
امل����������������ج����������������الت 

الواحد  اليوم  مع�شكر   ( املختلفة 
مع�شكر   – علمية  مع�شكرات   –
�شقل  اإىل  وي����رم����ي   ،) ال���ف���ن���ون 
املواهب الفنية للطلبة يف جو من 
املرح، و تعزيز الولء للوطن من 
خالل اأن�شطة متعددة، اإ�شافة اإىل 
الإم���ارات  ف��رق  تاأهيل   ( برنامج 
(، ومن  ل��ل��م�����ش��ارك��ات اخل��ارج��ي��ة 
خ���الل ال��ربن��ام��ج ت��ع��م��ل ال����وزارة 
املدر�شية  ال��ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ري  ع���ل���ى 
الطالب من ممار�شة  التي متكن 
الأن�������ش���ط���ة ال��ف��ن��ي��ة يف جم����الت 
املختلفة،  وال���ث���ق���اف���ة  ال���ف���ن���ون 
الت�شال  م��ه��ارات  تنمية  ب��ه��دف 
وال���ت���وا����ش���ل، وت��ن��م��ي��ة امل����ه����ارات 
امل�شرح  ال��ل��غ��وي��ة، وال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى 

واإث��راء ح�شيلتهم  لتنمية وعيهم 
امل��ع��رف��ي��ة يف ج��ان��ب ال��وق��اي��ة من 

الأمرا�س .

التطوير يطول ريا�ض الأطفال
الأن�شطة  قطاع  الرتكيز  وب��ق��در 
امل��در���ش��ي��ة ع��ل��ى جانب  وال��ب��ي��ئ��ة 
واللياقة  وال���ت���غ���ذي���ة  ال�������ش���ح���ة 
البدنية، يركز القطاع كذلك ومن 
خالل اإدارة ) الرتبية الريا�شية ( 
على تعزيز ثقافة الريا�شة لتكون 
جزًء من ممار�شات احلياة اليومية 
املجال  ب��ف��ت��ح  وذل������ك  ل��ل��ط��ل��ب��ة، 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف خمتلف  اأم��ام��ه��م 
برامج الرتبية البدنية، وتطوير 
املتخ�ش�شة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  امل���راك���ز 
الأومل��ب��ي��ة، وو�شع  ال��ري��ا���ش��ات  يف 
برنامج ريا�شي متخ�ش�س ملرحلة 
ي�شتهدف   ،) الأط���ف���ال  ري��ا���س   (
ونف�شياً  ري��ا���ش��ي��اً  ال��ط��ف��ل  ب���ن���اء 
وذه��ن��ي��اً واج��ت��م��اع��ي��اً م���ن خالل 
، والعمل على  الريا�شي  الن�شاط 
اأبطال متميزين يف خمتلف  بناء 
الريا�شية،  وامل�شابقات  الأل��ع��اب، 
م���ع ال��ع��ن��اي��ة ب��ال��ط��ل��ب��ة م���ن ذوي 
وتاأهيل  اخل��ا���ش��ة،  الح��ت��ي��اج��ات 
خلو�س  ع������ام  ب�������ش���ك���ل  ال���ط���ل���ب���ة 
وربطهم  ال��ري��ا���ش��ي��ة،  امل�����ش��اب��ق��ات 

بالأن�شطة الك�شفية املركزية .
وت�شهد املرحلة املقبلة حركة تطور 
الأن�شطة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ن��وع��ي��ة 
الك�شفية، من خالل اإعداد خميم 
مركزاً  ل��ي��ك��ون  ال��ك�����ش��ف��ي  را����ش���د 
الطالبية  والأن�شطة  للفعاليات 
امل��ت��ن��وع��ة، وت��ع��زي��ز ون�����ش��ر ثقافة 
املرتبطة  والقيم  الك�شفي  العمل 
الطلبة،  واأه��داف��ه، يف �شفوف  به 
باملناف�شات  اله��ت��م��ام  ج��ان��ب  اإىل 
�شيتم  مبوجبها  التي  الريا�شية، 
م�شتعداً  ل��ي��ك��ون  ال��ط��ال��ب  اإع����داد 
للم�شاركة يف املناف�شات الريا�شية 
وم����ت����ف����ه����م����اً مل���ع���ن���ى ال���ت���ن���اف�������س 

تنفيذ  ع���ن  ف�����ش��اًل  ال���ري���ا����ش���ي، 
واملبادرات  الربامج  اآخر من  عدد 
منها ) الأوملبياد املدر�شي (، الذي 
يهدف اإىل اكت�شاف وانتقاء اأف�شل 
املتميزة  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال��ع��ن��ا���ش��ر 
املحددة  ال��ري��ا���ش��ي��ة  الأل���ع���اب  يف 
لهذه البطولة ، و ) م�شروع كرة 
القدم (، الذي يرمي اإىل اكت�شاف 
القدم،  كرة  يف  املتميزين  الطلبة 
وت�����ش��ك��ي��ل ق���اع���دة ع��ري�����ش��ة من 
املمار�شني الريا�شيني املحرتفني، 
وي���ع���زز ذل����ك ب���رن���ام���ج )امل���راك���ز 
بالألعاب  املتخ�ش�شة  التدريبية 

ال�����ري�����ا������ش�����ي�����ة 
 ،) الأومل�������ب�������ي�������ة 
يخت�س  ال������ذي 
امل�شتوى  ب��رف��ع 
للطلبة  ال��ف��ن��ي 
ال����ري����ا�����ش����ة  يف 

الأوملبية .

الريا�شة  جن��وم 
يف املدار�س

منطلق  وم�������ن 
اه��ت��م��ام ال���وزارة 
الدولة  ب���اأب���ن���اء 

الريا�شات،  املوهوبني يف خمتلف 
الرتبية  اإدارة  ب����رام����ج  ف��ت��م��ت��د 
الطلبة  لك��ت�����ش��اف  ال��ري��ا���ش��ي��ة، 
 20 بعدد  واملتميزين  املوهوبني 
لعبة  كل  يف  امل�شتوى  فائق  طالباً 
مراكز   ( ع����ن  ف�������ش���اًل  اأومل����ب����ي����ة، 
ت���دري���ب ري��ا���ش��ة اجل��وج��ي�����ش��ت��و ( 
التي �شتعتني بن�شر هذه الريا�شة 
املميزة يف مدار�س الدولة ، وتويل 
بالطلبة  بالغاً  اهتماماً  ال����وزارة 
تخ�شي�س  خ���الل  م��ن  امل��ع��اق��ني، 
جمموعة برامج متقدمة لتعزيز 
ملمار�شة  وت��اأه��ي��ل��ه��م  م��ه��ارات��ه��م 
واملناف�شة  ال��ري��ا���ش��ي��ة  الأن�����ش��ط��ة 
الربامج  امل��ت��ن��وع��ة،  امل�شابقات  يف 
الريا�شية  باملناف�شات  اخل��ا���ش��ة 

بالقدر  املعاقني،  للطلبة  املطبقة 
وزارة  تركز  الهتمام،  من  نف�شه 
بطولت  ا�شتحداث  على  الرتبية 
وم���ن���اف�������ش���ات م��ت�����ش��ل��ة ب���ال���رتاث 
الإم���ارات���ي امل��م��ي��ز، ب��ه��دف تعزيز 
العمل  وق��ي��م  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��وي��ة 
الواحد  الفريق  وروح  اجلماعي 
املقرر  وم��ن  القيم،  م��ن  وغ��ريه��ا 
�شت�شهدها  ال��ت��ي  الأع��م��ال  �شمن 
اإج�������راء م�شح  امل��ق��ب��ل��ة،  امل���رح���ل���ة 
ل��ل��وق��وف ع��ل��ى م�شتوى  م��ي��داين 
الإم������ك������ان������ي������ات وال����ت����ج����ه����ي����زات 
للمعلمني،  امل��ت��وف��رة  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
�شعياً من الوزارة 
معلمي  لتمكني 
وم�������ع�������ل�������م�������ات 
ال�����������رتب�����������ي�����������ة 
ال��ري��ا���ش��ي��ة من 
اأداء دورهم على 

النحو املرجو .
خ������ط������وة  ويف 
تتجه  ن����وع����ي����ة 
و�شمن  ال����وزارة 
خطتها املتكاملة 
لقطاع الأن�شطة 
وال���������ب���������ي���������ئ���������ة 
املدر�شية، وفيما يتعلق على وجه 
الريا�شية،  ب��ال��رتب��ي��ة  ال��ت��ح��دي��د 
النجوم  باإمكانية  ال�شتعانة  اإىل 
الريا�شيني كقدوة ح�شن للطلبة 
امل���ج���ال احل���ي���وي، وذلك  يف ه���ذا 
لرفع م�شتوى الريا�شة املدر�شية، 
الرامية  ال����وزارة  توجهات  ودع��م 
لكت�شاف اأبطال وجنوم من اأبناء 
املتعددة  ال��ري��ا���ش��ات  يف  ال���دول���ة 
ال�شامل  ل��ل��ن��ه��و���س  وحت��ق��ي��ق��اً   .
ب���ق���ط���اع ال���ري���ا����ش���ة امل���در����ش���ي���ة، 
الكفاءة  ل���رف���ع  ال���������وزارة  ت��ت��ج��ه 
الرتبية  وموجهي  ملعلمي  املهنية 
تاأهيل  ج���ان���ب  اإىل  ال��ري��ا���ش��ي��ة، 
فنياً  الريا�شية  الرتبية  معلمات 

يف لعبة كرة القدم.

بتكلفة 10 ماليني درهم، و�صعة 345 �صخ�صًا

اجلرمن يفتتح قاعة يا�ش للتدريب يف فرع املوا�سالت املدر�سية باأبوظبي
•• دبي-الفجر:

اف���ت���ت���ح �����ش����ع����ادة حم���م���د ع���ب���داهلل 
موا�شالت  ع����ام  م���دي���ر  اجل���رم���ن 
يا�س  ق����اع����ة  م���ب���ن���ى  الإم��������������ارات؛ 
للتدريب يف حمطة بني يا�س بفرع 
باأبوظبي،  امل��در���ش��ي��ة  امل���وا����ش���الت 
واملخ�ش�شة لتقدمي خدمات نوعية 
عقد  خ��الل  م��ن  املوؤ�ش�شة  ملوظفي 
والتاأهيلية  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال���ربام���ج 
املختلفة،  واللقاءات  العمل  وور���س 
الفعاليات  اح��ت�����ش��ان  ع��ل��ى  ع����الوًة 

املجتمعية الكربى.
و�شهد اجلرمن حفل تد�شني القاعة 
بح�شور عدد من املدراء التنفيذيني 
ومدراء مراكز الأعمال وح�شد من 
النقل  و�شائقي  املوؤ�ش�شة  موظفي 
املدر�شي وم�شريف وم�شرفات النقل 
عدداً  احلفل  وت�شمن  وال�شالمة؛ 
ال�شعبية،  ال��رتاث��ي��ة  ال��ف��ق��رات  م��ن 
ومن اأداء رق�شة )اليولة( من قبل 
البتدائية،  البوادي  مدر�شة  طلبة 
فني  اأوب����ري����ت  ع���ر����س  ج���ان���ب  اإىل 
م��ن ق��ب��ل زه����رات م��در���ش��ة اللولو 
البتدائية حول اإجراءات ال�شالمة 

يف احلافلة املدر�شية.
واأك������د اجل���رم���ن خ����الل ك��ل��م��ت��ه يف 
ياأتي  ال��ق��اع��ة  اف��ت��ت��اح  اأن  احل���ف���ل 
ال�شرتاتيجية  للخطة  ا�شتكماًل 
خالل  م��ن  املوؤ�ش�شة  تطبقها  التي 
امل�شاريع  م����ن  جم���م���وع���ة  ت��ن��ف��ي��ذ 

اإىل  التطويرية واجلديدة، م�شرياً 
الكربى مع  القاعة  اأن وج��ود هذه 
يف  �شي�شهم  لها  امل�شاحبة  امل��راف��ق 
دعم خطط املوؤ�ش�شة ملواكبة جهود 
ال��ت��ط��وي��ر احل��ك��وم��ي��ة يف الإم�����ارة 
واخلطة  ال���ت���ن���م���وي���ة  وال���ن���ه�������ش���ة 
التطويرية ال�شاملة التي ت�شهدها 
2030م وخ��ا���ش��ة يف  روؤي�����ة  وف���ق 
والقت�شادية  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ج��الت 
واملوا�شالت  النقل  قطاع  وتطوير 
تخدم  املوؤ�ش�شة  ب���اأن  منوهاً  فيها، 
ق��اع��دة وا���ش��ع��ة م��ن امل��ت��ع��ام��ل��ني يف 
احلكومي  ال���ق���ط���اع  يف  اأب���وظ���ب���ي 
والغاز  النفط  وق��ط��اع  والتعليمي 
واملهني  املدين  املجتمع  وموؤ�ش�شات 
والإن�شاين، وغريها من القطاعات 
املوؤ�ش�شة  حر�س  م��وؤك��داً  احليوية، 
على مواكبة هذا النمو عرب توفري 

الإداري  ال���ت���ط���وي���ر  يف  اأ����ش���ا����ش���ي���ة 
اأن  اإىل  امل��وؤ���ش�����ش��ات، لف��ت��اً  وجن����اح 
وتو�شع  امل��وظ��ف��ني  ع���دد  ال��ن��م��و يف 
واخلدمات،  والأن�����ش��ط��ة  الأع���م���ال 
الربامج  يف  موازياً  تو�شعاً  يتطلب 
واأن  �شيما  ل  امل��ق��دم��ة،  التدريبية 
من  اأك��ر  اليوم  حتت�شن  املوؤ�ش�شة 
يف  وم��وظ��ف��ة  م��وظ��ف��اً   15250

جميع الفئات الوظيفية.
افتتاح  ب�شدد  املوؤ�ش�شة  ب��اأن  واأف���اد 
ع���دد م��ن امل��ب��اين اجل���دي���دة خالل 
الفرتة املقبلة، والتي �شتلبي تو�شع 
اأن�شطة املوؤ�ش�شة يف قطاع اخلدمات 
ومراكز  املدر�شي،  والنقل  الفنية، 
خ��دم��ة امل��ت��ع��ام��ل��ني، وغ���ريه���ا من 

املجالت املهمة.
وبدورها، قالت حنان حممد �شقر 
اخلدمات  لدائرة  التنفيذي  املدير 

توقعات  يلبي  اأن  �شاأنه  من  ما  كل 
املبنى  ه��ذا  ذل��ك  وم��ن  املتعاملني، 
وحيوياً  فاعاًل  ملتقى  ميثل  ال��ذي 

للتوا�شل والتكامل.
ووجه اجلرمن �شكره اإىل ال�شركاء 
الإ����ش���رتات���ي���ج���ي���ني ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة يف 
وجهودهم  اأب���وظ���ب���ي،  ال��ع��ا���ش��م��ة 
النوعية يف دعم وتطوير العاملني 
ب��امل��وؤ���ش�����ش��ة، وعلى  ال��ع��م��ل  وف�����رق 
وجمل�س  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  راأ���ش��ه��م 
لتعاونهما  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م،  اأب����وظ����ب����ي 
ال�����ربام�����ج  ت���ن���ف���ي���ذ  يف  ال�������دائ�������م 
وامل�شرفني  لل�شائقني  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
الأهداف  حتقيق  على  وحر�شهما 

الإ�شرتاتيجية امل�شرتكة.
العمل  ف���ري���ق  ث���م���ن ج���ه���ود  ك���م���ا   
القاعة،  اإجناز م�شروع  القائم على 
كركيزة  ال��ت��دري��ب  باأهمية  م��ن��ّوه��اً 

القاعة  اإن�����ش��اء  ت��ك��ل��ف��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة 
اإن�شاء القاعة بلغت  اجلديدة بلغت 
وا�شتغرقت  دره����م،  م��الي��ني   10
�شهراً،   14 الإن�����ش��ائ��ي��ة  عملياتها 
اإىل  ال�شتيعابية  طاقتها  وت�����ش��ل 
اأن  فيها  وروع���ي  �شخ�شاً،   345
اخلدمات  ل��ت��ق��دمي  م��ه��ي��اأة  ت��ك��ون 
التدريبية النوعية ومبا ي�شع اأكرب 
عدد من الكوادر الب�شرية للموؤ�ش�شة 
التدريبية  الح���ت���ي���اج���ات  ل��ت��ل��ب��ي��ة 
اخلا�شة بالإدارات ومراكز الأعمال 
خا�س  ب�شكل  اأبوظبي  يف  وال��ف��روع 
على  ال����دول����ة  اإم��������ارات  ب���اق���ي  ويف 
وج��ه ال��ع��م��وم، وم��ن ذل��ك الربامج 
ال���ت���وع���وي���ة وال���ت���اأه���ي���ل���ي���ة وور������س 
جانب  اإىل  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة  ال���ع���م���ل 
املجتمعية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ال��ل��ق��اءات 
الكربى، منوهة باأن ذلك �شينعك�س 

ب��ال�����ش��رورة ع��ل��ى م�شتوى  اإي��ج��اب��اً 
اخلدمات املقدمة ل�شركاء املوؤ�ش�شة 
النقل  ق��ط��اع��ات  يف  وم��ت��ع��ام��ل��ي��ه��ا 

والتاأجري واخلدمات الفنية.
اخلطة  ����ش���م���ن  اأن��������ه  واأ������ش�����اف�����ت 
املوؤ�ش�شة  يف  ال���ع���ام���ة  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
تنفيذ  مت  ف����ق����د  ال������ع������ام،  ل�����ه�����ذا 
وور�شة  تدريبياً  ب��رن��اجم��اً   158
ب���داي���ة العام  ع��م��ل خم��ت��ل��ف��ة م��ن��ذ 
اجلاري، وغطت اجلوانب الإدارية 
والأمن  اجل��ودة  واملالية وجم��الت 
املهنية، ونظم  وال�شحة  وال�شالمة 
امل��ع��ل��وم��ات، وال���ط���وارئ والأزم�����ات 
والتميز املوؤ�ش�شي والإبداع والبتكار 
والتدقيق، واملوارد الب�شرية، واإدارة 
املتعاملني،  وخ���دم���ة  الأ����ش���ط���ول، 
واحلوكمة  وال���ق���ي���ادة  والت�������ش���ال 

واملخاطر وغريها من املجالت.

جامعة خليفة تطلق �سل�سلة 
فعاليات اأبوظبي لالبتكار ريادة 

•• اأبوظبي -وام: 

اأطلقت جامعة خليفة ام�س مبادرتها اجلديدة �شل�شلة فعاليات اأبوظبي 
لالبتكار ريادة حيث يتم حتت هذه ال�شل�شلة تنظيم عدد من املوؤمترات 
املمار�شات  واأف�شل  الأدوات  لتوفري  والفعاليات  والندوات  العمل  وور���س 
العاملية  املمار�شات  لأف�شل  فهما  النتائج  ت�شمل  و�شوف  املعرفة  لقت�شاد 
وكيفية ت�شكيل اإطار لالبتكار مبا يتنا�شب مع الفر�س املتاحة يف اأبوظبي. 
الذي  اأبوظبي لالبتكار ريادة  �شل�شلة فعاليات  الأول يف  املوؤمتر  و ناق�س 
للتعليم  اأبوظبي  برعاية جمل�س  باأبوظبي  بفندق فريمونت  ام�س  اأقيم 
ب�شكل  رك���ز  ك��م��ا  وت�شويقها  ال��ف��ك��ري��ة  امللكية  بحماية  تتعلق  م��وا���ش��ي��ع 
وت�شويق  ا�شتخدامها حلماية  التي ميكن  الأ�شا�شية  الأدوات  خا�س على 
افتتح  املتحدة.  العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف  والتكنولوجيا  الخ��رتاع��ات 
املوؤمتر الدكتور تود لر�شن رئي�س جامعة خليفة والدكتور حممد املعال 
بح�شورالدكتور  اجلامعة  يف  والتطوير  للبحوث  الأول  الرئي�س  نائب 
عمرو ال�شوميي مدير تن�شيط الأبحاث يف قطاع التعليم العايل يف جمل�س 
عدد من  فيه  �شارك  الذى  املوؤمتر  فعاليات  وت�شمنت  للتعليم.  اأبوظبي 
وحمايتها  الفكرية  امللكية  جمال  فى  وامل�شئوؤلني  والكادمييني  اخلرباء 
�شريافيني  اأن����درو  خاللها  حت��دث  اجلل�شات  م��ن  جمموعة  وت�شويقها 
من  �شالح  واأح��م��د  و�شتوكتون  تاون�شند  كيلباتريك  م��ن  ويلي  وروج���ر 
اأف�شل  و  وت�شجيلها  الخ��رتاع  ب��راءات  اأ�شا�شيات  ..عن  و�شركاه  التميمي 
مراكز البتكار يف العامل. كما ا�شتعر�س الدكتور كيث جونز من جامعة 
بجامعة  ابتكار  ملركز  التنفيذي  الرئي�س  ج��ووي  ليم  وال��دك��ت��ور  خليفة 
نانياجن للتكنولوجيا يف �شنغافورة وبن �شو من مركز ابتكار كامربيدج يف 
الوليات املتحدة عن جتاربهم فى جمال البتكار وامللكية الفكرية وتهدف 
واأف�شل  الأدوات  توفري  اىل  خليفة  جامعة  تنظمها  التى  ري��ادة  �شل�شلة 
ال�شل�شلة  ه��ذه  نتائج  ت�شمل  حيث  املعرفة  اقت�شاد  لتطوير  املمار�شات 
لأف�شل  فهما  والفعاليات  واملوؤمترات  العمل  ور�س  من  عددا  ت�شم  التي 
املمار�شات العاملية وكيفية ت�شكيل اإطار لالبتكار مبا يتنا�شب مع الفر�س 
املتاحة يف اأبوظبي. وتعترب مبادرة ريادة مفتوحة اأمام الطلبة والباحثني 
الأكادمييني والإداريني والعاملني يف جمال امللكية الفكرية وامل�شتثمرين 
الكبرية مبا يف ذلك  وال�شركات  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  واأ�شحاب 
اجلهات احلكومية وعمالء منتجات التكنولوجيا والأ�شخا�س الراغبني 

يف معرفة املزيد عن وحت�شني عمليات امللكية الفكرية اخلا�شة بهم. 

الريا�صة املطورة 
لريا�ض  طريقها  تعرف 
الأوىل  للمرة  الأطفال 
ـــــــوم الإمــــــــــارات  وجن
مدار�صنا �ــصــيــافــة  يف 

اأندية علمية غري 
ومع�صكرات  م�صبوقة 
ك�صفية ل�صقل �صخ�صية 
الطلبة وتعزيز منظومة 
نــفــو�ــصــهــم يف  الـــقـــيـــم 

منظومة متكاملة 
ال�صحية  لــلــرعــايــة 
لياقة  على  واحلــفــاظ 
ــبــات  ــطــال الـــطـــالب وال
مبكرة �صن  من  البدنية 

مبادرات وم�صروعات نوعية ومبتكرة لإك�صاب الطلبة 
مهارات القرن 21 ومتكينهم من اأدوات امل�صتقبل

اأمل الكو�ض : حزمة الربامج التطويرية ت�صتهدف 
بناء معارف الطلبة وا�صتثمار مواهبهم يف البتكار 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمالت لل�س للتحف ذ.م.م 

- فرع ابوظبي 5 رخ�شة رقم:CN 1059824 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من 1*1 اىل 6*0.80

تعديل ا�شم جتاري:من/حمالت لل�س للتحف ذ.م.م - فرع ابوظبي
LALS NOVELTY STORS - LLC - ABU DHABI BRANCH

اىل/لل�س ريتيل �س.ذ.م.م - فرع ابوظبي 5
LALS RETAIL LLC - BRANCH OF ABU DHABI 5

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11242 بتاريخ 2014/10/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمالت لل�س للتحف ذ.م.م 

- فرع ابوظبي 17 رخ�شة رقم:CN 1506407 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من 7*0.65 اىل 5*0.80

تعديل ا�شم جتاري:من/حمالت لل�س للتحف ذ.م.م - فرع ابوظبي 17
LALS NOVELTY STORS - LLC - BRANCH OF ABU DHABI 17

اىل/لل�س ريتيل �س.ذ.م.م - فرع ابوظبي 17
LALS RETAIL LLC - BRANCH OF ABU DHABI 17

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11242 بتاريخ 2014/10/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمالت لل�س للتحف ذ.م.م 

- فرع ابوظبي 13 رخ�شة رقم:CN 1420025 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من 5*0.60 اىل 4*0.80

تعديل ا�شم جتاري:من/حمالت لل�س للتحف ذ.م.م - فرع ابوظبي 1
LALS NOVELTY STORS - LLC - BRANCH OF ABU DHABI 1

اىل/لل�س ريتيل �س.ذ.م.م - فرع ابوظبي 13
LALS RETAIL LLC - BRANCH OF ABU DHABI 13

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11242 بتاريخ 2014/10/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمالت لل�س للتحف ذ.م.م 

- فرع 8 رخ�شة رقم:CN 1159660 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من 3.44*1 اىل 5*1.20

تعديل ا�شم جتاري:من/حمالت لل�س للتحف ذ.م.م - فرع 4
LALS ANTIEQE STORES - BRANCH 4

اىل/لل�س ريتيل �س.ذ.م.م - فرع ابوظبي 8
LALS RETAIL LLC - BRANCH OF ABU DHABI 8

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11242 بتاريخ 2014/10/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمالت لل�س للتحف ذ.م.م 

- فرع ابوظبي 3 رخ�شة رقم:CN 1043816 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من 1*1 اىل 2*0.60

تعديل ا�شم جتاري:من/حمالت لل�س للتحف ذ.م.م - فرع ابوظبي
LALS NOVELTY STORS - LLC - ABU DHABI BRANCH

اىل/لل�س ريتيل �س.ذ.م.م - فرع ابوظبي 3
LALS RETAIL LLC - BRANCH OF ABU DHABI 3

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11242 بتاريخ 2014/10/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم وم�شاوي 

CN 1858287:الكربى ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حمد خلف احمد خلف العتيبة %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عتيبة خلف احمد خلف العتيبة

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

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

العدد 11242 بتاريخ 2014/10/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/املدينة العاملية لتنظيم 

املعار�س ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1480800 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حمد خلف احمد خلف العتيبة %25
تعديل ن�شب ال�شركاء

�شلطان �شامل ثعلوب �شامل الدرعي من 34% اىل %26
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 11242 بتاريخ 2014/10/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اخلليج 

لطالء املعادن ذ.م.م - ابوظبي
 رخ�شة رقم:CN 1028412 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 11242 بتاريخ 2014/10/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فينك�س للمقاولت 

CN 1357003:اللكرتوميكانيكية ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
اك�شاى ا�شوك ا�شوكان راجافان من 49% اىل %24

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ا�شوكان راجا خافان كري�شنان %25

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

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

العدد 11242 بتاريخ 2014/10/28

اإعــــــــــالن
للخياطة  البي�شاء  ال�ش�����ادة/املنارة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الن�شائية رخ�شة رقم:CN 1812904 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من 7.20*1.76 اىل 7.20*1
تعديل ا�شم جتاري:من/املنارة البي�شاء للخياطة الن�شائية 

WHITE LIGHTHOUSE LADIES TAILORING

اىل/املنارة البي�شاء للمالب�س الن�شائية
WHITE LIGHTHOUSE LADIES WEAR

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع احللي والك�ش�شوارات الغري ثمينة - بالتجزئة )4771110(
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع املالب�س الن�شائية اجلاهزة - بالتجزئة )4771102(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11242 بتاريخ 2014/10/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ور�شة �شتاندر لت�شليح 

ال�شيارات رخ�شة رقم:CN 1049437 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة غامن ح�شني �شالح احلارثي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة هيثم يو�شف اللزم %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عامر حممد �شامل �شعيد الكثريي

تعديل لوحة العالن / اجمايل من 0.10*6.0 اىل 6*1
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا العالن وال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

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

العدد 11242 بتاريخ 2014/10/28

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/اوت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شور�شينج لال�شت�شارات الدارية
 رخ�شة رقم:CN 1141794 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 11242 بتاريخ 2014/10/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كراج بن حمدون

 رخ�شة رقم:CN 1136448 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/نا�شر خمي�س علي �شلطان ال�شام�شي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ نا�شر خمي�س علي �شلطان ال�شام�شي من 100% اىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة علي خمي�س علي �شلطان ال�شام�شي %50

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن / اجمايل من 1*1 اىل 1*4

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/كراج بن حمدون

BIN HAMDOON GARAGE
اىل/كراج بن حمدون ذ.م.م

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

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

العدد 11242 بتاريخ 2014/10/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا 

CN 1103132:جرين لند رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 11242 بتاريخ 2014/10/28

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

النور ل�شالح الدرجات النارية
 رخ�شة رقم:CN 1311548 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 11242 بتاريخ 2014/10/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة عامر 

حممد لعمال النجارة واحلدادة امل�شلحة
 رخ�شة رقم:CN 1133749 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة علي عبداهلل �شعيد �شامل الكتبي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عامر حممد عامر عبيد املرر

تعديل نوع الرخ�شة/من جتارية اىل حرفية
العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 11242 بتاريخ 2014/10/28

الغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم CN 1167038 بال�شم التجاري الرحيق لالقم�شة 
الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  الن�شائية  واخلياطة 

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

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

العدد 11242 بتاريخ 2014/10/28

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/النخبة خلدمات تن�شيق  التنمية القت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

احلدائق ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1183418 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء

حممد احمد رحال من 25% اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شعيد حممد احمد حممد البلو�شي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل خليفة احمد حممود البلو�شي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11242 بتاريخ 2014/10/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

ال�شريع لعمال البالط والبال�شرت
 رخ�شة رقم:CN 1151399 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 11242 بتاريخ 2014/10/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/دكتور كار مليكانيك 

ال�شيارات رخ�شة رقم:CN 1719154 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة خلفان �شعيد النايلي �شيف ال�شام�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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•• را�ص اخليمة-وام:

ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة يف ق�شر �شموه ظهر ام�س دولة 
�شيخة ح�شينة واجد رئي�شة وزراء جمهورية بنجالدي�س ال�شعبية 
والوفد املرافق لها التي تزور البالد حاليا بح�شور �شعادة حممد 
ومت  الدولة.  لدي  ال�شعبية  بنجالدي�س  جمهورية  �شفري  عمران 
خالل املقابلة التي رحب فيها �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة 
برئي�شة وزراء بنجالدي�س والوفد املرافق لها ا�شتعرا�س العالقات 
القائمة بني دولة الإمارات وجمهورية بنجالدي�س و�شبل تعزيزها 

يف عدد من املجالت . من جانبها ا�شادت رئي�شة وزراء جمهورية 
كافة  يف  ال��دول��ة  ت�شهده  ال���ذي  احل�����ش��اري  بالتقدم  بنجالدي�س 
بها على  التي حتظى  الرفيعة  الطيبة واملكانة  املجالت وال�شمعة 
راأ���س اخليمة ماأدبة  ال�شمو حاكم  واأق��ام �شاحب  العاملي.  امل�شتوى 
 . لها  املرافق  والوفد  بنجالدي�س  وزراء  رئي�شة  �شرف  على  ع�شاء 
واملهند�س  القا�شمي  �شقر  بن  عمر  ال�شيخ  وامل��اأدب��ة  اللقاء  ح�شر 
ال�شيخ �شامل بن �شلطان بن �شقر القا�شمي رئي�س دائرة الطريان 
التنمية  دائ���رة  رئي�س  القا�شمي  كايد  ب��ن  حممد  وال�شيخ  امل��دين 
مدير  القا�شمي  حميد  بن  اأحمد  بن  يا�شر  وال�شيخ  القت�شادية 
عام �شركة اأ�شمنت الحتاد براأ�س اخليمة وال�شيخ حممد بن حميد 

بن عبداهلل القا�شمي الع�شو املنتدب لهيئة املنطقة احلرة براأ�س 
اخليمة ومعايل مرمي بنت حممد خلفان الرومي وزيرة ال�شوؤون 
وعبدالعزيز  لل�شيفة  املرافقة  ال�شرف  بعثة  رئي�شة  الجتماعية 
الوطني الحت��ادي ويو�شف عبيد  املجل�س  الزعابي ع�شو  عبداهلل 
راأ�س اخليمة  اإدارة غرفة جتارة و�شناعة  النعيمي رئي�س جمل�س 
اأحمد ال�شال م�شت�شار �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة  و�شالح 
وحممد اأحمد الكيت امل�شت�شار يف الديوان الأمريي وفوازعبداهلل 
حاكم  ال�شمو  ل�شاحب  اخل��ا���س  ال�شكرتري  الطنيجي  جمعة  ب��ن 
راأ�س اخليمة و�شعادة �شعيد بن حجر ال�شحي �شفري الدولة لدى 

جمهورية بنجالدي�س وعدد من امل�شئولني. 

•• راأ�ص اخليمة-وام:

دولة  موؤ�ش�شي  اآخ��ر  لرحيل  الرابعة  ال��ذك��رى  حتل 
الحتاد .. املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ �شقر بن 
املغفور  �شكل رحمه اهلل مع  الذي  القا�شمي  حممد 
له باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
اأع�شاء الحتاد  املوؤ�ش�شون  وال�شيوخ  طيب اهلل ثراه 
الذين توفاهم اهلل.. اللبنة الأوىل لنطالق م�شرية 
ال�شيخ �شقر  ب����اإذن اهلل  ل��ه  امل��غ��ف��ور  ول���د   . الحت����اد 
القا�شمي عام 1918 يف مدينة راأ�س اخليمة ون�شاأ 
اإ�شالمية عربية يف كنف والده ال�شيخ حممد  ن�شاأة 
ك��ان حاكما  ال���ذي  القا�شمى  �شلطان  ب��ن  ���ش��امل  ب��ن 
وات�شف   1919  -  1917 لالإمارة ما بني عامي 
اإبداء  يف  وال�شجاعة  الإرادة  وق��وة  واحللم  بالهدوء 
الراأي كما عرف عنه اعتزازه ال�شديد بتاريخ اأجداده 
ال��ذي��ن ب��ن��وا اأك���رب ق���وة ب��ح��ري��ة ع��رب��ي��ة يف املنطقة 
ون�شرته  العربية  لأم��ت��ه  ولوؤه  اأي�شا  عنه  وع��رف 
ال�شيخ  ينتمي   . وال�����ش��الم  وال��ع��دل  احل��ق  لق�شايا 
�شقر بن حممد القا�شمي يف ن�شبه اإىل ال�شيخ رحمة 
بن مطر بن كايد موؤ�ش�س دولة القوا�شم يف املنطقة 
1760 ميالدي عقب انهيار دولة اليعاربة ويعود 
ت�شل�شل ن�شبه كما يلي ..�شقر بن حممد بن �شامل 
را�شد بن رحمة بن مطر  �شلطان بن �شقر بن  بن 

بن كايد وهو اجلد الأك��رب للقوا�شم . متتع ال�شيخ 
اأ�شا�شها  خا�شة  اأب��وي��ة  ب��رع��اي��ة  ولدت���ه  منذ  �شقر 
التعلم واأخذ املعرفة باأمور الدين والدنيا فقد ن�شاأ 
بني اأ�شقائه وزمالئه ينهل يف درا�شته معاين القراآن 
على  والكتابة  القراءة  وتعلم  اآياته  وحفظ  الكرمي 
ي��د م��ا ك��ان ي�شمى يف ذل��ك ال��وق��ت امل��ط��اوع��ة حيث 
املطوعة  ي��د  ع��ل��ى  طفولته  يف  �شقر  ال�شيخ  در����س 
الرجباين  حمد  زوج���ة  فاطمة  ال�شيدة  الفا�شلة 
الأويل  تعليمه  يف  وتلقى  املغربي..  با�شم  امل��ع��روف 
ومبادئ  واحل�شاب  الكرمي  القراآن  من  اآي��ات  حفظ 
حينئذ  �شقر  ال�شيخ  عمر  وك��ان  والكتابة.  ال��ق��راءة 
ل يتجاوز ع�شر �شنوات ثم در�س فيما بعد على يد 
تلك  يف  احل��اك��م  اأح�����ش��ره��م  متخ�ش�شني  معلمني 
العائلة  اأف��راد  لتدري�س  جند  من  خ�شي�شا  الفرتة 
العلوم  درا�شة  تلقى  ثم   .. بيت احلاكم  احلاكمة يف 
الدينية والعربية على يد ال�شيخ �شيد الها�شمي يف 
بيت ف�شيلة ال�شيخ علي بن حممد املحمود وكانت 

الدرا�شة �شبه نظامية. 
اع���ط���ى ال�����ش��ي��خ ���ش��ق��ر ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ى جل 
اإميانا  املجتمع  يف  وامل��ع��رف��ة  العلم  لن�شر  اهتمامه 
منه بدور التعليم يف بناء الإن�شان واملجتمع وتكوين 
دائرة  باإن�شاء  اأم��ر  حيث  ل��ل��دول  احل�شاري  ال��وع��ي 
العلمية يف الإمارة  البعثات  للمعارف ملتابعة �شوؤون 

التعليمية  ال��وف��ود  ك��ل  اأم���ام  العقبات  بتذليل  وق��ام 
العلم  اأج��ل ن�شر  ال��دول الأخ��رى من  اأر�شلتها  التي 
الإم���ارة وكان  بافتتاح م��دار���س نظامية يف  ق��ام  كما 
ي�شجع الطالب واأولياء الأمور ويحثهم على تعليم 
قام  كما  �شهرية  مكافئات  لهم  وي�����ش��رف  اأب��ن��ائ��ه��م 
اإجباريا  التعليم  وجعل  امل��دار���س  م��ن  ع��دد  بافتتاح 
اإذا  الطالب  يعاقب  وك��ان  للذكور  ه��و  كما  ل��الإن��اث 
اإل  عنه  يعفى  ول  ع��ذر  دون  املدر�شة  عن  تغيب  ما 
واملثابرة  مب��ت��اب��ع��ت��ه  وت��ع��ه��ده  اأم����ره  ويل  ب�����ش��م��ان��ه 
ت��وىل احلكم  اأن  ال��ع��ل��م. وم��ن��ذ  ال��درا���ش��ة وتلقى  يف 
راأ�س  فاأ�شبح يف  اهتمامه  والتعليم جل  العلم  اأوىل 
منها  خم�س   1960 عام  يف  مدار�س  ع�شر  اخليمة 
املدر�شة  اإن�شاء  على  وعمل  للبنات  وخم�س  للبنني 
اأن�شاأ  ث��م   1955 �شنة  يف  ال��دق��داق��ة  يف  ال��زراع��ي��ة 
التعليم  1969.. وكان  ال�شناعية يف �شنة  املدر�شة 
يف بداياته خمتلطا يف املرحلة البتدائية ومع ازدياد 
الطلبة مت بناء املزيد من املدار�س حتى و�شل عدد 
املدار�س يف عام 1969 اإىل 27 مدر�شة وارتفع عدد 
عمل  وطالبة.  طالب  اآلف  �شتة  نحو  اإىل  الطلبة 
ال�شيخ �شقر بن حممد القا�شمي خالل حكمه اإمارة 
راأ�س اخليمة الذي ي�شادف يف يوم الثنني املوافق 9 
فرباير 1948 ميالدي على اإر�شاء قواعد الوحدة 
ال��وط��ن��ي��ة ب��ني ال��ق��ب��ائ��ل يف الإم�����ارة وج��م��ع �شملها 

وتوحيد  متما�شكة  وح��دة  وجعلها  بينها  والتاأليف 
الكربى  ال��روة  الإن�شان فى نظره هو  لأن  �شفهم 
وتقدمها  اإمارته  �شاأن  رفعة  على  عكف  لذا  للوطن 
يف �شتى املجالت القت�شادية والجتماعية فحققت 
يف  كبريا  تقدما  املتوا�شلة  بجهوده  اخليمة  راأ����س 
رك���ب ال��ع��ل��م وال��ت��ق��دم . ان��ت��خ��ب ال�����ش��ي��خ �شقر عام 
1965 رئي�شا ملجل�س احلكام قبل قيام احتاد دولة 
خالل  وا�شتطاع  ال�شاحل  اإم����ارات  و���ش��م  الإم����ارات 
وظل  املنجزات  من  الكثري  حتقيق  املجل�س  تروؤ�شه 
يف هذا املن�شب اإىل قيام الحتاد. وعمل اإىل جانب 
احتاد متما�شك  اإقامة  على  الإم��ارات  اأخوانه حكام 
واحدة  دول���ة  يف  الإم�����ارات  �شمل  يجمع  وم��رتاب��ط 
ال��واح��دة وعلى  املنطقة  اأب��ن��اء  ب��ني  تزيل احل��واج��ز 
ال��ت��ي واج��ه��ت قيام  ال�شعوبات اجل��م��ة  ال��رغ��م م��ن 
للمغفور  ال�شلبة  الوحدوية  الإرادة  اأن  اإل  الحت��اد 
له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان واإخوانه حكام 
العقبات وحتقيق  الإم���ارات متكنت من تخطي كل 
يوم  �شهد  حيث  الإم����ارات  ل�شعب  الغالية  الأم��ن��ي��ة 
دول���ة حديثة  م��ي��الد   1971 دي�شمرب  م��ن  ال��ث��اين 
اأ���ش��ب��ح��ت ي���وم اإع��الن��ه��ا ال��دول��ة ال��ث��ام��ن��ة ع�����ش��رة يف 
والثالثون  الثاين  والع�شو  العربية  ال��دول  جامعة 

بعد املئة يف الأمم املتحدة.
اإمارة  ان�شمت   1972 ع��ام  م��ن  ف��رباي��ر   10 ويف 

�شيا�شي  ك��ي��ان  ليكتمل  الحت���اد  اإىل  اخليمة  راأ����س 
موحد وقوي وقد جاء بناء الحتاد اإ�شافة اإىل كونه 
�شرورة حتمية ملواجهة التحديات التي كانت تواجه 
القربى  اأوا���ش��ر  لتعزيز  عملية  وت��رج��م��ة  املنطقة 
و�شالت الرحم بني اأبناء الإمارات جميعا. وحتولت 
دولة الإمارات العربية املتحدة خالل �شنوات قالئل 
ينعم  دول��ة ع�شرية مزدهرة  اإىل  من قيام احتادها 
مواطنوها بالرفاه والرخاء بف�شل القيادة احلكيمة 
للموؤ�ش�س  امل��خ��ل�����ش��ة  واجل���ه���ود  ال�����ش��خ��ي  وال��ع��ط��اء 
نهيان طيب  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور 
ب�شيا�شته  القا�شمى  �شقر  ال�شيخ  وامتاز  ث��راه.  اهلل 
امل�شتقبل  اإىل  الدائم  احلكيمة وبعد روؤيته وتطلعه 
العديد  الإم������ارة  ا�شتقطبت  ح��ي��ث  واأم����ل  ب��ت��ف��اوؤل 
م���ن ال�����ش��ن��اع��ات ال��ن��اج��ح��ة ال��ت��ي اأ���ش��ه��م��ت يف دفع 
والأدوي����ة  الأ���ش��م��ن��ت  �شناعة  ومنها  ال��ت��ق��دم  عجلة 
امل�شانع  م���ن  وغ���ريه���ا  واحل����دي����د  وال�����ش��ريام��ي��ك 
وال�������ش���رك���ات. وق����د ت���وال���ت ن��ه�����ش��ة راأ�������س اخليمة 
مبا�شر  واإ���ش��راف  بتوجيه  والقت�شادية  العمرانية 
الكبرية ومنها مطار  امل�شاريع  افتتاح  منه حيث مت 
ال��دويل وميناء �شقر وبذلك حققت  راأ���س اخليمة 
اإم��ارة راأ���س اخليمة خ��الل �شنوات قالئل يف عهده 
منجزات كبرية و�شهدت حتولت جذرية على طريق 
التقدم والزدهار انطلقت من و�شع خطط حديثة 

باإقامة العديد  اأ�ش�س ع�شرية  لتطوير املدينة على 
من املرافق احليوية بالإمارة. وحر�س ال�شيخ �شقر 
من  باملواطنني  اللتقاء  على  القا�شمي  حممد  بن 
خالل جمل�شه املفتوح دائما اأو على الطبيعة وتفقد 
وال�شتماع  اأحوالهم  على  والطمئنان  احتياجاتهم 
اإىل مطالبهم واحتياجاتهم من م�شاريع اخلدمات 
مبناطقهم وكر�س كل جهوده منذ اأن توىل مقاليد 
طموحاتهم  وحت��ق��ي��ق  امل��واط��ن��ني  خل��دم��ة  احل��ك��م 
ال�شتقرار  ي�����ش��وده��ا  ك��رمي��ة  ح��ي��اة  يف  وتطلعاتهم 
والأم�����ان وال��رف��اه��ي��ة وب��ن��اء دول���ة ح��دي��ث��ة ينعمون 
اإماراتنا كان  اإن احت��اد  وازده��اره��ا.  بظالل تقدمها 
واإخوانه  زاي���د  ال�شيخ  بها  ق��ام  دوؤوب���ة  ث��م��رة ج��ه��ود 
حكام الإمارات املوؤ�ش�شون رحمهم اهلل فاجلميع كان 
باأن جتربتنا الحتادية  ال�شيخ زايد  موؤمنا مبقولة 
ال��رغ��ب��ة يف زيادة  امل��ق��ام الأول م��ن  ن��اب��ع��ة يف  ك��ان��ت 
اأهل ول  باأنهم  القربى ومن قناعة اجلميع  اأوا�شر 
بد اأن يجتمعوا حتت قيادة واحدة . ويكمل امل�شرية 
الحتادية املباركة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
واإخوانه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
الإجناز  وي�شتمر  الإم����ارات  حكام  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب 
مبرحلة  الإم���ارات  حققت  حيث  والتمكني  والبناء 
الأ�شعدة  ع��ل��ى ج��م��ي��ع  ك��ث��رية  اإجن������ازات  ال��ت��م��ك��ني 

ال�شيا�شية والقت�شادية والثقافية.

•• ابوظبي-وام: 

بكلفة  تعليمي  برنامج  عن  ام�س  العطاء  دبي  ك�شفت 
11مليون درهم لدعم فر�س توفري التعليم لالأطفال 
جراء  النف�شية  الآث��ار  من  والتخفيف  الفل�شطينيني 
ال�شراعات امل�شلحة حولهم يف غزة وذلك عرب توفري 
ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة ال���الزم���ة وت���اأم���ني ال���دع���م املعنوي 
اطلق  ال��ذي  الربنامج  ويهدف  لالأطفال.  والنف�شي 
اىل  بالتعليم  اب���داأ  فل�شطني..  ب��ن��اء  اأع���د  ا���ش��م  عليه 
التعليم ونوعيته  احلد من الآث��ار املدمرة على توفر 
اأ�شابيع  امل�شلح على غزة الذي دام �شبعة  اإثر العدوان 
الرئي�س  القرق  ط��ارق  واأك��د  املن�شرم.  ال�شيف  خالل 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��دب��ي ال��ع��ط��اء ع��ل��ى احل��اج��ة امل��ل��ح��ة اإىل 
التعامل مع م�شكلة البنى التحتية التعليمية يف غزة 
الو�شع يف غزة  ع��ن كثب يف  النظر  ام��ع��ان  اىل  ودع��ا 
والتح�شري لالأثر بعيد املدى لل�شراعات غري املتوقعة 
الأطفال  ان  وق��ال  الأط��ف��ال.  ح��ول  حاليا  واملتذبذبة 
امل�شتويني  على  �شدمة  م��ن  ي��ع��ان��ون  الفل�شطينيني 
اىل  ..م�شريا  النزاع  ف��رتة  ط��وال  واملعنوي  اجل�شدي 
ان التدمري الوا�شع النطاق للبنى التحتية التعليمية 
ادى اإىل و�شع املزيد من العوائق يف وجه م�شتقبلهم. 
ال��دويل حل�شد  انه حان الوقت للمجتمع  و�شدد على 
املوارد و�شمان اأن املدار�س لديها القدرة والإمكانيات 
هو  هذا  ان  ..مبينا  ال�شليم  التعليم  لتوفري  املنا�شبة 
�شبب اإطالق دبي العطاء مبادرة اأعد بناء فل�شطني .. 
ابداأ بالتعليم . وا�شاف انه وعرب هذا الربنامج الذي 
ودعم  التعليمية  التحتية  البنية  تعزيز  على  ي��رك��ز 
العطاء  دبي  تهدف  النف�شي لالأطفال  التاأهيل  اإع��ادة 
اإىل توفري التعليم الأ�شا�شي ال�شليم لالأطفال يف غزة. 
�شليمة وتطوير  بنية حتتية  بناء  يعني  ان هذا  وق��ال 
ال�شتثمار  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  املنا�شب  ال��درا���ش��ي  املنهج 
على  الطالب  م�شاعدة  من  يتمكنوا  لكي  املعلمني  يف 
مع  للتعامل  اآل��ي��ة  وت��ط��وي��ر  ال�شدمات  م��ع  التعامل 
املاآ�شي لإعادة انخراطهم بنجاح يف احلياة التعليمية. 
�شل  ال�شراع  رافق  الذي  امل�شتمر  ان احل�شار  واو�شح 
دبي  برنامج  ان  ..م��وؤك��دا  غ��زة  يف  التعليمي  القطاع 
امل��ت��ح��دة لإغاثة  ب��ال��ت��ع��اون م��ع وك��ال��ة الأمم  ال��ع��ط��اء 
الأدنى  ال�شرق  يف  الفل�شطينيني  الالجئني  وت�شغيل 
وتعزيز  النزاع  لآث��ار  الت�شدي  على  �شيعمل  الأون���روا 
القطاع التعليمي يف غزة. وبني انه يف اإطار الربنامج 
�شيحظى 175 الفا و809 اطفال يف 151 مدر�شة 
اأ�شبوعية  وريا�شية  فنية  درو�س  على  لالأونروا  تابعة 
الدرو�س  ه��ذه  و�شتعتمد  متخ�ش�شني  معلمني  م��ع 
با�شتخدام  والج���ت���م���اع���ي  ال��ن��ف�����ش��ي  ال��ت��وج��ي��ه  ع��ل��ى 

املعلمني  تدريب  اأي�شا  و�شتت�شمن  والريا�شة  الفنون 
ان��ه عالوة  لإر���ش��اده��م خ��الل ه��ذه ال�شفوف. وت��اب��ع 
مدار�س  يف  طالبا  و620  ال��ف  �شيح�شل  ذل��ك  على 
اآلية  لتطوير  نف�شي  اجتماعي  دع��م  على  الأون�����روا 
للتعامل مع املاآ�شي والتخفيف من حمنتهم ..م�شريا 
اىل انه يجري تطوير خطط دعم منفردة بني الطفل 
واملر�شد من اأجل التحقق من امل�شكالت املحددة التي 
اإىل  لال�شتجابة  ال�شعف  ونقاط  الطفل  منها  يعاين 

حاجاتهم وتوفري املوارد.
اأي�����ش��ا التعليم  ���ش��ي��وؤم��ن  ال��ربن��ام��ج  ال��ق��رق ان  واك���د 
وطالبة  طالب  ل�1500  والثانوي-الأويل  الأ�شا�شي 
درا�شيا  20 ف�شال  ع��ل��ى  م��در���ش��ة حت��ت��وي  ب��ن��اء  ع��رب 
ومن�شاآت  مياه  ومرافق  مدر�شية  مفرو�شات  تت�شمن 
الفل�شطينيني  الأط����ف����ال  ان  اىل  ول���ف���ت  ���ش��ح��ي��ة. 
اأجل تنمية قدراتهم  التعليم من  اأمن  اإىل  يحتاجون 
وت��خ��ط��ي ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ي��واج��ه��ون��ه��ا ..م���وؤك���دا ان 
ت�شعى  عاملية  اإن�شانية  منظمة  ب�شفتها  العطاء  دب��ي 
اإب��ق��اء التعليم على ج��دول الأع��م��ال خ��الل فرتة  اإىل 
العملية  واأدت  ال�شراع.  تداعيات  من  فل�شطني  تعايف 
الع�شكرية ال�شرائيلية التي نفذت على قطاع غزة بني 
 2150 وف��اة  اإىل   2014 واأغ�شط�س  يوليو  �شهري 
على  م�����ش��ب��وق��ة  غ���ري  ب���اأ����ش���رار  وت�����ش��ب��ب��ت  فل�شطينيا 
البنى التحتية املدنية. و�شبب النزاع اأ�شرارا ج�شيمة 
���ش��خ�����س وب�شبب  األ����ف   100 ن��ح��و  م���ن���ازل  وت���دم���ري 
م�شتويات  تفاقمت  العنف  درج���ات  اق�شى  ا�شتخدام 
الآن  وحتى  الأطفال  وبالأخ�س  ال�شكان  بني  اخل��وف 
اأعوام  �شتة  العمر  يبلغ من  غ��زة  كل طفل يف  تعر�س 
التهديد  ..وب�����ش��ب��ب  ع�شكرية  ���ش��راع��ات  ث��الث��ة  اإىل 
اآليات  ا�شتنزفت  العنف  وح��الت  بالهجمات  امل�شتمر 
التاأقلم مع احلالة وتزايد امليل اإىل اخلوف والعنف. 
املا�شية  ال�شبع  ال�شنوات  ط��وال  العطاء  دبي  ومتكنت 
مب�شاعدة املجتمع الإماراتي من اإحداث فرق وتطوير 
ت��ع��ل��ي��م الأط���ف���ال يف ال��ب��ل��دان ال��ن��ام��ي��ة ح���ول العامل 
وت�شاعد حاليا 10 ماليني طفل يف 35 بلدا ناميا. 
وتتمكن املوؤ�ش�شة برباجمها من اإعادة تاأهيل اأكر من 
 1300 عن  يزيد  ما  وتوفري  درا�شي  ف�شل   1500
بئر ماء وم�شادر للمياه ال�شاحلة لل�شرب وبناء اأكر 
وتوفري  امل���دار����س  داخ���ل  �شحي  م��رف��ق   3400 م��ن 
اآلف طفل   504 لأك��ر من  وجبات غذائية �شحية 
يزيد عن  ما  تدريب  يتم  كما  امل��دار���س.  داخ��ل  يوميا 
38 الف معلم ومعلمة ووقاية اأكر من 2.7 مليون 
طفل من الإ�شابة بالديدان املعوية وتوزيع اأكر من 
2.1 مليون كتاب باللغات املحلية وتاأ�شي�س اأكر من 

6750 جمل�شا لأولياء اأمور الطلبة واملعلمني. 

•• دبي-وام:

افتتح �شمو ال�شيخ من�شور بن حممد 
م��ك��ت��وم ���ش��ب��اح ام�س  اآل  را����ش���د  ب���ن 
والذي  ال�شامل  الرتفيهي  املعر�س 
الرتاخي�س  م��ع��ر���س  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 
وم��ع��ر���س امل��ح��ت��وى وم��ع��ر���س دبي 
ال���ع���امل���ي ل����الأل����ع����اب الإل���ك���رتون���ي���ة 
اأكتوبر   28 فعالياته حتى  وت�شتمر 
التجاري  دب����ي  م���رك���ز  يف  اجل������اري 
من�شور  ال�شيخ  �شمو  وق��ام  العاملي. 
مكتوم  اآل  را�����ش����د  ب����ن  حم���م���د  ب����ن 
بجولة تفقدية داخل اأروقة املعر�س 
وم��ن�����ش��ات��ه��ا ي��راف��ق��ه ���ش��ع��ادة هالل 
ال�شياحة  دائ�����رة  ع���ام  م��دي��ر  امل����ري 
والت�شويق التجاري بدبي والرئي�س 
التنفيذي ملركز دبي التجاري العاملي 
ا�شتمع  حيث  امل�شوؤولني  م��ن  وع��دد 
املعر�س  على  القائمني  م��ن  �شموه 
عن اأحدث ما تو�شلت اإلية ال�شركات 
املتخ�ش�شة يف قطاع �شناعة الرتفية 
العامل. واأعرب �شموه  على م�شتوى 
على  امللحوظ  للتطور  �شعادته  عن 
تعر�شه  وم�����ا  امل���ع���ر����س  م�������ش���ت���وى 
�شركات الرتفيه يف من�شاتها متمنيا 

اأهمية  من  له  ملا  النجاح  للمعر�س 
ل�شريحة كبرية يف املجتمع من فئتي 
�شمو  وا�شتهل  وال�����ش��ب��اب.  الأط��ف��ال 
ال�شيخ من�شور بن حممد بن را�شد 
بزيارة من�شة ف اآل مكتوم اجلولة 
ùَُْم الذي طور اأول تطبيق لالألعاب 
الإلكرتونية يف ال�شرق الأو�شط ومن 
ثم عرج على من�شة وزارة الت�شال 
قطر  لدولة  املعلومات  وتكنولوجيا 

يف  �شركات   5 ي�شم  ال��ذي  ال�شقيقة 
الرقمية  الأع��م��ال  حا�شنات  م��رك��ز 
املاليزي  اجل��ن��اح  ���ش��م��وه  زار  ..ك��م��ا 
وجمموعة اأاأءح املاليزية حيث تعرف 
على م�شتجدات الربامج الرتفيهية 
�شرطة  من�شة  زار  ث��م  وم��ن  لديها 
األ��ع��اب��ا توعوية  دب���ي ال��ت��ي ع��ر���ش��ت 
العامل  تقنية  ب��ا���ش��ت��خ��دام  م��روري��ة 
الفرتا�شي ..كما اطلع �شموه على 

الربنامج التعليمي اخلا�س ب�� َفٍىف
اليابانية  وؤُُه  �شركة  من�شة  يف  ôُىَ 
الت�شويق  خ��ا���ش��ي��ة  ع��ل��ى  وت���ع���رف 
الق�شرية  ال��ن�����ش��ي��ة  ال��ر���ش��ائ��ل  ع��رب 
ل�شركة درمي �شوفت التابعة ل�شركة 
ات�����ش��الت. واخ��ت��ت��م ���ش��م��وه اجلولة 
ب������الط������الع ع����ل����ى اآخ��������ر ت����ط����ورات 
�شركة  من�شة  يف  التفاعلية  الألعاب 
الكوري  الأمريكية واجلناح  ىىلف 

�شركة   13 ���ش��م  ال�����ذي  اجل���ن���وب���ي 
..كما زار اجلناح املغربي الذي �شم 
الإنتاج  يف  متخ�ش�شة  ���ش��رك��ات   5
وال�شينمائي  ال��ت��ل��ف��زي��وين  ال��ف��ن��ي 
هيئة  م��ن�����ش��ة  يف  ����ش���م���وه  وت����ع����رف 
م�شابقة  ع��ل��ى  الت�������ش���الت  ت��ن��ظ��ي��م 
الهواتف  يف  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ت��ط��وي��ر 
امل��ت��ح��رك��ة ال���ذك���ي���ة ل��ل��ط��الب حتت 
 . املعلومات  اأم��ن  الوعي يف  مو�شوع 
لعر�س  من�شة  اأك��رب  املعر�س  ويعد 
حم���ت���وي���ات ال���رتف���ي���ه ال�������ش���ام���ل يف 
للمخت�شني  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  امل���ن���ط���ق���ة 
ال�شناعة  هذه  يف  الفعالة  واجلهات 
املعر�س  ويوفر  والعاملية  الإقليمية 
املزيد  لإي��ج��اد  ل��ل��زوار فر�س كبرية 
اجتاهات  على  والتعرف  العمل  من 
التلفزيون  املتعددة مثل  املجال  هذا 
والأفالم والر�شوم املتحركة وبرامج 
الأط�������ف�������ال وحم�����ت�����وى الن����رتن����ت 
الجتماعية  الإع���������الم  وو�����ش����ائ����ل 
والرتفيه  الإب����داع����ي����ة  وال����ف����ن����ون 
والتطبيقات  والكوميديا  التفاعلي 
الرقمية  امل����ح����ت����وي����ات  و����ش���ن���اع���ة 
الإع��الم مع من�شة مثالية  لو�شائل 

للقيام بالأعمال التجارية. 

•• �صان دييغو-وام:

امل��ع��ل��وم��ات اجل��غ��راف��ي��ة يف  ن��ظ��م  اإدارة  ف����ازت 
اخلا�شة  الإجن���������ازات  ب���ج���ائ���زة  دب����ي  ب��ل��دي��ة 
يف جم����ال ن��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات اجل��غ��راف��ي��ة عن 
الكارتوجرافية..وذلك  دب��ي  خارطة  م�شروع 
اآر  اإ���س  اإي  مل�شتخدمي  العاملي  امل��وؤمت��ر  خ��الل 
البيئية  النظم  ال��ذي نظمه معهد بحوث  اإي 
ال���دويل يف ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة الأم��ريك��ي��ة. و 
يعترب املوؤمتر احلدث الدويل الأهم يف جمال 
كل  يقام  ال��ذي  و  اجلغرافية  املعلومات  نظم 

دييغو يف  �شان  عاما يف مدينة   14 منذ  �شنة 
ولي���ة ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا. وت��اأت��ي اجل��ائ��زة تقديرا 
التوعية  حتقيق  �شبيل  يف  دب��ي  بلدية  جلهود 
وال���ت���ع���ري���ف ب���ال���ف���وائ���د ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا نظم 
التي  املجالت  �شتى  يف  اجلغرافية  املعلومات 
العاملية  موؤ�ش�شاته  خ���الل  وم���ن  ال��ع��امل  ب���ات 
املختلفة ينوه بهذه الفوائد ملا لها من مردود 
كبري على امل�شتوى الدويل والعاملي . وتعترب 
التي  الأداة  التقنيات والتطبيقات اجلغرافية 
حلماية  والأخ�شائيون  اخل��رباء  ي�شتخدمها 
ك��م��ا ت�شتخدم  ال��ب��ي��ئ��ة وت��ط��ب��ي��ق ال���ش��ت��دام��ة 

الأمن  جم��ال  ويف  امل��دن  وتطوير  ت�شميم  يف 
وال����دف����اع امل�����دين والإن�����ق�����اذ ب���الإ����ش���اف���ة اإىل 
ال�شتخدامات التقنية يف املجالت احلكومية 
وغريها . واأكد �شعادة املهند�س ح�شني نا�شر 
اإدارة نظم  اأن  دب���ي  ب��ل��دي��ة  ع���ام  م��دي��ر  ل��وت��اه 
م�شوؤولة  ال��ب��ل��دي��ة  اجل��غ��راف��ي��ة يف  امل��ع��ل��وم��ات 
الإمارة  البيانات اجلغرافية داخل  عن جميع 
فبهذه ال�شفة القانونية ت�شعى ل�شمان تطور 
بالتعاون مع  وذلك  الدولة  داخل  املجال  هذا 
الهيئات احلكومية يف الإمارات الأخرى وتعد 
نقطة التالقي بني جميع الوحدات املختلفة 

البيانات  ت�����ش��ت��خ��دم  وال���ت���ي  الإم�������ارة  داخ�����ل 
امل�شرتكة  احلكومية  البوابة  عرب  اجلغرافية 
حتمل  الإدارة  اأن  ل��وت��اه  املهند�س  واأ���ش��اف   .
على عاتقها م�شوؤولية و�شع اأ�ش�س وموا�شفات 
بني  اجلغرافية  وامل��ح��اك��اة  اجل��غ��رايف  التبادل 
اختيار  مت  ب��اأن��ه  منوها   .. املختلفة  الأنظمة 
لأهميتها  للمدينة  الذكية  اخلرائط  م�شروع 
يف ال����ش���ت���دلل ع��ل��ى امل���واق���ع وال��ت��ع��رف على 
معامل املدينة والبحث عن اخلدمات وغريها 
�شعادة  وا�شتلم   . الذكية  ال�شتخدامات  م��ن 
امل��ه��ن��د���س ح�شني ن��ا���ش��ر ل��وت��اه اجل���ائ���زة من 

امل��ه��ن��د���س ع��ب��د احل��ك��ي��م ع��ب��د ال��ك��رمي مالك 
اجلغرافية  امل���ع���ل���وم���ات  ن��ظ��م  اإدارة  م���دي���ر 
بح�شور املدير التنفيذي لغرب اآ�شيا وال�شرق 
الأو�شط واأفريقيا ل�شركة اإي اإ�س اآر اإي وفريق 
 . املعلومات اجلغرافية  اإدارة نظم  العمل من 
واأعرب لوتاه عن �شعادته بتلقي هذه اجلائزة 
بحوث  قبل معهد  ال��دائ��رة من  اختيار  اإذ مت 
املتحدة  ال��ولي��ات  يف  ال���دويل  البيئية  النظم 
الأمريكية. يذكر اأن اخلارطة الكارتوجرافية 
هي علم وفن ر�شم اخلرائط والكارتوجرافيا 
العالقات  عن  للتعبري  لغة  ذاتها  حد  يف  هي 

املكانية فيما يتجلى فن الكارتوجرافيا لي�س 
فقط من خالل مرحلة ت�شميم اخلرائط بل 
من خالل عمليات ا�شتخدام الرموز والألوان 
يف  الأهمية  غاية  يف  تعترب  التي  والن�شو�س 
. ومن  املو�شوعية اجلغرافية  الكارتوجرافيا 
اأه��م اإجن����ارات امل�����ش��روع ت��دري��ب وت��اأه��ي��ل كادر 
وقواعد  و���ش��روط  اأ�ش�س  جميع  على  مواطن 
واأ�شول  الأل���وان  ا�شتخدام  وكيفية  الرتميز 
املعاجلة الكارتوجرافية للبيانات من اأجل اأن 
يتمكن يف النهاية من ت�شميم وتنفيذ خرائط 

مو�شوعية خمتلفة يف �شتى املجالت.

بـلــديـــــة دبـــي تفـــوز بجـــائـــزة عامليــــة يف مــجــــال نظــــم املعلومــــات اجلغرافيـــــة

حاكـــم راأ�ش اخليمــــة ي�ستقبــل رئي�ســــة وزراء بنجـــالديـــ�ش 

الـــذكـــرى الرابعــة لوفـــاة ال�سيـــخ �سقـــر بــــن حممــــد القــــا�سمــــــي 

مبادرة تعليمية جديدة لدبي العطاء 
ي�ستفيد منها 177 األف طفل فل�سطيني

من�سور بن حممد يفتتح املعر�ش الرتفيهي ال�سامل

•• دبي-وام:

والأذن واحلنجرة  الأن��ف  اأطباء ق�شم  متكن 
مب�شت�شفى دبي من اإعادة التنف�س الطبيعي 
بعد  ���ش��ن��وات  �شبع  ال��ع��م��ر  م��ن  تبلغ  لطفلة 
اإج�����راء ع��م��ل��ي��ة ج��راح��ي��ة اإ���ش��ت��غ��رق��ت ثالث 
�شاعات مت خاللها تو�شيع الق�شبة الهوائية 
ل��ل��م��ري�����ش��ة. واأك����د ال��دك��ت��ور ع��ب��د الرحمن 
دبي  مل�شت�شفى  التنفيذي  امل��دي��ر  اجل�شمي 
ال��ت��ي يتم  ال��ن��وع م��ن العمليات  اأه��م��ي��ة ه��ذا 
اإجراوؤها لأول مرة على م�شتوى القطاعني 
ال��ع��ام واخل��ا���س ب��دب��ي ..وه����و الأم����ر الذي 
اليه  و�شلت  ال���ذي  املتقدم  امل�شتوى  يعك�س 
اخلدمات ال�شحية يف دولة الإم��ارات ب�شكل 
عام ودبي ب�شكل خا�س. وقال الدكتور جمال 

والأذن  الأن���ف  اأم��را���س  اإ�شت�شاري  ق�شومة 
واحلنجرة مب�شت�شفى دبي والذي قام باإجراء 
العملية ان املري�شة كانت تعاين من ت�شيق 
�شديد يف الق�شبة الهوائية مبنطقة ما حتت 
عام  قبل  تعر�شت  حيث  ال�شوتية  احل��ب��ال 
ون�شف اإىل �شدمة كهربائية فقدت خاللها 
الوعي والقدرة على التنف�س ومت عالجها يف 
اإحدى امل�شت�شفيات يف م�شقط ب�شلطنة عمان 
ول��ك��ن��ه��ا ب��ق��ي��ت ت��ع��اين م���ن ���ش��ي��ق ���ش��دي��د يف 
الق�شبة الهوائية وعدم القدرة على التنف�س 
فتحة يف منطقة  اإج���راء  الطبيعي حيث مت 
الأنف  طريق  ع��ن  التنف�س  ل�شعوبة  العنق 
والفم. واأو�شح ان التقدم الطبي بدبي دفع 
�شلطنة  م��ن  اإح�����ش��اره��ا  اإىل  الطفلة  ب��وال��د 
ق����ام الأطباء  دب����ي ح��ي��ث  مل�����ش��ت�����ش��ف��ى  ع��م��ان 

باإجراء  واحل��ن��ج��رة  والأذن  الأن�����ف  ب��ق�����ش��م 
تو�شيع  خاللها  مت  للطفلة  جراحية  عملية 
باإ�شتعمال طعم غ�شرويف  الهوائية  الق�شبة 
لنف�س  ال�شدري  القف�س  من  اإ�شتئ�شاله  مت 
الق�شبة  �شمن  ج��ب��رية  و���ش��ع  م��ع  املري�شة 
تكللت  ال��ع��م��ل��ي��ة  ان  ..م��و���ش��ح��ا  ال��ه��وائ��ي��ة 
واأ�شبحت  اجلبرية  ن��زع  بعد  التام  بالنجاح 
الأنف  م��ن  طبيعي  ب�شكل  تتنف�س  املري�شة 
والفم حيث عادت ملمار�شة حياتها الطبيعية 
والعودة اإىل املدر�شة . ولفت الدكتور ق�شومة 
اإىل المكانيات العالية املتوفرة بق�شم الأنف 
والأذن واحلنجرة مب�شت�شفى دبي من حيث 
التقنيات والأجهزة واملعدات الكوادر الطبية 
احلالت  خمتلف  مع  التعامل  على  ال��ق��ادرة 
والأذن  الأن������ف  ق�����ش��م  ان  وذك�����ر  امل��ر���ش��ي��ة. 

�شهريا  ي�شتقبل  دبي  مب�شت�شفى  واحلنجرة 
م��ري�����س ممن   500 و  األ���ف���ني  م���ن  اأك�����ر 
الأن��ف والأذن  اأم��را���س  يعانون من خمتلف 
واحلنجرة حيث يتم اجراء اأكر من 125 
عملية جراحية �شهريا تتعلق برتقيع طبلة 
والعظيمات  الركابة  عظمة  وت�شنيع  الأذن 
ال�شمعية وزراعة القوقعة واملعينات ال�شمعية 
وجتميل  ال��ت��ن��ظ��ريي��ة  اجل���ي���وب  وج����راح����ة 
الأن���ف وت��ق��ومي ان��ح��راف ال��وت��رية وتنظيف 
وعمليات  امل��زم��ن��ة  الل��ت��ه��اب��ات  م���ن  الأذن 
ان  واأ�شاف  والعنق.  الراأ�س  اأورام  ا�شتئ�شال 
65 عملية لزراعة  اأك��ر من  اأج��رى  الق�شم 
ملر�شى  املا�شيني  ال��ع��ام��ني  خ��الل  القوقعة 
داخل  من  واجلن�شيات  الأعمار  خمتلف  من 

وخارج الدولة. 

عملية معقدة لطفلة مب�ست�سفى دبي تعيد التنف�ش الطبيعي لها 
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العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 89 /2014 نزاع تعيني خربة عقاري                     
اىل املتنازع �شده/1- عرفان غفار �شديق جمهول  حمل القامة مبا ان 
الغبار  را�شد  �شعيد  �شيف  م ح وميثله:  م  ترانز ورلد هولدجنز  املتنازع/ 
مع  متخ�ش�س  خبري  بندب  املطالبة  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ال�شام�شي 
الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة 
يوم الثالثاء املوافق 2014/11/11  ال�شاعة 8.30 �س مبكتب امل�شلح  لذا 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

الت�سويات الودية 

العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
 اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/831  ا�ستئناف جتاري                  
حمل  جمهول  م  ذم  �س  العامة  للتجارة  كيا�شا   -1/ �شده   امل�شتاأنف  اىل 
زايد  ال�شيخ  �شارع  ف��رع  اي��ران  ���ش��ادرات  بنك   / امل�شتاأنف  ان  الق��ام��ة مبا 
وميثله: ابراهيم حممد احمد حممد القا�شم نعلنكم بان املحكمة قررت 
اعاله.  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2014/10/22 ب��ت��اري��خ  املنعقدة   بجل�شتها 
حتددت  وقد  الدعوى  يف  املنتدب  اخلبري  ال�شيد  تقرير  ب��ورود  اخطاركم 
بالقاعة  ال�شاعة 10.00 �شباحا  املوافق 2014/11/12  جل�شة يوم الربعاء 

ch2.D.19 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم الطعون                                                        

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/673  ا�ستئناف  احوال �سخ�سية ومواريث    
 اىل امل�شتاأنف �شده/ بانته ا�شجاع الدين ايزدبناه   جمهول   حمل القامة 
بن  علي  را�شد عبداهلل  امل�شتاأنف /ح�شني مهدي مهري وميثله:  ان  مبا 
 2013/1322 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  ق��د  ع��رب 
احوال نف�س م�شلمني بتاريخ 2014/7/20. وحددت لها جل�شه يوم الحد 
 ch1.B.10 بالقاعة رقم  ال�شاعة 10.00 �شباحا  املوافق 2014/11/16 
وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري 

حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/183  ا�ستئناف  تظلم جتاري

 اىل امل�شتاأنف �شده/ �شركة مال�شونز للتجارة العامة ) ذ م م( ميثلها مديرها 
وال�شريك/ �شونيل مالهوترا   جمهول   حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /ف�شتق 
ايران للتجارة ) �س ذم م( وميثلها املدير/ حممد ابراهيم حممد خو�س �شبهر  
ا�شتاأنف القرار/ احلكم  امليدور املهريي   قد  وميثله: احمد احل��اج خ��ادم بطي 
بتاريخ 2014/11/12  وحددت  بالدعوى رقم 2014/222 تظلم جتاري  ال�شادر 
لها جل�شه يوم الربعاء املوافق 2014/11/12 ال�شاعة 17.30 م�شاًء بالقاعة رقم 
ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1335 جتاري  كلي                             
اىل املدعى عليه/1- انتوين ادوارد  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /توين 
ادوارد لل�شيارات ) �س ذ م م( وميثله: حممد �شلمان ح�شن ال�شابري قد اقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره )790.00 درهم( 
تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 
املطالبة وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2014/11/13 
ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch2.E.22 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة ايام على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�سم الق�سايا التجارية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/608 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �شده/1- �شم�س الدين بن علي نعمان جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ 
باحلكم  نعلنكم  علي  اآل  رم�شان  ح�شن  اح��م��د  وميثله:  ع  م  ���س  ال���ش��الم��ي  الم����ارات  م�شرف 
ال�شادر يف الدعوى رقم 2014/396 عقاري كلي يوم الثنني بتاريخ 2014/7/21 باعتباره �شندا 
تنفيذيا وذلك: 1- بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )404983.29( درهم والفائدة عن ذلك املبلغ %9 
حتىمتام ال�شداد وت�شليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا 
العالن. 2- بف�شخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك عن العقار مو�شوع الدعوى والزام املدعى 
م�شرف   ( للمدعى  احليازة  ورد  ال�شواغل  من  خاليا  الج��ارة  عقد  حمل  العقار  بت�شليم  عليه 
المارات ال�شالمي( وحمو القيد الذي هو )تخ�شع ملكية العقاري اىل ترتيبات الجارة املنتهية 
بالتملك ل�شالح املدعى عليه طبقا لعقد الجارة املنتهى بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة 
الواردة ب�شهادة ملكية العقار. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/564 تنفيذ مدين
�شركة  م��دي��ر  وب�شفته  نف�شه  ع��ن  ج��م��ال  عبدالعزيز  ���ش��ده��م/1-  املنفذ  اىل 
�شركة  مدير  وب�شفته  نف�شه  عن  جمال  عبدالر�شيد   -2 هولدينج  بالتينيوم 
طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهويل  اقبال  حممد   -3 هولدينج  بالتينيوم 
التميمي   الفا�شلي  حمادي  عبدالمري  وميثله:ع�شام  احمد  �شابري  التنفيذ/ 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )22194282( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1667 جتاري  كلي                             
اىل املدعى عليه/1- م�شنع تكنو اين للتقنيات اجلاهزة ) �س ذم م( جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /اورانو�س لل�شفر وال�شياحة ) �س ذم م( وميثله: عبداهلل 
املدعى  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك  قد  احمد طاهر   ح�شن 
بواقع %9  القانونية  والفائدة  دره��م(  للمدعية مبلغ )187.080  ي��وؤدي  بان  عليه 
من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام مع الزامها بالر�شوم وامل�شاريف 
ال�شاعة   2014/11/5 املوافق  الربعاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة.   واتعاب 
9:30 �س بالقاعة ch2.E.22 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

ايام على القل. 
ق�سم الق�سايا التجارية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2014/90   جتاري جزئي                                

بان  نعلنكم  الق��ام��ة  البناء جمهول  حمل  مل��واد  ال��ق��ارات  املحكوم عليه /1 -ع��رب  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2014/8/13 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة 
عليها  املدعى  بالزام  الكرتونية  وال�شناديق  احلاويات  لنتاج  يونيباك  �شركة  ل�شالح/ 
بان توؤدي للمدعية مبلغ 20.552.70 درهم ) ع�شرون الف وخم�شمائة واثنان وخم�شون 
درهما و�شبعون فل�شا( والفائدة التاخريية عنه بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�شائية 
مبركز الت�شوية الودية يف 2013/1/22 حتى ال�شداد التام والزمتها الر�شوم  الدعوى 
وم�شروفاتها ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. .حكما مبثابة احل�شوري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر 
با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا  

ق�سم الق�سايا التجارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/1030   جتاري كلي                                
اىل املدعى عليه: 1- �شركة ال�شوامخ لتجارة مواد البناء ذ م م  جمهول  حمل القامة  
ابراهيم حممد  : �شركة بي�شة ل�شناعة احلديد �س ذم م وميثله: علي  املدعى  ان  مبا 
احلمادي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2014/9/23 يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�شالح/ �شركة بي�شة ل�شناعة احلديد �س ذ م م بالزام املدعى عليها بان 
الف وت�شعمائة  ت��وؤدي للمدعية مبلغ وق��دره )194.904 دره��م( )مائة وابعة وت�شعون 
�شيك  ا�شتحقاق كل  تاريخ  �شنويا من  بواقع %9  القانونية  الفائدة  واربعة درهما( مع 
مقابل  دره��م  خم�شمائة  ومبلغ  وامل�شاريف  بالر�شوم  الزامها  مع  التام  ال�شداد  وحتى 
اتعاب املحاماة.  .حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا  
ق�سم الق�سايا التجارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/174   جتاري جزئي                                
اىل املحكوم عليه /1 -دوكون لل�شناعة ذ م م جمهول  حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2014/7/10 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ �شركة 
يونيباك لنتاج احلاويات وال�شناديق الكرتونية- ذ م م بالزام املدعى عليها بان توؤدي 
والفائدة  فل�شا  وع�شرين  درهم  وثمانني  ومائتي  الف  وع�شرين  �شبعة  مبلغ  للمدعية 
القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف 2013/3/18 وحتى متام 
ال�شداد والزمتها بامل�شروفات ومببلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  .حكما 
مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر 
اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد  ال�شمو  هذا الع��الن �شدر با�شم �شاحب 

حاكم دبي وتلى علنا  
ق�سم الق�سايا التجارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/233 جتاري  جزئي                             
جمهول  م  م  ذ  الكهروميكانيكية  للمقاولت  انتك�س  �شركة  عليه/1-  املدعى  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي /يونيباك لنتاج احلاويات وال�شناديق الكرتونية �س 
ذم م وميثله: عبداهلل ح�شن احمد طاهر    قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
والر�شوم  دره��م(  وق��دره )2.835  للمتنازع مببلغ  ت��وؤدي  ب��ان  املتنازع �شده  ال��زام 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�شداد التام.   وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2014/11/11 ال�شاعة 8:30 
�س بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
ايام  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�سم الق�سايا التجارية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1291 جتاري  كلي                             
امل��ح��رزي   جمهول حمل  را���ش��د احمد �شالح علي  ع��ل��ي��ه/1- نا�شر  امل��دع��ى  اىل 
را���ش��د حممد�شعيد  ال���دويل وميثله:  ال��ت��ج��اري  امل��دع��ي /البنك  ان  الق��ام��ة مب��ا 
بوج�شيم    قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ 
وقدره )1613808.21درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة بن�شبة 
التام. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س  ال�شداد  9% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى 
فانت مكلف  لذا   ch2.E.21 بالقاعة  9:30 �س  ال�شاعة   2014/11/13 املوافق 
ب��احل�����ش��ور او م��ن ميثلك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك ب��ت��ق��دمي م��ا ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. 
ق�سم الق�سايا التجارية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1789 جتاري  كلي                             
اىل املدعى عليه/1- �شاحله عي�شى �شامل املنهايل جمهول حمل القامة مبا ان 
عي�شى  احمد  وميثله:  عامة(  م�شاهمة  �شركة   ( الوطني  الحت��اد  /بنك  املدعي 
حممد عي�شى   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليها 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  922.037دره���م(   ( وق��دره  مببلغ 
12% من تاريخ المتناع وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 
2014/11/16 ال�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور او 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 
الدعوى من حمكمة  احالة  بانه مت  القل.)علما  ايام على  قبل اجلل�شة بثالثة 

التجارية اجلزئية اىل حمكمة التجارية الكلية.( 
ق�سم الق�سايا التجارية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1292 جتاري  كلي                             
اىل املدعى عليهما/1- زد كيه زد للتجارة العامة ذ م م 2- مهدى علي اكرب زراف�شان 
خرا�شاين جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي /البنك التجاري الدويل وميثله: 
را�شد حممد�شعيد بوج�شيم قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
املدعى عليهما مببلغ وقدره )1.497.990.00درهم( والفائدة بن�شبة 9% من تاريخ 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  التام  ال�شداد  وحتى  يف2013/11/20  ال�شتحقاق 
املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2014/11/13 ال�شاعة 9:30 �س 
بالقاعة ch2.E.21 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
ايام  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

على القل. 
ق�سم الق�سايا التجارية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1290 جتاري  كلي                             
غلوم  احمد حممد  في�شل   -2 وال�شحن  لل�شياحة  �شاره  عليهما/1-   املدعى  اىل 
ع��ب��داهلل   جمهويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /بنك دب��ي التجاري وميثله: 
عبا�س م�شتت فندي املالكي  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
املدعى عليهما بالتكافل مببلغ وقدره )155379.53 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
ال�شداد  وحتى   2014/1/14 ال�شتحقاق  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب 
التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة.  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س 
فانت مكلف  لذا   ch2.E.21 بالقاعة  9:30 �س  ال�شاعة   2014/11/13 املوافق 
ب��احل�����ش��ور او م��ن ميثلك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك ب��ت��ق��دمي م��ا ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. 
ق�سم الق�سايا التجارية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/1708 تنفيذ عمايل
جمهول  م    ذم  �س  الفنيه  للخدمات  �شده/1-تارجيتينك�س  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ كالو�س كاموجي�شا   قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�شافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )14587(
�شتبا�شر  املحكمة  فان  .وعليه  املحكمة  خلزينة  �شوم  دره��م   )906( مبلغ 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/2957 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �شده/1-فال�س للعقارات جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
الدعوى  عليك  اأقام  قد  نارايانان  كانابايل  نارايانان  ريجي�س  التنفيذ/ 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )53320( 
او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )534(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة  خلزينة  �شوم  دره��م 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/613 مدين كلي 

جمهول   امل�شطور   احل�شني   -2 جا�شر  عبدالرزاق  مالك  عليهما/1-  املدعى  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي /وي�شي �شا�شماز     قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بالزام املدعى عليهما بالت�شامن والتكافل فيما بينهما مبلغ 3.700.000 
دولر امريكي او ما يعاله بالدرهم الماراتي مببلغ وقدره 13.569.750 درهم مع 
والر�شوم وامل�شاريف ومقابل  ال�شداد  املبلغ وحتى  ا�شتالم  تاريخ  الفائدة 9% من 
ال�شاعة  املوافق 2014/11/5  ي��وم الرب��ع��اء  امل��ح��ام��اة.   وح��ددت لها جل�شة  اتعاب 
9.30 �س بالقاعة ch1.C.15 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

ايام على القل .  
ق�سم الدعاوي العقارية                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/3717 عمايل جزئي   
م    ذم  �س  اللكرتونيات  لتجارة  �شوفت  بري�شماتيك  عليه/1-  املدعى  اىل 
جمهول  حمل القامة مبا ان املدعي /حممد اكرم باقر ح�شني قد اقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )62266 
درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1500 درهم ( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى 
)2014/181757( وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2014/11/2 ال�شاعة 
او من ميثلك  ch1.A.5 لذا فانت مكلف باحل�شور  بالقاعة  8.30 �س 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة ايام على القل .  
ق�سم الق�سايا العمالية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/4399 عمايل جزئي   
ان  الق��ام��ة مب��ا  امل�شريني للتجارة جم��ه��ول  حم��ل  امل��دع��ى عليه/1-  اىل 
املدعي /حممد ح�شن ح�شن ح�شن كنون قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )42466 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 )2014/186168( ال�����ش��ك��وى  رق���م  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم   ) دره���م   2000(
�س   8.30 ال�����ش��اع��ة   2014/11/2 امل��واف��ق  الح���د  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.A.5 بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة ايام على القل .  
ق�سم الق�سايا العمالية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/4063 عمايل جزئي   
م    جمهول   م  ذ  �س  الفنية-  خ��ادم عي�شى لالعمال  املدعى عليه/1-  اىل 
اق��ام عليك  اميد علي   قد  املدعي /حممد عثمان  ان  الق��ام��ة مبا  حمل 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )10280 درهم( 
ال�شكوى  رق��م  وامل�شاريف  والر�شوم   ) دره��م   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
)2014/185010( وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2014/11/9 ال�شاعة 
8.30 �س مبكتب القا�شي   لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة ايام على القل .  
ق�سم الق�سايا العمالية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
مذكرة اعالن  متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 310 /2014 تظلم  جتاري                  
اىل املتظلم �شده/1- روماين جرج�س عبداملالك حنا  جمهول  حمل القامة 
مبا ان املتظلم/ يوقيو دو قد اقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�شوعه تظلم 
من القرار ال�شادر يف المر على عري�شة رقم 2014/419  و الر�شوم وامل�شاريف  
.   وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2014/11/2  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
ch1.B.6 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
مذكرة اعالن  متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 314 /2014 تظلم  جتاري                  
اىل املتظلم �شده/1- روماين جرج�س عبداملالك حنا  جمهول  حمل القامة 
مبا ان املتظلم/ يوقيو دو قد اقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�شوعه تظلم 
من القرار ال�شادر يف المر على عري�شة )جتاري( رقم 2014/422  و الر�شوم 
وامل�شاريف  .   وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2014/11/2  ال�شاعة 8.30 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.B.6 بالقاعة  �س 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبو ظبي-الفجر:

حتت �شعار ارفعه عاليا ليبقى �شاخما 
، اعتمد معايل ال�شيخ نهيان مبارك اآل 
وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزير  نهيان 
لفعاليات  النهائي  الربنامج  املجتمع 
م���ب���ادرة ح��م��ل��ة ال��ع��ل��م ، وال���ت���ي ت�شم 
وزارة  وتنظمها  ال��ف��ع��ال��ي��ات،  ع�����ش��رات 
املجتمع  وت��ن��م��ي��ة  وال�����ش��ب��اب  ال��ث��ق��اف��ة 
املوؤ�ش�شات  م��ن  ال��ع��دي��د  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

والهيئات احلكومية واخلا�شة بالدولة، 
والتي من املقرر اإطالقها يوم الثنني 
3 من نوفمرب، وهو يوم العلم ، الذي 
ت���ويل ���ش��اح��ب ال�شمو  ي���واف���ق ذك����رى 
الوالد ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
احل���ك���م. واأك�����د م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ نهيان 
اأن قيادتنا الر�شيدة  اآل نهيان،  مبارك 
ممثلة يف �شاحب ال�شمو الوالد رئي�س 
ومتعه  ورع������اه  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة، 
واأخيه  وال��ع��اف��ي��ة،  ال�����ش��ح��ة  مب���وف���ور 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
رئي�س  الدولة،  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
جمل�س الوزراء حاكم دبي، واإخوانهما 
اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى 
اأول  والفريق  الم���ارات،  لحت��اد حكام 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان،  اآل 
اأكد  امل�شلحة-  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
احلكيمة،  قيادتها  بف�شل  الدولة  ب��اأن 
املنا�شبات  هذه  تكون  اأن  على  حري�شة 

العزيزة علينا جميعا فر�شة  الوطنية 
لإب������راز ال�����روح ال��وط��ن��ي��ة ودع�����م قيم 
الولء النتماء، موؤكداً على اأن �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
م��ك��ت��وم، ق��د ق���ام ب���اإط���الق احل��م��ل��ة يف 
الأثر  اأبلغ  لذلك  وك��ان  املا�شي،  العام 
يف النجاح الكبري الذي حققته يف كافة 
حر�س  اإىل  وم�شريا  ال��دول��ة،  اإم����ارات 
الوزارة على اأن يظل �شعار حملة العلم 
هو ارفعه عاليا ليبقى �شاخما . وتابع 

معاليه قائال: اأتوجه يف هذه املنا�شبة 
الوطنية الغالية، بعميق ال�شكر ووافر 
التقدير والمتنان، اإىل �شاحب ال�شمو 
ال��وال��د رئ��ي�����س ال��دول��ة – حفظه اهلل 
اأن  ورعاه-، داعيا اهلل �شبحانه وتعاىل 
يوفقه دائما ملا فيه م�شلحة المارات، 
ع��ال��ي��ا وخفاقا  ع��ل��م��ه��ا  ي��ظ��ل  وح���ت���ى 
و���ش��اخم��ا ع��ل��ى ال�����دوام. اأت��ق��دم كذلك 
بال�شكر اجلزيل اإىل كافة قادة الدولة، 
الوطن  وبنات  ابناء  جميع  اأهنيء  كما 

والتي  العلم  حملة  اإط���الق  مبنا�شبة 
اأ�شبحت بداية لحتفالتنا يف كل عام 
والتعبري  ل���الحت���اد،  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم 
ع���ن اع���ت���زازن���ا ال��ك��ب��ري مب�����ش��رية هذه 
على  تاأ�ش�شت  اأن  منذ  الرائدة،  الدولة 
بن  زاي��د  ال�شيخ  ال��وال��د  له  املغفور  يد 
الآباء  من  واإخوانه  نهيان  اآل  �شلطان 
املوؤ�ش�شني – عليهم جميعا رحمة اهلل 
ور����ش���وان���ه.   واأو����ش���ح م��ع��ايل ال�شيخ 
نهيان اأي�شا اأن جميع الفعاليات التي 

العلم  حملة  �شمن  ال����وزارة  تنظمها 
ور�شالتها،  ال���وزارة  روؤي���ة  م��ن  تنطلق 
وال���ت���ي ه���ي ج����زء م���ن روؤي�����ة الدولة 
الوطنية  الهوية  تعزيز  يف  ور�شالتها، 
وال��ت��الح��م ال��وط��ن��ي وامل��ج��ت��م��ع��ي مع 
كافة  م�شاركة  على  الرتكيز  ���ش��رورة 
حملة  يف  امل��ج��ت��م��ع  وف����ئ����ات  ����ش���رائ���ح 
املنا�شبة  الفعاليات  وتنظيم  ال��ع��ل��م، 
وتنطلق  املجتمع.  فئات  فئة من  لكل 
حملة العلم يف الثالث من نوفمرب يف 

اإم��ارات الدولة يف جميع املراكز  كافة 
والتي  ل����ل����وزارة،  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
ذل��ك مع  ال��الزم يف  بالتن�شيق  �شتقوم 
امل���دار����س وامل���راك���ز ال��ت��ج��اري��ة، وكافة 
التوا�شل  وم���واق���ع  الإع�����الم  و���ش��ائ��ل 

الجتماعي. 

•• الفجرية -وام:

حتت رعاية �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي 
الجتماعية  الفجرية  جمعية  تنظم   .. الفجرية  عهد  ويل 
ال��ث��ق��اف��ي��ة ال���ي���وم ن����دوة ث��ق��اف��ي��ة ب��ع��ن��وان ال��ه��وي��ة الوطنية 
والتحديات املعا�شرة يف قاعة م�شايف يف فندق ال�شيجي ديار يف 
الفجرية. ت�شلط الندوة ال�شوء على بع�س املحاور الرئي�شية 
والتي ت�شمل الهوية الوطنية والولء والتح�شني �شد الأفكار 

النتماء  قانونية  ومدى  ال�شيا�شي  الإ�شالم  بجانب  الهدامة 
ال�شام�شي  زاي���د  امل��ح��ام��ي  ك��ل م��ن  ال��ن��دوة  ل���الأح���زاب. يلقي 
رئي�س جمل�س اإدارة جمعية الإمارات للمحامني و القانونيني 
زايد  ال�شيخ  ج��ام��ع  خطيب  يو�شف  و�شيم  ال�شيخ  وف�شيلة 
تعزيز  اإىل  الندوة  تهدف   . اهلل  رحمه  نهيان  اآل  �شلطان  بن 
مقومات النتماء واملواطنة وال�شعي لن�شر الثقافية القانونية 
املفاهيم  ل��رت���ش��ي��خ  اأه�����داف اجل��م��ع��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع وت��ف��ع��ي��ل  يف 

الثقافية الإيجابية على امل�شتويني الثقايف والجتماعي. 

•• دبي -وام:

الجتماعي بجمعية  ال�شحي  النه�شة  ينظم مركز 
ال�شحي  امللتقى  ال��ي��وم  دب��ي  يف  الن�شائية  النه�شة 
له�شا�شة  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  مبنا�شبة  مبقرها  ل��ل��م��راأة 
ال��ع��ظ��ام ال����ذي ي�����ش��ادف 20 اأك��ت��وب��ر م��ن ك��ل عام 
ب��ه��دف ال��ت��وع��ي��ة ال�����ش��ح��ي��ة وال��وق��ائ��ي��ة يف اأروق����ة 
الدكتورة  ���ش��ع��ادة  واأك�����دت  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة.  ال��ق��ط��اع��ات 
اهتمام  اأن  للجمعية  العام  املدير  الفال�شي  فاطمة 
اجلمعية ب�شحة املراأة وتزويدها بالثقافة ال�شحية 
ا�شرتاتيجي حيث  ه��دف  والح���رتازي���ة  وال��وق��ائ��ي��ة 

ارتاأت اجلمعية اإطالق ملتقى �شحي �شنوي يتم فيه 
تناول اإحدى الق�شايا ال�شحية والطبية والعالجية 
الفال�شي  واأ���ش��ارت  الن�شائية.  بالأمرا�س  اخلا�شة 
اإىل اأنه تقرر اأن يكون امللتقى هذا العام حتت �شعار 
تزامنا  ك��ربك  يف  وت��رع��اك  لتحملك  عظامك  ح��ب 
مع احتفالت العامل باليوم العاملي له�شا�شة العظام 
اإطالق  خ��الل  م��ن  ت�شعى  اجلمعية  ب���اأن  واأف����ادت   .
والعالجية  الطبية  الثقافة  غر�س  اىل  امللتقى  هذا 
وتعزيز  الن�شائية  القطاعات  اأروق���ة  يف  والوقائية 
برامج التدخل املبكر للحد من الأمرا�س اخلطرية 
واملدمرة واإيجاد حراك ثقايف طبي لإك�شاب الن�شاء 

مهارات واأ�شاليب وقائية . من جهتها قالت عائ�شة 
ح��م��دان ال�����ش��ي��خ م��دي��رة م��رك��ز ال��ن��ه�����ش��ة ال�شحي 
اأعلى  اأن اجلمعية حتر�س على حتقيق  الجتماعي 
معدلت النجاح والتميز من خالل اإطالق وتنظيم 
الأطباء  من  نخبة  وا�شتقطاب  ال�شحية  امللتقيات 
ووجهت  امللتقى.  هذا  يف  للم�شاركة  وال�شت�شاريني 
والأ�شرية  الن�شائية  القطاعات  كافة  اإىل  ال��دع��وة 
والطالبات حل�شور فعاليات هذا احلدث وا�شتثمار 
ومنو  �شحة  جم���ال  يف  القيمة  الطبية  امل��ع��ل��وم��ات 
قوام  اأ���ش��ا���س  باعتبارها  عليها  وامل��ح��اف��ظ��ة  ال��ع��ظ��ام 

احلياة ودميوميتها. 

برعاية حممد ال�سرقي: جمعية الفجرية االجتماعية 
تنظم ندوة الهوية الوطنية والتحديات املعا�سرة

ن�سائية دبي تنظم امللتقى ال�سحي للمراأة مبنا�سبة اليوم العاملي له�سا�سة العظام 

الثقافة تطلق مبادرة حملة العلم الثنني املقبل حتت �صعار ارفعه عاليا ليبقى �صاخما
نهيان بن مبارك : الوزارة حر�ست على م�ساركة كافة �سرائح وفئات املجتمع باحلملة

•• راأ�ص اخليمة – الفجر     

راأ�س  ل�شرطة  العامة  القيادة  نظمت 
حول  تثقيفية  ع��م��ل  ور���ش��ة  اخل��ي��م��ة 
معرفتي  ���ش��ارك��ن��ي  م���ب���ادرة  ت��ط��ب��ي��ق 
بوابة  املعتمدة يف  اخل��رائ��ط  وم��ب��ادرة 
ن�شريات  زك����ري����ا  ق���دم���ه���ا  امل���ع���رف���ة 
العامة  ب�����الإدارة  التميز  اإدارة  خبري 
لالإ�شرتاتيجية وتطوير الأداء بوزارة 
الداخلية، بح�شور املقدم علي حممد 
الإ�شرتاتيجية  اإدارة  مدير  القر�شي 
وتطوير الأداء ب�شرطة راأ�س اخليمة، 
وع����دد م��ن م��وظ��ف��ي ال��ق��ي��ادة العامة 
ل�شرطة راأ�س اخليمة، والإدارة العامة 
واإدارة  الأج���ان���ب،  و����ش���وؤون  ل��الإق��ام��ة 
لتوجيهات  تطبيقاً  امل����دين،  ال���دف���اع 
اإ�شرتاتيجيتها  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
ثقافة  ن�����ش��ر  ت��ف��ع��ي��ل  اإىل  ال���داع���ي���ة 
امل���ع���رف���ة.    وخ����الل ال��ور���ش��ة ا�شتمع 
تطبيق  اليات  تناول  ل�شرح  احل�شور 
مبادرة �شاركني معرفتي على م�شتوى 
القادة وخرباء القيادة العامة ل�شرطة 
راأ�س اخليمة، والإدارة العامة لالإقامة 
الدفاع  واإدارة  الأج����ان����ب،  و�����ش����وؤون 
م���ب���ادرة معرفتي  ����ش���رح  م���ع  امل�����دين، 

اخلارجية املعنية بال�شركاء واملوردين 
اإ�شافة  املحلي،  واملجتمع  واملتعاملني 
جمال  يف  امل��ع��رف��ة  اآل��ي��ات  تطبيق  اإىل 
وال�شريحة  ال�شمنية  املعارف  ح�شر 
يف  العمل  جم��الت  لكافة  الكرتونياً، 
الحتياجات  الداخلية، وحتليل  وزارة 
امل��ع��رف��ي��ة لإط�����الق م���ب���ادرات ) ن�شر 
 ،) امل��ع��رف��ة  ب��واب��ة  امل��ع��رف��ة (، )  ثقافة 
) ���ش��ارك��ن��ي م��ع��رف��ت��ي ال��داخ��ل��ي��ة(، ) 

�شاركني معرفتي اخلارجية (، بهدف 
التبادل املعريف مع ال�شركاء واملوردين، 
ل�شتكمال اإجراء تغذية بوابة املعرفة 

اخلا�شة بكل جمال.
  من جانبه اأو�شح املقدم علي القر�شي 
ثقافة  لن�شر  �شعياً  ج��اءت  الور�شة  اأن 
املعرفة والعمل على �شمان تطبيقها، 
مبا يتفق مع الروؤية والأه��داف املراد 
برامج  ت��ق��دمي  خ���الل  م��ن  حتقيقها، 

وور�س اأمنية متميزة تقوم على مبداأ 
اإىل  للو�شول  والتميز،  املعرفة  ثقافة 
بالعمل  والرت��ق��اء  التقدم  ي�شمن  ما 
اأداء  الأم��ن��ي وت��ط��وي��ره، وال��ت��م��ي��ز يف 
واإت���ق���ان جودتها،  امل��ع��رف��ي��ة  ال���ربام���ج 
بت�شافر اجلهود املتمثلة يف عقد مثل 
مبادرات  ن�شر  �شبيل  يف  ال��ور���س  ه��ذه 
لطموحات  حتقيقاً  والتميز،  املعرفة 

الوزارة وتطلعاتها.

•• راأ�ص�ص اخليمة – الفجر 

���ش��م��ن ج���ه���وده���ا ل���ل���ح���ف���اظ على 
م�����ش��ت��وى ال����وع����ي ال�����ش��ح��ي لدى 
اإدارة  ن��ظ��م��ت  ال�������ش���ك���ري  اأط����ف����ال 
ال�شحي  الإع��������الم  و  ال��ت��ت��ث��ق��ي��ف 
الطبية  اخل��ي��م��ة  راأ�������س  مب��ن��ط��ق��ة 
فعالية اإحتفالية توعوية لالأطفال 
وذل����ك م�شاء  ب��امل��خ��ي��م  امل�����ش��ارك��ني 
اجلمعه املا�شي بقاعة جلفار براأ�س 

اخليمة.
الدكتور  حت����دث  ال�����ش��دد  ه����ذا  يف 
امل�شرف  عبدالرحمن  علي  ���ش��الح 
الهدف  اأن  مو�شحا  للمخيم  العام 
متابعة  ه����و  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ه�����ذه  م����ن 
الب�شمة  خم��ي��م  اأه�������داف  حت��ق��ي��ق 
يف ا����ش���ت���م���رار ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م و 
يتعلق  فيما  ال�شحي  الوعي  زي��ادة 
الوقاية  طرق  و  ال�شكري  باأمرا�س 

من م�شاعافاته.
م��ه��رة حممد  ذك����رت  وم���ن جهتها 
التثقيف  اإدارة  م��دي��ر  ���ش��راي  ب��ن 
العام  امل���دي���ر  ال�����ش��ح��ي  الإع�����الم  و 
ال�شكري  لأط���ف���ال  الب�شمة  ملخيم 
فح�س  على  اأ�شتملت  الفعالية  اأن 
حلميع  ال���دم  يف  ال��رتاك��م��ي  ال�شكر 
لدرا�شة  وذل��ك  امل�شاركني  الأطفال 
باملخيم يف  التعليمي  الربنامج  اأثر 
�شبط م�شتوى ال�شكر لدى الطفال 
امل�شاركني، هذا اإىل جانب الربامج 
التوعوية  امل�شابقات  و  الرتفيهيه 
ال���ت���ي ����ش���ارك ف��ي��ه��ا الأط����ف����ال مما 

ا�شفى روح املرح على الفعالية.
واأ�شادت �شراي بالدور الذي توؤديه 

اجلهات الداعمة للملتقى و خ�شت 
ب��ال�����ش��ك��ر ف��ه��د ال�������ش���رياوي راع���ي 
احلفل و كل من خمترب لب بل�س 

ال�شخي  لدعمهم  بيوتك  خمترب  و 
ذلك  على  وتعليقا  الفعالية  لهذه 
�شعادته  ع��ن  ال�����ش��رياوي  فهد  ع��رب 

الفعاليات  ه���ذه  م��ث��ل  يف  ل��ل��ت��ع��اون 
يد  م��د  يف  ت�شهم  وال��ت��ي  املجتمعية 

العون اإىل هذه الفئات.

�سرطة راأ�ش اخليمة ت�سرح مبادرة �ساركني معرفتي  

طبية راأ�ش اخليمة تنظم ملتقى الب�سمة الأطفال ال�سكري 

فقدان �سهادة ا�سهم
اماراتية  ع��ل��ي-  حم��م��د  حنيفة  ال�����ش��ي��دة/  ف��ق��دت  
اعمار  ���ش��رك��ة  م��ن  ���ش��ادرة  ا���ش��ه��م  ���ش��ه��ادة  اجلن�شية 
ت�شليمها  عليها  يعر  ممن  يرجى  بدبي-  العقارية 
هاتف/  على  الت�����ش��ال  او  ال��ع��ق��اري��ة  اع��م��ار  ل�شركة 

  050/5588699

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د  امل������دع������و/ م���ا����ش���ود 
م��ي��اه ب��دي��ع ال�����زم�����ان      -   
بنغالدي�س اجلن�شية - جواز 
�شفره رقم )7784440(      
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

   055/1233520

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د  امل�������دع�������و/ ����ش���ه���اب 
عبدالغنى م�شكني ف��ام     - 
ايران اجلن�شية - جواز �شفره 
      )25336961( رق������م 
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت���������ش����ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق���م 

   050/5738086

•• دبي- وام:

مبوؤمتر  اخل��ا���ش��ة  التقييم  م��ق��اب��الت  اأم�����س  ل��ل��ج��ودة  دب��ي  جمموعة  اختتمت 
وجائزة اأفكار الإمارات 2014 التي تهدف اإىل تكرمي الأفكار املطبقة من قبل 
املوؤ�ش�شات والأفراد للعام 2013- 2014- ف�شال عن كونها من�شة لت�شليط 
ال�شوء على مدى اأهمية تفعيل دور املوظف ومنحه امل�شاحة امللهمة وامل�شجعة 
لطرح الأفكار مبا ينعك�س اإيجابا على موؤ�ش�شات املجتمع والأفراد والدولة بوجه 
عام. وكانت جمموعة دبي للجودة قد اأغلقت باب ا�شتقبال امل�شاركات يف منت�شف 
ال�شهر املا�شي حيث ت�شلمت اأكر من 130 عر�شا جرى درا�شتها ب�شكل دقيق 
اأف�شلها واإدراجها يف القائمة النهائية للمتناف�شني. وتبع ذلك اإجراء  لختيار 
50 مقابلة �شخ�شية اأمام جلنة ت�شم اأربعة من املقيمني املحرتفني امل�شوؤولني 
�شنويا.  تطويرها  يتم  التي  املعايري  مقابل  يف  املطروحة  الأف��ك��ار  قيا�س  ع��ن 
وقالت بدرية التميمي مدير عام جمموعة دبي للجودة يف ت�شريح �شحايف لها 
ام�س اإن اللجنة تدر�س حاليا جميع العرو�س بهدف اختيار الفائزين بالفئات 
اأ�شمائهم وتكرميهم يف حفل خا�س تقيمه  الإع��الن عن  ليتم  الع�شر للجائزة 
جمموعة دبي اجلودة يوم اخلمي�س املقبل خالل موؤمتر اأفكار الإمارات الذي 
�شيعقد يف فندق ذا بال�س داون تاون. واأ�شافت اأن جمموعة دبي للجودة حتتفي 
بروح  املتميزون  الأ�شخا�س  ه��وؤلء  يبدعها  التي  والبتكارات  بالأفكار  �شنويا 
املبادرة والتحفيز الذاتي وكان اأكر ما مل�شناه خالل املقابالت اعتزاز املتقدمني 
ل�شالح  ال��واق��ع  اأر����س  على  تتحقق  وه��ي  روؤي��ت��ه��ا  على  وحر�شهم  ب��اأف��ك��اره��م 
جمتمعهم اأكر من حر�شهم على نيل اجلوائز. واأفادت التميمي باأن الأفكار 
التي �شيتم تكريها يف العام احلايل على اأعلى م�شتوى من الإبداع والبتكار اإذ 
يف  ي�شهم  مبا  امل�شابقة  معايري  وتطوير  تعديل  على  �شنويا  املجموعة  حتر�س 
التي تغطي خمتلف  ن�شتقبلها يف اجلائزة كل عام  التي  الأفكار  مواكبة تطور 
مناحي احلياة القت�شادية والجتماعية. وتتوافق اجلائزة مع ال�شرتاتيجية 
اللغة  تعزيز  جم��ال  يف  الإب���داع  هي  فئات  ع�شر  تت�شمن  اإذ  لالبتكار  الوطنية 
العربية والإبداع يف جمال تعزيز الهوية الوطنية والإبداع يف جمال الت�شجيع 
وامل�شاركة ومتكني املواطنني والإبداع يف جمال ت�شويق ومتثيل دولة الإمارات 
يف اخل��ارج والإب���داع يف جم��ال العمل التطوعي والإن�شاين والإب���داع يف جمال 
التطبيقات اخل�شراء والإب��داع يف  البيئة  الذكية والإب��داع يف جمال  احلكومة 
ريادة الأعمال والإبداع يف جمال التغطية الإعالمية ملبادرة وطنية والإبداع يف 

جمال الخرتاعات املخرتع ال�شغري اأو العام .

•• دبي-وام:

9 اآلف عامل يعملون  نظمت وزارة العمل احتفال ترفيهيا تثقيفيا بح�شور نحو 
لدى عدة من�شات يف دبي. وقالت نادية املهريي مديرة اإدارة التوجية بوزارة العمل 
بدبي  املحي�شنة  مبنطقة  العمالية  امل�شاكن  اح��د  يف  موؤخرا  نظم  ال��ذي  احلفل  ان 
ي�شهم يف اجلهود  الدارة مبا  تنفذه  التي  والتثقيف  التوعية  برامج  اإط��ار  ياأتي يف 
املبذولة لتحقيق ال�شتقرار يف �شوق العمل وفقا ل�شرتاتيجية الوزارة ل �شيما يف 
ظل تثقيف العمال بحقوقهم وواجباتهم التي ين�س عليها قانون تنظيم عالقات 
العمل والقرارات املنفذة له . و�شددت على م�شاهمة برامج التوعية يف زيادة انتاجية 
العمال ل �شيما وان الفعاليات التي تت�شمنها مثل هذه الربامج من �شاأنها الرتفيه 
عنهم وا�شعادهم والتاأكيد على دورهم باعتبارهم �شركاء يف عملية التنمية. واأ�شادت 
القطاعني احلكومي  ال��وزارة ال�شرتاتيجيني من  ل�شركاء  الفاعل  بالدور  املهريي 
واخلا�س وم�شاهمتهم املتميزة يف اإجناح فعاليات برامج التوعية والتثقيف مثمنة 
جهودهم النابعة من ح�شهم الوطني وم�شوؤوليتهم املجتمعية جتاه افراد املجتمع 
فقرات  الحتفال  وت�شمن  العمال.  حقوق  تعزيز  جم��ال  يف  ال��دول��ة  جهود  واب���راز 
قانون  م��واد  بع�س  ح��ول  الوردو  بلغة  القيت  تثقيفية  حما�شرة  �شملت  متنوعة 
تنظيم عالقات العمل والقرارات املنفذة له اىل جانب عر�س برامج تثقفية اأخرى 
بوا�شطة الوحدة املتنقلة للرعاية العمالية التي تواجدت يف موقع الحتفال. يذكر 
العام  من  مايو  �شهر  يف  العمالية  للرعاية  املتنقلة  الوحدة  د�شنت  العمل  وزارة  ان 
2012 خالل احتفالت الوزارة باليوم العاملي للعمال حيث ت�شم قاعة حما�شرات 
40 عامال حتتوي على �شا�شة عر�س داخلية و اخرى مثبتة على  تت�شع اىل نحو 
وترفيهية  غنائية  م�شابقات  الحتفال  ت�شمن  كما  للمقطورة.  اجلانبية  الواجهة 
ح�شل مبوجبها العمال الفائزون على جوائز مادية وعينية متنوعة �شملت مبالغ 

نقدية وتذاكر طريان وهواتف واأجهزة اإلكرتونية.

جمموعة دبي للجودة تختتم مقابالت التقييم 
للدورة الثالثة من موؤمتر وجائزة اأفكار االإمارات 

االف عامل ي�ساركون يف احتفال ترفيهي   9
تثقيفي نظمته وزارة العمل بدبي
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•• تغطية-رم�صان عطا:

ت��زام��ن��اً م��ع اح��ت��ف��الت ال��ع��امل باليوم 
الدويل لالأ�شرة، وا�شتمراراً لفعاليات 
ملتقى اأ�شرة الدار 2014 الذي ُنظم 
حت���ت رع���اي���ة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة فاطمة 
الن�شائي  الحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت 
ملوؤ�ش�شة  الأع����ل����ى  ال���رئ���ي�������س  ال����ع����ام، 
املجل�س  رئ��ي�����ش��ة  الأ����ش���ري���ة،  ال��ت��ن��م��ي��ة 
واأطلق  والطفولة،  لالأمومة  الأع��ل��ى 
اأعمال ندواته وور�شه  وانتهت  موؤخراً 
وا�شعة  مب�����ش��ارك��ة  ام�����س  ال��ت��م��ك��ي��ن��ي��ة 
ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات واجل����ه����ات ال��ع��ام��ل��ة يف 
القطاع الجتماعي يف الإمارة ، اأعلنت 
م��وؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ن��م��ي��ة الأ����ش���ري���ة خالل 
موؤمتر �شحايف عن تنظيمها موؤمتراً 
امل�شتدامة  الأ����ش���ري���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ح���ول 
الإجن��ازات وال��روؤى امل�شتقبلية، وذلك 
يف ال���ث���ال���ث م���ن ن��وف��م��رب ال����ق����ادم يف 
فندق جمريا اأبراج الحتاد بالعا�شمة 
اأبوظبي. ح�شر املوؤمتر ال�شحايف الذي 
نظم �شباح ام�س يف اأر�س املعار�س يف 
���ش��امل الكعبي  اأب��وظ��ب��ي م��ع��ايل ع��ل��ي 
التنمية  اأمناء موؤ�ش�شة  رئي�س جمل�س 
الأ�����ش����ري����ة، و�����ش����ع����ادة م�����رمي حممد 
التنمية  موؤ�ش�شة  عام  مدير  الرميثي 
�شليمان  جميلة  والدكتورة  الأ�شرية، 
والبحوث  الدرا�شات  خاجني م�شت�شار 
وعدد  الأ���ش��ري��ة،  التنمية  موؤ�ش�شة  يف 
واملوؤ�ش�شات  الدوائر  يف  امل�شئولني  من 
احلكومية امل�شاركة يف فعاليات الور�س 
اأ�شرة  مل��ل��ت��ق��ى  ال��ت��م��ك��ي��ن��ي��ة  وال����ن����دوات 
الدار 2014، والإعالميني وجمهور 

امللتقى.الإجنازات املتوقعة
الكعبي  ����ش���امل  ع��ل��ي  م���ع���ايل  و����ش���رح 
التنمية  اأمناء موؤ�ش�شة  رئي�س جمل�س 
الأ�شرية حيث قال اإن تنظيم املوؤ�ش�شة 
للموؤمتر ومب�شاركة دولية ياأتي حتت 
ال�شيخة  ل�����ش��م��و  ال��ك��رمي��ة  ال���رع���اي���ة 
الحتاد  رئي�شة  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 
الأعلى  ال��رئ��ي�����س  ال����ع����ام،  ال��ن�����ش��ائ��ي 
رئي�شة  الأ����ش���ري���ة،  ال��ت��ن��م��ي��ة  مل��وؤ���ش�����ش��ة 
والطفولة  لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س 
ب���دور الأ����ش���رة و�شرورة  ت��وؤم��ن  ال��ت��ي 
تعزيزه يف املجتمع، وتتبنى العديد من 
والدولية  والعربية  املحلية  امل��ب��ادرات 
ال��داع��م��ة ل��الأ���ش��رة وذل���ك اإمي��ان��ا من 

باعتبارها  الأ����ش���رة  ب��اأه��م��ي��ة  ���ش��م��وه��ا 
تطورها،  واأ���ش��ا���س  امل��ج��ت��م��ع��ات  ع��م��اد 
وب��ن��ج��اح��ه��ا يف حت��ق��ي��ق ر���ش��ال��ت��ه��ا يف 
التن�شئة الجتماعية تتمكن املجتمعات 
من حتقيق الإجن��ازات املتوقعة منها، 
تقدمي  ب�����ش��رورة  �شموها  ت��وؤم��ن  كما 
تطوراً  واأك����ره����ا  اخل���دم���ات  اأف�����ش��ل 
الإم��ارات��ي��ة وذل���ك لتمكينها  ل��الأ���ش��رة 
من اأداء اأدوارها، ومواجهة التحديات 

التي تواجهها.
وق����ال ال��ك��ع��ب��ي: ان��ط��الق��اً م��ن ال���دور 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  الجتماعي  الريادي 
الأ�شرية يف حتقيق التنمية امل�شتدامة 
كاإحدى  ال��ف��اع��ل  واإ�شهامها  ل��الأ���ش��رة 
حتقيق  يف  اأبوظبي  حكومة  موؤ�ش�شات 
املجتمع،  ومت���ا����ش���ك  الأ������ش�����رة  رف������اه 
باليوم  العامل  احتفال  مع  وبالتزامن 
ال�����دويل ل��الأ���ش��رة ل��ه��ذا ال���ع���ام، حتت 
����ش���ع���ار مت���ك���ني الأ������ش�����رة م����ن حتقيق 
ال��ت��ن��م��وي��ة، تنظم  اأه�������داف الأل���ف���ي���ة 
نخبة  ي�شم  اأ�شرياً  م��وؤمت��راً  املوؤ�ش�شة 
امل�شوؤولني  ك��ب��ار  م��ن  امل��ت��ح��دث��ني  م��ن 
اأهم  املخت�شني ل�شتعرا�س  واخل��رباء 
واأبوظبي  عام  ب�شكل  الدولة  اإجن��ازات 
ع���ل���ى وج������ه اخل�������ش���و����س م����ن حيث 
اخل����دم����ات امل���ق���دم���ة ل���الأ����ش���رة خالل 
على  وال���ت���ع���رف  م�������ش���ت،  ع����ام����اً   20

امل�شتويات  على  الناجحة  امل��م��ار���ش��ات 
املحلية والإقليمية والعربية والدولية 
ال���ت���ي مي��ك��ن ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ل��ت�����ش��اه��م يف 
الأ�شرة ومتكنها من مواكبة  ا�شتقرار 
وت�شليط  وامل����ت����غ����ريات  امل�������ش���ت���ج���دات 
والروؤى  التحديات  اأه��م  على  ال�شوء 
حتقيق  يف  ت�����ش��اه��م  ال��ت��ي  امل�شتقبلية 
اأبوظبي  ح��ك��وم��ة  وحم�����ش��الت  روؤي����ة 

.2030

العقدين املا�صيني
م����ن ج��ان��ب��ه��ا ك�����ش��ف��ت ����ش���ع���ادة مرمي 
موؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  الرميثي  حممد 
حديثها  معر�س  يف  الأ�شرية  التنمية 
العام  يف  ���ش��ت��ط��ل��ق  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اأن  ع���ن 
الذي  اأبوظبي  اأ���ش��رة  ملتقى   2015
�شيتم  مفاجاأة  عنه  الإع���الن  اعتربت 

طرح تفا�شليها لحقاً.
التنمية  م�����وؤمت�����ر  حم��������اور  وح��������ول 
امل�������ش���ت���دام���ة ل����الأ�����ش����رة الإجن����������ازات 
والروؤى امل�شتقبلية الذي �شت�شت�شيفه 
ال��ع��ا���ش��م��ة اأب���وظ���ب���ي يف ال���ث���ال���ث من 
نوفمرب القادم اأ�شارت اإىل اأنه يت�شمن 
احلكومية  الإجن��ازات  اأهم  ا�شتعرا�س 
واخل���دم���ات امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة ال��ت��ي حتققت 
م�شت،  20عاماً  خ�����الل  ل���الأ����ش���رة 
امل�شتقبلية يف ظل التحديات  وال��روؤى 

القت�شادية والجتماعية، وال�شيا�شات 
والت�شريعات ودورها يف تنمية ومتكني 
اأف�شل  مناق�شة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  الأ���ش��رة، 
ال�شيا�شات  م�شتوى  ع��ل��ى  امل��م��ار���ش��ات 
وال��ت�����ش��ري��ع��ات واخل���دم���ات ودوره����ا يف 
املرحلة  يف  الأ�����ش����رة  وت��ن��م��ي��ة  مت��ك��ني 

القادمة.
واأ�شارت الرميثي اإىل اأن انعقاد املوؤمتر 
الور�س  م��ن  ع��دد  تنظيم  �شي�شاحبه 
ا�شتك�شاف  اإىل  ت�شعى  ال��ت��ي  العملية 
ال�����ذي حققته  ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي  ال��ت��ق��دم 
الأ����ش���رة يف دول���ة الإم�����ارات يف املجال 
العقدين  م�����دى  ع���ل���ى  الج���ت���م���اع���ي 
وحتى   1994 ع����ام  م��ن��ذ  امل��ا���ش��ي��ني 
ال�شراكات  م��ف��ه��وم  وت��اأ���ش��ي��ل  الآن، 
تقدمي  يف  ال��ف��اع��ل��ة  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
جميع  يف  ل��الأ���ش��رة  متكاملة  خ��دم��ات 
جديدة  معلومات  وت��وف��ري  امل��ج��الت، 
العلمي  ال���ب���ح���ث  ت���وج���ي���ه  اأج������ل  م����ن 
والدرا�شات اإىل اجتاه ي�شهم يف تق�شي 
�شياغة  ثم  املُلحة،  الأ�شرة  احتياجات 
حلول مبتكرة وفاعلة للتحديات التي 
وم�شاركتها  وكينونتها  الأ�شرة  تواجه 

يف حركة التنمية امل�شتدامة ال�شاملة.

املرحلة املقبلة
اأ����ش���ارت ���ش��ع��ادة فاطمة  م���ن ج��ان��ب��ه��ا 

ال�������ش���وي���دي م�����ش��ت�����ش��ار امل�����وؤمت�����رات يف 
موؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية رئي�س فريق 
املوؤمتر  اأه���داف  اأن  اإىل  امل��وؤمت��ر  عمل 
اإب��راز الإجن���ازات احلكومية  تتمثل يف 
التي حتققت لالأ�شرة يف اإمارة اأبوظبي 
ب�شكل خا�س والدولة ب�شكل عام خالل 
20 عاماً، وبحث اآليات متكني الأ�شرة 
والنهو�س بكل مكوناتها وتعزيز دورها 
لتحقيق  اأ���ش��ا���ش��ي  ك�����ش��ري��ك  ال��ف��اع��ل 
وبحث  امل�����ش��ت��دام��ة،  التنمية  اأه�����داف 
ظل  يف  الأ�شرة  واحتياجات  متطلبات 
الجتماعية  الديناميكية  امل��ت��غ��ريات 
العوملة،  وحت����دي����ات  والق���ت�������ش���ادي���ة 
لالأ�شرة  امل�شتقبلية  ال���روؤى  وحت��دي��د 
كما   ،2030 اأب��وظ��ب��ي  ل���روؤي���ة  وف��ق��ا 
واخلربات  امل��ع��ارف  ت��ب��ادل  اإىل  يهدف 
ومقدمي  ال�������ش���ي���ا����ش���ات  ����ش���ن���اع  ب����ني 
اخلدمات لالأ�شرة، والباحثني و�شوًل 
وحتديد  الأ�شرة  لق�شايا  اأعمق  لفهم 
اأول������وي������ات ال�������ش���ي���ا����ش���ات وال���ق���وان���ني 
لحتياجات  م�شتجيبة  واخل����دم����ات 
املرحلة  يف  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  الأ���ش��رة 
العمل  جم������الت  وت���و����ش���ي���ع  امل���ق���ب���ل���ة، 
والت�شريعات  ب��ال�����ش��ي��ا���ش��ات  امل��ت��ع��ل��ق 
الق�شايا  حتديات  ملواجهة  واخلدمات 
لأف�شل  وف��ق��اً  املعا�شرة  الجتماعية 
املوؤمتر  اأن  اإىل  م�����ش��رية  امل��م��ار���ش��ات، 

وا�شعة  اآفاقاً  فيه  للم�شاركني  �شيفتح 
ل��ت��ب��ادل اخل����ربات وامل���ع���ارف وحتقيق 
املوؤ�ش�شات  م���ع  وال���ت���ع���اون  ال��ت��ك��ام��ل 
رافداً  و�شي�شكل  والإقليمية  املحلية 
ي���ع���زز فر�س  واج���ت���م���اع���ي���اً  ث���ق���اف���ي���اً 
التوا�شل والتطوير لتجاوز التحديات 
اأهدافها  الأ�شرة وحتقيق  تواجه  التي 

املرجوة.
وحول الور�س امل�شاحبة للموؤمتر قالت 
حماور  ع��دة  تت�شمن  اإن��ه��ا  ال�شويدي 
ال�شيا�شات  حيث يركز الأول على دور 
الجتماعية يف متكني الأ�شرة يف دولة 
الإمارات واإ�شعادها، اأما املحور الثاين 
فيتناول دور ال�شركاء ال�شرتاتيجيني 
الجتماعية  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  ت��ف��ع��ي��ل  يف 
وتقدمي خدمات تكاملية، بينما يركز 
اأه��م��ي��ة البحث  امل���ح���ور ال��ث��ال��ث ع��ل��ى 
الجتماعية  وال����درا�����ش����ات  ال��ع��ل��م��ي 
والتحديات  ال��ق�����ش��اي��ا  ا�شتك�شاف  يف 
التي  وامل�شتقبلية  الآن��ي��ة  وامل�����ش��ك��الت 
واإ�شعادها  وا�شتقرارها  الأ�شرة  تواجه 

يف دولة الإمارات.

متازج الآراء
وخ�����الل امل����وؤمت����ر ال�����ش��ح��ف��ي اأ����ش���ارت 
م�شت�شار  خ��اجن��ي  جميلة  ال��دك��ت��ورة 
موؤ�ش�شة  يف  وال���ب���ح���وث  ال����درا�����ش����ات 

ا�شت�شافة  اأن  اإىل  الأ���ش��ري��ة  التنمية 
املوؤمتر  املوؤ�ش�شة ل�شخ�شيات عاملية يف 
يهدف اإىل تبادل اخلربات وال�شتفادة 
من التجارب الدولية يف جمال تنمية 
الأ�شرة ومتكينها على كافة امل�شتويات 
ومن هنا فاإن م�شاركة الدكتورة دي�شي 
نويلي كو�شرتا رئي�س منظمة الأ�شرة 
العاملية كمتحدث يف املوؤمتر يعني اأننا 
���ش��ن��ت��ع��رف م���ن خ��الل��ه��ا ع��ل��ى جتارب 
150 دول��ة على م�شتوى  لأك��ر م��ن 
منظمة  يف  الأع�������ش���اء  مت��ث��ل  ال���ع���امل 
امل�شاركات  اأن  ك��م��ا  ال��ع��امل��ي��ة،  الأ����ش���رة 
الأخ�������رى ���ش��ت�����ش��ه��م ك���ذل���ك يف اإث�����راء 
التجارب ومتازج الآراء والأفكار حول 

حماور املوؤمتر.
امل���وؤمت���ر قالت  امل��ت��ح��دث��ني يف  وح����ول 
هم  امل���ت���ح���دث���ني  اأب��������رز  اأن  خ����اجن����ي 
املدير  ك������الن  ���ش��ام��ان��ث��ا  ال����دك����ت����ورة 
النف�شية  وال�����ش��ح��ة  ل��الأ���ش��ر  امل�����ش��اع��د 
مب����رك����ز ال����ع����دال����ة الج���ت���م���اع���ي���ة يف 
بنالل  اأجن������ايل  وال����دك����ت����ورة  ل���ن���دن، 
لل�شيا�شات  ال��ع��ام  امل��دي��ر  نائب  دو���ش��ي 
لتنمية  امل���ال���ي���زي  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����س 
الدكتورة  و���ش��ع��ادة  وال�شكان،  الأ���ش��رة 
الوطني  املجل�س  ع�شو  ال��ب��ح��ر  م��ن��ى 
ابراهيم  حممد  والدكتور  الحت���ادي، 
الن�شائي  الحت����اد  م�شت�شار  من�شور 
العامري  �شيف  م��وزه  وال�شيدة  العام، 
الأ�شرية  التنمية  اإدارة  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
بوزارة ال�شوؤون الجتماعية، والدكتور 
حممد مراد عبداهلل مدير مركز دعم 
اتخاذ القرار بالقيادة العامة ل�شرطة 
النيادي  �شعيد  حممد  و���ش��ع��ادة  دب���ي، 
ال�شرتاتيجي  التخطيط  م�شت�شار 
وال�شيدة  الأ�شرية،  التنمية  مبوؤ�ش�شة 
مرمي �شيف القبي�شي رئي�س قطاع ذوي 

زايد  مبوؤ�ش�شة  اخلا�شة  الحتياجات 
والدكتور  الإن�شانية،  للرعاية  العليا 
جابر علي احلو�شني م�شت�شار الفتوى 
جملة  حترير  رئي�س  الق�شاء  ب��دائ��رة 
اأك��ادمي��ي��ة ال��ق�����ش��اء، وال�����ش��ي��دة با�شمه 
ي���ون�������س امل�����ش��ت�����ش��ار ال���ث���ق���ايف ب������وزارة 
املجتمع،  وتنمية  وال�����ش��ب��اب  ال��ث��ق��اف��ة 
رئي�شة  ال�����ش��ام�����ش��ي  ن��اع��م��ه  وال�����ش��ي��دة 
ق�شم التالحم الأ�شري باإدارة التنمية 
الأ�شرية يف هيئة تنمية املجتمع بدبي، 
وال�����ش��ي��دة زم���زم امل��ع��م��ري م��دي��ر فرع 
الدعم  اإدارة مراكز  املجتمع يف  �شوؤون 
وال�شيدة  اأب���وظ���ب���ي،  يف  الج��ت��م��اع��ي 
الب�شتكي مدير مركز طموحه  اإمي��ان 
ال��ت��اب��ع ل��ب��ن��ك اأب��وظ��ب��ي ال��ت��ج��اري يف 
نهايته  يف  امل���وؤمت���ر  وي�����ش��ع��ى  ال���ع���ني. 
اإىل  واح��د  ليوم  ت�شتمر  التي  اأعماله 
يف  املتمثلة  التالية  املخرجات  حتقيق 
ر�شد الإجنازات التي حتققت لالأ�شرة 
20 عاماً،  خ���الل  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  يف 
واخلروج بت�شور مبدئي حول الروؤى 
الأ�شرة  وتنمية  لتمكني  امل�شتقبلية 
 ،2015 اأب��وظ��ب��ي م��ا ب��ع��د  اإم�����ارة  يف 
وال���و����ش���ول اإىل م��وج��ه��ات ت�����ش��ه��م يف 
جمال تطوير �شيا�شات وا�شرتاتيجيات 
تنمية الأ�شرة والقوانني الداعمة لها 
اأب���وظ���ب���ي، وال���ت���ع���رف على  اإم������ارة  يف 
ال�شيا�شات  املمار�شات يف جمال  اأف�شل 
والقوانني واخلدمات املرتبطة بتنمية 
على  ذل��ك  وانعكا�س  الأ���ش��رة،  ومتكني 
رف���ع ك��ف��اءة اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة يف هذا 
ت��ق��ري��ر تف�شيلي  اإع�����داد  ث���م  امل���ج���ال، 
�شمويل  ب�شكل  املقرتحة  بالتو�شيات 
ومتكامل من جميع اجلهات يف جمال 
التخ�ش�شية  للور�س  ال��ط��رح  حم���اور 

املنفذة على هام�س املوؤمتر.

•• ابوظبي-الفجر:

ال��وط��ن��ي لدولة  الأر����ش���ي���ف  اخ��ت��ت��م 
موؤخراً  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم����ارات 
جمال  يف  ت��خ�����ش�����ش��ي��ت��ني  دورت�������ني 
اجلارية  والوثائق  ال�شجالت  اإدارة 
حوايل  فيهما  ���ش��ارك   ، والو�شيطة 
اأك��ر من خم�شني  مئة موظف من 

جهة حكومية احتادية يف الدولة. 
التدريبيتان  ال�����دورت�����ان  وج������اءت 
مل�شروع  ا���ش��ت��ك��م��اًل  امل��ت��خ�����ش�����ش��ت��ان 
ي�شتهدف  ال��ذي  الوطني  الأر���ش��ي��ف 
العاملية  امل���ع���اي���ري  اإىل  ال����و�����ش����ول 
الأر�شيفات  يف  امل��ث��ل��ى  والأ���ش��ال��ي��ب 
احلكومية ويف اإطار متابعة الأر�شيف 
اأر�شيفات  تنظيم  مل�شاريع  ال��وط��ن��ي 

اجلهات احلكومية بالدولة.
الوطني  الأر���ش��ي��ف  اأوىل  وق���د  ه���ذا 
اه��ت��م��ام��اً خا�شاً  ال���دورت���ني  حم���اور 
العاملني  خ���ربات  ت��ع��زي��ز  يف  ي�شهم 
احلكومية،  اجل��ه��ات  يف  ب��الأر���ش��ي��ف 
اإعادة  يف  املتبعة  بالآليات  اهتم  كما 

بطريقة  املبعر  الأر���ش��ي��ف  تنظيم 
اإدارة  وباأ�شاليب  �شحيحة،  علمية 
واأهم  والو�شيطة،  اجلارية  الوثائق 
املتبعة يف تنظيم  الفنية  الإج��راءات 
الأر�شيف  اإىل  و����ش���وًل  الأر����ش���ي���ف، 
امل�شاركون يف  اأكد  الإلكرتوين. وقد 

مدار  على  عقدتا  اللتني  ال��دورت��ني 
الوطني  الأر���ش��ي��ف  مبقر  اأ�شبوعني 
املعلومات  اأه���م���ي���ة  اأب����وظ����ب����ي،  يف 
حيث  العملية  والتدريبات  النظرية 
منهجية  ع��ل��ى  عملياً  ت��دري��ب��ه��م  مت 
والو�شيط  اجلاري  الأر�شيف  تنظيم 

وطريقة اأر�شفته اإلكرتونياً، لتمكني 
الإ�شتفادة  م��ن  احلكومية  اجل��ه��ات 
ال��وث��ائ��ق احلكومية  م��ن  ال��ق�����ش��وى 
ان  م��وث��وق،.ك��م��ا  معلوماتي  ك��م��ورد 
ل�شقل  اإ�شافة  الدورتني متثل  هذه 
خ������ربات الأر����ش���ي���ف���ي���ني والرت����ق����اء 

وتاأهيلهم  امل���ه���ن���ي���ة،  مب���ه���ارات���ه���م 
لتنظيم اأر�شيفات اجلهات احلكومية 
بالدولة،  املعتمدة  الت�شريعات  وف��ق 

واملعايري العاملية.

بداأب من  الوطني  الأر�شيف  ويعمل 
تدريبية  م�شتقبلية  ب���رام���ج  اأج����ل 
الأخ�شائيني  ت�����ش��ت��ه��دف  م��ت��ط��ورة 
احلكومية  اجل��ه��ات  يف  ب��الأر���ش��ي��ف 

من  ومتكينهم  ب��اأدائ��ه��م  ل��الرت��ق��اء 
م��واك��ب��ة ال���ت���ط���ورات ال��ق��ي��ا���ش��ي��ة اأو 
جمال  يف  ال���ق���ان���ون���ي���ة  اأو  ال��ف��ن��ي��ة 

الأر�شيف.

وجتدر الإ�شارة اإىل اأن كال الدورتني 
الأ�شئلة  ع��ل��ى  ب���الإج���اب���ة  اخ��ت��ت��م��ت 
ال�شهادات  وبتوزيع  وال�شتف�شارات، 

على امل�شاركني.

•• دبي -وام: 

للمجل�س  العام  الأم��ني  املزروعي  �شامل  الدكتور حممد  �شعادة  التقى 
الوطني الحتادي ام�س مبقر الأمانة العامة للمجل�س يف دبي ال�شيد 
لل�شم.  الإم����ارات  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الدرمكي  ه��زاع  حمد 
وتطرق اللقاء الذي ح�شره �شعادة عبدالعزيز بن دروي�س الأمني العام 
امل�شاعد للجل�شات واللجان اإىل اأهداف اجلمعية واحتياجات فئة ال�شم 
وال�شحية  التعليمية  القطاعات  من  بعدد  عالقة  لها  التي  املختلفة 
وغريها اإ�شافة اإىل امل�شكالت والتحديات التي تواجه اجلمعية. واأكد 
اخت�شا�شاته  ممار�شة  �شمن  يحر�س  املجل�س  اأن  امل��زروع��ي  الدكتور 

الد�شتورية الت�شريعية والرقابية على مناق�شة وتناول ق�شايا خمتلف 
اإح�شاءات حول هذه الفئة  اأهمية توفري  اإىل  فئات املجتمع ..م�شريا 
على م�شتوى الدولة. وا�شتعر�س الدرمكي اأهم احتياجات فئة ال�شم 
املتعلقة باجلانب ال�شحي والأ�شري ويف املدار�س واجلامعات ..م�شيدا 
الق�شايا  الوطني الحت��ادي يف طرح ومناق�شة خمتلف  املجل�س  بدور 
الفئة.  هذه  احتياجات  ومناق�شة  تبني  اأهمية  اإىل  ..م�شريا  الوطنية 
عام  2 فرباير  بتاريخ  ا�شهارها  لل�شم مت  الإم���ارات  اأن جمعية  يذكر 
2010 بهدف خدمة ال�شم يف اإمارات الدولة كافة ومقرها الدائم يف 
مدينة العني وتوجه لفئة ال�شم وكل املتعاملني معهم من اأولياء اأمور 

ومدر�شني ومرتجمني اأو كل من له اهتمام بهذه الفئة.

االأمني العام للمجل�ش الوطني االحتادي يلتقي رئي�ش 
جمل�ش اإدارة جمعية االإمارات لل�سم

تزامنًا مع احتفال العامل باليوم الدويل لالأ�صرة

التنمية االأ�سرية تنظم موؤمترًا حول التنمية امل�ستدامة لالأ�سرة 

•• اأبوظبي-وام: 

�شارك جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية موؤخرا يف ور�شة عمل خا�شة عن ال�شالمة الغذائية نظمتها وزارة 
البيئة واملياه حتت اإ�شراف منظمة الفاو وذلك باإمارة دبي ا�شتمرت ثالثة اأيام. وا�شتعر�س اجلهاز خالل 
الرقابة على  املنافذ احلدودية يف  ادارة  اإمارتي دبي وال�شارقة جتربة  م�شاركته �شمن م�شاركة بلديتي 
امل�شتوردة فيم�س املطبق يف منافذ  اإدارة معلومات الأغذية  امل�شتورده من خالل نظام برنامج  الغذية 
امارة اأبوظبي ومدى فعالية الربنامج يف احلد من دخول الغذية املخالفة اىل الدولة ويرفع من موؤ�شر 
ال�شالمة الغذائية يف المارة ب�شكل خا�س ودولة المارات ب�شكل عام . ومت خالل الور�شة تبادل اخلربات 
للرقابة  اأبوظبي  جهاز  بني  امل�شرتك  العمل  تطوير  �شانها  من  التي  التو�شيات  وو�شع  امل�شاركني  مع 

الغذائية وبلديات المارات الخرى مع وزارة البيئة واملياه وحتت ا�شراف منظمة الفاو .

جهاز ابوظبي للرقابة الغذائية ي�سارك يف ور�سة 
عمل حول موؤ�سر ال�سالمة الغذائية 

علي الكعبي: 
املوؤمتر ي�صعى لأف�صل املمار�صات املرتبطة بتنمية ومتكني الأ�صرة

مرمي الرميثي : التنمية الأ�صرية تعلن تنظيم ملتقى اأ�صرة اأبوظبي 2015
فاطمة ال�صويدي: بحث احتياجات الأ�صرة يف ظل املتغريات الديناميكية الجتماعية

االأر�سيف الوطني يختتم دورتني متخ�س�ستني باإدارة ال�سجالت والوثائق اجلارية والو�سيطة
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فت�شت فرق امنية تركية ام�س قن�شلية املجر يف ا�شطنبول التي تلقت 
على غرار خم�س قن�شليات اخرى لبلدان اع�شاء يف التحالف الدويل 
م�شدر  ذكر  كما  م�شبوه،  م�شحوق  على  حتتوي  ر�شائل  داع�س،  �شد 

ر�شمي.
الطارئة،  الو���ش��اع  لدارة  الرتكية  الوكالة  م��ن  عنا�شر  دخ��ل  وق��د 
البعثة الدبلوما�شية، كما قال بيان ملحافظة املدينة التي اعربت عن 
�شخ�شا   24 وك��ان  واح��د  املغلفات و�شلت من م�شدر  ب��اأن  اعتقادها 
خم�س  تلقت  بعدما  الطبية  للمراقبة  الثنني  يخ�شعون  بالجمال 
ر�شائل  اجلمعة  وفرن�شا  املتحدة  الوليات  قن�شليتا  منها  قن�شليات 
تركيا  مواطنا  و19  اجانب  خم�شة  وهم  م�شبوها  م�شحوقا  حتتوي 
كما او�شحت وزارة ال�شحة الرتكية، م�شرية اىل ان حالتهم ال�شحية 
جيدة و�شت�شدر ال�شلطات الرتكية بيانا حول التحاليل التي اجريت 

على هذا امل�شحوق.
فرق  ودخلت  املراقبة،  حتت  اجلمعة  �شخ�شا  ع�شر  �شتة  و�شع  وق��د 
وكندا  وبلجيكا  )املانيا  املعنية  اخلم�س  القن�شليات  يف  تركية  امنية 
من  عينات  واخ���ذ  فحو�شات  لج���راء  وفرن�شا(  املتحدة  وال��ولي��ات 

امل�شحوق ال�شفر املوجود يف الر�شائل.
التدابري  الغربية  البلدان  التحذير، فيما �شدد عدد من  وياأتي هذا 
الذي  داع�����س  تنظيم  وجهها  حمتملة  ت��ه��دي��دات  مل��واج��ه��ة  الم��ن��ي��ة 
من  القريبة  ال�شورية  الكردية  ك��وب��اين  مدينة  �شهر  منذ  يحا�شر 
اآب- احل��دود الرتكية وعلى غرار البلدان الخ��رى، اعلنت املجر يف 

اغ�شط�س انها �شت�شلم العراق ا�شلحة وذخائر لقتال املتطرفني .

اعلنت ال�شرطة النيجريية ام�س ان م�شلحني هاجموا اآليتني تقالن 
مواطنني املان يف جنوب غرب نيجرييا مما ادى اىل مقتل احدهم 

وخطف اآخر.
ووقع الهجوم اجلمعة بالقرب من مدينة �شاغامو يف ولية اوغون 
لكن اعلن عنه قبل ام�س بالتزامن مع زيارة لوزير اخلارجية الملاين 

فرانك فالرت �شتاينماير اىل ابوجا.
�شاغامو  اربعة رجال خرجوا من الح��راج قرب  ان  ال�شرطة  وقالت 
)يف ولي���ة اوغ���ون( �شباح اجلمعة وه��اج��م��وا الل��ي��ات. وا���ش��اف ان 
املانيا ا�شيب بر�شا�شة وتويف عند و�شوله اىل امل�شت�شفى بينما قام 

الل�شو�س بخطف املاين اخر.
و���ش��رح ن��اط��ق ب��ا���ش��م ���ش��رك��ة ال��ب��ن��اء ج��ول��ي��و���س ب��ريغ��ر يف نيجرييا 
اآليتني  انهم كانوا م�شافرين يف  حيث كان يعمل احد ه��وؤلء المل��ان 
مع  ثانوي  بعقد  اآخ��ر  امل��اين  ويعمل  امنية.  مواكبة  بال  منف�شلتني 

ال�شركة نف�شها.

قال م�شوؤولون باك�شتانيون ان هناك دلئل على اقامة حركة طالبان 
الباك�شتانية وف�شائلها مالذات يف الرا�شي الفغانية قرب احلدود 
املحاذية ملقاطعة وزير�شتان ال�شمالية �شمال غرب باك�شتان بعد فرار 
الباك�شتاين  ي�شنها اجلي�س  التي  الع�شكرية  العمليات  عنا�شرها من 
يف املقاطعة منذ منت�شف يونيو املا�شي . ون�شرت �شحيفة اإك�شرب�س 
ت��ري��ب��ي��ون ن��ق��ال ع��ن م�����ش��وؤول ام��ن��ي ان امل����الذات اجل��دي��دة �شتخلق 
اأم��ام قوات اجلي�س نظرا لع��ادة طالبان جتميع �شفوفها  �شعوبات 
يف اجلانب الفغاين . من جانب اخر ك�شفت تقارير ا�شتخبارية ان 
يف  اي�شا  جتمعوا  ال�شمالية  وزير�شتان  من  ف��روا  الذين  الرهابيني 
مقاطعة خيرب ويخططون ل�شتخدامها كقاعدة ل�شن هجمات على 
بي�شاور واملناطق املحيطة باقليم خيرب بختون خوا ال�شمايل الغربي 
يف  احل��دود  حر�س  من  الف   4 بن�شر  القليمية  احلكومة  و�شتقوم 

املناطق الفا�شلة بني خيرب وبي�شاور .

عوا�صم

ا�ضطنبول

ا�ضالم اباد

لغو�ص

باحثان اإ�سرائيليان يحذران من انتفا�سة ثالثة
•• القد�ص املحتلة -وكاالت:

فعلياً  ت��ط��وراً  ت�شكل  القد�س  يف  الأح���داث  اأن  اإ�شرائيليون  مراقبون  ي��رى 
لنتفا�شة ثالثة ، واأنها تاأتي كنتيجة وا�شحة ل�شيا�شة احتواء زائد، نابع من 
اعتبارات خاطئة لدى قادة اليمني الإ�شرائيلي باأن يوؤدي ذلك اإىل تهدئة 
اأن ما ل ينجح بالقوة،  األ�شنة النريان، من منطلق  اأو �شيطرة على ارتفاع 
القومي  الأم��ن  اأبحاث  الباحثان يف معهد  ي��رى  كما   . اأك��رب  بقوة  �شينجح 
يف جامعة تل اأبيب، اأودي ديكل وعومري عيناف، يف مقال ن�شراه يف املوقع 
الإلكرتوين للمعهد، معتربين اأن الأحداث يف القد�س هي ت�شعيد تدريجي، 
يبدو وكاأنه حتت ال�شيطرة، لكن يكمن فيه احتمال حدوث انفجار ب�شبب 
تراكم الأحداث. ومن هنا تنبع اأهمية فهمها واحتوائها فوراً، من دون دفع 
ثمن �شيا�شي واأمني غال . واأ�شار الباحثان اإىل اأن تدهور الو�شع يف القد�س 
بداأ بقتل الفتى املقد�شي حممد اأبو خ�شري، يف 2 يوليو-مّتوز املا�شي، على 
اأيدي يهود وعلى خلفية قومية، من خالل اعتبار ذلك اأنه عملية انتقامية 
على اختطاف امل�شتوطنني الثالثة وقتلهم.  واعترب الباحثان اأن املواجهات 
الحتجاجية التي وقعت يف اأعقاب مقتل اأبو خ�شري، �شملت اأعماًل اإرهابية 
رجل  ومقتل  بحافلة  عربي  يقودها  ك��ان  التي  اجل��راف��ة،  ا�شطدام  بينها   ،
حريدي، يف 4 اأغ�شط�س-اآب املا�شي. واأ�شافا اأنه يف اليوم نف�شه اأطلق �شائق 

دراجة نارية النار على جندي بالقرب من نفق جبل امل�شارف. 

قتيلة ثانية يف حادث �صدم امل�صتوطنني 

االحتالل ي�سن حملة اعتقاالت يف ال�سفة والقد�ش

جبهة الن�صرة توؤجل اإعدام اجلندي املختطف 

الهدوء ي�سود طرابل�ش اللبنانية بعد ا�ستباكات دامية

الي�سار يت�سدر االنتخابات الرئا�سية باالأوروغواي 

الطراونة يعترب اإرهاب اإ�سرائيل م�سابه لداع�ش 
عادل ودائم للق�شية الفل�شطينية .

وح�س املجتمع الدويل على ال�شغط على اإ�شرائيل من 
اجل ا�شتئناف املفاو�شات ووقف اعتداءاتها املتكررة على 
املقد�شات يف القد�س وامل�شجد الأق�شى والوقف الفوري 

لال�شتيطان .
انتقد  ال��ث��اين  اهلل  ع��ب��د  امل��ل��ك  الردين  ال��ع��اه��ل  وك����ان 
متار�شه  ال���ذي  ال�شهيوين  الره����اب  امل��ا���ش��ي  ال���ش��ب��وع 
القد�س  يف  وامل��ق��د���ش��ات  الفل�شطينيني  ���ش��د  ا���ش��رائ��ي��ل 
وتعرتف اإ�شرائيل التي وقعت معاهدة �شالم مع الردن 
املقد�شات  على  الأردن���ي���ة  اململكة  ب��ا���ش��راف   1994 يف 
يف  املتنامية  وال��ت��وت��رات  القد�س  مدينة  يف  ال�شالمية 

ال���ش��ه��ر الخ���رية يف ال��ق��د���س اع���ادت اح��ي��اء خم���اوف ل 
تزال قائمة لدى امل�شلمني من ان تقوم ا�شرائيل بتغيري 

القواعد املعمول بها يف باحة امل�شجد الق�شى.
م��ق��الت حول  ن�شر  ب�شبب  م��وؤخ��را  ت��ع��زز  ال��ق��ل��ق  وه���ذا 
القد�شي  واحل��رم  املعنى  ه��ذا  ت�شريع جديد يف  ا���ش��دار 
اوىل  هو  ال�شخرة،  وقبة  الق�شى  امل�شجد  ي�شم  ال��ذي 

القبلتني وثالث احلرمني ال�شريفني لدى امل�شلمني.
وباحة امل�شجد الق�شى م�شرح ل�شدامات مزمنة حتولت 
التوترات  ت��اث��ري  حت��ت  ا���ش��ه��ر  ب�شعة  م��ن��ذ  عنفا  اك���ر 
وامل�شلمني  واليهود  والفل�شطينيني  ال�شرائيليني  بني 

وب�شبب احلرب يف قطاع غزة.

•• عمان-اأ ف ب:

الطراونة  عاطف  الردين  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س  ق��ال 
الفل�شطينيني  �شد  ال�شرائيلية  النتهاكات  ان  ام�س 
واملقد�شات يف القد�س ل تقل ارهابا عما يقوم به تنظيم 
داع�س وقال الطراونة يف لقاء مع وزير خارجية مالطا 
�شد  املتكررة  اإ�شرائيل  انتهاكات  ان  بعمان  فيال  ج��ورج 
فل�شطني اأر�شا و�شعبا ومقد�شات ي�شتفز م�شاعرنا فهذه 
واإرهابا عما يقوم  امل�شتمرة ل تقل خطورة  العتداءات 
ان  قوله  عنه  الر�شمية  النباء  وكالة  ونقلت  داع�س  به 
�شبب النزاع والعنف يف املنطقة ناجت عن عدم اإيجاد حل 

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

قال اجلي�س الإ�شرائيلي اإنه اعتقل 
ال�شفة  �شكان  من  فل�شطينيا   14
فجر  ال�شرقية  والقد�س  الغربية 
ر�شقهم  ب��ت��ه��م��ة  الث����ن����ني،  ام�������س 
باحلجارة  اإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ة  اأه�����داف�����ا 
وبح�شب بيان اأوردته اإذاعة اجلي�س 
ف��ق��د ج���رى اعتقال  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي، 
�شتة فل�شطينيني يف اأنحاء خمتلفة 
وثمانية  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�����ش��ف��ة  م���ن 
خلفية  على  ال��ق��د���س،  مدينة  م��ن 
���ش��غ��ب �شد  اأع����م����ال  امل�������ش���ارك���ة يف 
لوكالة  وفقا   ، اإ�شرائيلية  اأه���داف 

الأنا�شول الرتكية.
ال����ت����ط����ورات عقب  وت�����اأت�����ي ه������ذه 
مناطق  �شهدتها  عنيفة  مواجهات 
�شبان  ب��ني  ال��ق��د���س  م��ن  خمتلفة 
اإ�شرائيلية،  وق����وات  فل�شطينيني 
ال�شاب  ت�شييع  خلفية  على  وذل��ك 
ال�شلودي  الرحمن  عبد  املقد�شي 
�شرطي  ب���ر����ش���ا����س  ق���ت���ل  ال�������ذي 
ات��ه��ام��ه بده�س  اإ���ش��رائ��ي��ل��ي ع��ق��ب 
واإ����ش���اب���ة ت�����ش��ع��ة اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ني يف 

القد�س الأربعاء املا�شي.
)ع�شرون  ال�شلودي  ت�شييع  وج��اء 
بالقد�س  الرحمة  عاما( يف مقربة 
م�شددة.  اأم��ن��ي��ة  اإج������راءات  و���ش��ط 
الأ�شرة  اإن  ال�شهيد  وال���دة  وق��ال��ت 
ابنها  ج��ث��م��ان  ت�شلم  ع��ل��ى  واف��ق��ت 
الحتالل  ق��وات  حا�شرت  اأن  بعد 
ال�شوتية  القنابل  واأطلقت  املنزل 

والغاز املدمع عليه.
وق�����د ك��ث��ف��ت ���ش��ل��ط��ات الح���ت���الل 

وقد عر�شت اإ�شرائيل املنظومة يف 
معر�س ع�شكري يقام يف وا�شنطن 
هذه الأي��ام. واملنظومة تعمل على 
التي  الع�شكرية  الآل��ي��ات  خمتلف 
ي�شتخدمها اجلي�س خالل احلرب 
على  ق����ادرة  رادارات  ث��الث��ة  ول��ه��ا 
القيام بتم�شيط الكرتوين يف عمق 

الأر�س والك�شف عن املعادن. 
ومب��وج��ب ه���ذه امل��ن��ظ��وم��ة، يّدعي 
حلظة  يف  اأن������ه  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ون، 
تنقل  املتفجرات  اأو  الأل��غ��ام  ك�شف 
مركز  اإىل  امل��ع��ل��وم��ات  ال��������رادارات 
ال�����ش��ي��ط��رة، وع���ن ب��ع��د ي��ت��م اإبطال 
ذلك،  اىل  تفجريها  اأو  مفعولها 

الأ�شباط  ب��اب  وج��وده��ا يف حميط 
امل����ت����اخ����م مل����ق����ربة ب������اب ال���رح���م���ة 
واأخ���ل���ت���ه ب�����ش��ك��ل ك���ام���ل مم���ن فيه 
انت�شروا  ق��د  م��ئ��ات اجل��ن��ود  وك���ان 
العمود  راأ���س  يف بلدة �شلوان وح��ي 
وال�شوانة، بينما حلقت املروحيات 
منذ �شاعات امل�شاء الأوىل يف �شماء 
البلدة القدمية والأحياء املحيطة 
بالقد�س ومن جهة اأخرى، ك�شفت 
ال�شناعات الع�شكرية الإ�شرائيلية، 
يف وا�شنطن، عن منظومة حديثة 
معاركه  يف  اجلي�س  �شي�شتخدمها 
عمليات  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  م��ن��ع��ا  احل��رب��ي��ة 

تفجري وكمائن �شده. 

ام���راأة  بجروجها  م��ت��اأث��رة  توفيت 
�شدمهم  ح��ني  م�شاة  �شمن  كانت 
القد�س  يف  ب�����ش��ي��ارت��ه  فل�شطيني 
اىل  لريتفع  املا�شي  الأرب��ع��اء  ي��وم 
احلادث  يف  القتلى  ع��دد  �شخ�شني 
هجوم  بانه  ال�شرطة  ت�شفه  ال��ذي 
با�شم  امل��ت��ح��دث��ة  وق���ال���ت  اره���اب���ي 
ال�شرطة لوبا �شامري اإن ال�شحية 
عمرها  الك���������وادور  م���ن  ���ش��ائ��ح��ة 
ر�شيع  ال��ث��اين  والقتيل  عاما   22
ع��م��ره ث��الث��ة اأ���ش��ه��ر وه��و مواطن 

امريكي.
واأث���������������ار احل�������������ادث ت�������وت�������را بني 
يف  والفل�شطينيني  ال�شرائيليني 

•• مونتيفيديو-اأ ف ب:

ت�شدر مر�شح الي�شار تاباريه فاثكيث نتائج الدورة الوىل لالقرتاع الرئا�شي يف 
الوروغواي لكن الغمو�س ما زال يحيط بنتيجة النتخابات الت�شريعية التي 

قد تف�شي خالفا لكل التوقعات اىل احتفاظ الي�شار بغالبيته يف الربملان.

�شناديق  م��ن  م�شاء  اخل���روج  ل��دى  اج��ري��ت  ال��ت��ي  ال����راأي  ا�شتطالعات  وت�شري 
الق��رتاع اىل ان فاثكيث )74 عاما( الطبيب املتخ�ش�س بامرا�س ال�شرطان 
 2005 ل��الوروغ��واي بني  ي�شاري  اول رئي�س  ب��الح��رتام وك��ان  ال��ذي يحظى 
و2010، ح�شل على حواىل %46 من ال�شوات يف الدورة الوىل لالنتخابات 

الرئا�شية.
الثاين-نوفمرب  ت�شرين   30 يف  �شتجرى  التي  الثانية  ال���دورة  يف  و�شيواجه 
النائب  ع��ام��ا(  ب��و )41  الوطني )و���ش��ط مي��ني( لوي�س لك��ال  مر�شح احل��زب 
املعروف بديناميته الذي قلما يهتم باملناظرات اليديولوجية. وهو يتحدر من 
عائلة �شيا�شية وجنل رئي�س �شابق وقد ح�شل على حواىل %31 من ال�شوات 
ال��راي ويرغب فاثكيث مر�شح ائتالف  ا�شتطالعات  ال��دورة الوىل بح�شب  يف 
الي�شار فرنتي امبليو يف خالفة الرئي�س خو�شيه موخيكا )79 عاما( الذي رفع 
�شاأن جبهة فرنتي امبليو يف ال�شنوات الخرية لكن القانون ل يجيز له الرت�شح 
لولية رئا�شية ثانية على التوايل ومن جهته متكن لكال بو من ا�شافة نفحة 
مبا�شرة  التواجه  تفادي  التقليدي وحر�س على  ال�شيا�شي  امل�شهد  اىل  جديدة 
الثانية  ال���دورة  يف  الرج��ح  على  �شتفيده  ال�شرتاتيجية  وه��ذه  خ�شومه.  مع 
حيث �شيحتاج اىل ا�شوات من املر�شح اليميني الخر بيدرو بوردابريي )حزب 
كولورادو( الذي ح�شد الحد حواىل %13 من ال�شوات بح�شب ا�شتطالعات 

الراأي.

كيف ي�ستثمر االإرهاب اأزمات القبائل يف �سيناء؟
•• العري�ص-وكاالت:

اإىل  اإ�شارات الرئي�س امل�شري، عبد الفتاح ال�شي�شي،  تكررت يف الآون��ة الأخ��رية 
اأن معركة بالده �شد الإرهاب لن تنتهي قريبا و�شوف تطول اإىل اأمد بعيد قد 

ي�شل اإىل �شنوات. 
وتوؤكد م�شادر اأمنية مبديرية اأمن العري�س اأن املق�شود بكالم ال�شي�شي ب�شكل 
التكفريية  الدولة مع اجلماعات  التي تخو�شها  ال�شر�شة  املواجهة  رئي�شي هو 
ب�شمال �شيناء. وبح�شب امل�شادر، فاإّن عددا من الأزمات املرتبطة بالنظام القبلي 
ت�شتثمرها التنظيمات الإرهابية يف هذه املحافظة احلدودية النائية.  ومن اأبرز 
هذه الأزمات ما يعرف بنظام الت�شمي�س واملق�شود به طرد �شيخ القبيلة لعدد 
وتعد خروجا  بها  قاموا  اأخطاء  نتيجة  خ��ارج احلي وتربئه منهم  �شبابها  من 
على قواعد النظام القبلي واأعرافه، وهو ما يجعل هوؤلء ال�شباب يقعون فيما 
بعد فري�شة �شهلة للجماعات املتطرفة التي توفر لهم جمتمعا بديال. ويطالب 
وقبيلته  عائلته،  اأو  لع�شريته،  م�شاكل  يجلب  ال��ذي  ال�شاب  ت�شمي�س  ب�  امل�شايخ 

ويكون منبوذا من اجلميع. وقد ميتد الت�شمي�س اإىل اإباحة دم ال�شاب.
ومن الأزمات الأخرى التي ي�شتفيد منها الإرهاب، �شياع هيبة �شيوخ القبائل 
وعدم قدرتهم على التحكم يف الأجيال اجلديدة من اأبناء الع�شائر البدوية كما 
كان يحدث يف املا�شي، حيث بات كثري من ال�شباب الناقم على �شوء اخلدمات 
واملتطلع اإىل الرفاهية يقبل علي اأي و�شيلة متنحه املال، ويجد �شالته يف التعاون 
املدقات  عرب  الأ�شلحة  تهريب  يف  دليال  يعمل  حيث  الإرهابية  اجلماعات  مع 

اجلبلية والطرق الوعرة مقابل احل�شول على مبالغ جمزية بالدولر. 
وي�شعى الإرهاب اإىل ا�شتثمار حالة الغ�شب املرتاكم لدى العديد من القبائل 
من �شيا�شات التهمي�س التي تعر�س لها �شبابها يف ال�شنوات الع�شر الأخرية قبل 
ثورة يناير، حيث مت ا�شتبعادهم من املنا�شب احليوية بالأجهزة الأمنية ووزارة 
التي  الأمنية  القب�شة  �شيا�شة  اخلارجية نتيجة �شكوك يف ولئهم، ف�شال عن 
انتهجها وزير الداخلية حبيب العاديل يف تلك الفرتة بحثا عن منفذي عدد 
والقب�س  ال�شتباه  يف  تو�شعت  التي  ال�شيا�شة  وهي  الإرهابية،  التفجريات  من 
الع�شوائي، مما ولد �شعورا باأن هناك ما ي�شبه الثاأر بني بع�س الع�شائر واأجهزة 

الأمن.

ال���ق���د����س ال���ت���ي ي��ع��ت��ربه��ا ك���ل من 
توعد  فيما  ل��ه  عا�شمة  اجلانبني 
رئي�س الوزراء ال�شرائيلي بنيامني 
من  تي�شر  م��ا  با�شتخدام  نتنياهو 
ملكافحة  الم����ر  ت��ط��ل��ب  اذا  ال���ق���وة 

عنف املت�شددين.
الرحمن  ع���ب���د  ال�������ش���ائ���ق  وق����ت����ل 
اردته  الذي  عاما(  ال�شلودي )21 
قتيال  ال����ش���رائ���ي���ل���ي���ة  ال�������ش���رط���ة 
بعد  بالفرار  يهم  وه��و  بر�شا�شها 
ان �شدم املارة عند حمطة ترام يف 
ا�شخا�س  �شبعة  وا�شيب  القد�س. 

يف احلادث.
ال�شلودي  اق��ام��ة  منطقة  وت�شهد 
وهي حي �شلوان بالقد�س ال�شرقية 
العربية القريب من احلي القدمي 
ب��ال��ق��د���س م���واج���ه���ات م��ن��ذ وق���وع 
بانه  ا�شرته  الذي و�شفته  احلادث 
ال�شرطة  وق���ال���ت  م�����روري  ح����ادث 
ع�شرات  جم��ددا  اليوم  فرقت  اإنها 
ير�شقون  ك���ان���وا  مم���ا  امل��ح��ت��ج��ني 
باحلجارة والقنابل احلارقة يف حي 
اأقارب  بني  خالفات  و�شط  �شلوان 
دف��ن��ه. وترف�س  ب�����ش��اأن  ال�����ش��ل��ودي 
ا���ش��رت��ه م��ط��ال��ب ا���ش��رائ��ي��ل��ي��ة بان 
اقل  على  اجل��ن��ازة  ح�شور  يقت�شر 

من 12 �شخ�شا.
ان  منذ  �شلوان  يف  التوتر  وتفجر 
امل�شتوطنني  م��ن  جمموعة  ن��زل��ت 
يف  املا�شي  ال�شهر  باملدينة  اليهود 
يقوم  م��ن��ازل  ���ش��راء  عملية  ا�شخم 
ب��ه��ا ال��ي��ه��ود م��ن��ذ ع���ام 1986 يف 
من  اغلبية  تقطنها  التي  املنطقة 

ال�شكان الفل�شطينيني.

حمكمة م�سرية تعيد 
حب�ش عالء عبد الفتاح

•• القاهرة-اأ ف ب:

م�شرية  ج���ن���اي���ات  حم��ك��م��ة  ام������رت 
ام�س باعادة حب�س النا�شط الي�شاري 
ذمة  على  الفتاح  عبد  ع��الء  املعروف 
ق�شية يواجه فيها اتهامات بالعتداء 
ل�شلكي  ج��ه��از  و�شرقة  �شرطي  على 
م��ن��ه خ���الل ت��ظ��اه��رة يف ال��ق��اه��رة يف 
�شقيقة  �شيف  منى  وق��ال��ت   .2013
ل��وك��ال��ة فران�س  ال��ف��ت��اح  ع���الء ع��ب��د 
ب���ر����س ان امل��ح��ك��م��ة ا�����ش����درت ق����رارا 
الق�شية  يف   25 ال  املتهمني  بحب�س 
ومن بينهم عالء الذي كانت حمكمة 
 5000 بكفالة  عنه  اف��رج��ت  اخ��رى 
دولر(   700 )ق��راب��ة  م�شري  جنيه 

يف 15 ايلول-�شبتمرب املا�شي.
 11 اي�����ش��ا حت��دي��د  املحكمة  وق����ررت 
ت�شرين الثاين-نوفمرب املقبل موعدا 
بح�شب  جم�������ددا،  ال��ق�����ش��ي��ة  ل��ن��ظ��ر 
ح��زي��ران-  11 ويف  ق�شائية  م�شادر 

ا�����ش����درت حمكمة  امل���ا����ش���ي،  ي���ون���ي���و 
�شد  غيابيا  حكما  م�شرية  ج��ن��اي��ات 
عالء عبد الفتاح بال�شجن 15 عاما 
�شرطي  على  بالعتداء  دانته  ان  بعد 
و�شرقة جهاز ل�شلكي منه يف ت�شرين 
الثاين-نوفمرب املا�شي اثناء تظاهرة 
يف قلب القاهرة احتجاجا على قانون 
يرى  وال��ذي  للجدل  املثري  التظاهر 
التظاهر  ح��ق  يقيد  ان���ه  امل��ع��ار���ش��ون 

بدل من ان ينظمه .
ومت ت��وق��ي��ف ع��ب��د ال��ف��ت��اح ب��ع��د ذلك 
بالقانون  ع��م��ال  حم��اك��م��ت��ه  واع������ادة 
امل�شري الذي يق�شي باعادة املحاكمة 
فيها  الح���ك���ام  ت�����ش��در  ق�شية  اي  يف 
املا�شي  اي��ل��ول  منت�شف  ويف  غيابيا 
الق�شية  ن��ظ��ر  ع���ن  امل��ح��ك��م��ة  ت��ن��ح��ت 
واملتهمني  ع�����الء  �����ش����راح  واط���ل���ق���ت 
الثنني  وب�������داأت  ب��ك��ف��ال��ة  ج��م��ي��ع��ه��م 
ب��ن��ف�����س الت���ه���ام���ات امام  حم��اك��م��ت��ه 

دائرة ق�شائية جديدة.

ال�سني تلغي عقوبة االإعدام لـ9 جرائم
•• بكني-وكاالت:

ا�شتبعاد  يف  تفكر  ال�شني  اإن  ام�����س  ال�شينية  الر�شمية  الإع����الم  و���ش��ائ��ل  ذك���رت 
الوقت  وذل��ك يف  ب��الإع��دام  عليها  يعاقب  التي  اجل��رائ��م  قائمة  ت�شع جرائم من 
النظام  اأو�شع على  اإدخ��ال ا�شالحات  ال�شيوعي احلاكم  الذي يدر�س فيه احلزب 
الق�شائي يف البالد. وتقول جماعات حقوقية اإن ال�شني ت�شتخدم عقوبة الإعدام 
اأكر من اأي دولة اآخرى مما يثري قلقا عاما من حدوث خطاأ يف تطبيق العدالة 
م�شودة  اإن  اجلديدة)�شينخوا(  ال�شني  اأنباء  وكالة  وذك��رت  عنه  الرجوع  يتعذر 
تعديل لقانون اجلنايات بال�شني الذي يت�شمن ا�شتخدام عقوبة الإعدام قدمت 
للمراجعة املبدئية يف املجل�س الوطني لنواب ال�شعب. وقالت �شينخوا اإن من بني 
ال�شالح  تهريب  التعديل  مبوجب  الإع��دام  عقوبة  من  �شت�شتثنى  التي  اجلرائم 
اأوالذخرية اأواملواد النووية اأو العمالت املزيفة وتزييف العمالت وجمع اأموال عن 

طريق التحايل وترتيب اأو اإجبار �شخ�س اآخر على ممار�شة الدعارة. 

وقال امل�شدر اإن ال�شيخ احلجريي، املعروف بلقب اأبو 
طاقية ، توجه اىل منطقة القلمون ال�شورية من اأجل 
اأي  اإع���دام  ع��ن  وثنيها  الن�شرة  جبهة  ل��دى  التو�شط 
جندي خمتطف لديها واأ�شار اىل اأن احلجريي جنح 
يف مهمته واأقنع الن�شرة بتاأجيل قرارها باإعدام البزال 
فاإن  امل�شدر  وبح�شب  اأخ��رى  تفا�شيل  اأي  ذك��ر  دون   ،

•• طرابل�ص-وكاالت:

ي�شود الهدوء مدينة طرابل�س اللبنانية ال�شمالية بعد 
يومني من ال�شتباكات بني قوات اجلي�س وم�شلحني، 
ال�����ش��راع يف  ان���دلع  بعد  لبنان  ي�شهده  قتال  اأ���ش��واأ  يف 
�شوريا املجاورة وقال م�شوؤولون اأمنيون و�شيا�شيون اإن 
اجلي�س ا�شتعاد ال�شيطرة على املنطقة بعد معركة قتل 
الهدوء  �شاد  وقد  مدنيني  وثمانية  جنديا،   11 فيها 
قبل  الليلة  اح��ت��دم��ت  ا�شتباكات  بعد  الث��ن��ني  �شباح 
املحيطة  املناطق  يف  وامل�شلحني  اجلي�س  بني  املا�شية 
يف  بال�شراع  مرتبطا  قتال  �شهدت  التي  بطرابل�س، 

�شوريا عدة مرات خالل ال�شنوات الثالث املا�شية.
وهو  ج�شر،  �شمري  عن  لالأنباء  روي��رتز  وكالة  ونقلت 
واأخذ  العملية،  انتهت  ق��ول��ه  طرابل�س  م��ن  �شيا�شي 
ك���ان يتح�شن فيها  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  اجل��ي�����س يف دخ���ول 
اإن  ل��ه  ب��ي��ان  يف  اجلي�س  وق���ال  لتم�شيطها  امل�شلحون 
للجماعات  معقل  اآخ���ر  دخ���ول  م��ن  متكنت  وح���دات���ه 
ال��ت��ب��ان��ة، حيث  ب���اب  امل�����ش��ل��ح��ة يف منطقة  الإره���اب���ي���ة 
اعتقلت عدداً منهم ومتكن اآخرون بح�شب البيان من 
بعد  ال�شكنية،  املباين  طبيعة  من  م�شتفيدين  الفرار 
املباين، خا�شة يف حميط  بع�س  وتفخيخ  عبوات  زرع 
م�شجد عبداهلل بن م�شعود، حيث يعمل اجلي�س على 

تفكيكها.
واأع���ل���ن ب��ي��ان اجل��ي�����س ال��ع��ث��ور ع��ل��ى خم����ازن اأ�شلحة 
التو�شل  اجلي�س  ونفى  املتفجرات  لت�شنيع  ومعمل 

التي  املناطق  وتت�شمن  امل�شلحني  مع  ت�شوية  اأي  اإىل 
ا�شتعاد اجلي�س �شيطرته عليها الثنني، م�شجدا كان 
ي�شتخدمه امل�شلحون قاعدة يف باب التبانة يف طرابل�س 
وكان قد �شمح للمدنيني يف وقت �شابق مبغادرة املنطقة 
بناء على وقف لإطالق النار لأ�شباب اإن�شانية طالب به 

زعماء ال�شنة يف املدينة.
واأعقب ذلك قتال لوقت ق�شري يف الوقت الذي دخل 
فيه اجلنود املنطقة واأخ��ذوا يف مت�شيطها ومل تت�شح 
وقالت  امل�شلحون.  اإليها  توجه  التي  الوجهة  بعدها 
امل��ن��ط��ق��ة مع  ت���رك  بع�شهم رمب���ا  اإن  اأم��ن��ي��ة  م�����ش��ادر 

املدنيني.
وقعت ا�شتباكات يف مناطق اأخرى من ال�شمال اللبناين، 
على  جنديان  قتل  حيث  وبهانني،  املنيا،  بلدات  ق��رب 
طائرات  اللبناين  اجلي�س  وا�شتخدم  كمني  يف  الأق��ل 
الهليكوبرت املقاتلة لق�شف مواقع امل�شلحني لأول مرة 

منذ �شنوات.
وتنظيم  الن�شرة  بجبهة  مرتبطون  متمردون  وك��ان 
داع�س قد �شنوا يف اأوائل اأغ�شط�س-اآب غارة على بلدة 
اأعدموا  20 ج��ن��دي��ا،  ع��ر���ش��ال احل��دودي��ة واح��ت��ج��زوا 

منهم ثالثة.
اأن  اأمني لبناين، ام�س  يف غ�شون ذلك، ك�شف م�شدر 
تنظيم جبهة الن�شرة ، الذي هدد باإعدام اأحد اجلنود 
عملية  جم���ددا  اأّج����ل  ل��دي��ه،  املختطفني  اللبنانيني 
الإعدام التي كان حددها فجراً بعد و�شاطة من ال�شيخ 

م�شطفى احلجريي.

اإعدام اأي جندي من �شاأنه اأن يزيد من تعقيد الأمور 
من  وه��و  احل��ج��ريي،  وال�شيخ   . اللبناين  ال��داخ��ل  يف 
بلدة عر�شال على احلدود ال�شرقية مع �شوريا، خا�س 
و�شاطات �شابقة مع الن�شرة اأ�شهمت بالإفراج عن عدد 
من الع�شكريني املختطفني، ويتهمه الق�شاء اللبناين 

بالرتباط ب� الن�شرة وجماعات اإرهابية اأخرى.
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  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :1314/     
 ليكن معلوما للجميع بان كال من تنازل ال�شيد/ عبدالرحمن علي احمد الغ�س- اماراتي 
جمال  ال�شيد/  اىل   %100 البالغة  ح�شته  كامل  ع��ن  وال��ت��ن��ازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�شية 
( رخ�شة  والك�ش�شوارات  املالب�س  لتجارة  )املقدم  �شورى اجلن�شية يف  �شعيد عقاد،  حممد 

رقم )118955( مت تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدمات-
 تعديالت اخرى:

وعمال بن�س املادة )14( فقره 5 من احكام القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان 
الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي 

طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
  مكتب الكاتب  العدل 
دائرة التنمية القت�سادية - ال�سارقة  

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     

  اعالن بالن�سر
رقم املرجع :1315/     

 ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد: كارولد هيالري هيالري الهند اجلن�شية يرغب 
الفنيه  للمقاولت  الغرب  الرخ�شة /ج��زر  كامل ح�شته يف  والتنازل عن  البيع  يف 

ترخي�س جتاري 720463 وذلك لل�شيد/ جوي لوي�س لوي�س الهنداجلن�شية..
وع��م��ال بن�س امل���ادة )14( ف��ق��ره 5 م��ن اح��ك��ام ال��ق��ان��ون الحت���ادي رق��م )4( ل�شنة 
ال��ع��دل.  فقد اقت�شى ن�شر ه��ذا الع��الن للعلم وان��ه �شوف  الكاتب  2013 يف �شان 
يتم الت�شديق على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن 
لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع 

الجراءات القانونية.
  مكتب الكاتب  العدل 
دائرة التنمية القت�سادية - ال�سارقة  

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     

  اعالن بالن�سر
رقم املرجع :649/     

 ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ مر�شدح�شني عبدالرحيم- بنغالدي�س اجلن�شية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�شتها البالغ يف الرخ�شة/ الطريق الول لتجارة الدوات الكهربائية ترخي�س 
ر�شيده احلجار  الم��ارات اجلن�شية %51  را�شد  �شعيد  را�شد عبداهلل  لل�شيد:  وذل��ك  جت��اري 610373 
تغيري  مت  اخ��رى:  تعديالت   -  %24 اجلن�شية  املغرب  بنجد  �شلوى  وال�شيدة/   %25 اجلن�شية  املغرب 
تعديل  ذات م�شوؤلية حم��دودة. مت  �شركة  اىل  بوكيل خدمات  موؤ�ش�شة فردية   القانوين من  ال�شكل 
ال�شم التجاري من /الطريق الول لتجارة الدوات الكهربائية اىل الطريق الول لتجارة املالب�س 
اجلاهزة  املالب�س  جت��ارة  اىل/  الكهربائية  الدوات  جت��ارة  م��ن/  الن�شاط  تعديل  مت  م  م  ذ  اجل��اه��زة 
الن�شائيه. وعمال بن�س املادة )14( فقره 5 من احكام القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان 
الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق على الجراء امل�شار 
ذلك تقدمي طلب لدى  اعرتا�س حيال  اي  لديه  الع��الن فمن  تاريخ هذا  ا�شبوعني من  بعد  اليه 

مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
  مكتب الكاتب  العدل 

دار الق�ساء - ال�سارقة    

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  11242 بتاريخ   2014/10/28     
     اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   147  /2014 جت كل- م ر-ب- ع ن

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/�شركة املحمودى للمقاولت العامة وميثلها /نبيل حممود حممد حماد يون�س اجلن�شية: 
المارات   اجلن�شية:  العامة  واملقاولت  لل�شيانة  لوك  فري�شت  موؤ�ش�شة  عليه:  مدعي  المارات  
مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 120000 درهم املطلوب اعالنه/ موؤ�ش�شة فري�شت لوك لل�شيانة 
واملقاولت العامة اجلن�شية: المارات عنوانه: بالن�شر)وميثلها �شاحبها/ �شالح الدين احمد علي 
اقام  املدعي  ان  بالن�شر(  حيث  بطريق  للتقرير  بايداع اخلبري  العالن  النعيمي-  بكاري  حممد 
الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2014/11/4 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 9.30 �شباحا امام الدائرة الوىل ب� حمكمة العني البتدائية- 
و�شورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الداري  املركز  الكائنة 
بان  القل.علما  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك 
مثولك امام القا�شي املخت�س �شيكون ح�شب دورك يف ك�شف اجلل�شات �شدر بتاريخ  2014/10/26  

قلم املحكمة التجارية                                                                                                                                         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/1279 تنفيذ جتاري
حمل  جمهول  حميد  حممد  عبدالرحيم  ���ش��ده/1-حم��م��د  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ بنك ابوظبي التجاري  وميثله: حممد 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد  ال�شويدي  �شلطان  عي�شى 
اىل  دره��م  وق��دره )355864.25(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1614 جتاري كلي                                         
ق��ادر قادر     ذم م 2- حممد  ���س  للنقل  ت��راك زون لي��ن  امل��دع��ى عليهما/1-  اىل 
جمهويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /الم���ريات لل�شحن ���س ذم م  ق��د اقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم ب�شداد مببلغ وقدره 
)437.000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من املطالبة 
وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2014/11/5 ال�شاعة 
ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا   ch2.E.22 بالقاعة  ���س   9.30
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�شة بثالثة ايام على القل . 
ق�سم الق�سايا  التجارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/793 عقاري كلي                                         
/ املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ب��ارك  نيكول�س  �شتيفن  عليه/1-  املدعى  اىل 
اقام  قد  اآل علي    احمد ح�شن رم�شان  ع وميثله:  م  �س  ال�شالمي  الم���ارات  م�شرف 
وامل��دع��ى عليه  ال��ث��اين  امل��دع��ى  ب��ني  الج���ارة  اتفاقية  ال��دع��وى ومو�شوعها ف�شخ  عليك 
والزام املدعى عليه بت�شليم العقار للمدعى الول وخماطبة دائرة الرا�شي والمالك 
ملحو القيد والزام املدعى عليه بدفع 811868.97 درهم والغرامة التاخريية من تاريخ 
املطالبة وحتى متام ال�شداد وبالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة 
يوم الربعاء املوافق 2014/11/5 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف 
م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  او من ميثلك  باحل�شور 
�شيكون  .،ويف حالة تخلفك فان احلكم  ايام على القل  للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

مبثابة ح�شوري. 
ق�سم الدعاوي العقارية                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/907 عقاري كلي                                         
ان  القامة مبا  زي��اد حممد زهري احلبال جمهول حمل  املدعى عليه/1-  اىل 
اآل  املدعي /م�شرف الم��ارات ال�شالمي �س م ع وميثله: احمد ح�شن رم�شان 
علي قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها بف�شخ العقد بني املدعى واملدعى عليه 
والزام املدعى عليه مببلغ وقدره )2.177.379/54 درهم( والغرامة التاخريية 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  التام  ال�شداد  املطالبة وحتى  تاريخ  بواقع 9% من 
املحاماة )باقي الطلبات مو�شحة تف�شيليا يف ال�شحيفة(.   وحددت لها جل�شة 
لذا   ch1.A.1 بالقاعة  9.30 �س  ال�شاعة   2014/11/6 املوافق  اخلمي�س  يوم 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور  مكلف  فانت 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/908 عقاري كلي                                         
اىل املدعى عليه/1- را�شم �شينا�شي اوزباي  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط املحدود وميثله: احمد ح�شن رم�شان اآل 
علي  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليه بان يوؤدي 
للمدعي مبلغ وقدره )5.385.616.67 درهم( بال�شافة اىل الفائدة القانونية 
بالنفاذ  و�شمول احلكم  املحاماة  اتعاب  وب��دل   وامل�شاريف  والر�شوم  بواقع %12 
ال�شاعة   2014/11/9 املوافق  الح��د  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  بالكفالة.  املعجل 
11.00 �س بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على القل . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/905 عقاري كلي                                         
/ املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ماثي�س  اجلندي  �شرود  عليه/1-  املدعى  اىل 
م�شرف المارات ال�شالمي �س م ع وميثله: احمد ح�شن رم�شان اآل علي  قد اقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ اتفاقية الجارة بني املدعى الثاين واملدعى عليها 
والزام املدعى عليها بت�شليم العقار للمدعى الول وخماطبة دائرة الرا�شي ملحو القيد 
والزام املدعى عليها مببلغ 756.766.33 درهم والغرامة التاأخريية من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف والتعاب وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 
ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�شور او من  2014/11/5 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/891 عقاري كلي                                         
حمل  جمهويل  دخيل  بن  �شوزانا   -2 دخيل  بن  مفيد  عليهما/1-  املدعى  اىل 
القامة مبا ان املدعي /بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط املحدود وميثله: 
احمد ح�شن رم�شان اآل علي  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
املدعى عليهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ )2.032.254.95 درهم( بال�شافة اىل 
التام  ال�شداد  وحتى  ال��دع��وى  رف��ع  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  التاخريية  الفائدة 
لها جل�شة يوم اخلمي�س  املحاماة.   وح��ددت  اتعاب  وامل�شاريف وبدل  والر�شوم 
مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.A.1 بالقاعة  �س   9.30 ال�شاعة   2014/11/6 املوافق 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1141 جتاري كلي                                         
ج��ودت خالد   -2 املدعى عليه/  اليا�شي  ها�شم  املدعى عليه/1- جمال علي حممد  اىل 
احمد عبداجلليل اخل�شم املدخل/ 3- ديفى �شاجنيف فريما �شوريندا �شارما 4- جيب 
العاملية الم��ارات �س ذم م 5- �شركة تريد هاو�س املحدودة �س ذم م 6- �شركة المارات 
ريبار املحدودة ذ م م 7- �شركة غنتوت لتجارة مواد البناء ذ م م 8- م�شنع الحتاد لت�شكيل 
/ املدعي  ان  الق��ام��ة مبا  م م جمهويل حمل  ذ  للتجارة  �شركة علم   -9 م  م  ذ  احلديد 
�شيف �شعيد مطر بن بليلة   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بندب خبري 
ح�شابي متخ�ش�س   وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2014/11/9 ال�شاعة 9.30 �س 
بالقاعة ch1.C.15 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الق�سايا  التجارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/104 احوال نف�س غري م�سلمني                                           
ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ناير  بها�شكاران  برا�شانت  عليه/1-  املدعى  اىل 
املدعي /بريا بانيكار بوثينبور اكال  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بالطالق واثبات ح�شانه بنفقة زوجية ونفقة اولد وا�شرتجاع 900 جرام من 
الذهب وب�شفة م�شتعجله بنفقة موؤقتة والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.     
بالقاعة  ال�شاعة 8.30 �س  املوافق 2014/11/16  وحددت لها جل�شة يوم الحد 
ch1.C.12 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما 

القل . 
رئي�س ال�سعبة                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2014/606  جتاري كلي

مبا  القامة  حمل  جمهول   �شاهى  داد  علي  دروي�س  ح�شني  عليه/1-  املدعى  اىل 
ان امل��دع��ي / البنك ال��ت��ج��اري ال���دويل ���س م ع ق��د اق���ام ال��دع��وى امل��ذك��ورة اعاله  
التايل:  التمهيدي  بتاريخ 2014/9/25 احلكم  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  وعليه 
حكمت املحكمة: وقبل الف�شل يف املو�شوع بندب اخلبري امل�شريف  املخت�س �شاحب 
الدور باجلدول لتكون مهمته بعد مطالعة اوراق الدعوى وم�شتنداتها وما ع�شى 
الت�شهيالت  بيان  املدعي  البنك  مقر  اىل  والنتقال  اخل�شوم  من  دونها  يقدم  ان 
التي منحتها للمدعية عليه من خالل..   وحددت لها املحكمة جل�شة يوم الثنني 

  ch2.E.21 املوافق 2014/11/3 ال�شاعة 9.30 �شباحا يف القاعة
  ق�سم الق�سايا التجارية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
 مذكرةى اعادة  اعالن املدعى عليه بالن�سر

                    اىل املدعي عليه/نور الفجر لالأعمال الكهروميكانيكية �س ذم م   جمهول 
حمل القامة نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت 

املحكمة لها جل�شة يوم الربعاء بتاريخ  2014/10/29 ال�شاعة 8:30  

او  مذكرات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�شور  مكلفون  فانتم  لذا 
�شيكون  فان احلكم  القل ويف حالة تخلفك  ايام على  للمحكمة قبل اجلل�شة بثالث  م�شتندات 

مبثابة ح�شوري. بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف واحلكم م�شمول املعجل بال كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

رقم الق�شية
 2014/3021 
عمايل جزئي
 2014/3022
عمايل جزئي

م
1

2

ا�شم املدعي
 �شفى العامل عباد الرحمن

�شكيل حممدابو�شيف بهويان

مبلغ املطالبة
 18455 درهم �شامل تذكرة العودة

18522 درهم �شامل تذكرة العودة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     

   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2014/3255 كلي جتاري ال�سارقة  

ذ م م 2-  العازلة والال�شقة  العاملي للمواد  اىل املدعى عليه:1/م�شنع زيد كوت 
الوطني  را�س اخليمة  املدعي: بنك  ان  الزيد. حيث  �شليمان عبداهلل  عبدالعزيز 
اأقام عليكم لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة اعاله ويطالبكم فيها  �س م ع   
 %12 بواقع  القانونية  الفائدة  اىل  بال�شافة  درهم  درهم(   322.974.10( مببلغ 
وكذلك بال�شافة اىل الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. لذلك  يقت�شي 
ح�شورك امام هذه املحكمة  يف قاعة رقم )139( يف متام ال�شاعة الثامنة والن�شف 
من �شباح يوم 2014/11/19 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من 
بيانات ويف حال تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد 

فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/2004   عمايل جزئي                                
بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  والملنيوم   للزجاج  -اك�شيل   1/ عليه  املحكوم  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2014/7/13 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة 
ل�شالح/ غياث الدين ار�شد مياه بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )8433 
اآلف واربعمائة وثالثة وثالثني درهما وتذكرة عودة اىل وطنه عينا  دره��م( ثمانية 
املدعى  والزمت  اآخ��ر،  بخدمة �شاحب عمل  التحق  قد  يكن  م��امل  نقدا  يقابلها  ما  او 
عليها باملنا�شب من امل�شاريف واعفت املدعى من ن�شيبه فيها، ورف�شت ماعدا ذلك من 
طلبات.  .حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/2431 تنفيذ عمايل
جمهول  م    ذم  �س  العامة  للتجارة  خطيب  �شده/1-حممد  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ لطفى رابح اجلبايل قد اأقام عليكم 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�شافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )49400(
مبلغ )3009( درهم �شوم خلزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/2800 تنفيذ عمايل
جمهول  م  ذم  �س  لاللكرتونيات  ابيك�س  اي  �شده/1-�شركة  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حم�شن ر�شا جابر ح�شني قد اأقام 
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة بال�شافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )21672( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  .وع��ل��ي��ه  املحكمة  خلزينة  ���ش��وم  دره���م   )1332( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/3025 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �شده/1-دبى واير- جافزا جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية  التنفيذ/ ا�شوين �شيفجي تاوديوال  قد 
وق��دره )59995( درهم  به  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )3630( درهم 
�شوم خلزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/3114 عمايل جزئي   
اىل املدعى عليه/1- �شفح التل ملقاولت البناء- �س ذم م  جمهول  حمل القامة 
مبا ان املدعي /حممد فرقان مبارك علي  قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )23937 درهم( وتذكرة عودة بقيمة )2000 
لها جل�شة  ال�شكوى )2014/161676( وحددت  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم   ) درهم 
يوم الثنني املوافق 2014/11/10 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch1.A.5 لذا فانت 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل .ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
ق�سم الق�سايا العمالية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/4221 عمايل جزئي   
اىل املدعى عليه/1- بلو اي�س للخدمات الفنية- �س ذم م   جمهول  حمل القامة 
ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  علي    لياقت  علي  /كا�شف  املدعي  ان  مبا 
بقيمة  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م   )14333( مقدارها  عمالية  بحقوق  مطالبة  دع��وى 
لها  وح��ددت    )2014/184715( ال�شكوى  يف  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   1000(
جل�شة يوم الحد املوافق 2014/11/2 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي لذا فانت 
مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل .ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
ق�سم الق�سايا العمالية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/3962 عمايل جزئي   
اىل املدعى عليه/1- خط احلقيقي للخدمات الفنية- �س ذم م   جمهول  
عليك  اق��ام  قد  بارتيدو   كان�شينو  /جيفري  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )7017 درهم(  الدعوى ومو�شوعها 
ال�شكوى  رق��م  وامل�شاريف  والر�شوم   ) دره��م   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
 2014/11/17 امل��واف��ق  الثنني  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت   )2014/183546(
او  باحل�شور  مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا   ch1.A.5 بالقاعة  ���س   8.30 ال�شاعة 
م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل .  
ق�سم الق�سايا العمالية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/4155 عمايل جزئي   
م  جمهول   ذم  ���س  الفنية  للخدمات  ا���ش��راق  واح���ة  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ى  اىل 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /ح��ف��ي��ظ اهلل ام����ان اهلل   ق��د اق����ام عليك 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )7300 درهم(  الدعوى ومو�شوعها 
ال�شكوى  رق��م  وامل�شاريف  والر�شوم   ) دره��م   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
)2014/183911( وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2014/11/9 ال�شاعة 
8.30 �س مبكتب القا�شي   لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة ايام على القل .  
ق�سم الق�سايا العمالية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
كندا: دواع اأيديولوجية العتداء اأوتاوا

•• اأوتاوا-اأ ف ب:

اكدت ال�شرطة الكندية ان مايكل زيهاف بيبو الذي قتل جنديا 
ام��ام الربملان حترك ب دواع  كنديا قبل ان يتم قتله الربعاء 
انها عرت  الفدرالية  ال�شرطة  ايديولوجية و�شيا�شية وقالت 
على ادلة مقنعة تثبت ان الهجوم الرهابي الذي �شنه ال�شاب 
الكندي )32 عاما( جاء لدواع ايديولوجية و�شيا�شية واو�شح 
مفو�س ال�شرطة بوب بول�شون يف بيان ان املعتدي �شور �شريط 
فيديو قبيل ارتكاب هذا الهجوم ، م�شيفا ان ال�شرطة امللكية 
ادلة  حت��دي��د  ب��ه��دف  الت�شجيل  ل��ه��ذا  معمقا  حتليال  جت���ري 
والدة  على  مبا�شر  �شكل  يف  ي��رد  بول�شون  وك��ان   . ومعلومات 

نف�شية،  ا�شطرابات  يعاين  ك��ان  ابنها  ان  كتبت  التي  املعتدي 
لفتة اىل ان ما قام به يت�شل باجلنون ولي�س بالرهاب.

ابنها  ان  الم  اك��دت  عنها،  ال�شرطة  نقلته  ان  �شبق  ملا  وخالفا 
�شوريا بل  بال�شفر اىل  �شفر لنه كان يرغب  مل يطلب ج��واز 
ال�شلطات  ورف�شت   . القران  لدرا�شة  ال�شعودية  العربية  اىل 

الكندية منحه جواز �شفر.
واقر مايك كابانا من ال�شرطة الفدرالية بانه ارتكب خطاأ بهذا 
ال�شدد لدى اخذه �شهادة الوالدة. ال ان ال�شرطة مل جتد من 
كانت  ان وجهته  اىل  وال�شارة  المر  ت�شحيح هذا  ال�شروري 
ال�شعودية ولي�س �شوريا. وك�شفت ال�شرطة اي�شا ان زيهاف بيبو 
كان يحمل �شكينا م�شدره منزل قريبة له يف مون ترامبالن 

)كيبيك( على بعد 150 كلم �شمال �شرق اوتاوا حيث ام�شى 
ليلته الخرية الثالثاء وا�شافت ان ال�شاب خباأ ال�شكني طوال 
اعوام يف هذا املنزل، م�شرية اىل ان البندقية التي ا�شتخدمها 
لقتل الكابورال ناثان �شرييلو قد تكون خبئت اي�شا يف املنزل 
نف�شه واكد بول�شون ان القاتل قام بتمويل ان�شطته التي �شبقت 

الهجوم عرب العمل يف �شركات نفطية يف الربتا )غرب(.
واو�شحت ال�شرطة انه كان ميلك مبلغا كبريا من املال م�شرية 
اىل انها حتقق يف نفقاته ويف عمليات )قام بها( مع العديد من 
ال�شخا�س يف اليام التي �شبقت الهجوم ويهدف هذا التحقيق 
اىل حتديدا ما اذا كان لهذه العمليات �شلة بالهجوم الرهابي 

الذي ارتكبه زيهاف بيبو .

مقتل طالبة ثانية يف اإطالق النار ب�سياتل
•• وا�صنطن-وكاالت:

توفيت فتاة يف الرابعة ع�شرة من عمرها متاأثرة بجروحها بعد اإطالق النار الذي ح�شل اجلمعة يف 
مدر�شة قرب �شياتل وباتت ح�شيلته ثالثة قتلى مبن فيهم مطلق النار وقال م�شت�شفى بروفيدن�س 
اإثنان  اإليه  نقل  ال��ذي  املتحدة(  ال��ولي��ات  غ��رب  )�شمال  وا�شنطن  بولية  ايفريت  يف  �شنرت  مديكال 
من ال�شحايا، يوؤ�شفنا اأن نعلن اأن جيا �شوريانو )14 عاما( قد توفيت هذا امل�شاء )الأحد( متاأثرة 

بجروحها التي كانت بالغة اخلطورة .
ول  ج��دا،  اجلميلة  ابنتنا  هي  وجيا  العبثية.  املاأ�شاة  ه��ذه  دمرتنا  لقد  بيان  يف  الفتاة  عائلة  وذك��رت 
ت�شتطيع الكلمات اأن تعرب عن ال�شعور الذي �شيحدثه رحيلها. اتخذنا قرار وهب اأع�شاء جيا.. كانت 

ابنتنا لطيفة وهادئة وهذه الهبة تكرم حياتها .
ال�شاعة  يف  �شمت  دقيقة  و�شيقفون  الوفاة  لهذه  العميق  تاأثرهم  عن  واملوظفون  امل�شت�شفى  واأع��رب 

10:39 الإثنني، وهو الوقت الذي ح�شلت فيه املاأ�شاة يوم اجلمعة.

ب�شكل تام يف 84 باملائة من املكاتب، 
مل  ب�شيطة  جت���اوزات  ر���ش��ده  معلنا 
العملية  على  جوهري  ب�شكل  توؤثر 
باملائة،   15 ب��ن�����ش��ب��ة  الن��ت��خ��اب��ي��ة 
ر���ش��د خم��ال��ف��ات و�شفت  ف��ي��م��ا مت 
ب���اخل���ط���رية ���ش��ك��ل��ت 1 ب���امل���ائ���ة من 
ال�شبكة  و�شجلت  الق����رتاع  مكاتب 
�شالمة اإجراءات العملية النتخابية 
خالل مكتب الق��رتاع، مثل التثبت 
ال�شجل  يف  الناخب  ا�شم  وج��ود  م��ن 
النتخابي  احل��رب  وج��ود  النتخابي 
واحرتام اإجراءات القانونية املتعلقة 

بختم اأوراق القرتاع.
تعليقا  م���راق���ب���ون  ف���ري���ق  ور�����ش����د 
 15 تتجاوز  ملدة  الت�شويت  لعملية 
مكاتب  م����ن  ب���امل���ائ���ة   4 يف  دق���ي���ق���ة 
الق��رتاع دون وجود مربر اأو تعليل 
ت���واج���د ممثلي  ر���ش��د  ل���ذل���ك، ومت 
باملائة   98 يف  والقائمات  الأح���زاب 

من مكاتب القرتاع.
و�شجل الفريق حوايل 123 حادثة 
متفرقة يف دوائر انتخابية خمتلفة 
تبويبها �شمن جمموعة من  ميكن 
موا�شلة  ب:  اأ�شا�شا  تتعلق  امل��ح��اور 
وخارج  داخ��ل  النتخابية  احلمالت 
الأ�شوات  �شراء  وحم��اولت  املراكز، 
وال���ت���اأث���ري ع��ل��ى ال���ن���اخ���ب���ني، وع���دم 
كفاءة رئي�س واأع�شاء املكتب وتعطل 
عملية القرتاع، وغلق بع�س املكاتب 
وال��ف��ت��ح امل��ت��اأخ��ر مل��ك��ات��ب الق�����رتاع، 
النتخابية،  امل�������واد  ت���وف���ر  وع������دم 

واأعمال عنف وفو�شى.
ع���ن هذه  ���ش��ي��ن��ب��ث��ق  ان����ه  اإىل  ي�����ش��ار 
ال�شعب  ن���واب  جمل�س  الن��ت��خ��اب��ات 
ملدة  الت�شريعية  ال�شلطة  �شيمار�س 
املجل�س  و���ش��ي�����ش��م  ���ش��ن��وات.  خ��م�����س 
 27 ع��ن   199 بينهم  نائبا   217
دائ����رة ان��ت��خ��اب��ي��ة يف ال���داخ���ل و18 
نائبا عن �شت دوائ��ر يف اخل��ارج وقد 
قائمة   1300 م��ن  اأك���ر  تناف�شت 
حزبية وائتالفية وم�شتقلة على هذه 
اأّك��دت منظمة  املقاعد ومن جهتها، 
‘’عتيد’’ اأّنها خالل مالحظة كامل 
جتاوزات  ر�شدت  النتخابّي،  اليوم 

واإخاللت متعّددة. 
واأب������رزت امل��ن��ظ��م��ة م���ن خ���الل بالغ 
حو�شلة  الثنني،  اأم�س  عنها  �شادر 
لأب����رز امل��الح��ظ��ات امل�����ش��ّج��ل��ة، منها 
عملّية  ب��ت��ه��ي��ئ��ة  م��ت��ع��ل��ق��ة  اخ�����اللت 
ب�شري  متعلقة  واأخ�����رى  الق������رتاع، 
العملّية، ومن ابرز التجاوزات التي 
�شراء  حم����اولت  امل��ن��ظ��م��ة  �شجلتها 
ال������ذمم والن���د����ش���ا����س احل����زب����ي يف 

هيئات الفروع النتخابية. 

•• الفجر – تون�ص – خا�ص:
ي�شعون  وه��م  التون�شيني،  اأّن  يبدو 
�شناديق  يف  ت�������ش���وي���ت���ه���م  اأوراق 
القرتاع، قد قرروا معاقبة مكونات 
ح��ك��م��ت��ه��م لفرتة،  ال���ت���ي  ال���رتوي���ك���ا 
و�شلت  م���ا  م�����ش��وؤول��ي��ة  وح���ّم���ل���وه���ا 
امني  ت��رّد  اأو���ش��اع بالدهم من  اإليه 
و�شيا�شي  واج��ت��م��اع��ي  واق��ت�����ش��ادي 

و�شوء اإدارة للمرحلة النتقالية.
النه�شة  ح���رك���ة  ح���اف���ظ���ت  ول���ئ���ن 
الإ�شالمية على ثقلها، رغم اإزاحتها 
مناف�شها  خ��ل��ف  ال��ث��ان��ي��ة  ل��ل��م��رت��ب��ة 
ال��رئ��ي�����ش��ي ح���زب ن����داء ت��ون�����س، فان 
املوؤمتر  الرتويكا،  و�شلعي  حليفيها 
ان���ه���ارا ون�����ال عقابا  وال��ت��ك��ت��ل، ق���د 
انتخابيا م�شاعفا قّل�س ح�شورهما 
اإن  التون�شية،  ال�شيا�شية  ال�شاحة  يف 
مل نقل اأحالهما اإىل هام�شها، وذلك 
النه�شة،  حكم  م�شاركتهما  نتيجة 
الأخرية  اللحظة  حتى  واإ�شرارهما 

على عدم العرتاف باأخطائهما.
يف املقابل، برز جنم الحتاد الوطني 
احلر واجلبهة ال�شعبية وحزب اآفاق 
ت��ون�����س، وخ��ف��ت جن���م اب����رز اأح����زاب 
الرئي�س  زم���ن  واأع��رق��ه��ا  امل��ع��ار���ش��ة 
الأ���ش��ب��ق زي���ن ال��ع��اب��دي��ن ب���ن علي، 
اجلمهوري  احل����زب  ب��ذل��ك  ون��ع��ن��ي 
بزعامة احمد جنيب ال�شابي املر�شح 
النتائج  ُت������ربز  ح���ي���ث  ل��ل��رئ��ا���ش��ي��ة، 
ح�شول  ال��ر���ش��م��ي��ة  غ���ري  الأول����ي����ة 
ع���ل���ى مقعد  اجل����م����ه����وري  احل�������زب 

واحد.

ميالد اأحزاب.. وانهيار اأخرى
لنتائج  ت����وق����ع����ات  اأظ������ه������رت  ل���ق���د 
اأجرته  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  الن���ت���خ���اب���ات 
ا�شتطالعات  يف  خمت�شة  موؤ�ّش�شات 
تون�س،  ن������داء  ح�����زب  اأن   ، ال��������راأي 
ال�شب�شي،  ق��ائ��د  ال��ب��اج��ي  ب��زع��ام��ة 
النتخابات  يف  الأح�������زاب  ي��ت�����ش��در 
النه�شة  ح��رك��ة  تليه   ، الت�شريعية 
الإ�شالمية، برئا�شة را�شد الغنو�شي، 
واحلزب الحتاد الوطني احلر الذي 
يراأ�شه رجل الأعمال �شليم الرياحي 
، واجل��ب��ه��ة ال�����ش��ع��ب��ي��ة ب��ق��ي��ادة حمة 
الهمامي ويتوقع ح�شب ا�شتطالعات 
الراأي هذه اأن يفوز حزب نداء تون�س 
الربملان  يف  مقعدا   80 م��ن  ب��اأك��ر 
حلركة  مقعدا   67 مقابل  اجلديد 
ي�شبح  وبهذا  الإ�شالمية.  النه�شة 
نداء تون�س هو حزب الأكرية الذي 
احلكومة،  بت�شكيل  يكلف  اأن  ينتظر 
مع  التحالف  عليه  �شيتوجب  لكنه 
ل�شمان  اأخ�����رى  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  اأط�����راف 
الأغ��ل��ب��ي��ة ال��ربمل��ان��ي��ة وق����د اأب�����رزت 
الأحزاب  بع�س  انهيار  النتائج  هذه 
م��ن اأب���رزه���ا ح��زب��ي امل��وؤمت��ر )حزب 
املرزوقي(  من�شف  امل��وؤق��ت  الرئي�س 
والتكتل ) حزب م�شطفى بن جعفر 
اللذان  التاأ�شي�شي(  املجل�س  رئي�س 
ت�����ش��ررا ك���ث���ريا م���ن ���ش��راك��ت��ه��م��ا يف 
احل��ك��م م��ع الإ���ش��الم��ي��ني. ويف هذا 
اأع���ل���ن ال��ق��ي��ادي يف حزب  ال�����ش��ي��اق، 
حزبه  اأّن  ال��ف��خ��ف��اخ  ال��ي��ا���س  التكتل 
النتخابات  يف  ب��ال��ه��زمي��ة  ي��ع��رتف 
الت�شريعية.. اإىل جانب نداء تون�س، 
الوطني احل��ر مفاجاأة  ك��ان احل��زب 
واجلبهة  مقعدا(   17 النتخابات) 
بروز  يليه  م��ق��ع��دا(   12( ال�شعبية 

حزب اآفاق تون�س) 9 مقاعد(. 

احتجاج النه�صة.. 
وثقة النداء

النه�شة  اع��ت��ربت��ه��ا  ال��ن��ت��ائ��ج  ه����ذه 
غ��ري م��ق��ب��ول��ة، م��و���ش��ح��ة اأن���ه ل بد 
م���ن ال��ت��ح��ف��ظ وع����دم ال�����ش��ق��وط يف 
التخمينات والتوقعات داعية و�شائل 
الإعالم و املجتمع املدين اإىل انتظار 
النه�شة  واأ�شافت  نتائج النتخابات 
ال�شيا�شي  مكتبها  ع�شو  ل�شان  على 
اأن العملية  عبد احلميد اجلال�شي 
�شراء  عمليات  رافقتها  النتخابية 
اأ�شوات  ل�شراء  حم���اولت  و  للذمم 
الناخبني واأن هذه املمار�شات موثقة 
اجلال�شي  واأق�����ر  ت��ع��ب��ريه.  ح�����ش��ب 
عملية  رافقت  ثغرات كربى  بوجود 
ال�����داخ�����ل واخل��������ارج  الق����������رتاع يف 
وكذلك وجود �شعوبات لوجي�شتية، 
ما  انتظار  بد من  ل  اأن��ه  م�شتطردا 
لإجناح  ال��ف��رز  عملية  عنه  �شت�شفر 
العر�س النتخابي وفق كالمه ومن 
جهته، اعترب القيادي بحزب حركة 
نتائج  اأن  العري�س،  عامر  النه�شة 
التي  ال��ت�����ش��وي��ت  ح���ول  الآراء  ���ش��رب 
ا�شتطالعات  مكاتب  بع�س  ن�شرتها 
النتائج  تعك�س  ول  مغلوطة  ال���راأي 
الت�شريعية،  لالنتخابات  احلقيقية 
م�شيفا يف ت�شريح �شحفي اأن لدى 
يف  متقدم  ب��اأن��ه  تفيد  اأرق��ام��ا  حزبه 
حركة  رئي�س  دع��ا  ح��ني  يف  النتائج 
الهيئة  ال��غ��ن��و���ش��ي،  را���ش��د  النه�شة 
ال��ع��ل��ي��ا امل�����ش��ت��ق��ل��ة ل��الن��ت��خ��اب��ات اإىل 
الت�شوي�س  اأم�������ام  ال����ب����اب  اإي���������ش����اد 
اخلطري الذي اأحدثته عمليات ن�شر 
وقال  ق��ول��ه.   بحّد  اآراء  �شرب  نتائج 
اإّن  �شحفي،  ت�شريح  يف  الغنو�شي 
النتخابية  العملية  يف  ي��ث��ق  ح��زب��ه 
واأفاد  �شابها من خ��روق��ات،  رغ��م ما 
باأّنه قد مّت رفعها للجهات املخت�شة 
للنظر فيها، م�شددا على اأّن النه�شة 
حّققت نتائج حمرتمة وكان رئي�س 
ح��رك��ة ن����داء ت��ون�����س ال��ب��اج��ى قائد 
واأكد  اجلميع،  ا�شتبق  قد  ال�شب�شي 
وفق  تفيد  ايجابية  موؤ�شرات  وج��ود 
بتقدم حزبه يف النتخابات  تقديره 
موؤ�شرات  لدينا  قائال  الت�شريعية، 
يكون  قد  النداء  ب��اأن  تفيد  ايجابية 

واحلداثية  الو�شطية  الأح���زاب  ك��ل 
ت��ع��ي�����س و���ش��ع��ا �شعبا،  ق���د  ت��ق��ري��ب��ا 
قد  ال�شيا�شي  امل���ال  اأن  اإىل  م�شرية 
النتخابات  يف  ك���ب���ريا  دورا  ل��ع��ب 
هذه  الهيئة  اأك��دت  واإذا  الت�شريعية 
ال��ن��ت��ي��ج��ة ف�����ش��ت��ك��ون ن��ك�����ش��ة حلركة 
املقاعد  باأغلب  ف��ازت  التي  النه�شة 
التاأ�شي�شي عام  انتخابات املجل�س  يف 

.  2011

ن�صبة امل�صاركة والتجاوزات
وق�������د ����ش���ج���ل���ت ن�������ش���ب���ة م�������ش���ارك���ة 
التون�شيني يف النتخابات  الناخبني 
ارتفاعا   2014 ل�شنة  الت�شريعية 
امل�شجلة  بالن�شبة  مقارنة  ملحوظا 
ن�شبة  �شجلت  حيث   2011 ل�شنة 
بح�شب  ال�������ش���ن���ة  ل����ه����ذه  امل�������ش���ارك���ة 
العليا  للهيئة  الأولية  الإح�شائيات 
م���ا يفوق  ل��الن��ت��خ��اب��ات  امل�����ش��ت��ق��ل��ة 
البالد،  اأنحاء  جميع  يف  باملائة   60
�شنة  ان���ت���خ���اب���ات  ���ش��ج��ل��ت  ح����ني  يف 
حدود  يف  م�����ش��ارك��ة  ن�����ش��ب��ة   2011
ال49 باملائة، يف حني بلغت الن�شبة 
النتخابية  ال����دوائ����ر  يف  اجل��م��ل��ي��ة 
باب  ويف  ب���امل���ائ���ة.   29 اخل������ارج  يف 
الخاللت والتجاوزات امل�شجلة يوم 
القرتاع، تابع فريق �شبكة مراقبون 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  يف  الق������رتاع  ع��م��ل��ي��ة 
الإجراءات  اح��رتام  م�شجال  البالد  وواجبهم  ح��ق��ه��م  مم���ار����ش���ة  ع���ل���ى 

بر�شالة  ب��ع��ث��ت  م��ث��ل��م��ا  الن��ت��خ��اب��ي 
الذين  لالإرهابيني  املعاين  وا�شحة 
الذهاب  م��ن  تخويفهم  اإىل  ���ش��ع��وا 
القيام  ع��رب  الق�����رتاع  م��ك��ات��ب  اإىل 
ب��ب��ع�����س ال��ع��م��ل��ي��ات ع��ل��ى ح���د قوله 
ال�شب�شى  قاله  ما  البكو�س  اأك��د  كما 
ايجابية  موؤ�شرات  وجود  بخ�شو�س 
ال�شباق  ف��ى  حزبه  تقدم  اإىل  ت�شري 
يف  الطليعة  واح��ت��الل��ه  الن��ت��خ��اب��ي 
النتائج الأولية يف انتظار ما �شتوؤكده 

النتائج النهائية وفق تقديره.
لتجاوزات  النداء  تعر�س  اإىل  ولفت 
وخروقات خالل عملية القرتاع مت 
الهيئة  اإىل  ب�شاأنها  تقارير  توجيه 
للنظر  لالنتخابات  امل�شتقلة  العليا 
م��ن��ح مراقبي  ع���دم  ذل���ك  م��ن  فيها 
مبكر  وق��ت  يف  اإل  �شاراتهم  احل��زب 

يف ط��ل��ي��ع��ة الأح�������زاب امل��ت��ن��اف�����ش��ة يف 
عن  الإع���الن  انتظار  يف  الت�شريعية 
ال��ن��ت��ائ��ج ال��ن��ه��ائ��ي��ة. واأو����ش���ح خالل 
الأحد  م�شاء  عقدها  �شحفية  ن��دوة 
التون�شي  ال�شعب  اأن  ح��زب��ه،  مبقر 
بخ�شو�س  ال���ف�������ش���ل  ك���ل���م���ة  ق������ال 
املكثف  اإقباله  عرب  البالد  م�شتقبل 
اإىل  على �شناديق الق��رتاع، م�شريا 
ك��ر���ش��وا م��ن خالل  ال��ت��ون�����ش��ي��ني  اأن 
النتخابي مت�شكهم  ممار�شة حقهم 
وبثقافة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ب��ال��ث��ق��اف��ة 

احلوار والنتخاب وفق تعبريه.
وب���دوره �شدد الأم���ني ال��ع��ام حلركة 
البكو�س،  ال���ط���ي���ب  ت���ون�������س  ن�������داء 
املحرتمة  الإق���ب���ال  ن�����ش��ب��ة  اأن  ع��ل��ى 
القرتاع  �شناديق  على  للتون�شيني 
ك����ذب����ت ال���ت���وق���ع���ات ال����ت����ي اأ�����ش����ارت 
التون�شيني  ع�������زوف  اإىل  ����ش���اب���ق���ا 

الأحزاب  �شيتحالف مع  واأنه  ملبادئه 
تون�س  مل�شتقبل  روؤيته  ت�شاركه  التي 
اأّك���د ري��ا���س ب��ن ف�شل  وم��ن جهته، 
اأن اجلبهة ال�شعبية لن تتحالف اإّل 
مع الأحزاب التي لديها نف�س روؤية 
النموذج  حيث  من  لتون�س  اجلبهة 
القت�شادي ومن  واملنوال  املجتمعي 
امل�شتقلة  الهيئة  ت��ك��ون  اأن  امل��ت��وق��ع 
اأم�س  م�شاء  اأعلنت  قد  لالنتخابات 
لالقرتاع  الأول��ي��ة  النتائج  الث��ن��ني 
ال��ربمل��اين يف ك��ل امل��الح��ظ��ات، نتائج 

لن تكون بعيدة عن هذه التوقعات.
الأمينة  اجل���ري���ب���ي  م���ي���ة  وق����ال����ت 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ح��زب اجل���م���ه���وري، احد 
اكرب اخلا�شرين يف هذا ال�شتحقاق 
�شينحني  اجلمهوري  اأن  النتخابي، 
اأم����ام م��ا ت��ف��رزه ���ش��ن��ادي��ق الق���رتاع 
اأن  م�شيفة  التون�شيني،  ق��رره  وم��ا 

عك�س  على  الن��ت��خ��اب��ات  �شباح  م��ن 
حد  على  الرتويكا  اأح���زاب  مراقبي 
مت�شل،  ���ش��ي��اق  يف  وحت�����دث  ق���ول���ه 
على وجود فارق حمرتم يف النتائج 
بني  الن��ت��خ��اب��ي��ة  للعملية  الأول���ي���ة 
النه�شة  تون�س وحركة  ن��داء  حركة 
اإليه عمليات  يف انتظار ما �شتف�شي 
الفرز على حد تاأكيده، وقال الأمني 
حزبه  اإّن  تون�س  ن��داء  حلركة  العام 
النتخابية  العملية  بنتائج  �شيقبل 
اإذا كانت النتائج ثابتة وغري مزيفة 
م���ن مم��ث��ل اجلبهة  ك���ل  واع���ت���رب   .
والناطق  ف�شل  بن  ريا�س  ال�شعبية 
ال��ر���ش��م��ي ب��ا���ش��م ح���زب اآف����اق تون�س 
���ش��رب الآراء  ن��ت��ائ��ج  اأن  ول��ي��د ���ش��ف��ر، 
تعك�س فوز الدميقراطيني وقدامى 
املعار�شني على الرتويكا ومكوناتها.  
اأن حزبه �شيظّل وفيا  واأو�شح �شفر 

تقديرات اأولّية لنتائج الت�صريعية التون�صية

النداء يطيح بالنه�سة.. والوطني احلر ي�سنع املفاجاأة
 نداء تون�ض هو حزب الأكرثية الذي ينتظر اأن يكلف بت�صكيل احلكومة

كلثوم كنو

انهيار التكتل واملوؤمتر.. واجلمهوري يخ�سر الرهان جمددًا

 فوز املعار�صني لأحزاب الرتويكا ومكوناتها 

 

نداء تون�س يحتفل بالفوز قبل العالن الر�شمي للنتائج
ن�شبة م�شاركة مر�شية

عملية فرز ال�شوات

الهيئة العليا لالنتخابات

ال�شب�شي يوؤكد انت�شار النداء

�شليم الرياحي والوطني احلر ي�شنعان املفاجئة

حماوالت �سراء الذمم واالند�سا�ش احلزبي اأبرز االإخالالت امل�سجلة منظمات تر�سد جتاوزات مل توؤثر ب�سكل جوهري على العملية االنتخابية
اأّول ان�سحاب من االنتخابات 

الرئا�سية يف تون�ش
اأع�����ل�����ن ال���ه���ا����ش���م���ي احل����ام����دي 
ان�������ش���ح���اب���ه م�����ن الن����ت����خ����اب����ات 
املنتظرة  ت��ون�����س  يف  ال��رئ��ا���ش��ي��ة 
القادم  ال�ّشهر  اأواخ����ر  اإج���راءه���ا 
وك��ت��ب احل��ام��دي يف ت��غ��ري��دة له 
مبوقع  الر�شمية  �شفحته  على 
تويرت  الج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����ش���ل 
قائال: يف �شوء نتائج النتخابات 
ر�شميا  ق��������ررت  ال���ت�������ش���ري���ع���ي���ة 
الن�������ش���ح���اب م����ن الن���ت���خ���اب���ات 
اجتماعي  برناجمي  الرئا�شية. 
ول فر�شة لتنفيذه من دون كتلة 

ت��دع��م��ه يف ال��ربمل��ان وف���ق تعبريه 
وبهذا يكون الها�شمي احلامدي اأّول مرت�ّشح ين�شحب من ال�شباق 

النه�سة تقّر بالهزمية 
وتهنئ احلزب الفائز

•• الفجر – تون�ص – خا�ص:
باأّن  العذاري  زي��اد  النه�شة  حركة  با�شم  الر�شمي  الناطق  اع��رتف 
النه�شة دفعت ثمن توّليها احلكم خالل الفرتة النتقالية وباأنها 

ارتكبت اأخطاء كانت �شتكون نتيجتها اأكرب بكثري مما ح�شل.
كان  مهما  احلكم  يهمها  ل  النه�شة  حركة  اأن  ال��ع��ذاري  واأ���ش��اف 
الثمن بل هي ت�شعى اإىل بناء تون�س وامل�شاركة يف احلياة ال�شيا�شية 
واأعلن  تون�س  ن��داء  اأم��ام  بالهزمية  ال��ع��ذاري  واق��ّر  ايجابي  ب�شكل 

قبول النتيجة مهّنئا حركة نداء تون�س.
من جهتها �شرحت القيادية يف حركة النه�شة �شعاد عبد الرحيم 
بالنتخابات وذلك  الفائز  النه�شة تهنئ احلزب  اأن قيادات حركة 
ونتائج  ال��ت��ون�����ش��ي  ال�����ش��ع��ب  اإرادة  اح����رتام  ب�����ش��رورة  م��ن��ه��ا  اإمي���ان���ا 
بفوز  تعرتف  النه�شة  حركة  اأّن  الرحيم  عبد  وذك��رت  ال�شناديق 
نداء تون�س اإن تاأكد ذلك وتهنئه، م�شيفة اأّن تون�س انتخبت وعلى 
اجلميع احرتام قرار ال�شعب التون�شي واأ�شارت اأن املرحلة القادمة 
املجهودات  كل  تكاتف  تطلب  كما  مو�شع  وائتالف  التوافق  حتتاج 

وخربات كل الأحزاب من اجل اإر�شاء مبادئ اجلمهورية الثانية.
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العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/166  ا�ستئناف  تظلم جتاري
جمهول    الهاملي     خليفه  حممد  عيالن  حممد  �شده/  امل�شتاأنف  اىل   
حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /بنك را�س اخليمة الوطني �س م ع وميثله: 
ا�شتاأنف  ق��د  اخل��زرج��ي    ال�شيخ ح�شن  ب��ن  اح��م��د  ال�شيخ  م��اج��د حممد 
بتاريخ  جت��اري  تظلم   2014/268 رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  القرار/ 
2014/9/8  وحددت لها جل�شه يوم الربعاء املوافق 2014/11/12 ال�شاعة 
او من  يقت�شي ح�شوركم  ch1.B.7 وعليه  رقم  بالقاعة  17.30 م�شاًء 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/1795 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �شده/1- القوى للو�شاطه التجارية �س ذم م جمهول  حمل 
امني  ع��ب��داهلل  وي��ن��ح��اوؤو وميثله:  م��و  التنفيذ/  ان طالب  الق��ام��ة مب��ا 
التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليكم  ق��د  ال���زرع���وين     عبدالرحيم كيخوه 
املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )10010( درهم اىل 
ر�شوم  درهم  بال�شافة اىل مبلغ 510  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  طالب 
التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  املحكمة.وعليه  خلزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/73   احوال نف�س غري م�سلمني 
اىل املدعى عليه: 1- جوناثان هاميلتون دوكفييلد  جمهول  حمل القامة  مبا 
ان املدعى : داينالني با�شيلي�شكو روبينتا  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
داينالني  ل�شالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف   2014/10/26 بتاريخ  املنعقدة 
ح�شوري-  مب��ث��اب��ة  امل��ح��ك��م��ة-  حكمت  ال��ت��ايل:  ب��احل��ك��م  روب��ي��ن��ت��ا  با�شيلي�شكو 
عليه /جوناثان  واملدعى  روبينتا  با�شيلي�شكو  داينالني  املدعية/  بالتفريق بني 
امل�شروفات.  عليه  املدعى  والزمت  لل�شرر،  بائنة  بطلقة  دوكفييلد  هاميلتون 
من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما 
اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا  
ادارة الحوال ال�سخ�سية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1086 جتاري  كلي                             
اىل اخل�شم املدخل  /1- عبدالرحمن حممد عبداهلل قائد 2- فارما بالجني ام بي 
ات�س  جمهويل  حمل القامة مبا ان املدعي /�شركة انانا العراق لتجارة الجهزة 
وامل�شتلزمات الطبية وميثله: عبا�س م�شتت فندي املالكي    قد اقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ )246.481.23 دولر( او ما يعادله 
) 907.050.08 درهم( مع الفائدة القانونية بن�شبة 9% من تاريخ ال�شتحقاق يف 
لها  والر�شوم وامل�شاريف والت��ع��اب.    وح��ددت  ال�شداد  2011/2/27 وحتى متام 
 ch1.B.8 بالقاعة  �س   9:30 ال�شاعة   2014/11/2 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�شة 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فانت مكلف باحل�شور 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. الكلية( 
ق�سم الق�سايا التجارية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11242 بتاريخ   2014/10/28     
    يف الدعوى رقم 2014/576 جتاري

املدعي: �شركة دار التمويل 
 املدعى عليه: احمد �شعيد عبداحلميد الع�شلي 

ي��دع��وك��م اخل��ب��ري احل�����ش��اب��ي حل�����ش��ور اج��ت��م��اع خ���ربة يف الدعوى 
املذكور اعاله  وذلك يف يوم  الربعاء املوافق 2014/10/29 يف  متام 
ال�شاعة الرابعة  وذلك مبقرر �شركة دار التمويل اخلالدية بجوار 
املحالت الكربى الطابق ال�شابع.  يرجى احل�شور يف املوعد واملكان 
املحددين اعاله. م�شطحبني معكم كافة الوراق وامل�شتندات التي 

تتعلق بالدعوى.
اخلبري /معاوية ال�صيد العو�ض

اعالن اجتماع خربة  

العدد  11242 بتاريخ   2014/10/28     
    يف الدعوى رقم 2014/565 جتاري

املدعي: �شركة دار التمويل 
 املدعى عليه: �شالح �شيف عبداهلل حممد النعيمي

ي��دع��وك��م اخل��ب��ري احل�����ش��اب��ي حل�����ش��ور اج��ت��م��اع خ���ربة يف الدعوى 
املذكور اعاله  وذلك يف يوم  الربعاء املوافق 2014/10/29 يف  متام 
التمويل اخلالدية بجوار  الرابعة وذلك مبقرر �شركة دار  ال�شاعة 
املحالت الكربى الطابق ال�شابع.  يرجى احل�شور يف املوعد واملكان 
املحددين اعاله. م�شطحبني معكم كافة الوراق وامل�شتندات التي 

تتعلق بالدعوى.
اخلبري /معاوية ال�صيد العو�ض

اعالن اجتماع خربة  

العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر

                         يف الطعن   2014/292 طعن جتاري   
تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز

الطاعن/ �شركة امالك للتمويل �س م ع وميثله: عمر ال�شيخ �شيد احمد 
ال�شيخ  باعالن املطعون �شده/1- فزان  احمد  جمهول حمل القامة.

نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاله ويتوجب عليكم 
احل�شور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �شحيفة الطعن املقدمة 

�شدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2010/880 تنفيذ ايجارات
اىل املنفذ �شده/1- عبدالرحيم عبدالرحيم رحيمي  جمهول حمل القامة مبا 
الفا�شل معت�شم عبدالرحمن  للعقارات وميثله:  التنفيذ/ اخلاجه  ان طالب 
املقبول  ومبوجب القرار ال�شادر من اللجنة الق�شائية اخلا�شة بالف�شل بني 
املوؤجرين وامل�شتاأجرين ببلدية دبي فانك مكلف بالتي: 1- �شداد املبلغ املنفذ 
به وق��دره )72115 دره��م( اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وذل��ك خالل 
15 يوم من تاريخ ن�شر هذا الع��الن. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
يوما من   15 خ��الل  املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/3149   عمايل جزئي                                
اىل املحكوم عليه /1 -جلوبال فا�شتيرز ليمتد  جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2014/8/26 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�شالح/ راكي�س بهاى اوكادبهاى بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعى 
مبلغ )19919 ( ت�شعة ع�شر الف وت�شعمائة وت�شعة ع�شر درهما، وتذكرة عودة 
املدعى اىل موطنه عينا على الدرجة ال�شياحية او نقدا، مامل يكن وقت التنفيذ 
مبثابة  .حكما   . من  باملنا�شب  والزمتها  اخ��ر  عمل  �شاحب  بخدمة  التحق  يف 
احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر 
اآل  هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/607 تنفيذ مدين
املنفذ �شده/1-كي جي انرتنا�شيونال ليمتد   جمهول حمل  اىل 
حميد  احمد  �شيف  عبدالعزيز  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
اعاله  امل���ذك���ورة  التنفيذية  ال���دع���وى  عليك  اأق����ام  ق��د  امل���زروع���ي  
اىل طالب  دره��م  وق���دره )6304(  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/1249 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1-عبداملجيد غامن علي عبداهلل   جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ بنك را�س اخليمة الوطني �س م ع  
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع 
او  التنفيذ  به وق��دره )457894.29( دره��م اىل طالب  املنفذ  املبلغ 
خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 
يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/1229 تنفيذ جتاري
حمل  جمهول  مبريوما    بونا  لي�شا  �شامانتا  ���ش��ده/1-دون  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ بنك را�س اخليمة الوطني �س م ع   وميثله: 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق���ام  ق��د  ال�شويدي  �شلطان  عي�شى  حممد 
 )196607.41( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك��م  اع��اله  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/1248 تنفيذ جتاري
م(  ذم  �س   ( الثقيلة  بال�شاحنات  للنقل  بري�س  �شده/1-ا�شيا  املنفذ  اىل 
ن���ور ال�شالمي  ب��ن��ك  التنفيذ/  ان ط��ال��ب  الق��ام��ة مب��ا  جم��ه��ول حم��ل 
عليكم  اأق���ام  ق��د  ال�شويدي  �شلطان  عي�شى  حممد  ومي��ث��ل��ه:  ع(  م  ���س   (
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)1254630.78( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/1328 تنفيذ جتاري
القامة  حمل  جمهول  اك��اي  ال�شعادة  �شده/1-اوزليم  املنفذ  اىل 
وميثله:  م  ذم  ���س  للمجوهرات  كل�شتانة  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا 
بدر حممد علي القرق قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة 
به وقدره )105047.00( درهم  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اعاله 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 70 /2014 نزاع تعيني خربة جتاري                     
اىل املتنازع �شده/1- ال�شرقية لل�شيارات ) ذ م م( جمهويل حمل القامة 
مبا ان املتنازع/ عارف جمعه املا�س مبارك قد اقام عليك الدعوى املطالبة 
بندب خبري متخ�ش�س مع الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2014/11/18  ال�شاعة 
8.30 �س مبكتب امل�شلح  لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة ايام على القل.  
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/766 مدين جزئي                                       
ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  رزق  عبدامللك  نظري  ر�شا  عليه/1-  املدعى  اىل 
املدعي /موؤ�ش�شة الم��ارات لالت�شالت وميثله: خليفة عبداهلل �شعيد عبداهلل 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اقام عليك  الكتبي قد  بن هويدن 
عليه مببلغ وقدره )24398.67دره��م( والر�شوم وامل�شاريف والفائدة القانونية 
الثالثاء  ي��وم  لها جل�شة  ال�����ش��داد.  وح���ددت  املطالبة وح��ت��ى مت��ام  ت��اري��خ  م��ن 
املوافق 2014/10/28 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل .ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الق�سايا  املدنية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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             يف الدعوى رقم 2014/1257 جتاري كلي

 بناء على قرار عدالة حماكم دبي املوقرة ال�شادر يف الدعوى رقم 2014/1257 جتاري 
احلكمة  عليه:  املدعي  ال�شادة  ح�شور  يرجى  ح�شابي  تقرير  باإعداد  وتكليفنا  كلي 
لالدوية البيطرية او من ينوب عنكم لالجتماع يف مكتبنا ال�شرق الو�شط لتدقيق 
-دوار  بن اخلطاب  الدين مع عمر  �شارع �شالح  املطينة-  دبي- منطقة  احل�شابات- 
ال�شمكة- خلف فندق كالريج- مبا�شرة بناية حممد و�شعيد القيزى- طابق 3 مكتب 

رقم 312- ت 2727319-04 ف 04-2727348
تخ�س  التي  وامل�شتندات  الوراق  كافة  معكم  م�شطحبني   050-6183882 متحرك  
الدعوى وذلك يف يوم الربعاء املوافق 2014/11/5 ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا وذلك 

ملناق�شة الدعوى. لذا يرجى تقدمي كافة الوراق وامل�شتندات التي تخ�س الدعوى.
اخلبري احل�سابي/ عو�س العبد علي العامري- 050-6183882  

اعالن عن اجتماع خربة ح�سابية
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  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدمت املواطنة /اميان حممد ال�صيد �صالح احمد ا�صخر   
التوثيقات  ق�شم  البتدائية  ابوظبي  حمكمة  اىل  /بطلب 

بتغيري ا�شمها من )اميان( اىل ) فطيم(  
 فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�شم املذكور باملحكمة 

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

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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 اعالن منفذ �سده بالن�سر         

حمل  جمهول  اجلن�شية-  بنغالدي�س  عبدال�شمد-  عبداملالك  �شده:  املنفذ  اىل   
القامة حيث ان اطالب التنفيذ/ هالل الدين موزير علي- بنغالدي�س اجلن�شية- 
طلب التنفيذ عليك لدى حمكمة كلباء الحتادية البتدائية يف الق�شية التنفيذية 
رقم )2014/60( وذلك ل�شداد املبلغ املنفذ به وقدره خم�شة وع�شرون الفا و�شتمائة 
فينبغي  وامل�شروفات  الر�شوم  �شاملة  دره���م(   25.684  ( دره��م��ا  وثمانون  وارب��ع��ة 
ح�شورك يف ال�شاعة الثامنة  والن�شف من يوم الثنني املوافق 2014/11/10 ويف 
حالة تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة 

�شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.
 القا�سي

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة كلباء الحتادية البتدائية  
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة:  عبدالغفور حافظ ف�صل لتجارة العالف ) �ض.ذ.م.م(
العنوان: حمل 9 ملك هادي م�شعود هادي الحبابي- الفقع   ال�شكل القانوين: ذات 
م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة: 573991  رقم القيد بال�شجل التجاري: 76575 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل 
اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة 
بتاريخ 2014/3/25 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2014/3/25 وعلى 
وم�صاركوه  الكتبي  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من 
هاتف   دب��ي-   بر  مزايا-  مركز  ملك   1001 مكتب  العنوان:  قانونيون  حما�صبون 
والأوراق  امل�شتندات  ك��اف��ة  معه  م�شطحباً    04-3215356 ف��اك�����س:   04-3215355

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/الكتبي وم�صاركوه حما�صبون قانونيون
فاك�س:   04-3215355 هاتف   دب��ي-   بر  العنوان: مكتب 1001 ملك مركز مزايا-   
قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  مبوجب هذا    04-3215356
اأعاله لت�شفية عبدالغفور حافظ ف�صل لتجارة  مت تعيني امل�شفي املذكور 
العالف )�ض.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2014/3/25 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2014/3/25  وعلى من لديه 
بدبي  الكائن  املعني يف مكتبه  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي 
والأوراق  امل�شتندات  ك��اف��ة  معه  م�شطحباً  اأع����اله،  امل��ذك��ور  ال��ع��ن��وان  على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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   اعالن مدعي عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 2014/3258 مدين جزئي  
اىل املدعى عليه:/�شقر حممد ابو الن�شر- فل�شطيني اجلن�شية  حيث ان املدعية: 
كيلويف لوندو موندوزا -فلبينية اجلن�شية  اأقامت عليك لدى هذه املحكمة الدعوى 
ومائتان  الف  ت�شعة  درهم(   9.240( وقدره  مببلغ  فيها  تطالبك  اعاله  املذكورة 
وعليه  املحاماة.   اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  للر�شوم  بال�شافة  درهم  واربعون 
يقت�شي ح�شورك) الدائرة اجلزئية الثانية ( امام هذه املحكمة يف متام ال�شاعة 
الثامنة والن�شف من يوم 2014/11/10 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما 
لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت 

املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.حرر بتاريخ 2014/10/20
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     

اعالن جمموعة اعالن بالن�سر
                         اىل املنفذ �شدها: جلوبال فا�شتيرز   مبا ان طالبي التنفيذ 
اقاموا التنفيذات العمالية املو�شحة بالك�شف ادناه- وذلك للزامك ب�شداد املبالغ 
�شتتخذ  املحكمة  ف��ان  وعليه  التبليغ  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم��ا   )15( خ��الل  ب��ه  املو�شحة 

الجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم اللتزام بالقرار املذكور.

 
ق�سم الق�سايا العمالية  

ر�شم التنفيذاملبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
7331 درهم

4721.76 درهم

451 درهم

295 درهم

اجلهة طالبة التنفيذ 
رامي�س بيتا ل بيتال

هيما راو بودو

 2014/2864
تنفيذ عمايل
 2014/2872
تنفيذ عمايل

م
1

2
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 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  347/ 2014 -مدين - م ر-�س- اأظ

امل�شتاأنف : حممد ندمي مياه حممد رميز الدين اجلن�شية: بنغالدي�س  امل�شتاأنف 
عليه: عبداهلل نا�شر علي عمران اجلن�شية: المارات    مو�شوع ال�شتئناف : 
ا�شتئناف حكم مطالبة مالية مببلغ 20500 درهم    املطلوب اعالنه/  عبداهلل 
نا�شر علي عمران اجلن�شية: المارات   العنوان: بالن�شر مبا ان امل�شتاأنف قد 
ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم  2014/135 مد جز- م ر- ب- اأظ وحدد 
باحل�شور  مكلف  فانت  لذا   2014/11/5 املوافق  الربعاء  يوم  جل�شة  لنظره 
ال�شاعة 10.00 �شباحا امام الدائرة الثانية حمكمة ا�شتئناف ابوظبي الكائنة-
مبذكرة  التقدم  وميكنك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الرئي�شي  املركز 

بدفاعك و�شوار مل�شتنداتك  موقعا عليها قبل موعد اجلل�شة املحددة.
                                                                            قلم ال�ستئناف املدين

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي
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عربي ودويل
وزير االإعالم الكويتي يدعو اإىل تف�سيل ميثاق اإعالم عربي ع�سري

اآالف من الروهينجيا غادروا بورما   10
•• رانغون-اأ ف ب:

اعلنت منظمة غري حكومية حملية ام�س ان اقلية الروهينجيا امل�شلمة املحرومة 
10 الف �شخ�س ابحروا  من اجلن�شية تغادر باأعداد كثيفة بورما، م�شرية اىل 
روهينيجا  ليوا مديرة منظمة  وقالت كري�س  ا�شبوعني  زوارق خالل  على منت 
اراكان بروجيكت للدفاع عن حقوق الن�شان، التي تعترب مرجعا ب�شبب متابعتها 
او�شاع هذه القلية يف غرب بورما، هذه اعداد غري م�شبوقة . وا�شافت لوكالة 
فران�س بر�س يبدو ان كثريين قرروا انه مل يعد لديهم ما ينتظرونه يف ولية 
راخني وتفيد معلومات اراكان بروجيكت منذ حزيران-يونيو 2012، ان حواىل 
100 الف �شخ�س من هذه القلية التي تعتربها المم املتحدة واحدة من اكر 
ا�شفرت  البحر. وقد  العامل، غ��ادروا عن طريق  القليات تعر�شا لال�شطهاد يف 
2012 عن  والروهينجيا منذ  الراخني  اقلية  البوذيني من  العنف بني  اعمال 
اكر من 200 قتيل ونزوح حواىل 140 الفا اكريتهم من امل�شلمني الذين ما 
زالوا يعي�شون يف خميمات و�شط ظروف مزرية. وعملية املغادرة بوا�شطة زوارق 
لليوا،  ت�شارعت يف ال�شابيع الخرية، وفقا  ا�شا�شي،  ب�شكل  متهالكة اىل ماليزيا 
منذ ت�شريب م�شروع خطة للحكومة ترغم الروهينيجا على العي�س يف خميمات 
وتندد احلكومة ب حملة ت�شويه اعالمي يقوم بها الروهينجيا انف�شهم حول هذا 
املو�شوع. وقال لوكالة فران�س بر�س املتحدث با�شم ولية راخني وين ميانغ، مل 

حت�شل اعتقالت اوعمليات تعذيب .

•• بريوت-دم�صق-وكاالت:

ق���ال م�����ش��وؤول اأم��ري��ك��ي ك��ب��ري اإن 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ل ت��ت��وق��ع من 
تعتزم  الذين  ال�شوريني  املقاتلني 
تدريبهم ملواجهة تنظيم داع�س اأن 
يقاتلوا اأي�شا قوات الرئي�س ب�شار 
ت��راه��م ج���زءا مهما  الأ���ش��د لكنها 

من حل �شيا�شي لإنهاء احلرب.
وكانت الوليات املتحدة قد عربت 
ت��دري��ب وجتهيز  ع��ن رغ��ب��ت��ه��ا يف 
م���ق���ات���ل���ني م���ع���ت���دل���ني مل���واج���ه���ة 
التنظيم املت�شدد الذي �شيطر على 
اأجزاء وا�شعة يف �شوريا والعراق.. 
كانت  اإذا  ع��م��ا  ����ش���وؤال  ع��ل��ى  وردا 
ع��ن��ا���ش��ر اجل��ي�����س ال�����ش��وري احلر 
ال�شورية  احلكومة  قوات  �شتقاتل 
اآل���ن ممثل  ج��ون  ق��ال  النهاية  يف 
التحالف  يف  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات 
الدويل ل�شحيفة ال�شرق الأو�شط 
ي�شبح  اأن  ن�����راه  اأن  ن����ود  م���ا  ل. 
اجلي�س ال�شوري احلر والقوة التي 
يف  وجن��ه��زه��ا  ون��درب��ه��ا  �شن�شكلها 
امل�شداقية  ذات  القوة  النهاية هي 
الأ�شد  �شيتعني على حكومة  التي 
نهاية  يف  وتقرها  بها  تعرتف  اأن 

املطاف. 
ن�شرتها  ت��ع��ل��ي��ق��ات  يف  واأ������ش�����اف 
الناطق  موقعها  على  ال�شحيفة 
الأ�شبوع  مطلع  يف  ب��الإجن��ل��ي��زي��ة 
ع�شكري  ح����ل  ه���ن���اك  ي���ك���ون  ل����ن 
اجلي�س  ل��واء  حتت  وين�شوي  هنا 
اجلماعات  ع�شرات  احلر  ال�شوري 
لالإطاحة  ت��ق��ات��ل  ال��ت��ي  امل�����ش��ل��ح��ة 
مركزية  ق��ي��ادة  دون  لكن  ب��الأ���ش��د 
�شعيفة.  م���رك���زي���ة  ب���ق���ي���ادة  اأو 
ت�شليحا  اأق����ل  اجل���م���اع���ات  وه����ذه 
اإ�شالميني  م��ق��ات��ل��ني  م���ن  ب��ك��ث��ري 
الإ�شالمية  ال��دول��ة  تنظيم  م��ث��ل 

اجلماعة  اخ��ت��ط��ف��ت��ه��ن  ت��ل��م��ي��ذة 
الإ�شالمية املتطرفة يف �شيبوك يف 
ني�شان-اأبريل وما زلن حمتجزات 

رهائن لديها.
ويف تقرير منظمة هيومن رايت�س 
التا�شعة  يف  ���ش��اب��ة  ق��ال��ت  ووت�����س 
ع�شرة احتجزت رهينة لدى بوكو 
اأجربت  اإن��ه��ا  املا�شي  ال��ع��ام  ح��رام 
على امل�شاركة يف هجمات اإ�شالمية 
الذخرية  حمل  مني  طلب  وروت 
كانوا  فيما  الع�شب  على  والتمدد 
ليتمونوا  وج���������اءوا  ي���ق���ات���ل���ون. 
ال���ن���ه���ار فيما  ب���ال���ذخ���رية خ����الل 
وتابعت:  م�شتعرة  امل��ع��ارك  ك��ان��ت 
اإىل  الأم���ن  ق���وات  و�شلت  عندما 
ال��ن��ار علينا  وب����داأت تطلق  امل��ك��ان 
اخلوف،  �شدة  م��ن  اأر���ش��ا  �شقطت 
فقام املتمردون حينئذ بجرجرتي 
يهربون  كانوا  فيما  الأر����س  على 

نحو املع�شكر .
وروت الرهينة ال�شابقة اأي�شا اإنها 
اأع�شاء  اأح���د  ب��ذب��ح  الأم����ر  تلقت 
م��ي��ل��ي�����ش��ي��ا خ��ا���ش��ة ق��ب�����ش��ت عليه 
بوكو حرام ب�شكني واأ�شافت: كنت 
القيام  ا�شتطع  ومل  خ��وف��ا  ارت��ع��د 
ف��ام�����ش��ك��ت زوج�����ة قائد  ب���ذل���ك. 
املع�شكر حينئذ بال�شكني واقدمت 

على قتله .
وقد نفذت ن�شاء �شابات يف اأحيان 
الهجمات  م����ن  ���ش��ل�����ش��ل��ة  ك���ث���رية 

املعار�شون  امل���ق���ات���ل���ون  واأع��������رب 
اإحباطهم  ع��ن  ال�����ش��وري  ل��ل��ن��ظ��ام 
الوليات  تقوده  ال��ذي  النهج  اإزاء 
الإ�شالمية  الدولة  لقتال  املتحدة 
وحلفاءها  وا�شنطن  اإن  ويقولون 
�شد  على  ب�شدة  ي��رك��زون  ال��ع��رب 
ع��ل��ى ح�شاب  امل��ت�����ش��دد  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
ال�شورية  قوات احلكومة  جمابهة 
املقاتلني  م��ن  كثري  ي��زال  ل  التي 

يرونها العدو احلقيقي.
و�شعدت القوات اجلوية ال�شورية 
توؤوي  التي  املناطق  على  حملتها 
بداأت  م��ن��ذ  امل�شلحني  امل��ع��ار���ش��ني 
ال��ت��ي تقودها  ال�����ش��رب��ات اجل��وي��ة 
املا�شي  ال�شهر  املتحدة  ال��ولي��ات 
الأمر الذي زاد القلق من ا�شتفادة 
تركيز  ت�������ش���ت���ت  م�����ن  احل����ك����وم����ة 
ح��م��ل��ة ال��ت��ح��ال��ف. وق����ال اآل����ن اإن 
م�شداقية  بناء  اإىل  يحتاج  الأم��ر 

اجلي�س  مقاتلي  وجتهيز  ت��دري��ب 
املعار�شة  لتقوية  احل��ر  ال�����ش��وري 
موازن  ثقل  اأف�����ش��ل  ت��ك��ون  بحيث 
القوات  ومل���ن���ع  امل��ت��ط��رف��ني  اأم������ام 
الن��زلق يف حرب  الأمريكية من 

برية اأخرى.
ن�شعى  ال��ت��ي  النتيجة  اآل���ن  وق���ال 
ق���ري���ب���ة من  �����ش����وري����ا  اإل����ي����ه����ا يف 
ال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ة )امل���ن���اه�������ش���ة 
لداع�س( التي تنا�شب ا�شرتاتيجية 
نتيجة  وه��ي  بكثري  اأك��رب  اإقليمية 

�شيا�شية ل ت�شمل الأ�شد. 
ينتمون  م�شلحون  هاجم  ميدانياً 
بتنظيم  املرتبطة  الن�شرة  جلبهة 
اإدل��ب يف  القاعدة مبنى حمافظة 
�شمال �شوريا ام�س ليفتحوا جبهة 
عليها  �شيطرت  مدينة  يف  جديدة 
ب�شار  ال�������ش���وري  ال��رئ��ي�����س  ق�����وات 

الأ�شد منذ اأكر من عام.

على  املعتدلة  ال�شورية  املعار�شة 
م�����ش��ت��وى ���ش��ي��ا���ش��ي م�����ش��ي��ف��ا اأن 
قوات  ت�شتبك  اأن  الطبيعي  م��ن 
ال�شوري  اجل��ي�����س  م���ع  امل��ع��ار���ش��ة 
اأر�شها  ع��ن  للدفاع  �شعيها  اأث��ن��اء 
واأ�شرها. واأ�شاف اآلن وهو جرال 
���ش��اب��ق ب��اجل��ي�����س الأم���ري���ك���ي لكن 
ميدانية  قوة  ت�شكيل  لي�شت  النية 
ل��ت��ح��ري��ر دم�������ش���ق. ل��ي�����ش��ت هذه 

النية. 
بال�شرق  ج��ول��ة  م�شتهل  يف  وق���ال 
النتيجة  يف  تكمن  النية  الأو���ش��ط 
ال�شيا�شية. يجب اأن يكونوا �شوتا 
على  الأعلى  وال�شوت  بل  وا�شحا 
يف  النهاية  يف  للم�شاركة  الطاولة 
ن�شعى  ال��ت��ي  ال�شيا�شية  النتيجة 

اإليها. 
وك������ان ال���رئ���ي�������س الأم����ري����ك����ي قد 
ق����ال ال�����ش��ه��ر امل���ا����ش���ي اإن�����ه يريد 

ال�����ش��ن��ة فيما  الن���ت���ح���اري���ة ه����ذه 
هوؤلء  ك��ان��ت  اإن  البع�س  ت�����ش��اءل 
ب��وك��و حرام  ل��دى  ره��ائ��ن  الن�شاء 
الوقت  يف  ي��ث��ب��ت  ����ش���يء  ل  ل���ك���ن 
النتحاريات  الن�شاء  اأن  ال��راه��ن 
كن من الرهائن ول�شن مقاتالت 

متطوعات.
يف  فتاة  اأوق��ف��ت  متوز-يوليو  ويف 
كات�شينا  ولي��ة  يف  اأي�شا  العا�شرة 
تلف  وهي  نيجرييا  غرب  ب�شمال 

مع�شكرات  ث��م��ان��ي��ة  اإىل  اق���ت���دن 
خمتلفة يف غابة �شامبي�شا بولية 
بورنو واإىل جبال غوزا التي ت�شكل 
نيجرييا  ب��ني  الطبيعية  احل���دود 
هيومن  وب��ح�����ش��ب  وال���ك���ام���ريون 
راي���ت�������س ووت�������س ف�����اإن اأك�����ر من 
اختطفن  وف��ت��اة  �شيدة  خم�شمئة 
 2009 يف  ال���ت���م���رد  ب�����دء  م���ن���ذ 
اإىل  قيا�شا  متدن  تقدير  --وه���و 

اأرقام اأخرى معلنة.

املتفجرات  م���ن  ب���ح���زام  و���ش��ط��ه��ا 
هيومن  ا���ش��ت��م��ع��ت  الإج���م���ال  ويف 
�شيدة  ثالثني  اإىل  ووت�س  رايت�س 
و�شابة بني ني�شان-اإبريل 2013 
فيما   ،2014 ون��ي�����ش��ان-اأب��ري��ل 
متكنت 12 من تلميذات �شيبوك 
الهرب من خاطفيهن  ال�57 من 
اللواتي  ال�����ش��اب��ق��ات  وال���ره���ائ���ن 
اأيام  وثالثة  يومني  بني  ام�شني 
اإنهن  قلن  اخلاطفني  اأي���دي  ب��ني 

وقال التلفزيون ال�شوري الر�شمي 
جبهة  تنظيم  م��ن  اإره��اب��ي��ني  اإن 
اإدلب  مدينة  اإىل  ت�شللوا  الن�شرة 
قواتنا  من  وح��دات  لهم  وت�شدت 
امل�����ش��ل��ح��ة وال���ل���ج���ان ال�����ش��ع��ب��ي��ة يف 
الن�شرة  جبهة  وقالت  عدة  نقاط 
الن�شرة  ج��ب��ه��ة  ج��ن��ود  اهلل  ب��ق��وة 
اإدلب  حمافظة  مبنى  يقتحمون 
�شباط  بينهم  الع�شرات  ويقتلون 
و�شيطرة �شبه تامة على املبنى ويف 
جماعات  ���ش��ي��ط��رت   2012 ع���ام 
ب��ي��ن��ه��ا اجلي�س  اخ����رى  م��ع��ار���ش��ة 
ال�����ش��وري احل���ر ع��ل��ى اأج������زاء من 
القوات  اإدل��ب لفرتة ق�شرية لكن 
ال�شيطرة  ا���ش��ت��ع��ادت  احل��ك��وم��ي��ة 
عليها. وفقد الأ�شد ال�شيطرة على 
���ش��م��ال و�شرق  ك��ث��رية يف  م��ن��اط��ق 
اأح��ك��م �شيطرته  اأن���ه  ال��ب��الد غ��ري 
العا�شمة  من  متتد  مناطق  على 
دم�����ش��ق يف اجل��ن��وب ال��غ��رب��ي نحو 
وحققت  الغربي  ال�شمال  يف  حلب 
جبهة الن�شرة يف الأ�شهر الثالثة 
امل��ا���ش��ي��ة م��ك��ا���ش��ب ع��ل��ى الأر������س 
حمافظتي  ويف  امل��ن��اط��ق  ه���ذه  يف 
اجلنوبيتني  وال��ق��ن��ي��ط��رة  درع�����ا 
والآن يف حمافظة اإدلب يف �شمال 
على  الن�شرة  وقالت  البالد  غرب 
جنود  اإن  ت���وي���رت  ع��ل��ى  ح�����ش��اب��ه��ا 
طريق  يقطعون  الن�شرة..  جبهة 
اإدلب واغتنام  المداد عن مدينة 
دب��اب��ي��ت��ني واأ����ش���ر م���ا ي���ق���ارب 12 
ج��ن��دي��ا.  يف الث��ن��اء ق���ال املر�شد 
ال�شوري اأي�شاً اإن م�شادر موثوقة، 
اأعدم  داع�����س  تنظيم  اأن  اأع��ل��م��ت��ه 
ذبحاً  رج����ال  اأرب���ع���ة  الأول  ام�����س 
البوكمال  ح��ادة، يف مدينة  ب��اآلت 
ب�����ري�����ف حم����اف����ظ����ة دي�������ر ال�������زور 
)ولي������ة اخل������ري(، ح��ي��ث مت ذبح 
الفيحاء،  �شاحة  اثنني منهم عند 

الن�صرة تهاجم اإدلب واإعدامات لداع�ض يف دير الزور

وا�سنطن ترى دورًا �سيا�سيًا للجي�ش ال�سوري احلر

بوكو حرام ت�ستخدم رهائنها من الفتيات على خط اجلبهة

•• الكويت-وام:

دعا ال�شيخ �شلمان �شباح �شامل احلمود ال�شباح وزير الإعالم 
تف�شيل  اإىل  الكويت  دول��ة  يف  ال�شباب  ل�شوؤون  الدولة  ووزي��ر 
م��ي��ث��اق اإع����الم ع��رب��ي ع�����ش��ري ي�����ش��ع خ��ري��ط��ة ط��ري��ق حتكم 
اأدبيات الإعالم احلر والهادف وال�شادق. ونقلت وكالة الأنباء 
الكويتية  كونا  عن ال�شيخ �شلمان احلمود يف حوار مع جريدة  
الإعالم  اأن ر�شالة  الأو�شط  ن�شرته يف عددها ام�س..  ال�شرق 
الكويتي تقوم على نبذ الإرهاب وحماربته والدعوة اإىل احلوار 
والإميان بالراأي والراأي الآخر. واأ�شاف اأن اإعالم دول جمل�س 
خطر  ك�شف  اإىل  حاليا  يتجه  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون 
الإرهاب الذي يهدد اأمن املنطقة ون�شر مبادئ الفكر الإن�شاين 

الكويت  اأن  مو�شحا   .. نف�شه  الوقت  يف  والعقالين  املت�شامح 
الرئي�س لهذا الإع��الم يف تفكريه واهتمامه.  املنطلق  �شتكون 
اأبرز التحديات التي تواجه �شناعة الإعالم العربي  اأن  وذكر 
الع�شري  العاملي  نظريه  مواكبة  على  ق��درت��ه  مب��دى  تتمثل 
اأو  �شيا�شيا  ك��ان  �شواء  احل��دث  وراء  والالهث  واملنفتح  واحل��ر 

ع�شكريا اأو اقت�شاديا اأو ريا�شيا اأو فكريا اأو فنيا . 
وراأى اأن توحيد خطاب اإعالمي عربي بات �شعبا بالنظر اإىل 
العربية يف ظ��ل بع�س  املنطقة  ب��ه  ال��ذي مت��ر  املعقد  ال��ظ��رف 
رمبا  التي  مل�شاحلها  دولة  كل  ومراعاة  القليمية  التحالفات 
الإعالم  دور  وع��ن   . اأخ��رى  تتعار�س مع م�شالح دول عربية 
ت�شابكات  اأن  والوطنية بني  امل�شريية  الق�شايا  الكويتي جتاه 
من  تتطلب  العربية  منطقتنا  حتياها  التي  املعقدة  ال��واق��ع 

الإعالم الكويتي وعموم مراكز الإعالم العربية موقفا وطنيا 
العليا من جهة  العربية  الأم��ة  يراعي م�شالح  �شادقا  عربيا 

وي�شع م�شتقبل �شعوبها على راأ�س الأولويات .
واأ�شاف ال�شيخ �شلمان احلمود اأن هذا الإعالم يجب اأن يكون 
الإن�شانية  الق�شايا  واإن�����ش��اف  بامل�شداقية  يت�شف  ع�شريا 
هما  وال�شالم  ال�شلم  واأن  البناء  احل��وار  ب��دور  موؤمنا  العادلة 

الر�شالة الأ�شمى ل�شعوب الأر�س.
اإ�شرتاتيجية الإع��الم الكويتي يف ظل الإره��اب الفكري  وعن 
والإرهاب امل�شلح .. اأكد وزير الإعالم جمددا اأن الكويت كانت 
على الدوام واحة اأمن واأمان واأنها ومنذ ا�شتقاللها عام 1961 
ارت�شت لنف�شها خطا �شيا�شيا واإعالميا حرا و�شادقا واإن�شانيا 
يقف اإىل جانب العدل وال�شالم والفكر النري ون�شرة ق�شايا 

الإرهاب  اأن بالده تنبذ وتدين دائما  العادلة موؤكدا  ال�شعوب 
تواجه  ال��ت��ي  التحديات  اأب���رز  وع��ن  ومم��ار���ش��ات��ه  اأ�شكاله  بكل 
�شناعة الإعالم العربي عامة وعلى م�شتوى اخلليج والكويت 
خا�شة .. قال وزير الإعالم الكويتي اإن اأبرز التحديات التي 
تواجه �شناعة الإعالم العربي هو اأن يواكب �شناعة الإعالم 
العاملي الع�شري واحلر واملنفتح والالهث وراء احلدث �شواء 
كان �شيا�شيا اأو ع�شكريا اأو اقت�شاديا اأو ريا�شيا اأو فكريا اأو فنيا 
اأن معاي�شة الإن�شان العربي لع�شر الف�شاء املفتوح  . واأ�شاف 
وثورة املعلومات جعلته على و�شل وات�شال باحلدث الإن�شاين 
اأدنى من ذلك  العاملي وبالتايل فاإنه ما عاد ير�شى مب�شتوى 
وهذا بدوره و�شع حتديا حقيقيا اأمام �شناعة الإعالم العربي 

عامة واخلليجي الكويتي خا�شة . 

•• الغو�ص-وكاالت:

رايت�س  ه��ي��وم��ن  م��ن��ظ��م��ة  ن����ددت 
ام�س  ج���دي���د  ت��ق��ري��ر  ووت�������س يف 
بوكو ح��رام يف  با�شتخدام جماعة 
نيجرييا الن�شاء والفتيات اللواتي 
اخ��ت��ط��ف��ت��ه��ن ع��ل��ى اخل����ط الول 
للجبهة اأثناء املعارك التي ت�شنها 

هذه املجموعة املتطرفة.
ولفتت املنظمة املدافعة عن حقوق 
�شهادات  جت��م��ع  ال���ت���ي  الن�������ش���ان 
اإىل  ال�شابقني  ال��ره��ائ��ن  ع�شرات 
العواقب اجل�شدية والنف�شية التي 
تعاين منها اللواتي مت حتريرهن 
ال���ت���ق���ري���ر يف وقت  ه�����ذا  وي����اأت����ي 
وفتاة  فتى  ثالثون  فيه  اختطف 
اأ�شغرهم يف احلادية ع�شرة خالل 
ولية  يف  الأ���ش��ب��وع  ن��ه��اي��ة  عطلة 
الإ�شالمي  ال��ت��م��رد  معقل  ب��ورن��و 
وذلك  نيجرييا.  ���ش��رق  �شمال  يف 
و�شابة  فتاة  �شتني  اختطاف  بعد 
واغا  ال�شابق يف مدينتي  الأ�شبوع 

وغوارتا جنوب هذه الولية.
ازدادت  اخل���ط���ف  ع��م��ل��ي��ت��ي  وم����ع 
ال�������ش���ك���وك ح������ول م���ت���ان���ة ات���ف���اق 
وق��ف اإط���الق ال��ن��ار ال���ذي اأعلنت 
يف  اإب��رام��ه  النيجريية  ال�شلطات 
الأول-اأكتوبر  ت�شرين  منت�شف 
م����ع ب���وك���و ح������رام وال�������ذي ين�س 
خ�شو�شا على الإفراج عن 219 

اأ�سرتاليا تعلق ا�ستقبال 
مهاجرين اأفارقة ب�سبب اإيبوال

•• �صيدين-اأ ف ب:

�شل�شلة  ام�������س  ا���ش��رتال��ي��ا  اع��ل��ن��ت 
تعليق  اىل  تهدف  الج����راءات  م��ن 
ا���ش��ت��ق��ب��ال امل���ه���اج���ري���ن م���ن غرب 
يف  اي���ب���ول  ينت�شر  ح��ي��ث  اف��ري��ق��ي��ا 
حماولة ملنع انتقال الفريو�س اىل 
ارا�شيها وقال وزير الهجرة �شكوت 
احلكومة  ان  ل��ل��ربمل��ان  م��وري�����ش��ون 
ب��رن��اجم��ه��ا للهجرة  م��وق��ت��ا  ت��ع��ل��ق 
الن�شاين، من  الربنامج  فيها  مبا 
ايبول  ف��ي��ه��ا  ينت�شر  ال��ت��ي  ال����دول 
اجلديدة  ال��ط��ل��ب��ات  ان  وا�����ش����اف 
تتم  ل��ن  ت��اأ���ش��ريات  على  للح�شول 
متابعتها كما ان التاأ�شريات املوقتة 
التي منحت ل�شخا�س مل يغادروا 

البالد قد الغيت.
ح�شلوا  ال���ذي���ن  ال���ش��خ��ا���س  ام����ا 
على تاأ�شريات دائمة ف�شيخ�شعون 
ل�����ش��ل�����ش��ل��ة ف���ح���و����س ط���ب���ي���ة قبل 
و�شولهم  وبعد  ال��ب��الد  مغادرتهم 
اىل ا�شرتاليا. وينبغي على الذين 
ملدة طويلة  تاأ�شريات  ح�شلوا على 
اخل�شوع لعزل �شحي مدته ثالثة 

ا�شابيع قبل مغادرة بلدانهم.
وتاأتي ه��ذه الج���راءات اث��ر فر�س 
ع�شرة  الثامنة  يف  فتاة  على  عزلة 
ا�شرتاليا  اىل  و�شلت  عمرها  م��ن 
م�شت�شفيات  اح����د  يف  غ��ي��ن��ي��ا  م���ن 
ا�شابتها  ب��ع��د  ك��وي��ن��زلن��د  ولي����ة 

بعوار�س حمى.

اجلي�ش الفرن�سي يحل حمل 
القوات االأممية يف مايل 

•• باري�ص-اأ ف ب:

اعلن وزير الدفاع الفرن�شي جان ايف لودريان ام�س ان اجلي�س الفرن�شي 
مايل  يف  املتحدة  المم  ق��وات  لن  م��ايل  �شمال  يف  ق��وات��ه  موقتا  �شيعزز 
لدى  الفرن�شي  ال��وزي��ر  و���ش��رح  هناك  النت�شار  يف  ت��اأخ��رت  )مينو�شما( 
عودته من زيارة اىل باماكو لذاعة فرن�شا الدولية ان �شمال مايل ا�شبح 
املنا�شب  الوقت  تتواجد يف  املتحدة مل  المم  ق��وات  منطقة �شعيفة لن 

الفرن�شية  القوات  �شتنت�شر  )لذلك( 
يف  خ�شو�شا  م��وق��ت  ب�شكل  حملها 

تي�شاليت .
واعلنت فرن�شا اخلمي�س انها �شتعزز 
التي  الع�شكرية  وو�شائلها  متركزها 
اىل  الخ��رية  ال�شهر  خ��الل  نقلتها 
قطاعات اخرى يف منطقة ال�شاحل، 
ارهابية  ع��م��ل��ي��ات  ت���ن���ام���ي  ب�����ش��ب��ب 
ت�شتهدف خ�شو�شا القوات الت�شادية 
والنيجريية يف قوات المم املتحدة 

مينو�شما.
انها  ل������ودري������ان  اي������ف  وق�������ال ج������ان 
اعمال معزولة لكننا ن�شعر ان لدى 

ارادة  الرهابية  امل�شلحة  املجموعات 
عمليات  تكثيف  اىل  جزئيا  يعود  وذل��ك  مواقعها،  من  �شيء  ا�شتعادة  يف 

المدادات بال�شلحة عرب جنوب ليبيا .
واو�شح ان قوات المم املتحدة املنت�شرة بن�شبة %22 فقط يف �شمال حلقة 
اللوج�شتية  الو�شائل  اىل  تفتقر  كانت  بغاو  متبكتو  تربط  التي  النيجر 
يف بداية انت�شارها دون مزيد من التفا�شيل. وتابع يفرت�س ان توا�شل 
اىل  خ�شو�شا  م�شريا  ج��دا  �شريعا  ذل��ك  و�شيتج�شد  و�شتفعل  انت�شارها، 

و�شول مرتقب لقوات من المم املتحدة من ال�شويد وهولندا.
التو�شل  مت  التي  اجلزائر  اتفاقات  تطبيق  �شرورة  على  لودريان  و�شدد 
يف  م�شلحني  متمردين  جمموعات  �شت  م��ع  باماكو  تفاو�س  ع��رب  اليها 
وقال  نفوذها.  ب�شط  اىل  املالية  تتو�شل احلكومة  �شمال مايل حيث مل 
هناك وثيقة ول �شك ان بع�س الطراف ما زالت �شتعدلها لكن بعد ذلك 

يجب التو�شل اىل تطبيقها .
واو�شح وزير الدفاع الفرن�شي ان النت�شار الفرن�شي �شيبقى معززا طوال 

مدة تنفيذ التفاق وبالتزامن من تعزيز مينو�شما.
عملية  بدايتة  مع  الو�شع  عليه  ك�����ان  ما  مع  مقارنة  اي  رف�س  لكن�������ه   
2013 عندما كانت مايل يف  �شرفال الفرن�شية يف كانون الثاين-يناير 
جمملها مهددة يف وحدة ارا�شيها وقال ل بد من ن�شر مزيد من القوات 
تطبيق  م��ن  للتاأكد  الت��ف��اق��ات  تلك  تنفيذ  اث��ن��اء  ال�شمال  يف  الفرن�شية 

القرارات .

بينما ذب��ح الث��ن��ان الآخ����ران عند 
وقال  امل��دي��ن��ة،  يف  امل�����ش��ري��ة  دوار 
للمواطنني  امل��ت��ط��رف  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
الذين اجتمعوا يف �شاحة الإعدام، 
اإّن الذين اأعدمتهم قاتلوا داع�س، 
اأقامه  ال���ذي  باملع�شكر  والتحقوا 
ال��ن��ظ��ام ل��ع�����ش��رية ال�����ش��ع��ي��ط��ات يف 
منطقة تدمر ، كما اأبلغت م�شادر 
ال�شوري،  املر�شد  ن�شطاء  اأخ���رى 
اأن الرجال الذين مت ذبحهم، هم 
مواطنون من ع�شرية ال�شعيطات، 
�شابق  وق��ت  يف  التنظيم  اعتقلهم 
ال�شرقي  الريف  يف  ال�شعفة  ببلدة 

لدير الزور.
كذلك اأفاد املر�شد ال�شوري الذي 
ي��ت��خ��ذ م���ن ل���ن���دن م���ق���راً ل����ه، اأن 
النار  باإطالق  رج��اًل  اأع��دم  داع�س 
مبدينة  الفيحاء  �شاحة  يف  عليه 
ال���ب���وك���م���ال يف ري�����ف دي�����ر ال�����زور 
اجلمعة، وقال نا�شطون للمر�شد 
من  اأُع���������ِدم  ال����ذي����ن  ال����رج����ل  اإّن 
اجلن�شية  م��ن  ه��و  التنظيم،  قبل 
عن  معلومات  ترد  ومل  العراقية، 
املوجهة  وال��ت��ه��م��ة  اإع���دام���ه  �شبب 
املر�شد  النا�شطون  اأبلغ  اإليه، كما 
رجال   3 اأع���دم  داع�����س  تنظيم  اأن 
دوار  ع���ن���د  ب���ال���ر����ش���ا����س  رم�����ي�����اً 
البوكمال،  م��دي��ن��ة  يف  امل�����ش��ري��ة 
معلومات  دون  الفائت،  اخلمي�س 
عن التهم املوجهة اإليهم، اأو هوية 
الأ���ش��خ��ا���س ال��ذي��ن اأع���دم���وا من 
داع�س  تنظيم  التنظيم وكان  قبل 
قد نفذ، الأحد، حكماً بقطع راأ�س 
يف  ال�شوريني  املواطنني  من  ع��دد 
���ش��اح��ات حم��اف��ظ��ة ال��رق��ة، والتي 
للتنظيم  ال��رئ��ي�����ش��ي  امل��ع��ق��ل  ت��ع��د 
ال�شورية،  الأرا���ش��ي  يف  الإره��اب��ي 
وذل���ك ع��ق��اب��اً ع��ل��ى م��ا زع��م��وا اأنه 

�شب هلل عز وجل .

رو�سيف تدعو اإىل احلوار بعد اإعادة انتخابها
•• برازيليا-اأ ف ب:

دع���ت ال��رئ��ي�����ش��ة ال��ربازي��ل��ي��ة دي��ل��م��ا رو���ش��ي��ف ال��ت��ي اع��ي��د انتخابها 
ب��ف��ارق غ��ري كبري ل��ولي��ة م��ن ارب��ع��ة اع����وام، اىل ال�����ش��الم والوحدة 
البالد.  تغيري  بهدف  ملعار�شيها  يدها  �شتمد  انها  موؤكدة  واحل��وار 
املر�شح  على  فوزها  اع��الن  اث��ر  برازيليا  العا�شمة  رو�شيف يف  وق��ال 
الجتماعي الدميوقراطي اآي�شيو نيفي�س باكر من 51 يف املئة من 
ال�شوات، كلماتي الوىل هي دعوة اىل ال�شالم والوحدة . وا�شافت 
هذه الرئي�شة م�شتعدة للحوار و�شيكون ذلك التزامي الول يف هذه 

الولية الثانية ، موؤكدة التزامها تعزيز ال�شالح ال�شيا�شي و حماربة 
الف�شاد . وفازت الرئي�شة الي�شارية مر�شحة حزب العمال ب51،45 
يف املئة من ال�شوات مقابل 48،55 يف املئة ملناف�شها مر�شح احلزب 
98 يف  الجتماعي الدميوقراطي وفق نتائج �شبه نهائية بعد فرز 

املئة من بطاقات القرتاع.
واقر نيفي�س بهزميته داعيا رو�شيف اىل تبني م�شروع �شادق من اجل 
حكم  من  �شنة   12 على  ا�شتفتاء  النتخابات  هذه  واعتربت  البالد 
حزب العمال الي�شاري الذي �شهدت هذه الدولة النا�شئة العمالقة 
يف امريكا الالتينية يف عهده تغيريات اقت�شادية واجتماعية كبرية. 

ورغم عدم ال�شتقرار القت�شادي وق�شايا الف�شاد، اختار الربازيليون 
التي  الجتماعية  املكا�شب  م�شرية  موا�شلة  ك��ب��رية  غ��ري  بغالبية 
رو�شيف  بني  وال��ف��ارق  الفقر  من  �شخ�س  مليون   40 نحو  انت�شلت 
 142،8 ب��ان  علما  م��ق��رتع  م��الي��ني  ث��الث��ة  ي��ت��ج��اوز  ومناف�شها مل 
مليونا متت دعوتهم اىل مراكز القرتاع. وكما كان متوقعا، حققت 
الرئي�شة فوزا كبريا يف مناطق ال�شمال ال�شرقي الفقرية. واذا كانت 
خ�شرت يف �شكل كبري يف ولية �شاو باولو معقل احلزب الجتماعي 
ال��دمي��وق��راط��ي فانها اح���رزت ف��وزا كبريا يف ولي��ت��ي ري��و ومينا�س 
ال�شناعي وحظي  البالد  �شرق  نيفي�س( يف جنوب  غرياي�س )معقل 

التقليدي وجزء من  او�شاط رجال العمال واليمني  نيفي�س بدعم 
الطبقة الو�شطى. ووعد باعادة تنظيم البيت الربازيلي. وبعد حملة 
انتخابية بالغة ال�شخونة، جرت النتخابات بهدوء ب�شكل عام ال ان 
حادثة �شجلت يف مو�شورو يف �شمال �شرق البالد عندما قام جمهول 
النار على �شاب يف الع�شرين من العمر امام مكتب اقرتاع  باطالق 
ل�شباب لها عالقة بت�شوية ح�شابات �شخ�شية بني الثنني بح�شب ما 
قالت ال�شرطة. وادت هذه احلملة التي مل تخل من هجمات �شخ�شية 
اىل انق�شام البالد كتلتني بح�شب النتماء الجتماعي: كتلة الكر 

فقرا املوؤيدة لرو�شيف وكتلة املي�شورين املوؤيدة ملر�شح التغيري .
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/بحر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN 1665053:املرفاأ للخياطة الرجالية رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11242 بتاريخ 2014/10/28

اإعــــــــــالن
اجلدران  تك�شية  لعمال  ال�ش�����ادة/�شان�س  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

والر�شيات رخ�شة رقم:CN 1199281 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من 0.40*0.60 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/�شان�س لعمال تك�شية اجلدران والر�شيات
CHANCE TO WORK COATING THE WALLS AND FLOORS

اىل/�شان�س للو�شاطة التجارية
CHANCE COMMERCIAL BROKERAGE

املنطقة  بلدية  املالك  ليوا  الغربية  املنطقة  الغربية  املنطقة  عنوان/من  تعديل 
الغربية مي�شم ق 6 مكتب رقم 14 اىل املنطقة الغربية ليوا جفن قطعة رقم 111 

A68 مكتب رقم
تعديل ن�شاط/ا�شافة و�شيط جتاري )6499014(

تعديل ن�شاط/حذف تغطية الر�شيات واجلدران بالبالط او الباركية او الرخام او 
ال�شرياميك او املوزاييك )4330019(

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

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11242 بتاريخ 2014/10/28

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

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

البحري( بان /بلو �سارك لتاأجري قوارب النزهه قد تقدم 

بطلب ت�شجيل ال�شفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�شفينة  ه��ذه  ت�شجيل  على  اع��رتا���س  له  كل من  على 

مدة  خ��الل  ابوظبي  ال�شفن  ت�شجيل  مكتب  مراجعة 

اق�شاها 60 يوما من تاريخ هذا العالن.

 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

                   اإ�صم ال�صفينة                    رقم الت�صجيل ال�صابق          العلم ال�صابق
               بلو �شارك 4                  208914                    ابوظبي

العدد 11242 بتاريخ 2014/10/28

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

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

البحري( بان /بلو �سارك لتاأجري قوارب النزهه قد تقدم 

بطلب ت�شجيل ال�شفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�شفينة  ه��ذه  ت�شجيل  على  اع��رتا���س  له  كل من  على 

مدة  خ��الل  ابوظبي  ال�شفن  ت�شجيل  مكتب  مراجعة 

اق�شاها 60 يوما من تاريخ هذا العالن.

 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

                   اإ�صم ال�صفينة                    رقم الت�صجيل ال�صابق          العلم ال�صابق
               بلو �شارك 3                  208885                    ابوظبي

العدد 11242 بتاريخ 2014/10/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بقالة البخور

 رخ�شة رقم:CN 1058083 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات

ا�شافة نا�شر احمد حممد را�شد املهريي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبدالقادر بانالم عبداهلل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد  11242 بتاريخ 2014/10/28     
    اعالن ح�سور مدعي عليه بالن�سر    

يف الدعوى رقم 1296 ل�سنة 2014  
 اىل املدعى عليه: قوارب لدارة ال�شفن  

جمهول حمل القامة مبا ان املدعى: جوهانز نيبوموك ايدنز
قد اقام �شدكم الدعوى 1296 ال�شنة 2014 ايجارات امام مركز بطلب الزامكم 
امل�شتحقات  وباقي  ال�شيكات  قيمة  وحت�شيل  ثانية  م��رة  لاليجار  املكتب  فتح 
فتح  يتم  حتى  العقد  قيمة  انتهاء  وق��ت  من  الي��ج��ار  قيمة  وحت�شيل  باملكتب 
املكتب  وقررت اللجنة الق�شائية اعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الثنني 
املوافق 2014/11/3 ال�شاعة 4.15 م امام اللجنة الق�شائية )اخلام�شة( بالدائرة 
امر  وقد  الدعوى،  لنظر  دبي  بلدية  مببنى  املركز  مبقر  واملنعقدة  البتدائية 

بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر.
 فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونا وتقدمي مالديكم من دفاع 

وم�شتندات.
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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   اعادة  اعالن ح�سور مدعي عليه بالن�سر    

يف الدعوى رقم 4354 ل�سنة 2014  
 اىل املدعى عليه: العلماء للعقارات جمهول حمل القامة 

مبا ان املدعى: حممد ح�شان ح�شن البحري
قد اقام �شدكم الدعوى 4354 ال�شنة 2014 ايجارات امام مركز بطلب الزامكم 
باخالء املاجور وت�شليمه خاليا من ال�شواغل ويحتفظ بحقه باملطالبة بامل�شتحق 
املاجور دون وجه حق من تاريخ 2014/5/30  ا�شغال  من اليجار املرتتب عن 

حتى الخالء التام و�شداد جميع الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.
وقررت اللجنة الق�شائية اعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الثنني املوافق 
بالدائرة  )اخلام�شة(  الق�شائية  اللجنة  ام��ام  م   4.15 ال�شاعة   2014/11/3
امر  وقد  الدعوى،  لنظر  دبي  بلدية  مببنى  املركز  مبقر  واملنعقدة  البتدائية 

بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر.
 فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونا وتقدمي مالديكم من دفاع 

وم�شتندات.
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية  2385 ل�سنة 2013
اىل املحكوم عليها/ �شركة �شروق ال�شباح للتجارة العامة

ا�شدرت  ق��د  البتدائية  الحت��ادي��ة  ال�شارقة  حمكمة  ب��ان  لديك  معلوما  ليكن 
بالزامكم   2012 ل�شنة   1386 رقم  الق�شية  يف   2013/4/17 بتاريخ  حكما  بحقكم 

بدفع مبلغ وقدره )8484190 درهم(
ل�شالح املحكوم له/ اأم ا�س تي �شي ليمتد.

اليه  امل�شار  برقم  و�شجل  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  له  املحكوم  ان  وحيث   
اعاله. لذا يتوجب عليك تنفيذ القرار خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ اليوم 
فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  للن�شر.    ويف حال تخلفك عن احل�شور يف  التايل 

املحكمة �شتبا�شر النظر الق�شية يف غيابك.
 رئي�س ق�سم التنفيذ      

وزارة العدل  
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

ق�سم التنفيذ
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 اعــــــــــالن         
 ليكن معلوما للجميع ال�شيد/ علي عبداهلل ح�شن خمي�س النقبي اماراتي اجلن�شية ويحمل بطاقة 
هوية )784197029095425( وب�شفتي مالك يف: �شوبرماركت تاج كلباء- رخ�شة مهنية رقم 561391 
�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية- فرع كلباء والن�شاط: جممع ا�شتهلكى ) �شوبر ماركت( باأنني 
ا�شكندر لدو  ال�شيد/ حممد  اىل  البالغة 100% وذلك  كلباء  تاج  �شوبرماكت  تنازلت عن ح�شتي يف 
مياه- بنجالدي�شي اجلن�شية ويحمل بطاقة هوية رقم )784197590694861( وللمتنازل له مطلق 
ملكه،  املالك يف  ت�شرف  فيها  الت�شرف  ول��ه حق  اع��اله  اليها  امل�شار  الت�شرف يف ح�شته  احلرية يف 
ال�شيد: علي  الوكيل  القانوين اىل وكيل اخلدمات ويكون  ال�شكل  اليه يف تغيري  املتنازل  كما يرغب 
عبداهلل ح�شن خمي�س النقبي.  وعمال بن�س املادة )5/14( من القانون الحتادي رقم 4 �شنة 2013 
يف �شان الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وعلى كل من له حق العرتا�س على 
العالن  ه��ذا  ن�شر  ت��اري��خ  م��ن  ا�شبوعني  خ��الل  ال��ع��دل  كاتب  اىل  باملراجعة  يقوم  ان  الج���راء  ه��ذا 

وال�شت�شتكمل  الجراءات القانونية.
كاتب العدل
حمكمةكلباء الحتادية البتدائية

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

حمكمة كلباء  الحتادية
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 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/329 عقاري كلي                                         
انف�شتمنت كومباين ليمتد  جمهويل حمل القامة مبا  �شارم  الراحات هومز 2-  املدخل  /1-  اىل اخل�شم 
وف�شخ  1- بطالن   - الدعوى ومو�شوعها  اق��ام عليك  قد  الن�شف     املدعي /م�شاعد خالد عبداللطيف  ان 
اتفاقيات احلجز الثالث املوؤرخة 2008/5/20 املتعلقة بالوحدات الرقام 1، 8، 9 مب�شروع اروج بال�س مبنطقة 
قرية اجلمريا بدبي لعدم ت�شديد تلك  الت�شرفات بانظمة دائرة الرا�شي والمالك ولخالل املدعى عليها 
املدخلني  املدعى عليها واخل�شوم  الزام   -2 الدائرة.  امل�شروع ح�شب  بتنفيذ  بالتزاماتهم  املدخلني  واخل�شوم 
بالت�شامن والت�شامم بان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره  246.826 درهم املدفوعة منه بخ�شو�س الوحدات امل�شار 
اليها مع الفائدة القانونية بواقع  12% من تاريخ ت�شليم املبلغ يف �شهر 2008/5 وحتى ال�شداد التام 3- الزام 
املدعى عليها واخل�شوم املدخلني بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 
2014/11/16 ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل . ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.

ق�سم الدعاوي العقارية                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

و���ش��ع ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��د ب���ن حممد 
الفجرية  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  ال�����ش��رق��ي 
حجرالأ�شا�س مل�شروع اإجناز جممع زايد الريا�شي 
ال�شيخ حممد بن  اإم��ارة الفجرية يرافقه �شمو  يف 
حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية ومعايل 
الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ 
وال�شباب وتنمية املجتمع وقد اأطلق �شاحب ال�شمو 
ح��اك��م ال��ف��ج��رية ا���ش��م امل��غ��ف��ور ل��ه ال�شيخ زاي���د بن 
�شلطان اآل نهيان على هذا امل�شروع ال�شخم خالل 
 . بالفجرية  الريا�شي  زاي��د  جممع  ليكون  احلفل 
وعرب �شموه عن �شعادته لبدء تنفيذ هذا امل�شروع 
الريا�شي الجتماعي الكبري الذي يبنى على اأر�س 

الفجرية �شمن حزمة م�شاريع وطنية واقت�شادية 
القت�شادي  الن��ت��ع��ا���س  ح��ال��ة  ع��ن  ت��ع��رب  �شخمة 
تزايد  و�شط  الإم���ارة  تعي�شه  ال��ذي  وال�شتثماري 
 . املا�شية  ال�شنوات  امل�شاريع خالل  نوع وعدد تلك 
واأكد �شموه اأن هذا ياأتي انعكا�شا ملا ت�شهده خمتلف 
اإم��ارات الدولة من تطور يف ظل القيادة احلكيمة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
اهتماما  ي���ويل  ال���ذي  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئ��ي�����س 
دائما حلال الوطن واملواطن وي�شعى لأن يذلل كل 
جمتمعات  بناء  يف  خطته  تعرت�س  التي  العقبات 

مكتملة املالمح . 
وب���ع���د م���را����ش���ي���م و����ش���ع ح���ج���ر الأ�����ش����ا�����س تعرف 

حممدال�شرقي  ب��ن  حمد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
واحل�شورعلى مكونات امل�شروع الواعد وت�شاميمه 
الر�شومات  خ�����الل  م����ن  ال���داخ���ل���ي���ة  واأق�������ش���ام���ه 
واخل����رائ����ط وامل��ج�����ش��م��ات ال���ت���ي مت ال��ع��م��ل على 
حت�شريها من قبل وزارة الأ�شغال العامة ويعترب 
اإيذانا  احليوي  امل�شروع  لهذا  الأ�شا�س  و�شع حجر 
بانطالق اأعمال الت�شييد والبناء فيه على م�شاحة 
األ���ف م��رت م��رب��ع ومن   180 اإىل  اإج��م��ال��ي��ة ت�شل 
اأق�شاها  م��دة  خ��الل  منه  الن��ت��ه��اء  يتم  اأن  امل��ق��رر 
درهم.  مليون   70 اإىل  ت�شل  وبتكلفة  ي��وم   600
وي�شم مبنى املجمع ال�شالة الريا�شية التي تتكون 
اأدوار واملبنى الداري ف�شال عن مبنى  من ثالثة 

نهيان  ال�شيخ  معايل  �شكر  جانبه  ومن  اخلدمات. 
بن مبارك اآل نهيان �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن 
حممد ال�شرقي على ح�شوره وو�شع حجر الأ�شا�س 
لهذا املبنى الريا�شي ال�شخم . كما اأ�شاد باجلهود 
التي تبذلها فرق العمل يف احلكومة ملا يعزز روؤية 
اإىل  خاللها  م��ن  ت�شعى  وال��ت��ي   2021 الإم����ارات 
احتالل مراكز متقدمة عامليا يف خمتلف املجالت 
حر�س  اإن  معاليه  وق��ال  التحتية.  البنية  ومنها 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة ل��ل��دول��ة ع��ل��ى ت��ط��وي��ر خمتلف 
م�شوؤوليته  ح�شب  ك��ل  اجلميع  ي��دف��ع  ال��ق��ط��اع��ات 
اإىل التعاون وبذل املزيد من اجلهد للم�شاعدة يف 
تلبية  على  تعمل  التي  امل�شتحدثة  امل�شاريع  تنفيذ 

�شبيل  يف  امل�شتقبلية  وامل��راح��ل  املرحلة  احتياجات 
قد  العامة  الأ�شغال  وزارة  اأن  يذكر  عامليا.  التميز 
امل�����ش��روع لإجن���ازه  ك��ل م�شتلزمات  ب��ت��اأم��ني  ق��ام��ت 
مبا  العاملية  املوا�شفات  و�شمن  امل��ح��دد  ال��وق��ت  يف 
جمال  يف  العملية  الدولة  اأه��داف  حتقيق  ي�شمن 
البنية التحتية املتمثلة يف روؤيتها2021 و�شعيها 
العاملي يف هذا املجال من  الت�شنيف  لعتالء �شلم 
احليوية يف  امل�شاريع  كبري من  ع��دد  تنفيذ  خ��الل 
الدولية  املوا�شفات  وف��ق  ال��دول��ة  اإم���ارات  خمتلف 
لوزارة  ال�شرتاتيجية  اخلطة  �شمن  تندرج  التي 
الأ�شا�س  ح��ج��ر  و���ش��ع  م��را���ش��ي��م  ح�شر  الأ���ش��غ��ال. 
رئي�س  ال�شرقي  حمد  ب��ن  را���ش��د  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ 

هيئة الفجرية للثقافة والإعالم وال�شيخ �شالح بن 
ال�شناعة والقت�شاد  دائرة  ال�شرقي رئي�س  حممد 
عبد  وال�شيخ  ال�شرقي  حمد  ب��ن  مكتوم  ال�شيخ  و 
ال�����ش��رق��ي وم��ع��ايل �شعيد  ب��ن �شيف  ب��ن ح��م��د  اهلل 
حممد الرقباين امل�شت�شار اخلا�س حلاكم الفجرية 
الأ�شغال  وزارة  وكيلة  ال��ع��ب��ودي  زه��رة  واملهند�شة 
مدير  ال�شنحاين  �شعيد  حممد  و���ش��ع��ادة  العامة 
عام الديوان المريي و�شعادة �شامل الزحمي مدير 
مكتب �شمو ويل عهد الفجرية والأمني العام لهيئة 
واع�شاء  امل��ل��ك  عبد  اب��راه��ي��م  وال��ري��ا���ش��ة  ال�شباب 
والريا�شة  لل�شباب  العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�س 

وعدد من امل�شوؤولني ورجال الإعالم .

حاكم الفجرية ي�سع حجر االأ�سا�ش ملجمع زايد الريا�سي 

للرماية  الرئا�شة  �شوؤون  وزارة  بطولة  ختام  يف  وامل�شاركات  امل�شاركون  رفع 
بن  من�شور  ال�شيخ  ل�شمو  والعرفان  ال�شكر  اآي��ات  اأ�شمى  الثالثة  بن�شختها 
ال��رئ��ا���ش��ة، على  ���ش��وؤون  ال����وزراء وزي���ر  ن��ائ��ب رئي�س جمل�س  اآل نهيان  زاي���د 
الرائد يف دعم منت�شبي ومنت�شبات  الكبري ودوره الوطني  دعمه واهتمامه 
وزارة �شوؤون الرئا�شة واجلهات احلكومية امللحقة بها وتعزيز جناحاتهم يف 

املنا�شبات الريا�شية والجتماعية التي تقام على نطاق الوزارة.
ك��راك��ال للرماية،  اأم�����س الول يف م��ي��دان  ي��وم  ج��اء ذل��ك يف ختام البطولة 
والتي �شهدت م�شاركة 93 رامياً ورامية، �شمن برامج امل�شابقات والأن�شطة 
وجمل�س  ال����وزارة  جتمع  ال��ت��ي  وال��ت��ع��اون  ال�����ش��راك��ة  اتفاقية  يف  الريا�شية 
ملجتمع  الريا�شية  والفعاليات  الأن�شطة  دع��م  بهدف  الريا�شي،  ابوظبي 

الوزارة وتعزيز الروابط وتنمية الأوا�شر بني املنت�شبني اىل جانب حتقيق 
واملواهب  القدرات  ورعاية  احلكومية  املوؤ�ش�شات  لفرق  الريا�شي  التوا�شل 

الواعدة بالإ�شافة اىل تعزيز ال�شراكات احلكومية الفاعلة.
فئات  ث��الث  مناف�شاتها  و�شملت  اأي��ام،  ثالثة  م��دى  على  البطولة  واأقيمت 
اأ�شفرت  اإذ  9 ملم،  20 مرت( مب�شد�س كراكال نوع  15 مرت،  اأمتار،   10(
نتائج الدور النهائي عن فوز حمد املقبايل من دائرة الق�شاء بلقب الرجال، 
وح�شد املركز الثاين زميله من نف�س اجلهة علي حممد بن ها�شم، يف حني 
نال املركز الثالث حممد خلف احلمريي من وزارة �شوؤون الرئا�شة ، ووقف 
باملركز الرابع را�شد علي �شعيد، وجاء خام�شا احمد را�شد املزروعي. يف حني 
، وحلت  الق�شاء(  دائ��رة   ( الهاملي من  ال�شيدات مرمي خمي�س  بلقب  توج 

ثانيا هدى الظاهري ) وزارة �شوؤون الرئا�شة ، وجاءت باملركز الثالث عائ�شة 
حممد حربو�س )وزارة �شوؤون الرئا�شة( ، وتلتها رابعا وفاء حممد ، ووقفت 

باملركز اخلام�س مرمي الربيكي.
الدعم  ق�شم  رئ��ي�����س  احل���م���ادي  ال��ف��ائ��زي��ن ح�شن  ب��ت��ت��وي��ج  ق���ام  اخل��ت��ام  ويف 
اللوج�شتي ع�شو اللجنة الريا�شية يف وزارة �شوؤون الرئا�شة و�شالح املرزوقي 
ممثل جمل�س ابوظبي الريا�شي وال�شيد عبيد املزروعي مدير نادي كراكال 

للرماية وخالد ال�شويدي املن�شق العام للبطولة.
بالنجاحات  ال��رج��ال  بلقب  امل��ت��وج  امل��ق��ب��ايل  ال��رام��ي حمد  ا���ش��اد  م��ن جهته 
وفاعلة  قوية  م�شاركة  من  �شجلته  وم��ا   ، البطولة  حققتها  التي  الكبرية 
على �شعيد الرماة والراميات ، موؤكدا ان اللقب الذي حققه جاء باجلهد 

اإح��رازه ،  والنتظام يف التدريبات والرتكيز على الأه��داف والت�شميم على 
مثل  تنظيم  على  الرئا�شة  �شوؤون  وزارة  جلهود  والتقدير  بال�شكر  متقدما 
هذه املنا�شبات التي ت�شاعد على اللقاء والتوا�شل الجتماعي بغ�س النظر 
عن نتائج البطولة. بدورها اأعربت بطلة ال�شيدات مرمي خمي�س الهاملي 
عن �شعادتها الكبرية وارتياحها للنتيجة الرائعة التي �شجلتها يف ختام الدور 
النهائي وح�شولها على لقب البطولة الذي يعترب للمرة الأوىل يف م�شوار 
م�شاركاتها يف احلدث ، موؤكدة ان التدريبات اليومية وم�شتوى التناف�س عند 
الراميات اأ�شهم بو�شولها اىل هذا امل�شتوى املتقدم ، م�شيدة بالدور الكبري 
ملنت�شبي  الريا�شية  البطولت  اأهم  تنظيم وعقد  الرئا�شة يف  �شوؤون  ل��وزارة 

ومنت�شبات الوزارة .

تتويج مرمي الهاملي وحمد املقبايل باألقاب البطولة 

ختــــام مميـــز لبطولــــة وزارة �ســــوؤون الـــرئا�ســــة للرمايـــة بن�سختهــــا الثالثــــة 

يف  اللقب  وحامل  املت�شدر  يوفنتو�س  �شيكون 
الع��وام الثالثة الخ��رية وروم��ا الثاين امام 

املرحلة  يف  �شهلتني  مهمتني 
ال��ت��ا���ش��ع��ة م���ن ال�����دوري 

القدم  لكرة  اليطايل 
يوفنتو�س  وي�����ح�����ل 
جنوى  ع���ل���ى  ���ش��ي��ف��ا 
وي�شت�شيف  ال��ت��ا���ش��ع، 
روما ت�شيزينا ال�شابع 

ع�شر غدا الربعاء.
امل���رح���ل���ة غدا  وت��ف��ت��ت��ح 

ف���ي���ل���ع���ب ����ش���ا����ش���وول���و مع 
يوفنتو�س  يت�شدر  ام��ب��ويل 

22 نقطة،  الرتتيب بر�شيد 
بفارق 3 نقاط امام روما جراء 

فوزه عليه يف مباراة القمة بينهما 
ال�شيدة  فريق  وا�شتعاد  ف��رتة.  قبل 

ما�شيمليانو  مدربه  با�شراف  العجوز 
ال��ي��غ��رو ت���وازن���ه ب��ع��د ���ش��ق��وط��ه يف فخ 

املرحلة  يف   1-1 �شا�شوولو  م��ع  ال��ت��ع��ادل 
اوملبياكو�س  ام��ام  وخ�شارته  املا�شية  قبل 

ابطال  دوري  �شمن  �شفر-1  ال��ي��ون��اين 
اوروبا بفوز بهدفني نظيفني على بالريمو 
�شجله  على  احل��ف��اظ  يوفنتو�س  وي��ري��د   .
خاليا من اخل�شارة يف الدوري اليطايل، 
اذ انه الوحيد الذي مل يخ�شر حتى الن، 
وابقاء فارق ال�شدارة مع روما على حاله، 
للمباريات  لعبيه  معنويات  رف��ع  يف  ام��ال 

املقبلة على ال�شعيد القاري. من جهته، مل 
با�شراف  اليطالية  العا�شمة  يخرج فريق 

ما  على  غار�شيا  رودي  الفرن�شي  مدربه 
التاريخية  اخل�شارة  �شدمة  من  يبدو 
امام بايرن ميونيخ الملاين يف دوري 
ابطال اوروبا 1-7 على ار�شه وبني 
جمهوره، فاخفق يف اعتالء �شدارة 

الدوري املحلي يف املرحلة املا�شية 
�شلبا  بتعادله  م��وؤق��ت  ب�شكل  ول��و 
م���ع ���ش��م��ب��دوري��ا. وي��ح��ل ميالن 
نقطة   15 ب��ر���ش��ي��د  ال�����ش��اد���س 
ال�شابق  ب��ق��ي��ادة م��درب��ه وجن��م��ه 
ف��ي��ل��ي��ب��و اي���ن���زاغ���ي ���ش��ي��ف��ا على 

كالياري الثاين ع�شر وله 8 نقاط 
�شاعيا اىل حتقيق الفوز الذي عجز 

مع  بتعادله  املا�شية  املرحلة  يف  عنه 
�شيفه فيورنتينا 1-1.

وقد ت�شكل مباراة انرت ميالن الثامن 
�شمبدوريا  ���ش��ي��ف��ه  م���ع  ن��ق��ط��ة(   12(

الفر�س  اح����دى  ن��ق��ط��ة(   16( ال���راب���ع 
الخ���رية مل��درب الول وال��رت م��ات��زاري اذ 
يبدو ان �شرب رئي�س النادي، الندوني�شي 

اريك توهري، بداأ ينفذ رغم موا�شلة دعمه 
له.

ا���ش��ت��ع��داد روبرتو  ���ش��ائ��ع��ات ح���ول  و����ش���رت 
مان�شيني لتويل املهمة خلفا ملاتزاري الذي 
النتائج  ب�شبب  �شاخن  �شفيح  على  ب��ات 

املتوا�شعة التي يحققها الفريق حتت ا�شرافه 
ت�شيزينا  على  ب�شعوبة  الخ���ري  ف���وزه  ب��رغ��م 
ب��ه��دف وح��ي��د ج��اء م��ن رك��ل��ة ج���زاء الح���د يف 

مباراة ح�شرها مان�شيني من املدرجات.
ميالن  ان���رت  مان�شيني  ق���اد  ان  و���ش��ب��ق 
الدوري  متتالية يف  القاب  اىل ثالثة 
بني  ال�����ف�����رتة  يف  الي�����ط�����ايل 
و2008،   2004
حاليا  وه���و 
دون  من 
عمل 

بعد ان ترك من�شبه يف غلطة �شراي الرتكي 
املو�شم املا�شي. ول يزال توهري يوفر الدعم 

ملاتزاري لال�شتمرار يف عمله ويحاول 
امل����درب يف منت�شف  ت��ب��دي��ل  جت��ن��ب 

النتائج  ا���ش��ت��م��رار  ل��ك��ن  امل���و����ش���م، 
اتخاذ  اىل  ي��دف��ع��ه  ق���د  ال�����ش��ي��ئ��ة 

القرار بذلك.
ندر�س  ان  ي��ج��ب  ت��وه��ري  وق����ال 
الو�شع مع املدرب بطريقة عادلة 
�شيحدث  م���اذا  ���ش��رى  م�شيفا   ،

لكن  املقبلني،  ال�شبوعني  يف 
تغيري املدرب يف منت�شف 

امل�������و��������ش�������م ل���ي�������س 
ح���ال ج���ي���دا على 
الطالق، ونريد 
من�����ن�����ح�����ه  ان 

فر�شة اخرى 
. ويف 

املباريات الخرى، يلعب الربعاء اي�شا اتالنتا 
مع نابويل وفيورنتينا مع اودينيزي وبالريمو 
مع كييفو وتورينو مع بارما، وتختتم 
فريونا  بلقاء  اخلمي�س 

مع لت�شيو.

اأداء رونالدو ير�سحه لالحتفاظ بالكرة الذهبيةيـــوفنــتـــو�ش ورومــــا يف مهمتــــني �سهلتــــني بالكــــالت�سيـــــو
غرميه  ح�شاب  على  العام  ه��ذا  بلقبه  ليحتفظ  بقوة  مر�شحا  املا�شي،  العام  العامل  يف  لع��ب  اأف�شل  رون��ال��دو  كري�شتيانو  يعد 
رونالدو �شيجد مناف�شة قوية من  التقليدي ليونيل مي�شي الفائز باجلائزة ل�4 �شنوات متتالية قبل تتويج رونالدو يف 2013. 
جنوم املان�شافت املتوجني بلقب كاأ�س العامل 2014 يف الربازيل خا�شة الهداف توما�س مولر، واحلار�س مانويل نوير، لكن 
مي�شي �شيكون بعيدا عن املناف�شة لهذه الأ�شباب: ماكينات اأهداف ل تهداأ على الرغم من ان�شمام رونالدو للمريينغي منذ 
5 �شنوات فقط، اإل اأنه حتول اإىل ماكينة اأهداف ل تهداأ، فاأحرز 264 هدفا خالل 254، وحتى مع رحيل اأكر من لعب 
موؤثر طوال الثالث �شنوات املا�شية، بقيت اأقدام رونالدو تعرف طريق ال�شباك وحدها. فرحل املبدع م�شعود اأوزيل ثم حلق به 

�شانع الألعاب الرائع اآنخيل دي ماريا ولعب خط الو�شط املخ�شرم ت�شابي األون�شو، ولكن بقي 
الدون حملقا بريال مدريد يف مو�شم �شعب وينتظره الكثري والكثري. 

و�شجل رونالدو يف الليغا حتى الآن 16 هدفا يف 9 مباريات اأخرهم 
امل�شابقة،  يف  بر�شلونة  مرمى  حار�س  برافو  ك��الودي��و  مرمى  يف 
طوال  �شباكه  بنظافة  حمتفظا  الت�شيلي  احل��ار���س  ظ��ل  بعدما 
755 دقيقة، ليوا�شل النجم الربتغايل ممار�شة هوايته يف هز 
ال�شباك بعدما �شجل يف جميع املباريات الثمانية التي خا�شها 
مع الفريق امللكي يف الدوري الإ�شباين هذا املو�شم، ليعزز موقعه 

متفوقا  هدفا،   16 بر�شيد  امل�شابقة  ه��دايف  ���ش��دارة  يف 
7 اأهداف عن مالحقه املبا�شر نيمار وب�8  بفارق 

اأهداف عن مي�شي.
الفوز باحلذاء الذهبي

الذهبي  ب��ج��ائ��زة احل�����ذاء  ف����وز رون����ال����دو 
كاأكر الالعبني ت�شجيال لالأهداف يف 
اأوروبا املو�شم املا�شي، وفوزه بجائزة 
اأف�����ش��ل لع���ب يف اأوروب�����ا 2014 
مع قيادته للريال بقوة مينحانه 
للتتويج.  اإ����ش���اف���ي���ة  ف���ر����ش���ة 
املريينغي  ق����ي����ادة  اأن������ه  ك���م���ا 

ل��ل��ف��وز ع��ل��ى ب��ر���ش��ل��ون��ة يف 
يف  والت�شجيل  الكال�شيكو 
اأول  برافو  �شباك كالوديو 
ال�شباك  يف  املو�شم  اأه���داف 
الكتالونية، ق�شى على فر�شة 
مي�شي يف مناف�شته على لقب الأف�شل 

يف العامل.
ال�92  ال��ف��وز الأخ���ري للريال ه��و  وك��ان 

تاريخ  يف  ال��ت��ق��ل��ي��دي  غ���رمي���ه  ع���ل���ى 
لقاءات الفريقني مبختلف امل�شابقات 

88 لقاء والتعادل  مقابل اخل�شارة يف 
يف 48 مباراة، كما اأنه الأول الذي يحققه 

الفريق على بر�شلونة يف بطولة الدوري منذ 
الثاين من اآذار/مار�س عام 2013.

انطفاء بر�صلونة
اأي  من  الوفا�س  خال  املا�شي  املو�شم  بر�شلونة  خ��روج 
األقاب حملية اأو عاملية ينعك�س ب�شكل �شلبي على فر�س 
اأي  يحقق  مل  ..مي�شي  ب��اجل��ائ��زة  التتويج  يف  مي�شي 
النهائية  للمباراة  ال��و���ش��ول  �شوى   2014 يف  اجن��از 

للمونديال مع منتخب الأرجنتني، وفوزه بجائزة اأف�شل 
لعب يف املونديال يف جماملة �شارخة للنجم الكتالوين، 

�شوى  �شيء  اأي  يقدم  اجل��دي��د مل  املو�شم  ب��داي��ة  م��ع  بينما 
�شدارة الليغا مع بر�شلونة رغم عدم �شمانة ا�شتمرار هذه 

ال�شدارة لوقت طويل.
وجود نيمار و�صواريز

اإىل  �شواريز  لوي�س  وان�شمام  �شيلفا  دا  نيمار  وج��ود  ظ��ل  يف 
بر�شلونة، مل يعد مي�شي النجم الأوحد يف بر�شلونة، وبالتايل 
ب��ه��ا مي�شي وح���ده على  ك���ان ينعم  ال��ت��ي  ال��ن��ج��وم��ي��ة  ت��وزع��ت 

الثالثي، عك�س رونالدو الذي احتفظ بنجوميته ورونقه رغم 
ان�شمام غاريث بيل ثم توين كرو�س وكذلك جيم�س رودريغيز.



الثالثاء -   28   أكتوبر   2014 م   -  العـدد    11242
Tuesday  28  October   2014  -  Issue No   11242

18

الفجر الريا�ضي

18

لفئتي  ل��الإب��ل  رزي���ن  ملزاينة  ال��ث��اين  ال��ي��وم  �شهد 
ال�شابعة،  بدورتها  واملجاهيم  الأ�شايل  املحليات 
بدولة  الإب���ل  م��الك  م��ن ط��رف  وا�شعة  م�شاركة 
جماهريي  ب��ح�����ش��ور  ح���ظ���ي  ك���م���ا  الإم������������ارات، 
اأ�شواط  وت��ن��اف�����ش��ت خ���الل  ك��ب��ريي��ن  واإع���الم���ي 
املزاينة التي انطلقت ال�شبت حتت اإ�شراف جلنة 
باأبوظبي،  الثقافية  والربامج  املهرجانات  اإدارة 
ودع���م ع��دد م��ن ك��ب��ار م��الك الإب���ل واملواطنني، 
بالنامو�س  ل��ل��ف��وز  امل��ط��اي��ا  ع�����ش��رات  ت��ن��اف�����ش��ت 

وحتقيق املراكز الأوىل يف كل �شوط.
وقد مت تخ�شي�س اأ�شواط اليوم الثاين للمطايا 
الأ�شايل  املحليات  لفئتي  )م��ف��اري��د(  ���ش��ّن  م��ن 
وامل��ج��اه��ي��م وق��د ت��واف��د م��الك الإب���ل منذ وقت 
املراكز  على  واملناف�شة  مطاياهم  لت�شجيل  مبكر 
املطايا  باأجمل  املزاينة  �شبوك  وامتالأت  الأوىل، 

الأ�شايل واملجاهيم.
وب��ع��د م��ن��اف�����ش��ة ق��وي��ة ب���ني الإب�����ل امل�����ش��ارك��ة، مت 
الإع�����الن ع���ن ن��ت��ائ��ج الأ�����ش����واط و���ش��ط هتافات 

اجلمهور وفرحة املالك بالفوز.
املطية  ا�شتطاعت  الأ���ش��اي��ل،  املحليات  فئة  ويف 
ال�شحيمي  ج���اب���ر  ح���م���د  مل��ال��ك��ه��ا  )ال���ي���م���ام���ه( 
املركز  ال�شدارة وحتقيق  احتالل  املن�شوري من 
)اجلولة  ت���الد  ب��ك��ار  امل��ف��اري��د  ���ش��وط  يف  الأول 
بن  ���ش��ال��ح  ملالكها  )���ش��واه��ني(  ون��ال��ت  الأوىل(، 
املفاريد  �شوط  يف  الأول  امل��رك��ز  العامري  لطيه 
بكار تالد-)اجلولة الثانية(. و يف �شوط املفاريد  
بن  علي  ملالكها  )�شلطه(  ح�شلت  مفتوح  ب��ك��ار 
)اجلولة  يف  الأول  املركز  على  املن�شوري  هياي 
املركز  انتزعت  الثانية(  )اجل��ول��ة  ويف  الأوىل(، 
�شنيه  بن  مبخوت  حاكم  ملالكها  )�شرابه(  الأول 

فكان  الفئة  لنف�س  الثالثة  اجلولة  اأما  املنهايل. 
املركز الأول من ن�شيب )ذباحه( ملالكها �شلطان 

بن حمتوت املنهايل.
ويف فئة املجاهيم، حلت )مهيوبه( ملالكها م�شلم 
���ش��ال��ح ب���ن ع�����ش��وت��ن امل��ح��رم��ي يف امل���رك���ز الأول 
يف  الأوىل(  )اجل��ول��ة  ت��الد  بكار  مفاريد  ل�شوط 
املرهبات(  )وح���ي���دة  ون��ال��ت  ل��ه��ا.  م�����ش��ارك��ة  اأول 
ملالكها مبارك بن �شند بن حفيظ املزروعي املركز 
لها  م�شاركه  اأول  يف  الثانية(  )اجلولة  يف  الأول 
اأي�شا. ويف �شوط املفاريد بكار مفتوح، كان املركز 
الأوىل( من ن�شيب )رهيبه(  الأول يف )اجلولة 
ملالكها الظبيعي عبداهلل املنهايل.. ونالت )وقفه( 
ملالكها علي بن كمتان املن�شوري، املركز الأول يف 

)اجلولة الثانية( يف اأول م�شاركة.
وع��رب امل�����ش��ارك��ون يف اأ���ش��واط ال��ي��وم ال��ث��اين عن 

واأ�شادوا  التحكيم  لنتائج  وارتياحهم  فرحتهم 
موؤكدين  ال��ت��ح��ك��ي��م،  ون���زاه���ة  التنظيم  بح�شن 
نظرا  القادمة  الأ���ش��واط  يف  امل�شاركة  على  العزم 
امل��زاي��ن��ة م��ن ف��وائ��د كثرية  مل��ا حتققه لهم ه��ذه 
ومتنحهم تقييما دقيقا مل�شتوى مطاياهم لتكون 
القادمة  الكربى  املزاينات  يف  للمناف�شة  موؤهلة 
كما  ال��ظ��ف��رة،  وم��ه��رج��ان  بينونة،  م��زاي��ن��ة  مثل 
تتيح لهم فر�شة �شراء ما يرغبون به من مطايا 

متميزة بجمالها لقتنائها وامل�شاركة بها.
ومن جانبه اأكد ال�شيد �شيف بن حفيظ املزروعي 
الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  من 
ال�شابعة  دورتها  يف  رزي��ن  مزاينة  اأن  والرتاثية، 
نقلة نوعية وتطورا كبريا على م�شتوى  حققت 
حتتل  واأ�شبحت  واجلوائز،  والأ�شواط  التنظيم 
الإب��ل وحتظى  مكانة كبرية يف خارطة مزاينات 

الإمارات  بدولة  امل��الك  ط��رف  كبري من  باإقبال 
نظرا ملا يحققونه من فائدة مادية ومعنوية.

من  رزي�����ن  م���زاي���ن���ة  اأن  اإىل  امل����زروع����ي  واأ�����ش����ار 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ت��وث��ق ل��ل��رتاث ال��غ��ن��ي لدولة 
الإمارات وتعمل على تاأ�شيله يف نفو�س الأجيال، 
بالرتاث  الر�شيدة  القيادة  اهتمام  م��دى  وتبني 
هاما  ج��زءا  باعتبارها  الإب��ل  وخا�شة  عام  ب�شكل 
من تراث الآباء والأجداد ارتبطت ارتباطا وثيقا 

بتاريخنا وتراثنا العريق.
اإىل  والتقدير  بال�شكر  امل��زروع��ي  �شيف  وت��وج��ه 
اآل نهيان  ال�شيخ خليفة بن زايد  ال�شمو  �شاحب 
رئي�س الدولة حفظه اهلل والقيادة الر�شيدة، واإىل 
اآل نهيان ويل عهد  �شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
امل�شلحة،  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي 
ع��ل��ى دع��م��ه��م ال���الحم���دود ورع��اي��ت��ه��م الكرمية 

وت�شخري  الرتاثية  والفعاليات  الأن�شطة  لكافة 
كافة الإمكانيات لإجناحها وحتقيق اأهدافها. 

املهرجانات  اإدارة  جلنة  اأن  اإىل  امل��زروع��ي  واأ���ش��ار 
والربامج الثقافية تقوم بالإ�شراف على املزاينة 
باعتبارها من اأهم املزاينات الفرعية والتاأهليلة، 
الرتاثية  الفعاليات  هذه  مبثل  الرتقاء  ولأج��ل 
التي تعرب عن هويتنا الوطنية وتاريخنا وعراقة 
الأخوة  وت�شجيع  ح��ا���ش��رن��ا..  واأ���ش��ال��ة  ما�شينا 
امل����الك ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة واق��ت��ن��اء اأج���م���ل املطايا 

الأ�شيلة.
ال�شابعة  ال���دورة  فعاليات  اأن  بالذكر  واجل��دي��ر 
يوم اجلمعة  لغاية  رزين لالإبل م�شتمرة  ملزاينة 
القادم، وحتظى باهتمام كبري من طرف حمبي 
ال��رتاث والإب��ل، كما حتظى بح�شور جماهريي 

وا�شع واهتمام اإعالمي كبري.

احتاد  رئي�س  ال��درع��ي،  ثعلوب  بن  حممد  �شعادة  ا�شاد 
�شمو  ب��رع��اي��ة  بوك�شينغ  وال��ك��ي��ك  واجل����ودو  امل�����ش��ارع��ة 
ال�����ش��ي��خ ه�����زاع ب���ن زاي�����د اآل ن��ه��ي��ان م�����ش��ت�����ش��ار الأم����ن 
الوطني، نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي 
)اأبو  للجودو  �شالم  غراند  )اآيبيك(  بطولة  لفعاليات 
ظبي 2014( التي ت�شت�شيفها عا�شمة دولة الإمارات 
م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي، يف ���ش��ال��ة اأري��ن��ا ب��ن��ك اخل��ل��ي��ج الأول 
الفرتة  خ��الل  اأب��وظ��ب��ي  يف  الريا�شية  زاي���د  مدينة  يف 
الثاين  وحتى  احل��ايل  الأول  اأكتوبر-ت�شرين  من30 
خالل  ذلك  جاء  املقبل..  الثاين  نوفمرب-ت�شرين  من 
�شركة  مبقر  اأم�س  ظهر  عقد  ال��ذي  ال�شحفي  املوؤمتر 
ظبي  اأب��و  يف  اآيبيك   الدولية  البرتولية  ال�شتثمارات 
العام ملجل�س لالحتاد  الأمني  التميمي  نا�شر  بح�شور 
ال��دويل للجودو واحمد جمعة  اأم��ني �شندوق الحت��اد 
القبي�شي ممثل �شركة اأيبيك ،كما ح�شر املوؤمتر حممد 
المارات  منتخب  واأع�شاء  امل�شاعد  ال�شر  اأم��ني  جا�شم 

للجودو .
ودعم  برعاية  ال���ش��ادة  املنظمة  اللجنة  رئي�س  وج���دد 
�شركة ال�شتثمارات البرتولية الدولية اآيبيك  الراعي 
ظبي  )اأب��و  �شالم  للغراند  )اآيبيك(  لبطولة  الرئي�شي 
ظبي  اأب���و  جمل�س  وم�����ش��اه��م��ة  دع���م  ب��ج��ان��ب   )2014
الريا�شي والقدرة القاب�شة ، مطارات اأبو ظبي ،و�شركة 
اأب��و ظبي الوطنية ) ادن��وك (م��ن��ازل، �شناعات  ب��رتول 
،���ش��رك��ة ب��رمي��ري م���وت���ورز وك��اف��ه اجل��ه��ات احلكومية 
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  واأك������د   .. ال��ر���ش��م��ي��ة 
اأم����ام حت��د ج��دي��د وه���ي ت�شت�شيف تلك  ال��ل��ج��ن��ة  ب���اأن 
البطولة مب�شماها اجلديد لأول مره )بطولة غراند 
الدويل  الحت���اد  بثقة  الحت���اد  حظى  ان  بعد  ���ش��الم(، 
ل��ل��ج��ودو ب��رتف��ي��ع ب��ط��ول��ة اجل���ائ���زة ال��ك��ربى للجودو 

ا�شت�شافتها دول��ة الم��ارات خم�شة م��رات بدرجة  التي 
الدويل  الحتاد  تقيم  ،وب�شهادة جلنة  الكامل  المتياز 
جعلتها  والتي  الكاملة  الدرجة  منحتها  التي  للجودو 

منوذجا لبطولته الحتاد الدويل للجودو.
 700 اأك��ر من  ب��اأن م�شاركة  الدرعي  وا�شاف حممد 
لعب ولعبة من اأكر من 66 دولة من خمتلف دول 
الفنية  اجل��وان��ب  كافة  يف  التحدي  قمة  ميثل  ال��ع��امل 
والرتويجية  وال�شياحية  واجلماهريية  والتنظيمية 
لإجن��اح احل��دث ال��ذي ا�شتعدت له بلد الم��ن والمان 
احلبيبة  عا�شمتنا  رب��وع  ويف  وال�����ش��الم  املحبة  ام���ارات 
اأبو ظبي لأول مره بجانب اأربعة عوا�شم عاملية ممثلة 
والذي  اأذربيجان،  رو�شيا،  فرن�شا،  اليابان،  عوا�شم  يف 
ميثل �شرف عظيم لريا�شة الإمارات التي حتظى بدعم 
العامل يف  ثقة  ك�شب  علي  �شاعد  الر�شيدة مما  القيادة 
وعوامل  التحتية  البنية  لتوفر  املنا�شبات  م��ن  كثري 
النجاح وخا�شة بطولت اجلائزة الكربى التي اح�شنت 
الت�شويقية  الدعم والرعاية  الإمارات تنظيمها بف�شل 
لتتجدد تلك الثقة من خالل اأكرب ت�شنيف عاملي للعبة 

من قبل الحتاد الدويل للجودو .
منتخب  ب��ان  واجل����ودو  امل�شارعة  احت���اد  رئي�س  وا���ش��ار 
برغبة  للبطولة  ج��اه��زي��ت��ه  اك��م��ل  ل��ل��ج��ودو  الم�����ارات 
لتاألق اجلودو  التتويج جمددا موا�شلة  اعتالء من�شة 
اليجابية  النتائج  م��ن  الكثري  حقق  ال��ذي  الم��ارات��ي 
موؤخرا علي م�شتوى بطولت الغراند �شالم وبطولت 
العامل ، لذلك ثقتنا ل ح��دود لها يف جميع الالعبني 
مونديال  يف  الم����ارات����ي  اجل�����ودو  لتمثيل  امل��خ��ت��اري��ن 
املنطقة لأول  يقام على م�شتوى  الذي  العاملي  اجل��ودو 
التي  البطولة  لإجن���اح  امل�شوؤولية  ي�شاعف  مم��ا  م��ره 
توفرت لها كافه متطلبات النجاح يف خمتلف املجالت 

�شعادة  واخ��ت��ت��م  واجل��م��اه��ريي��ة..  والتنظيمية  الفنية 
حممد بن ثعلوب الدرعي م�شيدا بتعاون كافه و�شائل 
�شاهم  مم��ا  الحت���اد  م��ع  وتعاونها  الريا�شية  الع���الم 
ا�شهمت يف طفرة  ال��ت��ي  امل��رج��وة  ال��ط��م��وح��ات  ب��ل��وغ  يف 
الحت����اد ع��ل��ي ك��اف��ه امل�����ش��ت��وي��ات ،م���وؤك���دا ب���ان البطولة 
امل��ق��ب��ل��ة ���ش��ت��ح��ظ��ى ب��رع��اي��ة مم��ي��زة ب��ال��ت��ع��اون م���ع اأبو 
ريا�شية  قناة   13 اأك��ر من  وم�شاركة  الريا�شي  ظبي 
مقدمتها  ويف  الريا�شية  امل��واق��ع  بجانب  متخ�ش�شة 

موقع الحتاد الدويل للجودو املبا�شر .
�شركة  ممثل  القبي�شي  جمعة  احمد  رح��ب  جهته  م��ن 
للم�شارعة  الم����ارات  احت���اد  واأع�����ش��اء  برئي�س  اأي��ب��ي��ك 
الرعاية بهدف  ب��اأن الهدف من تلك  واجل��ودو ،موؤكدا 

تقدمي الدعم والت�شجيع قبل انطالق البطولة ،م�شريا 
حر�س �شركة ال�شتثمارات البرتولية الدولية ال�شريك 
الر�شمي لبطولة اآيبيك غراند �شالم للجودو اأبوظبي 
الإماراتي  الوطني  املنتخب  ا�شت�شافة  علي   2014
مبقر ال�شركة ليكون حافزا لهم قبل انطالقة البطولة 
الإم���ارات  لحت��اد  الر�شمي  ال�شريك   ، اآيبيك  باعتبار 
بطولة  وراع��ي  بوك�شينغ  والكيك  واجل��ودو  للم�شارعة 
2014 ،وكذلك  اأبوظبي  اآيبيك غراند �شالم للجودو 
ان  تطلعا  للجودو  الإم��ارات��ي  الوطني  املنتخب  جن��وم 
الريا�شي  ال�����ش��ارع  الم����ارات ط��م��وح��ات  اب��ط��ال  يحقق 

خالل تلك التظاهرة العاملية 
بن  هزاع  ال�شيخ  �شمو  برعاية  ال�شادة  القبي�شي  وجدد 

رئي�س  نائب  الوطني  الأم���ن  م�شت�شار  نهيان  اآل  زاي��د 
امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي ل��ل��ب��ط��ول��ة التي 
وحتى  اخلمي�س  غد  بعد  من  اعتبارا  احداثها  تنطلق 
اخلليج  بنك  اأري��ن��ا  ب�شالة  املقبل  نوفمرب  م��ن  ال��ث��اين 
ب��اع��ت��ب��اره��ا ثاين  ال��ري��ا���ش��ي��ة يف  زاي����د  الأول مب��دي��ن��ة 
العامل  ك��اأ���س  ب��ع��د  ال��ع��امل��ي  الت�شنيف  ب��ط��ول��ة يف  اأك���رب 
خادم  �شعادة  وامنيات  حتيات  القبي�شي  ونقل  للجودو. 
عبداهلل القبي�شي، الع�شو املنتدب ل�شركة ال�شتثمارات 
اآيبيك  وفخر  اع��ت��زاز  اك��د  ال��ذي  ال��دول��ي��ة:  البرتولية 
والكيك  اجل����ودو  للم�شارعة  الإم������ارات  احت���اد  ب��دع��م 

بوك�شينغ واملنتخب الوطني الإماراتي للجودو .
واأ�شاف القبي�شي: توؤكد رعايتنا لبطولة اآيبيك غراند 
بتقدمي  التزامنا  على   2014 اأبوظبي  للجودو  �شالم 
الدعم والت�شجيع امل�شتمر ملختلف الحتادات الريا�شية 
بارزة  كدولة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  مكانة  لتعزيز 

على ال�شاحة الريا�شية الدولية .
عرب نا�شر التميمي المني العام لحتاد اجلودو بانهم 
علي  ���ش��الم  ال��غ��ران��د  ب��ط��ول��ة  اول  با�شت�شافة  ���ش��ع��داء 
م�شتوى ال�شرق الو�شط يف عا�شمة دولة المارات ابو 
م�شنفة  لأنها  امل��رة  ه��ذه  اأهمية  تكت�شب  والتي   ، ظبي 
هذا العام �شمن فئة اجلراند �شالم وكلنا اأمل وتطلع 
العامل  بطولة  تنظيم  قبل  املن�شود  النجاح  حتقق  ان 
�شالم  غ��ران��د  اآي��ب��ي��ك  ب��ط��ول��ة  ع��ق��ب   2015 لل�شباب 
للجودو وهي فر�شة لكافة حمبي لعبة اجلودو ملتابعة 
مت  وق��د   10-31 ي��وم  من  اعتبارا  البطولة  جمريات 
ت�شفيات  م��ن  الأول  ال��ي��وم  يف  نقدية  ج��وائ��ز   8 ر���ش��د 
اليومني  يف  �شيارتني  علي  ال�شحب  و�شيتم  البطولة 
للجماهري  وتقديرا  حافزا  للبطولة  والثالث  الثاين 

الوفية التي ظلت توؤازر منتخبات بالدها .

من جهتها عربت جنمه املنتخب الوطني للجودو جليلة 
النعيمي عن �شكرها ل�شعادة حممد بن ثعلوب الدرعي، 
رئي�س احتاد امل�شارعة واجلودو والكيك بوك�شينغ الذي 
اتاح لها فر�شة امل�شاركة يف بطولة غراند �شالم العاملية 
2016مبا  عام  الربازيل  يف  ريو  اوملبياد  لبلوغ  تطلعا 
يعك�س ا�شم الريا�شة الن�شائية الماراتية التي حتظى 
بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  الم���ارات  ام  ودع��م  برعاية 
الأعلى  الرئي�س  العام  الن�شائي  الحت��اد  رئي�شة  مبارك 
مل��وؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ن��م��ي��ة الأ���ش��ري��ة رئ��ي�����ش��ة امل��ج��ل�����س الأعلى 
الن�شائي  ال��ق��ط��اع  ت���وىل  ال��ت��ي  ل��الأم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة 
الماراتي ب�شفة عامة وريا�شة املراأة ب�شفة خا�شة جل 
اهتمامها .. واختتمت م�شيده بجهود جمل�س اأبو ظبي 
،ومتنت  الن�شائية  الريا�شة  خدمة  يف  ودورة  الريا�شي 
اأن تكون م�شاركتها حافزا لبنات الم��ارات لالنخراط 
بناء  ت�شهم يف  ال��ت��ي  ال��ري��ا���ش��ي��ة  الل���ع���اب  يف خم��ت��ل��ف 

ال�شخ�شية .
 اآيبيك هي �شركة ال�شتثمارات البرتولية الدولية التي 
لال�شتثمار   1984 ع��ام  يف  اأبوظبي  حكومة  اأ�ش�شتها 
ال���ع���امل، واليوم  اأن���ح���اء  ال��ط��اق��ة يف ج��م��ي��ع  ق��ط��اع  يف 
ت��دي��ر اآي��ب��ي��ك حم��ف��ظ��ة ا���ش��ت��ث��م��اري��ة يف اأك����ر م��ن 18 
وال��ذي يت�شمن  وال��غ��از،  النفط  رائ��دة يف قطاع  �شركة 
والت�شويق  والتكرير  والإن��ت��اج،  ال�شتك�شاف  جم��الت 

والبرتوكيماويات والطاقة الكهربائية. 
�شاحب  ل��ه  املغفور  قبل  م��ن  ال�شركة  تاأ�شي�س  مت  وق��د 
ال�شمو ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، موؤ�ش�س دولة 
الإمارات العربية املتحدة، بهدف حتقيق روؤيته املتمثلة 
لبناء  اأبوظبي  اإم��ارة  البرتولية يف  ال��روة  توظيف  يف 

اقت�شاد حديث ومتنوع ل�شالح الأجيال القادمة.

نادي  �شركة  رئي�س  الطنيجي  �شعادة خليفة مطر  اجتمع 
الظفرة لكرة القدم ع�شو جمل�س اإدارة النادي بفريق الكرة 
الأول م�شاء اأم�س الأول مبقر النادي الفرعي يف اأبوظبي 
جمددا الإ�شادة بامل�شتوى الت�شاعدي للفريق خالل الفرتة 
الأخرية ، اأمال اأن ت�شهد الفرتة املقبلة نوعا من الرتكيز 
لال�شتفادة من فرتة توقف مناف�شات دوري اخلليج العربي 
مبا ي�شهم يف اعداد منتخب المارات خلليجي 22 للدفاع 
امل��درب الوطني مهدي علي .. وطالب  عن لقبه باإ�شراف 

الالعبني بطي �شفحة املباراة املا�شية امام فريق الأهلي 
والتعاون مع احلكام بغ�س النظر عن ما حدث واختالف 
وجهات النظر حول املالحظات التحكيمية التي �شهدتها 
علي  ،م��وؤك��دا  املا�شيني  اليوميني  يف  الريا�شية  ال�شاحة 
الالعبني التفرغ التام للعب والدفاع عن �شعار الفريق . 
واأكد الطنيجي يف ت�شريحات له عقب اللقاء باأن اجتماعه 
مع الالعبني جاء بهدف تهدئه اخلواطر دون ان ترتك 
نتيجة املباراة املا�شية وما �شاحبها �شئيا يف النفو�س خالل 

املباراة املقبلة واجلولت القادمة .. واأو�شح حول ما ذكر يف 
ت�شريحاته الأخرية ب�شاأن جلنة احلكام باحتاد الكرة بانه 
حري�س كل احلر�س علي تكامل عنا�شر اللعبة مبا ي�شهم 
ال�شافرة  مقدمتها  ويف  الإماراتية  القدم  ك��رة  تطور  يف 
الإماراتية التي تركت ب�شمة م�شيئة يف امليادين العاملية 
،بالرغم  الكفاءة  بنف�س  ل�شتمرارها  تطلعا  والإقليمية 
م��ن غ��ي��اب الكثري م��ن اخل���ربات خ��الل امل��و���ش��م احلايل 
اأتاح الفر�شة للعديد من احلكام  لظروف خمتلفة، مما 

ال�شاعدين قيادة مباريات دوري اخلليج العربي لرتافق 
اخلربة  لقله  التقديرية  الأخطاء  مبارياته  من  الكثري 
ول��ي�����س حت��ي��زا ث��ق��ة يف ك���وادرن���ا ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي عرفت 
الكروية يف ظل  واملمار�شة  اخل��ربة  قله  اأن  ،اإل  بالنزاهة 
الأخطاء  لتلك  ادي  التحكيمية  اخل���ربات  بع�س  غياب 
اآليه  ال�������ش���وؤال ح���ول  وان ك��ان��ت ت��ق��دي��ري��ة ،ل���ذل���ك ك���ان 
ومدى  اعتزالهم  وتوقيت  املباريات  حكام  وتعيني  تقييم 

ال�شتفادة منهم عقب العتزال .

الطنيجـــي يـــاأمـــل الرتكيـــز لال�ستفـــادة يف اإعــــداد منتخــــب 
االإمـــــارات خلليجــــــي 22 للدفـــاع عـــــن لقبـــــه 

م�صاركة وا�صعة ومناف�صة قوية يف ثاين اأيام مزاينة رزين لالإبل..

ميــــدان املـــزاينـــة يتحــــّول اإلـــى �ســـاحـــة احتفــــال بـــالتــــراث والنــــامـــــو�ش

م�صاركة اأكرث من 700 لعب ولعبة من اأكرث من 66 دولة

حممد بن ثعلوب ي�سيد بتنظيم فعاليات بطولة )اآيبيك( غراند �سالم للجودو اأبوظبي 

اأكمل جمل�س دبي الريا�شي التح�شريات 
الريا�شي  للتفوق  دب��ي  ب��رن��ام��ج  حلفل 
لأن��دي��ة و���ش��رك��ات ك���رة ال��ق��دم يف اإم���ارة 
�شمو  وح�شور  برعاية  يقام  ال��ذي  دب��ي، 
اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ 
مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي 
الريا�شي، وتنطلق فعالياته ال�شاعة 12 
ظهر يوم غد الأربعاء يف قاعة بني يا�س 
فيه  و�شيتم  بدبي،  حياة  جراند  بفندق 
تكرمي املتميزين يف نظام تقييم الأندية 

خالل املو�شم املا�شي.
ويرتقب القطاع الريا�شي الإعالن عن 
ال��ن��ادي و���ش��رك��ة ك��رة ال��ق��دم احلا�شلني 
ن��ظ��ام تقييم  ال���درج���ات يف  اأع���ل���ى  ع��ل��ى 
اإىل  تكرميهما،  �شيتم  ال��ل��ذان  الأن��دي��ة، 
املتميز،  التنفيذي  املدير  تكرمي  جانب 
والوحدة الطبية املتميزة، اأكادميية كرة 
الفئات  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  املتميزة،  ال��ق��دم 
اإط��الق��ه��ا لأول مرة  ال��ت��ي مت  اجل��دي��دة 

وهي:  ل��ل��ربن��ام��ج،  ال��راب��ع��ة  الن�شخة  يف 
ف��ئ��ة ال���الع���ب ال��ن��ا���ش��ئ امل��ت��م��ي��ز، امل���درب 
املواطن املتميز، النادي املتميز يف تطوير 
يف  املتميز  ال��ن��ادي  الن�شائية،  الريا�شة 
القدم  كرة  �شركة  املجتمعية،  امل�شوؤولية 
املتميزة يف الت�شويق وال�شتثمار، امل�شروع 
كما  املتميزة.  واملبادرة  املتميز،  امل�شرتك 
بتكرمي  الريا�شي  دب��ي  جمل�س  �شيقوم 
ال��ري��ا���ش��ي �شريا  ال��ع��م��ل  ع���دد م��ن رواد 
ع��ل��ى ع��ادت��ه ب���ال���دورات امل��ا���ش��ي��ة، وذلك 
امل��ج��ل�����س ع���ل���ى ربط  اإط�������ار ح���ر����س  يف 
ال���ت���اري���خ ب��احل��ا���ش��ر م���ن خ����الل اإب�����راز 
جهود هذه النخبة من اأ�شحاب امل�شرية 
لالأندية  الكثري  ق��دم��وا  مم��ن  امل�شرفة، 
هذا  اإط���الق  وج��اء  الريا�شي.  والقطاع 
انطالقا   2011 ع��ام  ال�شنوي  احل��ف��ل 
الريا�شي  دب����ي  جم��ل�����س  م�����ش��اع��ي  م���ن 
واملتميزين  الإجن��ازات  اأ�شحاب  لتقدير 
يف  بهم  والح��ت��ف��اء  دب��ي  يف  الريا�شيني 

الإجن���ازات  م��ن قيمة  ي��ع��زز  حفل مميز 
املكرمني،  اختيار  خاللها  م��ن  مت  التي 
م����ن خ�����الل م���ع���اي���ري و���ش��ع��ه��ا جمل�س 
الأندية  ع��م��ل  لتقييم  ال��ري��ا���ش��ي  دب���ي 
الريا�شية و�شركات كرة القدم وفق نظام 

تقييم الأندية الريا�شية بدبي. 
وك�����ان امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��ل�����س دبي 
احلا�شلني  اأ�شماء  اعتمد  قد  الريا�شي 
الأندية  تقييم  نتائج  درج��ات  اأعلى  على 
بدبي،  ال��ق��دم  ك��رة  و���ش��رك��ات  الريا�شية 
بعد الطالع على تقرير اللجنة املحايدة 
و�شمت  التنفيذي  املكتب  �شكلها  ال��ت��ي 
والخت�شا�س  ال��ك��ف��اءة  ذوي  م��ن  ع����دداً 
القدم،  ك��رة  و�شركات  الأن��دي��ة  تقييم  يف 
ال���ت���ي ق���ام���ت ب����زي����ارة ج��م��ي��ع الأن����دي����ة 
ال��ق��دم يف دب���ي واطلعت  ك���رة  و���ش��رك��ات 
تقييمه  ومت  به  تقوم  ال��ذي  العمل  على 
وفقا للمعايري املعتمدة، كما مت حتديد 
التايل:  النحو  على  الرئي�شية  العنا�شر 

الفني،  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي،  وامل������ايل،  الإداري 
والإعالم،  الت�شال  واملجتمعي،  الثقايف 
ملعيار  بالإ�شافة  وال�شتثمار  الت�شويق 

موؤ�شرات الأداء الرئي�شي.
ملعايري  القدم  كرة  اأكادمييات  وخ�شعت 
كالتايل:  ع��ن��ا���ش��ره��ا  ح����ددت  خم��ت��ل��ف��ة 
الن�شباط  وال���ت���ن���ظ���ي���م،  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
والنف�شي،  امل��ع��ريف  ال��ت��ط��ور  والأخ�����الق، 
الفني،  الأداء  العلمي،  التح�شيل  دع��م 
النتائج والإجنازات، وبالن�شبة للوحدات 
تقييمها  م���ع���اي���ري  ف���ك���ان���ت  ال���ط���ب���ي���ة 
الأداء  والتنظيم،  التخطيط  كالتايل: 
فئات  اأم��ا  والإجن���ازات،  والنتائج  الفني، 
املتميزة،  )امل����ب����ادرة  الإداري  ال���ت���ف���وق 
امل�������ش���روع امل�������ش���رتك امل���ت���م���ي���ز، ال���ن���ادي 
الن�شائية،  الريا�شة  تطوير  يف  املتميز 
املجتمعية،  امل�شوؤولية  يف  املتميز  النادي 
الت�شويق  يف  املتميزة  القدم  كرة  و�شركة 
يف  معايريها  فانح�شرت  وال�شتثمار( 

التخطيط، التنظيم، التنفيذ، والتقييم 
وال���ن���ت���ائ���ج، ف��ي��م��ا ك���ان���ت م��ع��اي��ري فئات 
التنفيذي  )امل���دي���ر  ال��وظ��ي��ف��ي  ال��ت��ف��وق 
املدرب  املتميز،  النا�شئ  الالعب  املتميز، 
جاءت  حيث  خمتلفة  املتميز(  امل��واط��ن 
املهارات،  الأداء،  ك��ال��ت��ايل:  ع��ن��ا���ش��ره��ا 
العوامل  الإجن�������از،  الإب��������داع،  ال��ت��م��ي��ز، 
والعوامل  الإجن����از،  ب�شاحب  املرتبطة 
ذات���ه. وك��ان جمل�س  ب��الإجن��از  املرتبطة 
دب���ي ال��ري��ا���ش��ي ق���د ك���رم ال��ف��ائ��زي��ن يف 
الدورة الثالثة التي اأقيمت العام املا�شي 
فازت  وال��ت��ي  الإداري  ال��ت��م��ي��ز  ف��ئ��ات  يف 
�شركة الأهلي لكرة القدم باملركز الأول 
نادي  وف��از  املتميزة،  القدم  ك��رة  ك�شركة 
الأول  باملركز  اخلا�شة  للريا�شات  دب��ي 
ال��ري��ا���ش��ي املتميز،  ال���ن���ادي  ع��ن ج��ائ��زة 
القدم  لكرة  الن�شر  اأكادميية  ف��ازت  كما 
القدم  ك��رة  اأكادميية  عن  الأول  باملركز 
املتميزة، فيما فاز نادي الن�شر الريا�شي 

اأف�����ش��ل وح���دة طبية  ب��امل��رك��ز الأول ع��ن 
يف ف��ئ��ة ال��ت��م��ي��ز امل��وؤ���ش�����ش��ي، ب��ي��ن��م��ا فاز 
الأهلي  النادي  من  حماد  خليفة  اأحمد 
التنفيذي  امل���دي���ر  ب��ج��ائ��زة  ال��ري��ا���ش��ي 

فئة  �شمن  ال��ق��دم  ك���رة  ب�شركة  املتميز 
التميز الوظيفي، كما مت تكرمي قدامى 
وهم:  التقديرية  الفئة  يف  الريا�شيني 
الغيث،  حميد  الع�شيمي،  علي  حممد 

�شيف  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  ال�شعفار،  اأح��م��د 
بن  بطي  البنا،  �شلطان  قا�شم  باحل�شا، 
ب�شر، �شبيب خان�شاحب، الدكتور حممد 

عبيد غبا�س، وعبداهلل نا�شر العامري.

جمل�ش دبي الريا�سي يكمل التح�سريات حلفل التفوق الريا�سي والتكرمي غدًا
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ام�س الأبطال 
الفائزين يف بطولة اأمريكا الوطنية جلوجيت�شو ال�شغار التي 
اقيمت مناف�شاتها يف مركز املوؤمترات بلو�س اأجنلو�س. ورافق 
جمل�س  ع��ام  مدير  القبي�شي  اأم��ل  الدكتورة  معايل  الالعبني 
اأبوظبي للتعليم وعبداملنعم الها�شمي رئي�س احتاد اجلوجيت�شو 
وحممد �شامل الظاهري نائب رئي�س الحتاد واملدير التنفيذي 
لقطاع العمليات املدر�شية ملجل�س اأبوظبي للتعليم وفهد علي 

للجوجيت�شو  الإم�����ارات  لحت���اد  التنفيذي  امل��دي��ر  ال�شام�شي 
وعدد من اأع�شاء الحتاد. فقد احرز لعبو ولعبات المارات 
ال�شغار امل�شاركون يف البطولة وعددهم 48 لعبا ولعبة 45 
ميدالية بواقع 15 ميدالية ذهبية و17 ميدالية ف�شية و13 
ميدالية برونزية حيث حققت الإمارات املركز الأول يف املجموع 
العام لالأ�شبال واملركز الثالث لفئة ال�شغار. وهناأ �شمو ال�شيخ 
هذه  على ح�شد  ال�شغار  الب��ط��ال  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
امليداليات والتفوق يف احراز مراكز متقدمة وم�شرفة متمنيا 
لهم املزيد من النت�شارات كما اعرب �شموه عن �شعادته بهذه 
اخلطوات اليجابية التي يقطعها لعبو ولعبات اجلوجيت�شو 

اللعبة  ان هذه  ي�شري اىل  ال�شنية وهو ما  املراحل  يف خمتلف 
. وقال  الألقاب واملراكز  ت�شري يف الجت��اه ال�شحيح يف ح�شد 
�شمو ويل عهد ابوظبي انكم حققت لأنف�شكم التميز ولبالدكم 
ال�شمعة الطيبة بف�شل جهودكم الكبرية و�شعيكم احلثيث يف 
تقدمي الف�شل م�شيدا �شموه بالروح العالية والثقة بالنف�س 
ال��ن��ت��ائ��ج ال��ط��ي��ب��ة م��ع م��ا يتمتع به  ال��ت��ي ع���ززت م��ن حتقيق 
بالتمارين  �شقلها  مت  عالية  وم��ه��ارات  ق��درات  من  الالعبون 
ال�شيخ حم��م��د بن  ال��ت��دري��ب��ات. وا���ش��ار �شمو  وامل��واظ��ب��ة ع��ل��ى 
الدولية  ال��ب��ط��ولت  امل�����ش��ارك��ة يف  اه��م��ي��ة  ن��ه��ي��ان اىل  اآل  زاي���د 
والحتكاك بالالعبني ا�شحاب اخلربات لن ذلك من �شانه ان 

امل�شتوى الفني والبدين والنف�شي لالعبني. وحث  يطور من 
حتقيق  موا�شلة  على  والفنيني  والداري���ني  الالعبني  �شموه 
اليها  و�شلت  ال��ت��ي  امل��ك��ان��ة  على  واملحافظة  املتميزة  النتائج 
من  املزيد  بتحقيق  وتعزيزها  الم��ارات  يف  اجلوجيت�شو  لعبة 
البطولت على امل�شتويني القاري والعاملي مع الخذ بالعتبار 
دوما التفوق يف املجال التعليمي وموا�شلة التح�شيل العلمي 

واملعريف لأنه مفتاح التقدم.
كبرية  ثقتنا  ان  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  �شمو  واك��د 
وا�شتحقاقهم  ج��دارت��ه��م  اث��ب��ت��وا  ال��ذي��ن  ال�شغار  بالالعبني 
لنيل امليداليات والفوز باملراكز املتقدمة وهذا ثمرة من ثمار 

ال�شيخ خليفة  ال�شمو  الذي يوليه �شاحب  الرعاية والهتمام 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل للريا�شات املختلفة 
ومتابعته امل�شتمرة لبنائه الالعبني وت�شجيعهم وحثهم على 
متميزة  انت�شارات  حتقيق  اج��ل  من  والعمل  اجلهد  موا�شلة 
وه���و م��ا ح��ق��ق��وه ب��ال��ف��ع��ل. م��ن ج��ان��ب��ه��م ع��رب ال��الع��ب��ون عن 
�شعاتهم بلقاء �شموه وتهنئته لهم بهذا الجناز موؤكدين على 
موا�شلة طريق ح�شد البطولت وتعزيز مهاراتهم با�شتمرار 
ومعاهدين �شموه على اثبات قدراتهم يف املناف�شة يف البطولت 
يف  الم���ارات  دول��ة  وت�شريف  متميزة  نتائج  وحتقيق  القادمة 

كافة املحافل . 

قال م�شوؤولون ام�س، اإن �شينزو ميوا قائد منتخب جنوب 
اأث��ن��اء حماولته  ن���اري  ال��ق��دم قتل بطلق  ل��ك��رة  اأف��ري��ق��ي��ا 
الدفاع عن �شديقته بعد اأن اقتحم رجالن منزلها قرب 
بايرت�س  اورلن���دو  ح��ار���س  وت��ويف  ل�شرقته  جوهان�شربج 
البالغ من العمر 27 عاما الأحد، متاأثرا باإ�شابته بطلق 
وهي  كومالو  كيلي  �شديقته  م��ن��زل  يف  ال�شدر  يف  ن���اري 
ممثلة ومغنية حملية يف بلدة فو�شلورو�س واأبلغ م�شوؤول 
�شالمة املجتمع �شيزاكيلي نكو�شي مالوباين ال�شحفيني 
يف موقع احلادث ت�شلل رجالن اإىل املنزل وطلبوا منهما 
والأ�شياء  الأم������وال  ع���ن  وال��ك�����ش��ف  امل��ح��م��ول��ة  ال��ه��وات��ف 

الثمينة. 
الرجلني كان  اأح��د  وتابع ح��اول �شينزو حماية كيلي لأن 
ي�شوب م�شد�شا نحوها وقالت ال�شرطة الأحد، اإن رجلني 
م�شاء  الثامنة  ال�شاعة  نحو  ك��وم��ال��و  م��ن��زل  اإىل  ت�شلال 
بالتوقيت املحلي )1800 بتوقيت جرينت�س(، حيث كان 
ميوا �شمن 7 اأ�شخا�س يف املنزل. وانتظر رجل ثالث خارج 
امل��ن��زل وف��ر الثالثة ه��ارب��ني ف��ور اإط���الق ال��ن��ار واأ�شافت 

ال�شرطة اأن ميوا تويف فور و�شوله اإىل امل�شت�شفى.
وقالت �شرطة جنوب اأفريقيا يف ح�شابها على تويرت نوؤكد 
نقدم  اأن  قبل  ن��ه��داأ  ل��ن  اأن��ن��ا  اأفريقيا  جنوب  يف  للجميع 

 150 مكافاأة  ال�شرطة  وعر�شت  العدالة  اإىل  ميوا  قتلة 
مل��ن يديل  اأف��ري��ق��ي )13700 دولر(  األ���ف ران���د ج��ن��وب 

مبعلومات عن اجلناة.
وارتدى ميوا �شارة قيادة منتخب جنوب اأفريقيا يف اآخر 4 
مباريات له يف الت�شفيات املوؤهلة لكاأ�س الأمم الأفريقية 
ولعب ميوا ال�شبت، عندما تاأهل فريقه لقبل نهائي كاأ�س 
 17 رابطة املحرتفني يف جنوب اأفريقيا وقتل اأكر من 
األف �شخ�س يف جنوب اأفريقيا بني اإبريل ني�شان 2013 
ومار�س اآذار 2014 يف زيادة بلغت 800 حالة عن العام 

ال�شابق وفقا لأرقام ال�شرطة.

ل�ســـو�ش يقتلـــون حـــار�ش جنـــوب اأفريقـيــــا

ا�صتقبل بعثة اجلوجيت�صو امل�صاركه يف بطولة اأمريكا الوطنية لل�صغار 

حممـــد بـــن زايــد: جهــودكــم حققــــت لكـــم التميــز ولبــالدكــم ال�سمعــة الطيبــة



     

كوكب املريخ ي�سبب العقم
حذر جمموعة من العلماء اأن احلياة على كوكب املريخ �شتكون م�شتحيلة 

لأن ق�شاء الوقت هناك قد ي�شبب العقم.
واأظهرت التجارب على اأن احليوانات املنوية لدى الرجال قد �شعفت من 
الذين  الذكور  الفئران  اأن  العلماء  وجد  حيث  العالية،  الإ�شعاع  م�شتويات 
ال�شغرى  اجل��اذب��ي��ة  حتاكي  التي  الطريقة  بنف�س  لأع��ل��ى  اأرج��ل��ه��م  رفعت 

اأ�شبحوا عقيمني.
لكوكب  الب�شري  اجلن�س  ا�شتعمار  اإمكانية  ح��ول  الآم���ال  ب��ددت  ال��درا���ش��ة 
اإىل  اأدت  ال�شغرى  اجلاذبية  فاإن  تا�س،  جوزيف  الدكتور،  وبح�شب  املريخ. 
�شعف احليوانات املنوية، حيث لوحظت تغريات على الفئران، التي مل تعد 

قادرة على اإنتاج احليوانات املنوية الفعالة.
اأن  اإل  املنوية،  الرغم من �شعف احليوانات  اأنه على  اإىل  الدرا�شة  واأ�شارت 
احليوانات كانت ل تزال لديها رغبة قوية يف التزاوج، موؤكدة اأن رائد ف�شاء 
الذكر ميكن اأن يعود دون اأي تغيري يف ال�شلوك اجلن�شي، ولكنه �شيقذف يف 

الفراغ غري مدرك مل�شكلته.
يذكر اأن وكالة اأبحاث الف�شاء نا�شا  تتيح لروادها بالفعل اإمكانية جتميد 

احليوانات املنوية اأو البوي�شات قبيل الإنطالق اإىل الف�شاء.
ب��وج��ود �شعوبات يف احل��م��ل، ووجدت  الإن���اث  ال��رائ��دات  اأف���ادت بع�س  كما 

درا�شات اأخرى اأن مباي�س اإناث الفئران يف الف�شاء كانت اأ�شغر بكثري

�سوين تطلق حتديثًا لنظام بالي �ستي�سن4
حتديث  لإط��الق  ت�شتعد  �شوين  �شركة  اأن  متخ�ش�شة  اأملانية  جملة  ذك��رت 
 28 الثالثاء  اليوم   4 �شتي�شن  ب��الي  الأل��ع��اب  جهاز  ت�شغيل  لنظام  جديد 

اأكتوبر ت�شرين الأول اجلاري.
من  العديد  يت�شمن  اجلديد   2.0 الفريموير  نظام  اأن  املجلة  واأو�شحت 
اإ�س بي ميوزك بالير  الوظائف املتطورة مثل وظيفة م�شغل املو�شيقى يو 
على  املخزنة  املو�شيقية  الأغ���اين  ت�شغيل  اإمكانية  للم�شتخدم  تتيح  التي 
وحدات الذاكرة الفال�شية ب�شيغ اأم بي 3 وام بي 4 واأم 4 اأي  و3 جاي بي 
. وميكن للم�شتخدم اإ�شفاء الطابع ال�شخ�شي على جهاز الألعاب اجلديد 
اليابانية  ال�شركة  تتيح  حيث  اجل��دي��دة،  امل��و���ش��وع��ات  وظيفة  خ��الل  م��ن 
اإمكانية تنزيل خلفيات خمتلفة جلهاز الألعاب بالي �شتي�شن 4، وهي متتاز 
يف بع�س الأحيان بر�شوم متحركة ديناميكية، عالوة على اإمكانية مواءمة 
األوان اخللفية ح�شب الرغبات ال�شخ�شية للم�شتخدم. وتعمل �شوين على 
ال�شابق، وميكن لالعب  الإ���ش��دار  امل��وج��ودة يف  ب��الي   �شار  تطوير وظيفة 
ال�شتفادة من هذه الوظيفة يف طلب امل�شاعدة من اأ�شدقائه، عندما يكون 
يف املواقف ال�شعبة، وعندئذ يتمكن �شديقه من التحكم يف جهاز الألعاب 
جديدة  ت�شنيف  وظيفة  التحديث  �شي�شمل  كما  الإن���رتن���ت.  ط��ري��ق  ع��ن 

ل�شمان املزيد من الو�شوح للمحتويات املثبتة على كون�شول الألعاب.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ال�ساونا �سر ر�ساقة 
بريتني �سبريز

�شتار  دي����ل����ي  ����ش���ح���ي���ف���ة  ك�������ش���ف���ت 
الأمريكية  املغنية  اأن  الربيطانية 
تق�شي  ���ش��ب��ريز  بريتني  احل�����ش��ن��اء 
ن���ح���و اأرب���������ع �����ش����اع����ات ي���وم���ي���ا يف 

ال�شاونا.
املغنية  اأ�����ش����دق����اء  اأن  واأ�����ش����اف����ت 
امل��ت��األ��ق��ة، ال��ب��ال��غ��ة م��ن ال��ع��م��ر 32 
م�شابة  �شبريز  اأن  ي��وؤك��دون  عاماً، 
بهاج�س التعرق يف منتجع بالنيت 
ه��ول��ي��وود يف ل����س ف��ي��غ��ا���س، حيث 
كبار  بجناح  دائمة  ع�شوية  لديها 

ال�شخ�شيات هناك.
بريتني:  من  مقرب  م�شدر  وق��ال 
اإن����ه����ا ت��خ��ط��ط خل�������ش���ارة ن���ح���و 2 
حبها  ب�شبب  يومياً،  ون�شف  كيلو 
اأنها  وت�����رى  ال���ب���خ���ار،  حل���م���ام���ات 
دون  ال���وزن  خل�شارة  رائ��ع��ة  و�شيلة 

اأي تدريب .
امت�شا�س  حت���ب  اأن���ه���ا  واأ�����ش����اف: 
وغالبا  وال�����ش����رتخ����اء،  احل�������رارة 
م���ا ت��ف��ع��ل ذل���ك ع��ل��ى دورت�����ني ملدة 

�شاعتني يف اليوم الواحد. 

يقطع اإ�سبعيه للح�سول على تعوي�سات 
33 عاماً من منطقة في�شوت�شاين  اأقدم مواطن ت�شيكي 
على عملية احتيال متثلت بقطع اأ�شبعني من رجله كي 
يح�شل من موؤ�ش�شات التاأمني الأربعة التي كان قد اأمن 
على نف�شه لديها �شد الإ�شابات على تعوي�شات التاأمني 
با�شم  الناطق  وذك��ر  القيمة.  مرتفعة  لي�شت  اأن��ه��ا  رغ��م 
�شركة جرايل  للتاأمني يريجي ت�شيفكا باأن الرجل ادعى 
باأن خزانة قدمية وثقيلة قد وقعت على رجله الأمر الذي 
ا�شطر الأطباء اإىل قطع اإ�شبعني له. واأ�شاف الناطق باأن 
امل�شفى  تاأمني دفعت للرجل بعد خروجه من  3 �شركات 
اأكر من 70 األف كورون اأي نحو 3500 دولر كتعوي�س 
اإجناز  �شركة ج��رايل  عملية  ب��داأت  فيما  الإ�شابة،  �شد 
ت�شديد املبلغ لكنها مل تدفعه كون حمققيها قد ا�شتبهوا 
بالأمر بعد معاينة املكان الذي قيل باأن احلادث وقع فيه 
وال�شتماع اإىل حيثياته. وقد اأدت حترياتهم الالحقة مع 
ال�شرطة اإىل الكت�شاف باأن هذا ال�شخ�س اتفق مع زميله 
على القيام بعملية قطع الإ�شبعني كي يح�شل على قيمة 
التاأمينات، الأمر الذي اعرتف به الرجل فيما بعد. وقد 
بال�شجن ملدة  ال��ذي حكم عليه  الق�شاء  اإىل  الأم��ر  اأحيل 
املبلغ الذي دفع  عام مع تاأجيل التنفيذ لعامني وباإعادة 

له من قبل موؤ�ش�شات التاأمني.

تفاجاأ بقطعة قما�ش يف بطنها
فوجئت �شعودية بالعثور على قما�س طبي كبري مرتوك يف 
بطنها ن�شي الطبيب اإزالته اأثناء خ�شوعها لعملية قي�شرية 
يف اإحدى امل�شت�شفيات مبنطقة خيرب ال�شعودية. تعر�شت 
ال�شعودية هدية مرجي الر�شيدي بعد مغادرتها امل�شت�شفى 
القي�شرية، وبعد مرور  للعملية  اإثر خ�شوعها  مل�شاعفات 
اأ�شبوعني تاأزم و�شعها ال�شحي وتوجهت للم�شت�شفى غري 
قطعة  وج��ود  ع��ن  الفحو�شات  تك�شف  اأن  تتوقع  مل  اأن��ه��ا 
قما�س داخل اأح�شائها. وبح�شب �شحيفة عكاظ ال�شعودية، 
ل�شتخراج  اأخ���رى  عملية  ال��ف��ور  على  للمري�شة  اأج��ري��ت 
الطبية  العناية  وتتلقى  منومة  زالت  وما  الطبي  ال�شا�س 
مبنطقة  ال�شحية  لل�شوؤون  العامة  املديرية  حتقق  فيما 
الالزمة.  الإج���راءات  لتخاذ  عاجل  ب�شكل  املنورة  املدينة 
واأفاد م�شاعد مدير عام ال�شوؤون ال�شحية مبنطقة املدينة 
املنورة للطب العالجي الدكتور اأن هناك خطوات متتالية 
من خالل جلان حتقيق تنتهي بلجنة �شرعية طبية ت�شمن 

اإن�شاف املري�س وامل�شت�شفى يف الوقت نف�شه.

جناة طفلة توقف قلبها 26 دقيقة
عادت مولودة بريطانية اإىل احلياة، بعد اأن توقف قلبها عن 
النب�س ملدة 26 دقيقة، بعد ولدتها مبا�شرة، حتى كاد الأطباء 
ميل  دي��ل��ي  �شحيفة  ذك���رت  كما  بنجاتها،  الأم���ل  يفقدوا  اأن 
)اأيلول(،  �شبتمرب   21 ولدت يف  الطفلة  وكانت  الربيطانية. 
ا�شتعاد نب�شه،  ولكن بقلب ل ينب�س، ودون بكاء، لكن قلبها 
اإىل  ت�شل  مل��دة  توقفه  بعد  القلبي،  الإنعا�س  عمليات  بف�شل 
بعد  منزلها  اإىل  العودة  من  ومتكنت  �شاعة،  الن�شف  ح��وايل 
التلف  بع�س  الطفلة عانت من  اأن  ورغ��م  �شهر من ولدتها. 
يف املخ، ومن املرجح اإ�شابتها بال�شلل الدماغي، اإل اأن والدتها 
بيكي �شيمب�شون)20 عاماً( اعتربت نف�شها الأم الأكر حظاً 
يف العامل، لأنها تعتقد باأن ابنتها ح�شلت على فر�شة للحياة، 

ومازالت قادرة اأن حت�شل على حياة جيدة م�شتقباًل .

توفيت داخل بيت الرعب !
توقف قلب فتاة اأمريكية عن العمل، وتوفت داخل بيت للرعب يف متنزه مبدينة مادي�شون الأمريكية، وكانت الفتاة 
بالهالوين يف متنزه  احتفال  وكانت يف  بالقلب،  اأوهايو مري�شة  من ولية  16 عاماً  العمر  البالغة من  كري�شتينا 
املتحدة  بالوليات  وي�شكن�شن  ولي��ة  عا�شمة  مادي�شون،  مدينة  يف   Land of Illusion Haunted Scream

الأمريكية، مع جمموعة من حوايل 100 من الأ�شدقاء واأفراد الأ�شرة. 
وقال اأفراد العائلة اأنها كانت داخل اأحد بيوت الرعب باملتنزه، عندما توقف قلبها فجاأة عن العمل. 

وقالت جدة ال�شبية بيتي بينغ  ملجلة Journal-News: كانت قد قطعت منت�شف الطريق، ثم فجاأة انهارت على 
الأر�س .  كانت الفتاة قد ولدت بفتق خلقي يف احلجاب احلاجز، مما مينع الرئتني من النمو ب�شكل طبيعي، واأُعلن 

عن وفاتها مبجرد و�شولها اىل م�شت�شفى حملي داخل املدينة. 
وجاء يف تقرير الوفاة باأنها ل متلك اإل رئة عاملة واحدة، الأمر الذي كان ي�شع �شغطا اإ�شافيا على القلب، وقال 
اأية  اربعة ا�شعاف حجمه الطبيعي، ما يجعله عر�شه للتوقف عن العمل يف  ات�شع  اأن جزء من قلبها قد  الأطباء 
حلظة.  و�شيقوم الأطباء باإجراء ت�شريح للجثة للوقوف على �شبب الوفاة على وجه الدقة ، وما اذا كان ال�شبب راجع 

للخوف ال�شديد الذي اأ�شابها داخل بيت الرعب، ما �شكل عبئا اإ�شافيا على القلب الذي مل يحتمل املجهود. 
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يتهم اجلن بحرق منزله 10 مرات
ا�شتنجد �شعودي بال�شرطة والدفاع املدين وهيئة الأمر باملعروف 
مرات   10 منزله  اح��رتاق  وراء  ال�شبب  لك�شف  املنكر  عن  والنهي 

متتالية خالل اأ�شبوعني فقط.
اأكد ال�شعودي بدر العنزي ل�شحيفة ال�شرق ال�شعودية اأن حمتويات 
فيه مع عبارة نرجع  املتعاقبة  النريان  ب�شبب  �شبه مدمرة  املنزل 
لك مكتوبة على جدار املنزل اخلارجي، وهو ما يوؤكد اأن هناك من 
يريد اأن ينتقم مني، و�شدق م�شمون العبارة، ورجعت النريان اإىل 

املنزل لأكر من مرة ويف اأكر من موقع .
اأن �شبهة  امل��دين يف منطقة حائل  الر�شمي للدفاع  املتحدث  واأك��د 
وتتوا�شل  العنزي  منزل  يف  املتكررة  احل��رائ��ق  وراء  تقف  جنائية 
التحقيقات لك�شف مالب�شات حوادث احلريق الغام�شة فيما يلمح 

�شاحب املنزل اإىل وجود جن وراء هذه النريان املتكررة.

طفلة تنقذ عائلتها ومتوت
لقيت طفلة يف ال�شاد�شة من عمرها م�شرعها، بعد اأن كانت �شبباً 
يف جناة والدتها واإخوتها الثالثة من حريق ن�شب ب�شقتهم بحي 

ال�شفا يف جدة. 
وبح�شب تقارير �شحفية �شعودية، فاإن الطفلة قامت باإيقاظ اأهلها 
من النوم واإبالغهم باحلريق، وقد تعذر على الأطفال ووالدتهم 
اخلروج وبداأ ال�شتغاثة بال�شراخ بحثاً عن طوق جناة، بينما قامت 

والدة الأطفال بحماية اأبنائها يف الغرف الداخلية. 
ويف ه���ذه الأث���ن���اء لح���ظ اأح����د اجل����ريان ب��ع��م��ارة جم����اورة دخان 
ال�شارع و�شعد باجتاه  اإىل  ال�شقة، فنزل من منزله  مت�شاعد من 
العمارة التي بها احلريق، ومتكن من ك�شر الباب اخلارجي املغلق 
من الداخل باملفتاح والدخول ب�شعوبة بالغة و�شط الدخان الكثيف 
واأل�شنة اللهب، واإخراج الأم وثالثة اأطفال بعد اأن اأ�شابهم الإعياء 

والختناق واحلروق. 
ال�شت �شنوات ملقاة يف مدخل ال�شالة  يف حني كانت الطفلة ذات 

نتيجة الختناق، ومل ي�شاهدها اأحد ب�شبب كثافة الأدخنة. 

ا�ستدعاء موظفة بعد وفاتها 
هددت وزارة الرتبية والتعليم الكويتية، اإحدى موظفاتها بوقف 
�شرف الراتب، ما مل تراجع الوزارة ب�شكل م�شتعجل لتقدمي بع�س 

البيانات، قبل اأن تكت�شف اأن املوظفة متوفاة منذ �شت �شنوات.
�شفة  يحمل  ر�شمي  كتاب  ال���وزارة، يف  يف  الإداري  القطاع  وطالب 
ال�شتعجال، بح�شور املوظفة للمراجعة يف مبنى ال�شوؤون الإدارية 
التابع للوزارة، م�شطحبًة معها بطاقة الأحوال ال�شخ�شية و�شورًة 

من جواز ال�شفر والبطاقتني املدنية والبنكية.
ة، التي كانت تعمل  لكن رداً من مدير اإدارة مدار�س الرتبية اخلا�شّ
الكتاب  يف  امل��ذك��ورة  املوظفة  اأن  ك�شف  وفاتها،  قبل  املوظفة  فيها 
2008، ولن ت�شتطيع احل�شور لتقدمي  العام  ال��وزاري توفيت يف 

البيانات املطلوبة.
ونقلت �شحيفة ال��راأي  الكويتية، عن م�شدر تربوي قوله، اإن ما 
بع�س  تعك�س  حقيقية  ماأ�شاة  ل��ل��وزارة،  الإداري  القطاع  يف  يجري 
موظفيها  ب��ي��ان��ات  م��ع  التعامل  يف  ال����وزارة  تعي�شه  ال���ذي  ال��واق��ع 

ماكنزي فوي خالل ح�صورها العر�ض الأول لفيلم بني النجوم على م�صرح TCL ال�صيني يف هوليوود. )رويرتز(والإهمال امل�شت�شري يف ا�شتقبال طلبات املراجعني.

�ساكريا تطرح خط 
اإنتاج لعب اأطفال 

املطربة  اأن  لت��ي��ن��ا  جم��ل��ة  اأك�����دت 
الكولومبية ذات الأ�شول اللبنانية 
ل�����ش��رك��ة في�شر  ان�����ش��م��ت  ���ش��اك��ريا 
ب��ري�����س وت��و���ش��ك ع��ل��ى ط����رح خط 
اإنتاج لعب اأطفال من ت�شميماتها.
�شاكريا  اأط���ف���ال  ل��ع��ب  جم��م��وع��ة 
الأوىل �شتحمل ا�شم خطوات اأوىل 
، ومن املقرر اأن تعر�س يف املتاجر 
الأمريكية  امل���ت���ح���دة  ب���ال���ولي���ات 

اعتباراً من نوفمرب القادم.
وبح�شب التقرير، جنحت النجمة 
6 لعب ل�شالح  العاملية يف ت�شميم 
مكعبات  ب��ي��ن��ه��ا  م����ن  ال�������ش���رك���ة، 
تغني  ق�������دم  وك��������رة  ب�������احل�������روف، 

املو�شيقى، واأ�شكال اأخرى. 
من  البالغة  �شاكريا،  و�شتقوم  هذا 
ال��ع��م��ر 37 ع���ام���اً، ب��ت��وج��ي��ه اأرب����اح 
�شندوق  اإىل  اجل���دي���د  امل�������ش���روع 
ال������ذي يحمل  اخل������ريي  ����ش���اك���ريا 
ا���ش��م ���ش��ن��دوق احل��اف��ي��ة ، وال���ذي 
التعليم  توفري  بهدف  تاأ�شي�شه  مت 
والغذاء لالأطفال باملناطق النائية 

يف كولومبيا.

حب�ش �سريين عبد الوهاب 6 اأ�سهر 
املطربة  حافظ،  اأحمد  امل�شت�شار  برئا�شة  ام�س  املقطم،  جنح  حمكمة  عاقبت 
�شريين عبد الوهاب باحلب�س ملدة 6 �شهور، وكفالة قدرها 500 جنيه، وتعوي�س 

مدين موؤقت قدره األفي جنيه.
على خلفية اتهامها ب�شب وقذف الفنان �شريف منري.

وكان املقدم اأحمد هدية، رئي�س مباحث �شرطة املقطم، تلقى بالغا من منري 
يحمل رقم 2014-3237 يفيد ت�شرره من جارته املطربة �شريين عبد الوهاب، 

ب�شبب �شقوط كمية من مياه التكييف على �شرفة منزله اأكر من مرة.
وجاء بالبالغ اأن العناية الإلهية اأنقذت اإحدى بناته عقب اإلقاء اأحد اأفراد اأ�شرة 

باملطربة  ابنته، وعندما عاتبها فوجئ  راأ���س  ت�شقط على  اأن  ك��ادت  الفنانة قطعة رخ��ام 
النيابة  وت��ول��ت  �شدها،  حم�شر  لتحرير  دفعه  مم��ا  للحياء،  خاد�شه  باألفاظ  توؤنبه 

التحقيق .

عندما تزداد امل�شاكل بني الزوجني، تتحول احلياة الزوجية اإىل 
جحيم ل يطاق، وي�شبح الطالق اأمراً حتمياً ل مفر منه، اإل اأن 
ت�شوية الطالق ومنح املراأة حقوقها التي تن�س عليها ال�شرائع 
اأك��ر امل��ع��وق��ات التي تقف حجر ع��رة يف  وال��ق��وان��ني، تعد م��ن 

طريق اإمتام عملية الطالق.
حالت   5 اأب��رز  الربيطانية  تليغراف   دايلي  �شحيفة  ون�شرت 

طالق يف التاريخ  كّلفت اأ�شحابها ثروات طائلة لإمتامها.
من  )اأيار(  مايو  �شهر  يف  روبولوفليفت�س  واإلينا  دمييرتي   1-
امللياردير  امل��ح��اك��م يف جينيف،  اإح���دى  األ��زم��ت  اجل����اري،  ال��ع��ام 
مليار   4.5 مبلغ  ب��دف��ع  روبولوفليفت�س  دمي��ي��رتي  ال��رو���ش��ي 
اإلينا، كما ح�شلت الزوجة على ح�شانة  دولر لزوجته ال�شابقة 

طفلتهما اآنا البالغة من العمر 13 عاماً.
ورجل  امل��ل��ي��اردي��ر  ت����زوج  واي��دي��ل�����ش��ت��ني   وج��و���ش��ل��ني  ل��ي��ك   2-
بريي�شيت  جو�شلني  من  وايديل�شتني  ليك  الفرن�شي  الأع��م��ال 
 2.5 دف��ع  اأن  بعد   ،1999 ع��ام  عنها  وانف�شل   ،1978 ع��ام 
التي  التجميلية  باجلراحة  جو�شلني  وا�شتهرت  دولر.  مليار 
اأجرتها لوجهها يف حماولة لإر�شاء زوجها، اإل اأن ما حدث كان 
العك�س متاماً، اإذا �شرخ ليك مفزوعاً عندما �شاهد وجهها بعد 
عملية التجميل، ورفعت جو�شلني ق�شية طالق يف املحكمة بعد 

اأن �شبطت زوجها مع امراأة اأخرى.

موردوخ واآنا  روبرت   3-
 يف ع��ام 1967، ت��زوج الإع��الم��ي الأ���ش��رتايل روب���رت موردوخ 
من اآنا تروف، وعا�س الزوجان �شوياً 32 عاماً، وانف�شال ب�شكل 
�شبه ودي عام 1999 من خالل ت�شوية دفع فيها روبرت 1.7 
مليار دولر لزوجته ال�شابقة. -4 بريين و�شالفيت�شا اإيكل�شتون  
بريين  الفورمول1  ل�شباقات  ال�شابق  التنفيذي  الرئي�س  تزوج 
التي  راديت�س،  �شالفيت�شا  الكرواتية  العار�شة  من  اإيكل�شتون، 
ت�شغره ب� 28 عاماً، ويف عام 2008، اأي بعد حوايل 23 عاماً 
من الزواج، رفعت �شالفيت�شا ق�شية اأمام املحكمة، طالبت فيها 
 1.2 على  وح�شلت  لزوجها،  ال�شيء  ال�شلوك  بحجة  بالطالق 
مليار دولر يف ت�شوية الطالق. -5 عدنان وثريا خا�شقجي  برز 
رجل الأعمال ال�شعودي عدنان خا�شقجي عام 1980 باعتباره 
ت��اج��ر ���ش��الح، وواح���د م��ن اأث���رى اأث��ري��اء ال��ع��امل، ب���روة قدرت 
وقتها بحوايل 4 مليار دولر، وامتلك خا�شقجي 12 منزًل من 
بينها منازل يف ماربيال و باري�س ومونتي كارلو وكان ومدريد، 
احليوانات  من  و100  العربية  للخيول  مزرعة  اإىل  بالإ�شافة 
النادرة ويخت بقيمة 75 مليون دولر. ويف عام 1960، تزوج 
من الربيطانية �شاندرا دايل، التي غريت ا�شمها اإىل ثريا عندما 
 1982 ع��ام  بينهما  الطالق  ت�شوية  ون�شت  الإ���ش��الم،  اعتنقت 

على دفع عدنان مبلغ 874 مليون دولر.

اأكرث حاالت الطالق تكلفة يف التاريخ  بيون�سيه تده�ش 
معجبيها باآية 

قراآنية 
بيون�شيه  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ف��ن��ان��ة  اأث����ارت 
ده�شة متابعيها ومعجبيها، بعدما 
بالعربية  اآية قراآنية  ن�شرت �شورة 
م��ن ���ش��ورة ال�����ش��رح ع��رب �شفحتها 

ال�شخ�شية مبوقع الن�شتغرام . 
ال�شورة  على  بيون�شيه  تعلق  ومل 
وهي  ح�شابها،  على  ن�شرتها  التي 
ك��ل��م��ات الآي����ة ال��ك��رمي��ة: َف�����اإَِنّ َمَع 
اْلُع�ْشِر ُي�ْشًرا. اإَِنّ َمَع اْلُع�ْشِر ُي�ْشًرا .

وبعدما كرت الت�شاوؤلت عن �شبب 
ن�شر املطربة ال�شمراء الأعلى اأجراً 
النجمة  ن�����ش��رت  ال�������ش���ورة،  ل��ت��ل��ك 
ي�شرا  امل�����ش��ورة  ل�شديقتها  ���ش��ورة 


