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�ضطــرنـــج النا�ضئيــــن بجنـــوب اأفريقيـــــا

عربي ودويل

ال�رشطة الفرن�ضية ت�ضيد بكفاءة اأجهزتنا 
الأمنية وتطبيقها اأرقى املعايري العاملية

الفجر الريا�ضي

اخبار المارات

حمللون: اتفاق فتح وحما�ص 
يحتاج اإىل تطبيق فوري

•• ال�شارقة-وام:

والرعاية  لل�سلم  العاملية  باملنظمة  احل�سنة  للنوايا  �سفريا   12 وج��ه 
والإغاثة التابعة للأمم املتحدة منهم 7 من مواطني الدولة ر�سالة اإىل 

�سعوب العامل بعنوان الإمارات اأيقونة ال�سلم.
اليوم  التي جاءت مبنا�سبة  ر�سالتهم  النوايا احل�سنة - يف  �سفراء  واأك��د 
21 �سبتمرب من كل عام - ان هذا اليوم  العاملي لل�سلم الذي ي�سادف 
يعد فر�سة للإقتداء بنهج دولة الإمارات التي �ستظل واحة لل�ستقرار 

والأمن ..وطالبوا ب�سرورة ن�سر روح ال�سلم والتفاهم والت�سامح.
وقال املهند�س طارق حمدان رئي�س جمل�س اأمناء نادي النوايا احل�سنة 
التابعة  والإغاثة  والرعاية  لل�سلم  العاملية  للمنظمة  الإقليمي  واملدير 
للأمم املتحدة يف ت�سريحات لل�سحافيني ان ر�سالة ال�سفراء جاءت يف 
هذا اليوم باعتباره منا�سبة مهمة كي يتذكر العامل امل�ساهمات العظيمة 
التي قدمها املغفور له باذن اهلل تعاىل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
الإن�سانية  وروؤي��ت��ه  ال��ع��امل  يف  ال�سلم  اأ�س�س  وتعميق  تعزيز  جم��ال  يف 
التقدم  لتحقيق  الطريق  هو  ال�سلم  ب��اأن  واإمي��ان��ه  الدولية  للعلقات 
احلروب  نبذ  اإىل  امل��ت��ك��ررة  ودع��وت��ه  املختلفة  ال��ع��امل  دول  يف  والتنمية 
درجة  كانت  مهما  م�سكلة  اأي  حل  على  واحلر�س  امل�سلحة  وال�سراعات 
ت�سري  ال��ذي  النهج  هو  هذا  واأن  ال�سلمية  بالطرق  ت�سابكها  اأو  تعقيدها 
عليه الإمارات حتت قيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة حفظه اهلل . واأ�سار اإىل اأن احتفال هذا العام ياأتي متزامنا 
حق  ب�ساأن  املتحدة  الأمم  لإع���لن  ال�30  ال�سنوية  ال��ذك��رى  حلول  م��ع 
ال�سعوب يف ال�سلم والذي تقرر اأن يكون مو�سوع اليوم العاملي لهذا العام 

حق ال�سعوب يف ال�سلم.                                        التفا�سيل )�س2(

   

دعا النه�سة اإىل عدم و�سع نف�سها يف �سّف الإخوان امل�سلمني

ال�سب�سي يحّذر من خطورة م�سروع الإ�سالم ال�سيا�سي
•• الفجر – تون�ص - خا�ص:

قال رئي�س حركة نداء تون�س الباجي قائد ال�سب�سي، يف حوار اإذاعي، 
اإّن حزبه لديه لوبي مثل الآخرين مو�سحا اأّن قوة ال�سغط والدعم 
اأّنه  على  و���س��ّدد  فيه  وثقتهم  للنداء  ال�سعب  حمّبة  يف  تتمّثل  ه��ذه 
الراأي  ا�ستطلعات  �سحية  باأّنهما  ذلك  مف�سرا  م�ستهدفان،  وحزبه 
التي تر�سحهما للفوز يف النتخابات الرئا�سية والت�سريعية واأ�ساف 
اأّن ا�ستهدافه بالت�سفية اجل�سدية والقتل هو اأمر طبيعي، مبّينا اأّنه 

حتت احلماية الأمنية منذ اأكرث من �سنة ون�سف.
بالغتيال  امل�ستهدفني  قائمة  راأ�س  اأ�سحى على  اإّنه قد  قائل  وتابع 
قبل حّمة الهمامي الناطق الر�سمي با�سم اجلبهة ال�سعبية، موؤكدا اأّن 
رئا�سة اجلمهورية  اأعلمته بذلك،علوة عن موؤ�س�سة  عديد اجلهات 
ومدير  من�سر  ع��دن��ان  ال�سابق  الرئا�سي  ال��دي��وان  م��دي��ر  يف  ممثلة 
ال�سب�سي، مفندا  الأمن الرئا�سي خلل لقائهما بنجله حافظ قائد 
هذه  وّظ��ف  ال�سب�سي  اإّن  فيها  ق��ال  التي  من�سر  ع��دن��ان  ت�سريحات 
امل�ساألة خدمة حلملته النتخابية، م�سريا اإىل اأّن عدنان من�سر طلب 
باأنه م�ستهدف  ال�سب�سي  قائد  ابنه حافظ  اإع��لم  اأمني  م�سوؤول  من 

بالغتيال. 
على �سعيد اآخر، نفى اأن يكون هناك تيار متطرف داخل النداء من 
�ساأنه اأن يقود مبواقفه البلد اإىل احلرب الأهلية مثلما كان قد �سّرح 
بذلك رئي�س حركة النه�سة را�سد الغنو�سي الذي كان قد دعاه اإىل 
تفريق  يتّم  ل  حّتى  لل�ستئ�ساليني  الإن�سات  وع��دم  النق�سام  نبذ 
التون�سيني ومتزيق وحدتهم.                                التفا�سيل )�س8(

 : العامل  ل�سعوب  احل�سنة  للنوايا  �سفريا   12

الإمارات اأيقونة ال�سالم 

وا�سنطن تهدد بتو�سيع العقوبات على جنوب ال�سودان 
•• نيويورك-رويرتز:

امل��ب��ع��وث الأم���ري���ك���ي اإىل جنوب  ب���وث  ق���ال دون���ال���د 
بالحباط  ت�سعر  التي  املتحدة  الوليات  اإن  ال�سودان 
ازاء البطء يف عملية ال�سلم بجنوب ال�سودان م�ستعدة 
لتو�سيع نطاق العقوبات على ال�سخ�سيات ال�سيا�سية 
املت�سارعة العنف  والع�سكرية ما مل تنهي الط��راف 
اأن الج���راءات الأخ��رية مبا يف  ب��وث  �سريعا.واأ�ساف 
على  املا�سي  ال�سبوع  فر�ست  التي  العقوبات  ذل��ك 
ال�سراع  الع�سكريني من جانبي  ال�سباط  اثنني من 

ا�ستهدفت ال�سارة اإىل ان الوليات املتحدة لن تتوانى 
عن التحرك �سد من يعرقل عملية ال�سلم.

وقد خل�ست كل الأطراف امل�ساركة يف املفاو�سات انه 
اكرث  ب�سكل  الم��ر  املتحاربة  الأط���راف  ت��اأخ��ذ  اذا مل 
جدية فانه �سيتحتم علينا فر�س املزيد من العقوبات 
لي�ست  املتحدة  ال��ولي��ات  ان  عليهم.وتابع  اخلطرية 
وحدها من عربت عن ذلك.وقتل ما ل يقل عن 10 
الف �سخ�س وفر اكرث من مليون من منازلهم منذ 
يف  الأول  ك��ان��ون  دي�سمرب  يف  العنيف  ال��ق��ت��ال  تفجر 

العا�سمة جوبا. 

حوثيون يحتفلون اأم�س با�ستباحة �سنعاء )رويرتز(

تدمري بع�س مقرات داع�س يف العراق و�سوريا اإثر �سربات قوات التحالف )ا.ف.ب(

•• عوا�شم-وكاالت:

الربيطاين  ال���وزراء  رئي�س  رج��ح 
ت�ستغرق  اأن  ك����ام����ريون  دي���ف���د 
�سنوات،  داع�����س  تنظيم  حم��ارب��ة 
وعرب عن ا�ستعداده لتوفري دعم 
اجلي�س  وم�����س��اع��دة  ل��ل��ع��راق��ي��ني 
مواجهة  ع���ل���ى  احل�����ر  ال�������س���وري 
مقاتلت  ق�سف  ت��زام��ن��اً  داع�����س 
لليوم  ام�����س  ام��ريك��ي��ة وع��رب��ي��ة 
من�ساآت  ال����ت����وايل  ع��ل��ى  ال���ث���ال���ث 
ل�سيطرة  خ����ا�����س����ع����ة  ن���ف���ط���ي���ة 
حني  يف  �سوريا  يف  داع�����س  تنظيم 
اىل  للن�سمام  بريطانيا  ت�ستعد 

التحالف يف العراق.
ك��ام��ريون يف جل�سة طارئة  واأك��د 
ام�������س اجلمعة  ال��ع��م��وم  مل��ج��ل�����س 
اململكة  ان�سمام  على  للت�سويت 
ال���دويل  ال��ت��ح��ال��ف  اإىل  امل��ت��ح��دة 
هذه  اأن  ال��دول��ة،  تنظيم  ملحاربة 
بل  اأ���س��ه��ر  يف  تنتهي  ل��ن  العملية 
�ست�ستمر �سنوات، اأعتقد اأنه علينا 

اأن ن�ستعد لهذا اللتزام.
اجلوية  ال�����س��رب��ات  اأن  واع���ت���رب 
وحدها لن تق�سي على التنظيم، 
على  بريطانيا  �ستعمل  ول��ذل��ك 

توجيه  ل�������س���ال���ح  ال����ربي����ط����اين 
���س��رب��ات ���س��د داع�����س ف���اإن بع�س 
�سيطالبون  امل��ح��اف��ظ��ني  ال���ن���واب 
كامريون بتو�سيع الغارات لت�سمل 
م�سلحي التنظيم يف �سوريا اأي�سا، 
اإن��ه غري م�ستعد  وق��ال كامريون 

لهذا اخليار الآن.
ال�سوري  امل��ر���س��د  اف����اد  م��ي��دان��ي��ا 
ال���ولي���ات  حل���ق���وق الن�������س���ان ان 
�سنت  ال��ع��رب  وحلفاءها  امل��ت��ح��دة 
من�سات  ع���ل���ى  ج����دي����دة  غ��������ارات 
ال���زور  دي���ر  نفطية يف حم��اف��ظ��ة 
يف �سرق �سوريا قرب احل��دود مع 

العراق.
ا���س��ت��ه��دف��ت غ�����ارات اجلمعة  ك��م��ا 
مدينة  يف  داع�����س  لعمليات  مقرا 
امل���ح���اف���ظ���ة ذات���ه���ا  امل����ي����ادي����ن يف 
بال�سافة  ن��ف��ط��ي��ة  وم���ن�������س���اآت 
املتطرف  ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م  م���وق���ع  اىل 
بح�سب  احل�����س��ك��ة،  حم��اف��ظ��ة  يف 

املر�سد.
واكد البنتاغون تنفيذ �سربات يف 
�سوريا دمرت دبابات للمتطرفني 
يف دير الزور و�سربات يف العراق 
يف حمافظة كركوك واىل الغرب 

من بغداد.

بريطانيا ترجح ا�ستمرار احلرب على التنظيم الإرهابي �سنوات

مقتل مئات الإرهابيني وتدمري من�ساآت نفطية ي�سيطر عليها داع�ش يف �سوريا 

•• �شنعاء-وكاالت:

�سارع  يف  احلوثيني  اآلف  احت�سد 
�سنعاء،  العا�سمة  �سمايل  املطار، 
ا���س��ت��ج��اب��ة ل��دع��وة زع��ي��م جماعة 
اإعلمياً  امل���ع���روف���ة  اهلل  اأن�������س���ار 
امل��ل��ك احلوثي،  ع��ب��د  ب��احل��وث��ي، 
لإحياء ما اأ�سموه بجمعة الن�سر، 
املتظاهرون  ف��ي��ه  تغيب  وق���ت  يف 
على  احلالية  لل�سلطات  امل��وال��ون 
غري عادتهم يف الأ�سابيع املا�سية.  
كما دعا الرئي�س اليمني احلوثيني 
�سنعاء  من  الن�سحاب  اإىل  ام�س 
التي ي�سيطرون عليها منذ الأحد 
اإياهم �سمنا بعدم  املا�سي متهماً 
احرتام اتفاق ال�سلم، يف حني مل 
للوزراء  جديد  رئي�س  تعيني  يتم 
الأربعاء كما كان متوقعاً. وت�ساءل 
متوجهاً اإىل احلوثيني ما اإذا كان 
بناء الدولة ومكافحة الف�ساد يتم 

بنهب البيوت..ال�سعبية يف حماية 
مكت�سبات الثورة.

ح�سابات  ت�سفية  اإن  ه��ادي  وق��ال 
بالثاأر،  امل�سكونة  العمياء  ال��ق��وة 
ول  ال����دول����ة  ت��ب��ن��ي  اأن  ل مي��ك��ن 
موؤ�س�ساتها الد�ستورية، ول ميكن 

بني  اجتماعي  ل�سلم  توؤ�س�س  اأن 
كل مكونات املجتمع.

مكافحة  كانت  اإذا  اأت�ساءل  وتابع 
بنهب  تتم  ال��دول��ة  وبناء  الف�ساد 
وموؤ�س�سات  واملع�سكرات  البيوت 

الدولة.

م�ساعدة العراقيني على حماربة 
التنظيم برياً.

يف  بال�ستمرار  ك��ام��ريون  وتعهد 
دع��م اجلي�س ال�����س��وري احل��ر مبا 
والتدريب  امل�سورة  م��ن  اأك��رب  ه��و 
ال��ف��ت��اك��ة، واأكد  والأ���س��ل��ح��ة غ��ري 
الدول  بالتعاون مع  التزام بلده 

التي ن�ساأ فيها تنظيم داع�س.
على  بامل�سادقة  ال��ن��واب  وط��ال��ب 
ت���وج���ي���ه �����س����رب����ات ج����وي����ة �سد 
�ساعقة،  جرائم  لرتكابه  داع�س 
مبا�سرا  ت��ه��دي��دا  ي�����س��ك��ل  ولأن�����ه 
ل��ربي��ط��ان��ي��ا، واأ����س���اف ه���ذا لي�س 
ب���ع���ي���دة،  م���ن���ط���ق���ة  ت����ه����دي����دا يف 

اإرهابي  لتهديد  عر�سة  �سنكون 
وعلى  املتو�سط  البحر  عر�س  يف 
اأع�������س���اء يف حلف  ب���ل���دان  ح�����دود 
قبل  )ناتو( من  الأطل�سي  �سمال 
مهاجمة  يف  نيتهم  اأب����دوا  اأف����راد 
ب��ري��ط��ان��ي��ا و���س��ع��ب��ه��ا. ورغ����م اأنه 
الربملان  ي�����س��وت  اأن  امل��رج��ح  م��ن 

ح�سود للحوثيني يف �سنعاء وغياب املوالني لل�سلطة

الرئي�ش اليمني: مكافحة الف�ساد ل تتم بنهب البيوت ويدعو احلوثيني لالن�سحاب  

مواقــيت ال�صالة
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الحتالل ي�سدد ح�سار الأق�سى والبلدة القدمية 
•• القد�ص املحتة-وكاالت:

اأعلنت �سرطة الإحتلل الإ�سرائيلية ام�س ن�سر مئات من قواتها يف حميط 
ال��ب��ل��دة ال��ق��دمي��ة يف ال��ق��د���س وع��ل��ى ب��واب��ات احل���رم ال��ق��د���س��ي، كما فر�ست 
لأداء �سلة اجلمعة.  ال�سريف  القد�سي  للحرم  امل�سلني  قيودا على دخول 
وا�سدرت �سرطة الإحتلل بيانا تو�سح فيه اأن هذه التدابري اتخذت بناء 
اإليها القيادة العليا  اأمينة ا�ستمعت  على معلومات ا�ستخباراتية وتقييمات 
لل�سرطة مفادها اأن �سبانا فل�سطينيني يعتزمون القيام مبا اأ�سمتها اأعمال 
الأمنية  القوات  وانت�سرت  الأق�سى.  امل�سجد  �سغب عقب �سلة اجلمعة يف 
على ثلث حلقات اأمنية، الأوىل عند بوابات امل�سجد الأق�سى، والثانية عند 
البلدة القدمية للقد�س، والثالثة عند نقاط التما�س يف الأحياء العربية يف 
البلدة، واأقيمت الكثري من احلواجز يف الطرق املوؤدية اإىل امل�سجد، وتقرر 

منع من هم دون اخلم�سني عاماً من ال�سلة يف الأق�سى.

اآثار الق�سف الهمجي لحياء حلب بالرباميل املتفجرة )اأ.ف.ب(

فل�سطينيون ي�سلون خارج اأ�سوار الق�سى بعد منعهم من قبل الحتلل )اأ.ف.ب(

•• عوا�شم-وكاالت:

باأن  ام�س اجلمعة  نا�سطون  اأف��اد 
العا�سمة  ه���ز  ���س��خ��م��اً  ان��ف��ج��ارا 
ال�������س���وري���ة دم�����س��ق واأج��������زاء من 
�سقوط  اإث��������ر  وذل��������ك  ري����ف����ه����ا، 
����س���اروخ اأر������س اأر������س ع��ل��ى حي 
ج��وب��ر ���س��رق ال��ع��ا���س��م��ة، يف حني 
بق�سف  وج���رح���ى  ق��ت��ل��ى  ���س��ق��ط 
الأثناء  وح��م�����س.يف  ح��ل��ب  ع��ل��ى 
ب���ني اجلي�س  ا���س��ت��ب��اك��ات  جت����ري 
احلر وقوات النظام على اأطراف 
دم�سق. ���س��رق  اجل��ن��وب��ي  املتحلق 
وت���اأت���ي ه���ذه ال��ت��ط��ورات يف وقت 
بلدات  م���ت���ف���رق���ة  غ�������ارات  ه�����زت 
دم�سق،  بريف  ال�سرقية  الغوطة 
ك��م��ا ���س��ن ال��ن��ظ��ام غ���ارت���ني على 
الزبداين  ملدنية  الغربي  اجل��ب��ل 
ب��ري��ف دم�����س��ق اأي�������س���ا.ويف حلب 
ثلثة  اإن  ب���ر����س  ���س��ه��ب��ا  ق���ال���ت 
اأ����س���خ���ا����س ق���ت���ل���وا ع���ل���ى الأق�����ل 
و���س��ق��ط ع���دد م��ن اجل��رح��ى اإثر 
اإلقاء الطريان املروحي برميلني 

متفجرين على حي ال�ساخور.

ك��م��ا ج���رت ام�����س ا���س��ت��ب��اك��ات بني 
النظام  وق��وات  املعار�سة  ال��ق��وات 
ق�سف  بينما  الربيج،  جبهة  على 
النظامي  امل�����روح�����ي  ال�����ط�����ريان 
���س��م��ال مدينة  ح���ن���درات  خم��ي��م 
متفجرين  ب���ربم���ي���ل���ني  ح����ل����ب 

وكذلك بع�س اأحياء حم�س.
العليا  املفو�سية  ق��ال��ت  اإن�����س��ان��ي��ا 
للمم املتحدة ل�سوؤون اللجئني 
����س���وري���ا  يف  احل��������رب  ان  ام���������س 

والعراق دفعت مزيدا من النا�س 
غنية  دول  اىل  اللجوء  طلب  اىل 
 2014 ع��ام  بلغت  الطلبات  وان 
رقما قيا�سيا مل يحدث منذ 20 
عاما.وذكرت ان نحو 330700 
 44 اىل  ال��ل��ج��وء  طلبوا  �سخ�س 
الأول  الن�سف  يف  �سناعية  دول��ة 
م���ن ال���ع���ام وه���و م���ا مي��ث��ل زي���ادة 
بن�سبة 24 يف املئة تقريبا مقارنة 

بنف�س الفرتة يف عام 2013.

اإنقاذ مئات الالجئني ال�سوريني قبالة قرب�ص
اإنفجار يف دم�سق و�سحايا بق�سف حلب وحم�ش

التقى الرئي�ص ال�سومايل واملبعوث الأمريكي اخلا�ص اإىل 
اأفغان�ستان وباك�ستان ووزراء خارجية ثمان دول يف نيويورك

عبد اهلل بن زايد يبحث مع بان كي مون ق�سايا 
ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا و مكافحة الرهاب 

•• نيويورك-وام:

اآل نهيان وزي��ر اخلارجية يف  زاي��د  ال�سيخ عبداهلل بن  التقى �سمو 
مقر الأمم املتحدة يف نيويورك فخامة الرئي�س ال�سومايل ح�سن 
�سيخ حممود وذلك على هام�س م�ساركته يف اأعمال الدورة ال� 69 

للجمعية العامة للأمم املتحدة.
اإىل  اآل نهيان  زايد  ال�سيخ عبداهلل بن  اللقاء نقل �سمو  ويف بداية 
الرئي�س ال�سومايل حتيات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
لل�سومال  �سموه  ومت��ن��ي��ات  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 

و�سعبها دوام الإ�ستقرار والتقدم والزدهار.
من جانبه حمل الرئي�س ال�سومايل..�سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان حتياته اإىل �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة ..موؤكدا حر�س 
والتي  الإم���ارات  الثنائية مع  اأوا���س��ر علقاتها  تعزيز  ب��لده على 
التي  املتميزة  للمكانة  نظرا  اهتماما خا�سا  بلده  توليها حكومة 
اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  التقى  الدولة.كما  اإليها  و�سلت 
نهيان وزير اخلارجية مع معايل بان كي مون الأمني العام للأمم 
املتحدة وذلك على هام�س م�ساركة �سموه يف الجتماعات الرفيعة 
امل�ستوى للدورة ال� 69 للجمعية العامة للأمم املتحدة. مت خلل 
اللقاء ا�ستعرا�س املواقف الثنائية امل�سرتكة جتاه م�ستجدات اأبرز 

ق�سايا ال�ساعة.                                               التفا�سيل )�س2(

باأفغان�ستان لطالبان  هجوم  يف  قتيل   100
•• كابول-اأ.ف.ب:

قتل ما بني ثمانني اىل مائة مدين وعنا�سر اأمن افغان، وقطعت روؤو�س 
ان�سحاب  على  ا�سهر  قبل  طالبان  حركة  �سنته  كبري  هجوم  يف  منهم   12
وكثفت  اجلمعة.  ام�س  م�سوؤولون  اف��اد  م��ا  على  الطل�سي،  احللف  ق��وات 
طالبان خلل ال�سيف هجماتهم يف عدة وليات افغانية م�ستفيدين من 
جرت  التي  الرئا�سية  النتخابات  نتائج  حول  كابول  يف  ال�سيا�سية  الزم��ة 
يف 14 يونيو. وركزت اخر حملة هجماتها على مقاطعة اجر�ستان بولية 
غزنة ال�سرقية بعد هجمات على وليات هلمند وقندهار ولوغار. و�سرح 
نائب حاكم ولية غزنة حممد علي احمدي لفران�س بر�س قطع املتمردون 
روؤو�س 12 مدنيا يف اربع قرى. وتابع لي�س لدينا ح�سيلة بالتف�سيل لكننا 
100 خلل ال�سبوع الخ��ري يف هذا  80 اىل  نقدر عدد القتلى مبا بني 
الهجوم، مو�سحا ان املئات من طالبان �ساركوا يف تلك املعارك �سد القوات 
تلك  يف  خطري  الو�سع  الراهن  الوقت  يف  ان  احمدي  وا�ساف  الفغانية. 
املقاطعة وقالت احلكومة املركزية انها ار�سلت تعزيزات واكد م�ساعد قائد 
الهجمات يف  املعلومات. وجت��ري هذه  تلك  ان�سايف  ا�سد اهلل  �سرطة غزنة 
خ�سم عملية �سيا�سية انتقالية يف كابول اثر اعلن فوز القت�سادي ا�سرف 
غني يف النتخابات الرئا�سية ال�سبوع املا�سي وت�سكيل حكومة وحدة وطنية 

مع خ�سمه عبد اهلل عبد اهلل الذي احتج على عمليات تزوير مكثفة.

را�سمو�سن يودع حلف الناتو
•• بروك�شل-اأ ف ب:

ودع اندر�س فوغ را�سمو�سن ام�س 
احللف الطل�سي الذي كان امينه 
ال����ع����ام ط������وال اك�����رث م����ن خم�س 
���س��ن��وات، يف ح�����س��ور خ��ل��ف��ه ين�س 
�ستولتنربغ. ويف اآخر ن�ساط علني 
ق���ام ب���ه، و���س��ع را���س��م��و���س��ن باقة 
يف  التذكاري  الن�سب  على  زه��ور 
���س��اح��ة ال�����س��رف مب��ق��ر احل��ل��ف يف 
الذين  للجنود  تكرميا  بروك�سل، 
ع��م��ل��ي��ات احللف  خ�����لل  ق���ت���ل���وا 
الطل�سي. ومل يدل المني العام 
الوزراء  رئي�س  للحلف،  اجل��دي��د 
ال�سابق  ال��ل��ي��ربايل  ال���دمن���ارك���ي 
ال�����ذي كانت  ���س��ت��ول��ت��ن��ربغ  ي��ن�����س 
ت��راف��ق��ه ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ا زوج��ت��ه اآن-

ميت، باأي ت�سريح.
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اأخبـار الإمـارات

�سرطة ال�سارقة حتتفل بتخريج دورة تقييم الأداء املوؤ�س�سي ملنت�سبيها املوارد الب�سرية بال�سارقة تنظم مقابالت التوظيف للباحثني عن عمل
••  ال�شارقة-وام:

 نظمت دائرة املوارد الب�سرية بال�سارقة خلل هذا ال�سبوع مقابلت 
املدين  ال��ط��ريان  دائ���رة  م��ع  بالتعاون  عمل  ع��ن  للباحثني  التوظيف 
وموؤ�س�سة ال�سارقة للإعلم وبلدية منطقة البطايح ودائرة النخطيط 
وامل�����س��اح��ة ودائ����رة ال���س��غ��ال ال��ع��ام��ة وب��ل��دي��ة مدينة ال�����س��ارق��ة ودائرة 
القت�سادية.  التنمية  ودائ����رة  ال���س��لم��ي  وامل��ن��ت��دى  امل��رك��زي��ة  امل��ال��ي��ة 
عدة  على  الوظيفية  للمقابلت  عمل  عن  الباحثني  تر�سيح  وي�ستند 
معايري منها اأقدمية الت�سجيل بربنامج ال�سارقة للتوظيف ومطابقة 
الوظيفة  ل�سغل  املطلوبة  وامل��وا���س��ف��ات  لل�سروط  العلمية  امل��وؤه��لت 
الفر�س  واإت��اح��ة  بالوظيفة  اخلا�سة  واملقابلت  الختبارات  واإجتياز 

الوظيفية لأبناء وبنات الوطن واإعطائهم امليزة التناف�سية يف احل�سول 
واإ�ستهدفت  واخل��ا���س.  احلكومي  بالقطاع  التوظيفية  الفر�س  على 
الباحثني عن  م��ن   43 امل��دين  ال��ط��ريان  ل��دائ��رة  التوظيف  مقابلت 
عمل من حملة موؤهل دبلوم تكنولوجيا املعلومات ل�سغل وظيفة �سابط 
�سلمة املرافق اخلارجية. وقابلت موؤ�س�سة ال�سارقة للإعلم 16 من 
الباحثني عن عمل من حملة موؤهل بكالوريو�س املحا�سبة ل�سغل وظيفة 
حما�سب وموؤهل الثانوية العامة ل�سغل وظيفية مرا�سل. وا�ستهدفت 
بلدية منطقة البطائح 12 من الباحثني عن عمل من حملة موؤهل 
بكالوريو�س العلقات العامة ل�سغل وظيفة �سابط م�سرتيات وموؤهل 
بكالوريو�س تكنولوجيا املعلومات ل�سغل وظيفة �سابط اداري  وموؤهل 

الثانوية العامة ل�سغل وظيفة امني خمزن  . 

••  ال�شارقة-وام:

امل�ساندة  واخل��دم��ات  امل���وارد  ع��ام  مدير  بيات  را���س��د  حممد  العقيد  �سهد   
املوؤ�س�سي  الأداء  تقييم  دورة  تخريج  ال�سارقة  ل�سرطة  العامة  بالقيادة 
مب�ساركة 29 �سابطا من خمتلف الإدارات ب�سرطة ال�سارقة. واأكد العقيد 
وفق اخلطة  الب�سرية  كوادرها  تطوير  على  ال�سارقة  �سرطة  بيات حر�س 
ال�سرطية  ال��ق��ي��ادة  لتوجيهات  وجت�سيدا  للتطورات  امل��واك��ب��ة  التدريبية 
ورفع  ال�سباط  مهارات  و�سقل  وتاأهيل  التدريبية  باملنظومة  بالهتمام 
كفاءتهم العلمية والعملية لتمكينهم من القيام مبهامهم على اأكمل وجه . 
وقال اإن هذه الدورة تهدف اإىل تنمية معارف وقدرات ومهارات امل�ساركني 
التنظيمية  الت�سالت  حت�سني  يف  واأهميته  املوؤ�س�سي  الأداء  تقييم  ح��ول 

القيا�س  اأدوات  خ���لل  م��ن  امل��وظ��ف��ني  اأداء  وت��ط��وي��ر  ال��ف��اع��ل��ي��ة  وحت��ق��ي��ق 
الحتياجات  حتديد  يف  مهاراتهم  تنمية  عن  ف�سل  العملية  وتطبيقاتها 
ال��ت��دري��ب��ي��ة والأ���س��ال��ي��ب ال��ع��ل��م��ي��ة احل��دي��ث��ة لإع�����داد ال���ربام���ج واخلطط 
دكتور  العقيد  وتناول  للموظف.  ال�سخ�سية  املهارات  تنمية  يف  التدريبية 
تنمي  التى  املحاور  العديد من  ال��دورة  القحطاين حما�سر  حممد عبيد 
واأهداف  وفوائده  املوؤ�س�سي  الأداء  جمال  يف  الإخت�سا�س  �سباط  مهارات 
وال�سفات  والنتائج  اخل�سائ�س  على  تقوم  التى  وعواملها  التقييم  عملية 
بيات  را���س��د  حممد  العقيد  ق��ام  ال���دورة  خ��ت��ام  ويف  للموظف.  ال�سخ�سية 
بت�سليم ال�سهادات للخريجني متمنيا للجميع التوفيق يف مهامهم العملية 
داعيا ال�سباط اخلريجني اىل تطبيق ما اأخذوه من العلم واملعرف��ة كل يف 

جمال اخت�سا�سه. 

عبداهلل بن زايد يلتقي بان كي مون ورئي�ش الدورة احلالية للجمعية العامة لالمم املتحدة 
••  نيويورك-وام:

بن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  ال��ت��ق��ى   
زايد اآل نهيان وزير اخلارجية مع 
العام  الأم��ني  بان كي مون  معايل 
للأمم املتحدة وذلك على هام�س 
الجتماعات  يف  ���س��م��وه  م�����س��ارك��ة 
 69 ال���  ل��ل��دورة  امل�ستوى  الرفيعة 
املتحدة.  ل��لأمم  العامة  للجمعية 
ا�ستعرا�س  ال����ل����ق����اء  خ������لل  مت 
جتاه  امل�سرتكة  الثنائية  امل��واق��ف 
ال�ساعة  ق�سايا  اأب���رز  م�ستجدات 
مبنطقة  منها  املت�سلة  �سيما  ل 
اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق 
والدولية  الق��ل��ي��م��ي��ة  واجل����ه����ود 
امل����ب����ذول����ة مل���ك���اف���ح���ة الره���������اب يف 
ب��ح��ث تطورات  ك��م��ا مت  امل��ن��ط��ق��ة. 
الأزم��������ة ال�������س���وري���ة وال���و����س���ع يف 
ال���ع���راق وال��ي��م��ن وليبيا  ك���ل م���ن 
وم�ستجدات الق�سية الفل�سطينية 

وعملية ال�سلم يف ال�سرق الأو�سط 
ال�سيا�سية  امل��ل��ف��ات  م���ن  وغ���ريه���ا 
الأخرى. و�سملت مباحثات �سموه 
م���ع ب����ان ك���ي م����ون ���س��ب��ل تطوير 
دولة  بني  امل�سرتك  التعاون  اأوج��ه 
املتحدة  الأمم  ومنظمة  الم���ارات 
املختلفة  وب���راجم���ه���ا  ووك���الت���ه���ا 
الإن�سانية  امل����ج����الت  يف  خ��ا���س��ة 
بجهود  وامل���ت�������س���ل���ة  وال���ت���ن���م���وي���ة 
امل����راأة والطاقة  الآرت���ق���اء مب��ك��ان��ة 
تغري  ظاهرة  وتداعيات  املتجددة 
على  الت�����ف�����اق  مت  ح���ي���ث  امل�����ن�����اخ 
العلقات  ه�����ذه  ت���ع���زي���ز  اأه���م���ي���ة 
املرحلة  يف  وت��ط��وي��ره��ا  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
اآليات  تطوير  ذل��ك  يف  مبا  املقبلة 
الكوادر  تبادل  جم��ال  يف  ال�سراكة 
ح�سر  اجلانبني.  ب��ني  وال��ك��ف��اءات 
�سلطان  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  ال��ل��ق��اء 
ب��ن اأح��م��د ���س��ل��ط��ان اجل��اب��ر وزير 
دولة و�سعادة ال�سفرية لنا ن�سيبة 

امل��ن��دوب��ة ال��دائ��م��ة ل��ل��دول��ة لدى 
�سمو  ال��ت��ق��ى  ك��م��ا  امل��ت��ح��دة.  الأمم 
نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ عبداهلل 

امل�سرتكة  م��واق��ف��ه��م��ا  ا���س��ت��ع��ر���س��ا 
اأعمال  ب���ن���ود ج�����دول  اأب������رز  جت����اه 
العامة  للجمعية  احلالية  ال��دورة 

كافة املو�سوعات التي �ستت�سمنها 
مداولت الدورة لهذا العام متمنيا 
له كل التوفيق يف رئا�سته احلالية. 

�سام  م���ع  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ق��ر  يف 
ال����دورة  رئ��ي�����س  كوتي�سا  ك��اه��ام��ب��ا 
ال��ع��ام��ة حيث  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة   69 ال����� 

اجلمعية  لرئي�س  �سموه  وج���دد   .
بالتعاون  الإم������ارات  وف���د  اإل���ت���زام 
يف  مكتبه  اأع�ساء  كافة  وم��ع  معه 

ال�سفرية لنا  �سعادة  اللقاء  ح�سر 
للدولة  ال��دائ��م��ة  امل��ن��دوب��ة  ن�سيبة 

لدى الأمم املتحدة. 

عبداهلل بن زايد يلتقي الرئي�ش ال�سومايل 

ر�سالة من 12 �سفريا للنوايا احل�سنة ل�سعوب العامل : الإمارات اأيقونة ال�سالم  

اجتماعات للربملان العربي ل�سياغة م�سروع 
الوثيقة العربية حلقوق املراأة العربية بالقاهرة 

••  نيويورك-وام:

وزير  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  التقى 
فخامة  نيويورك  يف  املتحدة  الأمم  مقر  يف  اخلارجية 
على  وذل���ك  حم��م��ود  �سيخ  ح�سن  ال�����س��وم��ايل  الرئي�س 
للجمعية   69 ال���  ال����دورة  اأع��م��ال  يف  م�ساركته  هام�س 

العامة للأمم املتحدة.
اآل  زاي��د  ال�سيخ عبداهلل بن  اللقاء نقل �سمو  ويف بداية 
ال�سمو  �ساحب  حتيات  ال�سومايل  الرئي�س  اإىل  نهيان 
الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة 
الإ�ستقرار  دوام  و�سعبها  لل�سومال  �سموه  اهلل ومتنيات 

والتقدم والزدهار.

م��ن ج��ان��ب��ه ح��م��ل ال��رئ��ي�����س ال�����س��وم��ايل..���س��م��و ال�سيخ 
ال�سمو  اإىل �ساحب  نهيان حتياته  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل 
رئي�س الدولة ..موؤكدا حر�س بلده على تعزيز اأوا�سر 
حكومة  توليها  والتي  الإم���ارات  مع  الثنائية  علقاتها 
بلده اهتماما خا�سا نظرا للمكانة املتميزة التي و�سلت 

اإليها الدولة.
ومت خلل اللقاء بحث علقات التعاون الثنائية و�سبل 
التطورات  اآخ��ر  اإىل  اإ�سافة  املجالت  �ستى  تطويرها يف 
يف  الأو�ساع  تطورات  �سمنها  ومن  والدولية  الإقليمية 
املنطقة اإ�سافة اإىل تبادل وجهات النظر حول عدد من 
اأع��م��ال الأمم  امل��ط��روح��ة على ج��دول  ال��دول��ي��ة  امل�سائل 

املتحدة.  

•• ال�شارقة-وام:

العاملية  باملنظمة  احل�سنة  ل��ل��ن��واي��ا  ���س��ف��ريا   12 وج���ه   
لل�سلم والرعاية والإغاثة التابعة للأمم املتحدة منهم 
7 من مواطني الدولة ر�سالة اإىل �سعوب العامل بعنوان  

الإمارات اأيقونة ال�سلم .
التي جاءت  النوايا احل�سنة - يف ر�سالتهم  واأكد �سفراء 
مب��ن��ا���س��ب��ة ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ل��ل�����س��لم ال����ذي ي�����س��ادف 21 
�سبتمرب من كل عام - ان هذا اليوم يعد فر�سة للإقتداء 
لل�ستقرار  واح���ة  �ستظل  ال��ت��ي  الإم������ارات  دول���ة  بنهج 
والأمن ..وطالبوا ب�سرورة ن�سر روح ال�سلم والتفاهم 
والت�سامح. وقال املهند�س طارق حمدان رئي�س جمل�س 
الإقليمي للمنظمة  النوايا احل�سنة واملدير  نادي  اأمناء 
للأمم  ال��ت��اب��ع��ة  والإغ���اث���ة  وال��رع��اي��ة  لل�سلم  ال��ع��امل��ي��ة 
ال�سفراء  ر�سالة  ان  لل�سحافيني  ت�سريحات  يف  املتحدة 
باعتباره منا�سبة مهمة كي يتذكر  اليوم  جاءت يف هذا 
امل��غ��ف��ور له  ال��ت��ي ق��دم��ه��ا  امل�����س��اه��م��ات العظيمة  ال��ع��امل 
يف  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  ت��ع��اىل  اهلل  ب���اذن 
وروؤيته  العامل  يف  ال�سلم  اأ�س�س  وتعميق  تعزيز  جم��ال 
الإن�����س��ان��ي��ة ل��ل��ع��لق��ات ال��دول��ي��ة واإمي���ان���ه ب���اأن ال�سلم 
العامل  دول  يف  والتنمية  التقدم  لتحقيق  الطريق  هو 
املختلفة ودعوته املتكررة اإىل نبذ احلروب وال�سراعات 

امل�سلحة واحلر�س على حل اأي م�سكلة مهما كانت درجة 
تعقيدها اأو ت�سابكها بالطرق ال�سلمية واأن هذا هو النهج 
ال�سمو  الإم��ارات حتت قيادة �ساحب  ال��ذي ت�سري عليه 
اآل نهيان رئي�س الدولة  حفظه  ال�سيخ خليفة بن زايد 
اهلل . واأ�سار اإىل اأن احتفال هذا العام ياأتي متزامنا مع 
املتحدة  الأمم  لإع��لن  ال�30  ال�سنوية  الذكرى  حلول 
اأن يكون  ت��ق��رر  وال����ذي  ال�سلم  ال�����س��ع��وب يف  ب�����س��اأن ح��ق 
مو�سوع اليوم العاملي لهذا العام حق ال�سعوب يف ال�سلم 
حيث تعد هذه الذكرى ال�سنوية فر�سة مثالية لتاأكيد 
اأجلها  من  اأن�سئت  التي  بالغايات  املتحدة  الأمم  التزام 
املنظمة واملبادئ التي قامت عليها يف الوقت الذي ي�سري 
فيه اإعلن الأمم املتحدة اإىل اأن تعزيز ال�سلم اأمر حيوي 

لل�ستمتاع بكامل حقوق الإن�سان.
ت��ق��دم من��وذج��ا عمليا للعامل  اأن دول���ة الإم�����ارات  واأك���د 
وال�ستقرار  ال�����س��لم  ب��ني  الوثيقة  ال��ع��لق��ة  يثبت  كله 
وبني  جانب  من  والنفتاح  والو�سطية  الع��ت��دال  وقيم 
اآخ��ر وهو من��وذج ملهم يف  والنه�سة من جانب  التقدم 
الب�سرية  تعي�سها  التي  واملعقدة  ال�سعبة  الظروف  ظل 
ال�ستقرار  وعدم  وال�سدام  ال�سراع  اأ�سباب  فيها  وتكرث 
ويعاين  ال��ع��امل  م��ن  ع��دة  الأب��ري��اء يف مناطق  وي�سقط 
النزاعات  جراء  �سعبة  معي�سية  ظروفا  الب�سر  مليني 

وال�سراعات امل�سلحة. 

••  القاهرة-وام:

 تبداأ يف القاهرة غدا اأعمال جلنة اخلرباء املكلفة باإعداد 
امل�سروع  �سمن  امل��راأة  حلقوق  العربية  الوثيقة  م�سروع 
الذي ينفذه الربملان العربي لعقد موؤمتر بعنوان  املراأة 
حلقوق  عربية  وثيقة  نحو  الع�سر:  وحتديات  العربية 
املراأة والذي ي�ستهدف اإ�سدار وثيقة عربية حلقوق املراأة 
تكون اإطارا ت�سريعيا ومرجعا يف �سن القوانني اخلا�سة 
باملراأة العربية وميثاقا يحظى بالتوافق العربي واإجماع 

اخل�سو�سية  مراعيا  العربية  الوطنية  ال��ربمل��ان��ات  ك��ل 
تعقد  العربية.  للمراأة  والواقعية  الثقافية واحل�سارية 
الجتماعات بح�سور معايل اأحمد بن حممد اجلروان 
رئي�س الربملان العربي واأع�ساء اللجنة الفرعية املنبثقة 
والثقافية  والرتبوية  الجتماعية  ال�سوؤون  جلنة  من 
واملراأة وال�سباب برئا�سة �سعادة الدكتورة نوال الفاعوري. 
اللجنة  اأع�ساء  مع  اخل��رباء  جلنة  اجتماعات  وتناق�س 
الفرعية على مدار يومني ما خل�ست اإليه ور�سات العمل 

اخلم�س التي مت تنظيمها.

عبداهلل بن زايد يلتقي املبعوث الأمريكي اخلا�ش اإىل اأفغان�ستان وباك�ستان

 عبداهلل بن زايد يلتقي وزراء خارجية ثمان دول يف نيويورك

••  نيويورك-وام:

دانيال  اآل نهيان وزير اخلارجية مع  زايد  ال�سيخ عبداهلل بن  التقى �سمو   
على  وباك�ستان  افغان�ستان  اإىل  اخلا�س  املتحدة  الوليات  مبعوث  فلدمان 

هام�س م�ساركته يف الدورة ال� 69 للجمعية العامة للأمم املتحدة.
اأفغان�ستان  م��ن  ك��ل  يف  ال�سيا�سي  الو�سع  م�ستجدات  بحث  اللقاء  ت��ن��اول 
التي  والتنموية  والقت�سادية  الأمنية  التحديات  وا�ستعرا�س  وباك�ستان 
والدويل  القليمي  الدعم  تعزيز  اأهمية  على  التفاق  مت  حيث  تواجههما 
الأمن  اإ�ستعادة  ل�سمان  البلدين  حكومتا  تبذلها  التي  وامل�ساعي  للخطط 
والإ���س��ت��ق��رار ال��داخ��ل��ي وت��ع��زي��ز ال�����س��لم وال��ت��ع��اون فيما ب��ني البلدين ول 
ال�سيخ عبداهلل بن  اأح��اط �سمو  �سيما يف جم��الت مكافحة الره���اب. وق��د 
زايد اآل نهيان املبعوث الأمريكي باجلهود واملبادرات التي بذلتها ول تزال 
امل�ساعدات الإن�سانية  دولة الم��ارات مبا يف ذلك موا�سلة تقدميها لأوجه 
والتنموية لتعزيز اأوا�سر العلقات الثنائية امل�سرتكة للإمارات مع هذين 
البلدين. ح�سر اللقاء �سعادة اللواء فار�س الزروعي م�ساعد وزير اخلارجية 
لل�سوؤون الأمنية والع�سكرية و�سعادة ال�سفرية لنا ن�سيبة املندوبة الدائمة 

للدولة لدى الأمم املتحدة. 

••  نيويورك-وام:

بن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو   وا���س��ل 
اخلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
ع��دد من  مع  لقاءاته  نيويورك  يف 
يف  امل�ساركة  ال��دول  خارجية  وزراء 
العامة  للجمعية   69 ال���  ال����دورة 
�سموه  التقى  املتحدة. فقد  للأمم 
- على ح��ده - م��ع ك��ل م��ن معايل 
ادجار رنكنيز وزير خارجية لتفيا 
وم��ع��ايل ن��ي��ك��ول ب��وب��و���س��ك��ي وزير 
خارجية مقدونيا ومعايل هيكتور 
خارجية  وزي��ر  تيمرمان  ماركو�س 
بازوم  وم��ع��ايل حممد  الأرج��ن��ت��ني 
والتعاون  اخلارجية  ال�سوؤون  وزير 
النيجر  الأف��ري��ق��ي يف  والإن���دم���اج 
وم���ع���ايل ���س��ريغ��ي لف�����روف وزير 
خ��ارج��ي��ة رو���س��ي��ا وم���ع���ايل ل����وران 
اخلارجية  ال�سوؤون  وزي��ر  فابيو�س 
فرن�سا  يف  ال����دول����ي����ة  وال���ت���ن���م���ي���ة 
وم���ع���ايل دي��ت��م��ري ب��و���س��ات��ي وزي���ر 
ت�سارلز  وم��ع��ايل  األبانيا  خارجية 
فرنانديز وزير ال�سوؤون اخلارجية 
انتيغوا  بدولة  الدولية  والتجارة 
وب���رب���ودا. ت��ن��اول��ت ال��ل��ق��اءات بحث 
العلقات الثنائية و�سبل تطويرها 
ال�سيا�سية  امل���ج���الت  خم��ت��ل��ف  يف 
والإقت�سادية والتجارية والثقافية 
تبادل  ج���ان���ب  اىل  وال�������س���ي���اح���ي���ة 
املواقف ال�سيا�سية ووجهات النظر 
الإهتمام  ذات  الق�سايا  اأب���رز  اإزاء 
جدول  على  وامل��ط��روح��ة  امل�سرتك 
فيها  مب��ا  العامة  اجلمعية  اأع��م��ال 
ب���ح���ث م�������س���ت���ج���دات الأو�������س������اع يف 
املنطقة وبالأخ�س اجلهود الدولية 
ملكافحة الإره��اب. كما مت التوقيع 
خارجية  وزي��ر  مع  اللقاء  ختام  يف 
لتفيا على اتفاقية خدمات النقل 
�سعادة  ال��ل��ق��اءات  اجل����وي. ح�����س��ر 
ال���زروع���ي م�ساعد  ف���ار����س  ال���ل���واء 
الأمنية  لل�سوؤون  اخلارجية  وزي��ر 
لنا  ال�سفرية  و�سعادة  والع�سكرية 
للدولة  ال��دائ��م��ة  امل��ن��دوب��ة  ن�سيبة 

لدى الأمم املتحدة. 
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امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القويني

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

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

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

ال�سارقة
�سيدلية م�سافى                      5732221 
�سيدلية حمد                          5582800
�سيدلية مكة                           5656994 
�سيدلية الرازى                      5565262 
�سيدلية نادين                        5733311 
�سيدلية ابن  �سينا الكورني�س  5726885 
�سيدلية ال�سارقة                    5623850 

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292
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 04 فاك�س  :                           2097777 
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خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

وزارة الداخلية ت�ستعر�ش جهودها يف جمال حماية الطفل امام موؤمتر دويل يف اليابان
••  ابوظبي-وام:

املوؤمتر  يف  الطفل  حماية  جمال  يف  جهودها  الداخلية  وزارة  ا�ستعر�ست   
الدويل الع�سرين للجمعية الدولية لوقاية الأطفال من الإ�ساءة والإهمال 
الذي عقد يف مدينة ناغويا اليابانية حتت �سعار نحو جمتمعات حمورها 
ونالت جتارب   . امل�ستقبل   اأج��ل  والعمل من  املا�سي  التعلم من   : الطفل 
وزارة الداخلية يف جمال حماية الطفل ا�ستح�سان احلا�سرين ..واأعربت 
وفود عدة عن تعزيز تعاونها ملعرفة املزيد من التطورات يف الإمارات اأثناء 
وكندا  الأمريكية  املتحدة  الوليات  وفود  مع  اجلانبية  اللقاءات  من  عدد 
واأ�سرتاليا ومنظمي املوؤمتر. وجاءت م�ساركة وفد وزارة الداخلية جت�سيدا 

اأكرث  ت�سبح من  اأن  اإىل  وتطلعها  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  لروؤية 
خليفة  حممد  الدكتور  الرائد  وق��ال  العامل.  يف  للأطفال  اأمانا  الأماكن 
العليا حلماية الطفل مدير مبادرة حماية  اللجنة  اآل علي ع�سو ومقرر 
الدكتور  ال��ل��واء  حر�س  اإط��ار  يف  ج��اءت  امل�ساركة  اإن  الوفد  رئي�س  الطفل 
جمل�س  رئي�س  نائب  �سمو  ملكتب  العام  الأم��ني  النعيمي  خلريباين  نا�سر 
الوزراء وزير الداخلية رئي�س اللجنة العليا حلماية الطفل على امل�ساركة 
امل�ساعدة  لتقدمي  الدولية  اجلهود  ت�ستعر�س  التي  العاملية  امل��وؤمت��رات  يف 
هذه  مثل  اأن  وا���س��اف  تهددهم.  التي  الأخ��ط��ار  م��ن  للأطفال  واحلماية 
امل�ساركات ت�سهم يف تعزيز التعاون الدويل الذي له دور وا�سح يف نقل وتبادل 
املبادرات  على  والتعرف  العاملية  املمار�سات  اأف�سل  على  والط��لع  املعارف 

وفد  تواجد  اأن  واأو���س��ح  املهم.  املجال  ه��ذا  يف  ال��رائ��دة  الدولية  وامل�ساريع 
وزارة الداخلية يف هذا املوؤمتر اأتاح الفر�سة لعر�س وتبادل الآراء والأفكار 
الفئات  اإذ �سمل خمتلف  واملمار�سات واخل��ربات يف جمال حماية الأطفال 
والتخ�س�سات العلمية التي تقوم بالأدوار املختلفة يف املجال ذاته ..فالأفكار 
العلمية  واللقاءات  املوؤمترات  اأثناء  املبا�سر  التفاعل  الإبداعية تنبثق عرب 
ف�سل عن النقا�سات اجلانبية على هام�س املوؤمتر. واأ�سار اإىل اأن امل�ساركة 
ت�سهم يف الطلع ب�سفة م�ستمرة على امل�ستجدات وتكوين علقات وتبادل 
التعارف مع �سخ�سيات مهمة يف املجال ذاته تعزيزا للتعاون بني الدول من 
بينها  ال�سداقة  وبناء ج�سور من  والدعم للأطفال  اأجل تقدمي احلماية 
وت�سافر جميع اجلهود وتوحيدها حلماية الأطفال من املخاطر. واأو�سح 

انه على مدى الأيام الأربعة للموؤمتر قدم الوفد ثلثة عرو�س خمتلفة 
قبل  من  امل�سممة  التدريبية  للربامج  تف�سيليا  �سرحا  اأولها  تناول  حيث 
يف  الأط��ف��ال  مع  يعملون  الذين  اأولئك  ا�ستهدفت  والتي  الداخلية  وزارة 
وتطور  ن�ساأة  كيفية  على  الثاين  العر�س  ..ورك��ز  واملدار�س  احل�سانة  دور 
مركز وزارة الداخلية حلماية الطفل وكيف مت و�سع وتنفيذ ا�سرتاتيجيته 
حلماية الأطفال ..و�سمل العر�س الثالث �سرحا لتطبيق الهاتف املتحرك  
حمايتي مٍبفùفôى  والذي �سممته وزارة الداخلية كاأداة لتمكني اأولياء 
الأمور من توفري احلماية لأطفالهم. كما اأن الكتيبات التعريفية اخلا�سة 
بجهود وزارة الداخلية يف جمال حماية الطفل واخلا�سة بكيفية ا�ستخدام 

التطبيق كانت متوافرة للم�ساركني يف املوؤمتر. 

حنيف القا�سم يبحث مع مدير عام املقر الأوروبي لالأمم املتحدة يف جنيف عددا من امل�ساريع امل�سرتكة

منفذ مزيد الربي ينجز معامالت احلجاج يف زمن قيا�سي

ال�سرطة الفرن�سية ت�سيد بكفاءة اأجهزتنا الأمنية وتطبيقها اأرقى املعايري العاملية

••  جنيف-وام:

 بحث معايل الدكتور حنيف ح�سن 
القا�سم رئي�س جمل�س اإدارة مركز 
واحلوار  الن�سان  حلقوق  جنيف 
مايكل  مع  اجتماع  خ��لل  العاملي 
م��ول��ر م��دي��ر ع��ام امل��ق��ر الأوروب���ي 
ل����لأمم امل��ت��ح��دة ون���ائ���ب الأم����ني 
ال��ع��ام ل����لأمم امل��ت��ح��دة يف جنيف 
وال�������س���ي���دة ����س���ارل���وت واراك�������اويل 
ال�سيا�سية  ال�����س��وؤون  ق�سم  رئي�سة 

يتعلق  م��ا  وك��ذل��ك  املتحدة  الأمم 
ل��ع��ق��د موؤمتر  ا����س���ت���ع���دادات  م���ن 
دويل بالتعاون مع مكتب املفو�س 
ال�����س��ام��ي حل��ق��وق الن�����س��ان حول 
ملكافحة  ال��ع��م��ل��ي��ة  "الإجراءات 
والقولبة  ال���دي���ن���ي  ال���ت���ع�������س���ب 
والو�سم  ال�����س��ل��ب��ي��ة  ال��ن��م��ط��ي��ة 
على  وال���ت���ح���ري�������س  وال���ت���م���ي���ي���ز 
يف  ت��ن��ظ��ي��م��ه  وامل�����زم�����ع  العنف" 
احدى العوا�سم الأوروبية مطلع 
القادم مب�ساركة احلكومات  العام 

ال���ق���ادم حيث  ي��ول��ي��و  ال��ع��امل��ي يف 
�سيتم اجناز هذا امل�سروع بالتعاون 
بني مدينة جنيف منتدى ال�سعر 
العاملي ومكتب املدير العام للأمم 
امل���ت���ح���دة وم����رك����ز ج���ن���ي���ف حتت 
ع���ن���وان ال��ت�����س��ام��ح وال���ع���دال���ة من 

اجل ال�سلم.
اأن يقوم  الطرفان على  اتفق  كما 
املدير العام بامل�ساركة يف الربامج 
حيث  م��ن  امل�ستقبلية  التدريبية 
واعطائهم  امل��ت��درب��ني  ا���س��ت��ق��ب��ال 

املتحدة  الأمم  يف  وال���������س����راك����ة 
ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك و���س��ب��ل تعزيز 
حماية حقوق الن�سان خا�سة من 
التي  والفعاليات  الأن�سطة  خلل 

تعنى باحلوار العاملي.
مركز  عن  ملخ�سا  معاليه  وق��دم 
ج��ن��ي��ف وال��ن�����س��اط��ات ال��ت��ي يقوم 
والربامج  ح��ال��ي��ا  تنظيمها  ع��ل��ى 
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة مب����ا ف���ي���ه م����ا يقوم 
درا�ستني  من  اإجن���ازه  على  املركز 
ه��ام��ت��ني ت��ع��ن��ي��ان م��ب��ا���س��رة بعمل 

والتوقيت يف افتتاح مركز جنيف 
ال��ت��ي تتما�سى  واأه���داف���ه  وروؤي��ت��ه 
والج���ن���دة امل��ع��م��ول ب��ه��ا يف الأمم 
املتعلقة  الق�سايا  خا�سة  املتحدة 

باحلوار العاملي وحقوق الن�سان.
وات��ف��ق ال��ط��رف��ان ع��ل��ى ع���دد من 
الق�سايا اأهمها ادراج مركز جنيف 
�سمن قائمة �سركاء الأمم املتحدة 
ال����� 45 وع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م ع����دد من 
تلك  خا�سة  امل�سرتكة  الفعاليات 
ال�سعر  ب��ي��وم  بالحتفال  املتعلقة 

وامل����ن����ظ����م����ات ال�����دول�����ي�����ة وغ����ري 
برامج  وكذلك  املعنية  احلكومية 
واتفاقيات  ال���ق���ادم���ة  ال���ت���دري���ب 
ال��ت��ع��اون ال��ت��ي مت اب��رام��ه��م��ا مع 
واملعاهد  امل���وؤ����س�������س���ات  م����ن  ع�����دد 

الدولية الهامة يف �سوي�سرا.
ح�سن  حنيف  ال��دك��ت��ور  وا���س��ت��م��ع 
مولر  ال�سيد  عر�سه  مل��ا  القا�سم 
عمل  �سلب  يف  تدخل  ق�سايا  من 
اأكد مدير عام الأمم  املركز حيث 
املكان  اأه��م��ي��ة  جنيف  يف  امل��ت��ح��دة 

ت��ع��ود عليهم  ال��ت��ي  امل��ح��ا���س��رات 
الفر�سة  واتاحة  املهنية  باملنفعة 
مل���رك���ز ج��ن��ي��ف ل���ل����س���ت���ف���ادة من 
عادة  والتي  املتحدة  الأمم  مكتبة 
ما ت�ست�سيف حلقات نقا�س هامة 
حت���ت ع���ن���اوي���ن خم��ت��ل��ف��ة تخ�س 
مب�ساركة  الن�سان  حقوق  ق�سايا 
�سخ�سيات دولية مرموقة اإ�سافة 
املعتمد  الدبلوما�سي  ال�سلك  اىل 
املنظمات  ومم���ث���ل���ي  ج���ن���ي���ف  يف 

الدولية الأخرى والأكادمييني. 

تخريج 46 منت�سبًا بـ مرور الفجرية
•• ابوظبي-الفجر:

دورة  يف  منت�سباً   46 بتخريج  الفجرية  ل�سرطة  العامة  القيادة  احتفلت 
املروري  املعهد  مع  بالتعاون  نظمتها  والتي  وتفتي�سها،  املركبات  ا�ستيقاف 
يف العني، التابع ملديرية املرور والدوريات يف �سرطة اأبوظبي، وا�ستمرت 5 
اأيام مبعهد ال�سرطة بالفجرية. وقال العقيد حميد حممد حميد اليماحي، 
مدير عام العمليات ال�سرطية بالقيادة العامة ل�سرطة الفجرية ، اإن الدورة 
ورفع  املنت�سبني،  بتدريب  الداخلية  وزارة  ل�سرتاتيجية  جت�سيداً  ت��اأت��ي 
وتعزيز  ال�سرطي  بالعمل  للرتقاء  العاملية،  املعايري  اأف�سل  وفق  كفاءتهم 
�سامل علي  النقيب  واأ���س��ار  ال��دول��ة.  ت�سهدها  التي  والأم���ان  الأم��ن  م�سرية 
�سامل الكتبي، مدير فرع التدريب باملعهد املروري، حما�سر يف الدورة؛ اإىل 
اأن اخلريجني تلقوا تطبيقات عملية وعلمية يف كيفية التعامل مع املركبات 
عند ا�ستيقافها وتفتي�سها والتعامل ب�سورة ح�سارية مع ال�سائق وغريها، 
مبا ي�سهم يف تنمية مهاراتهم ورفع م�ستواهم املهني، داعياً اإياهم اإىل تطبيق 
اإىل زملئهم. ويف ختام احلفل  اأدائهم الوظيفي، ونقله  ما تعلموه خلل 
كرم العقيد اليماحي النقيب �سامل علي �سامل الكتبي، تقديراً جلهوده يف 
اإجناح الدورة ووزع ال�سهادات على اخلريجني. ح�سر احلفل املقدم علي بن 
نايع مدير معهد التدريب ب�سرطة الفجرية، وعدد من ال�سباط و�سباط 

ال�سف والأفراد يف �سرطة الفجرية.

•• ابوظبي-وام:

 وف����ر م��ن��ف��ذ م���زي���د ال�����ربي خيما 
واخلدمات  الراحة  بو�سائل  م��زودة 
والع�سائر  املاء  وعبوات  ال�سرورية 
ل��ت��خ��ف��ي��ف م�����س��ق��ة على  وال���ت���م���ر 
عن  ف�سل  ب��را  امل�سافرين  احلجاج 
معاملت  واإجن�������از  اإن����ه����اء  ���س��رع��ة 
وقال  م��ع��دودة.  دق��ائ��ق  يف  �سفرهم 
املقدم حممد جميل �سامل الوهيبي 
رئي�س ق�سم �سرطة اأمن منفذ مزيد 
التابع لإدارة اأمن املنافذ واملطارات 
ب��������الإدارة ال��ع��ام��ة ل�������س���وؤون الأم����ن 
املنفذ  اإن  اأبوظبي  ب�سرطة  واملنافذ 
يعمل بكل طاقته لت�سهيل اإجراءات 
قيا�سي  زم��ن  احل��ج��اج خ��لل  �سفر 
واإنهاء  املركبة  اأو  الواحدة  للحافلة 
الأرا�سي  اإىل  وامل��غ��ادرة  الإج���راءات 
املقد�سة باأ�سرع وقت ممكن ..م�سريا 

اإىل وجود اإجراءات تن�سيقية وتعاون 
العاملة  اجل��ه��ات  جميع  ب��ني  كامل 
..كما  م��دن��ي��ة  اأو  ���س��رط��ي��ة  ب��امل��ن��ف��ذ 
مت��ت زي���ادة ع��دد ال��ك��وادر الب�سرية 
وتقدمي  امل��ع��ام��لت  اإجن���از  ل�سرعة 
اخل��دم��ات ال��ط��ارئ��ة . وذك���ر اأن���ه مت 
على  ال�سلمة  حول  ن�سرات  توزيع 
�سلمتك   حملة   اإط���ار  يف  الطريق 
الأمني  الإع��لم  اإدارة  تنفذها  التي 
�سمو  مل��ك��ت��ب  ال���ع���ام���ة  الأم�����ان�����ة  يف 
ن����ائ����ب رئ���ي�������س جم���ل�������س ال���������وزراء 
توفري  ع��ن  ف�سل  الداخلية  وزي��ر 
الإ����س���ع���اف ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع احل����الت 
امل��ر���س��ي��ة ال��ط��ارئ��ة م���ن ق��ب��ل فرق 
ال�سلمة والطوارئ والدفاع املدين 
باملنفذ. واأكد حر�س القيادة العامة 
اإدارة  يف  متمثلة  اأبوظبي  ل�سرطة 
امل��ن��اف��ذ وامل���ط���ارات ب�����س��رورة تفقد 
ال�سلمة  ا����س���رتاط���ات  ���س��لح��ي��ة 

••  اأبوظبي-وام:

 اأ����س���اد ال���ل���واء م����ارك ب���ودي���ه من 
بال�سرطة  ال���ع���ام���ة  امل��ف��ت�����س��ي��ة 
ال���ف���رن�������س���ي���ة ب���ك���ف���اءة الأج����ه����زة 
الدولة  يف  والأم��ن��ي��ة  ال�����س��رط��ي��ة 
من خلل تطبيقها اأرقى املعايري 
ال���ع���امل���ي���ة يف ت���ق���دمي اخل���دم���ات 
درجات  اأعلى  وحتقيق  للجمهور 
الأم���ن والأم����ان لأف����راد املجتمع 
وت���ن���م���ي���ة م������ه������ارات ال����ك����ف����اءات 
اأن  اإىل  ب��ودي��ه  وا���س��ار  ال�سرطية. 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
تقف اليوم يف م�ساف اأرقى الدول 
اح���رتام���ا حل��ق��وق الإن�������س���ان من 
املتطورة  اأجهزتها الأمنية  خلل 
املعايري  اأف�������س���ل  ت��ط��ب��ق  وال���ت���ي 
العاملية وثمن جهود  واملوا�سفات 

ومنت�سبيها  اأب���وظ���ب���ي  ����س���رط���ة 
بدرايتهم  ي���ت���م���ي���زون  ال�����ذي�����ن 
ال��وا���س��ع��ة يف ه���ذا امل��ج��ال ف�سل 
لتحقيق  ال��������دوؤوب  ع��م��ل��ه��م  ع���ن 
اأرقى درجات التميز. وكانت اإدارة 
العامة  ل��لإدارة  التابعة  التدريب 
القيادة  يف  ال��ب�����س��ري��ة  ل���ل���م���وارد 
احتفلت  اأبوظبي  ل�سرطة  العامة 
الإن�سان  ح��ق��وق  دورة  ب��ت��خ��ري��ج 
العمل  يف  الأخ���لق���ي���ات  واإدارة 
منت�سبا   20 مب�ساركة  ال��ي��وم��ي  
اأبوظبي  ����س���رط���ة  اإدارات  م����ن 
الكورني�س  هيلتون  بفندق  اأم�س 
ال��دورة اللواء مارك بوديه  وقدم 
بال�سرطة  ال��ع��ام��ة  املفت�سية  م��ن 
باأخلقيات  وامل��ع��ن��ي  ال��ف��رن�����س��ي��ة 
العمل يف اجلهاز ال�سرطي و�سلوك 
والتعامل  ال�����س��رط��ة  م��ن��ت�����س��ب��ي 

والأممية  الدولية  املنظمات  مع 
والعقيد  الإن�سان  بحقوق  املعنية 

بوديه اإن الدورة تهدف اإىل تبادل 
اخلربات وتعزيزها بني الطرفني 

ب����ي����ري ف����ران���������س����وا غ����ريي����ن من 
اللواء  وقال  الفرن�سية.  ال�سرطة 

يف احل��اف��لت وال��ت��اأك��د م��ن اإج���راء 
ال�����س��ي��ان��ة ال���لزم���ة ل��ل��ح��اف��ل��ة قبل 
وا�ستيفاء  واأهمية  ال��دول��ة  م��غ��ادرة 

واتباع الإر�سادات والتعليمات وعدم 
التجاوز ملا ي�سببه ذلك من حوادث 
املركبات  لقائدي  خ�سو�سا  خطرة 

ودعا  املغادرين.  للحجاج  والإقامة 
اإىل  ال��رب  ع��رب  امل�سافرين  احل��ج��اج 
املحددة  بال�سرعات  اللتزام  اأهمية 

باحلافلة  اخلا�سة  الأوراق  جميع 
الثبوتية  ال�����س��خ�����س��ي��ة  والأوراق 
والتاأكد من �سلحية جواز ال�سفر 

معهم  يحملون  وال��ذي��ن  اخلفيفة 
ح��ق��ائ��ب ول������وازم ال�����س��ف��ر ال��ت��ي قد 

تكون ثقيلة على املركبة.

ي��ع��م��ل ب�سكل  ال�����ذي  ال��ب��ل��د  ه����ذا 
درجات  اأرق����ى  لتحقيق  م�ستمر 
املقدم  وق�����ال  والأم���������ان.  الأم������ن 
ال���ع���م���ودي مدير  ���س��ع��ي��د  ���س��ال��ح 
ف�����رع ال���ت���ع���اون ال�������دويل ب�������اإدارة 
التدريبية  ال���دورات  اإن  التدريب 
العامة  الإدارة  ت��ن��ف��ذه��ا  ال���ت���ي 
اإدارة  يف  ممثلة  الب�سرية  للموارد 
الأوىل  بالدرجة  التدريب تهدف 
ال�سرطي  بالعمل  الرت���ق���اء  اإىل 
وتقدمي اأف�سل اخلدمات الأمنية 
�سرطي موؤهل  ج��ه��از  م��ن خ��لل 
تقوم  ح��ي��ث  م�ستوى  اأع��ل��ى  ع��ل��ى 
اإلدارة با�ستقدام اأف�سل اخلربات 
العلمية والعملية العاملية لتقدمي 
وخرباتهم  جت���ارب���ه���م  خ��ل���س��ة 
اإىل  املنت�سبني  ال�سرطة  لعنا�سر 

القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي.

خلل  من  والفرن�سي  الإم��ارات��ي 
باأخلقيات  املتعلقة  امل��م��ار���س��ات 
ال��ع��م��ل ال�����س��رط��ي وت��ع��ام��ل��ه��ا مع 
قوات  اأن  خا�سة  الإن�سان  حقوق 
اأنحاء  خمتلف  يف  ال��ي��وم  الأم����ن 
العامل تقع حتت �سغط �سديد يف 
الدقيق حلقوق  جمال الح��رتام 
الأجهزة  اأن  م��و���س��ح��ا  الإن�����س��ان 
العامل  دول  ك����ل  يف  ال�����س��رط��ي��ة 
مع  تعاملها  طريقة  عن  م�ساءلة 
م�����س��األ��ة ح��ق��وق الإن�����س��ان ومدى 
اأخلقيات  خ��لل  من  احرتامها 
العقيد  ق���ال  وب�����دوره  ال��ت��ع��ام��ل. 
اأي  اإن  غ���ريي���ن  ف��ران�����س��وا  ب��ي��ري 
يلم�س  الإم���������ارات  ل���دول���ة  زائ�����ر 
بالأمن  العميق  اإح�سا�سه  بو�سوح 
على  لي�س غريبا  وه��ذا  والأم����ان 
يف  وال�سرطية  الأمنية  الأج��ه��زة 

حما�سرة بـ)الداخلية( حول التعاون الدويل يف مكافحة اجلرائم
•• ابوظبي-الفجر:

نظمت اإدارة التعاون الدويل بوزارة 
الداخلية حما�سرة بعنوان التعاون 
الدويل يف مكافحة اجلرائم، اأ�س�سه 
حتدياته،  جم����الت����ه،  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
األقاها الدكتور جمال �سيف فار�س؛ 
القانونية  ال�������س���وؤون  اإدارة  م��دي��ر 
جمل�س  رئي�س  نائب  �سمو  ب��دي��وان 
الداخلية، وذل��ك يف  ال����وزراء وزي��ر 

قاعة املحا�سرات مبقر الوزارة.
الإدارات،  مديرو  املحا�سرة  ح�سر 
وع����دد ك��ب��ري م��ن ال�����س��ب��اط و�سف 
والعن�سر  والأف�����������راد  ال�������س���ب���اط 
وزارة  يف  وال���ع���ام���ل���ني  ال���ن�������س���ائ���ي 

الداخلية.
وت��ن��اول ال��دك��ت��ور ج��م��ال ف��ار���س يف 

املتحدة(  الأمم  اإط��ار  )يف  الدولية 
اإط����ار  والت���ف���اق���ي���ات ال���دول���ي���ة )يف 
وزراء  وجمل�س  العربية  اجل��ام��ع��ة 
والتفاقيات  ال���ع���رب(  ال��داخ��ل��ي��ة 
ومذكرات  والتفاقيات  اخلليجية، 
اإىل مبداأ  اإ�سافة  التفاهم الثنائية، 

املعاملة باملثل.
واأ�سار اإىل اأهم التفاقيات الدولية 
الإمارات  دول��ة  اإليها  ان�سمت  التي 
العربية املتحدة، وهي اتفاقية الأمم 
املتحدة ملكافحة التجارة باملخدرات 
الأمم  واتفاقية  العقلية،  واملوؤثرات 
املنظمة  اجلرمية  ملكافحة  املتحدة 
وبروتوكولتها  ال���وط���ن���ي���ة  ع����رب 
ملكافحة  امل��ت��ح��دة  الأمم  وات��ف��اق��ي��ة 
الدولية  والت���ف���اق���ي���ات  ال���ف�������س���اد، 
العربية  اجل����ام����ع����ة  اإط����������ار  )يف 

حم���ا����س���رت���ه حم������اور رك������زت على 
ال�����دويل، وكيفية  ال��ت��ع��اون  دواع����ي 
تنظيمه، والتحديات التي تواجهه، 

ومربرات التعاون الدويل.
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  اإن  وق���ال 
امل���ت���ح���دة م��ن��ف��ت��ح��ة ع���ل���ى ال���ع���امل 
مبختلف  جيدة  علقات  وتربطها 
اأن زي��ادة و�سرعة  اإىل  ال��دول، لفتاً 
والب�سائع  الأ����س���خ���ا����س  ان���ت���ق���ال 
كانت  ال�����ع�����امل  ح������ول  والأم�������������وال 
اإىل  اأدت  ���س��ل��ب��ي��ة،  ج����وان����ب  ل��ه��م��ا 
الأن�سطة  ب��ع�����س  خ���ط���ورة  زي������ادة 
من  ال���ك���ث���ري  واأن  الإج�����رام�����ي�����ة؛ 
املنظمة  الإج���رام���ي���ة  ال��ع�����س��اب��ات 
م�سرحاً  الإن���رتن���ت  �سبكة  ات��خ��ذت 
جلرائمها. وذكر اأن تنظيم التعاون 
املعاهدات  خ��لل  م��ن  يتم  ال���دويل 

العرب(  الداخلية  وزراء  وجمل�س 
التي تخدم  والتفاقيات اخلليجية 
التعاون  واتفاقيات  الأمني،  العمل 
الأم���ن���ي ال��ث��ن��ائ��ي��ة. ك��م��ا ت��ط��رق يف 
حما�سرته اإىل حماور ا�سرتاتيجية 
بالب�سر،  الجت���ار  ملكافحة  ال��دول��ة 
واإنفاذ  التجرمي  على  ترتكز  والتي 
القانون، ودعم ال�سحايا، والتعاون 
تنظيم  اأن  اإىل  م�����س��رياً  ال������دويل، 
ال���ت���ع���اون الأم���ن���ي ي��ت��م م���ن خلل 
مذكرات  اأو  ال���ت���ع���اون  ات���ف���اق���ي���ات 
ال��ت��ف��اه��م ال���دول���ي���ة، وت��ن��ظ��م هذه 
يف  ال��دول  بني  العلقة  التفاقيات 
ال�سرطي  التعاون  جم��الت  تعزيز 
والأم����ن����ي وف����ق م���ا ت��ن�����س ع��ل��ي��ه ، 
ف�سًل عن تبادل اخلربات واأف�سل 
املمار�سات يف جمال العمل ال�سرطي 

والأمني والإداري والتقني.
املحا�سر جمموعة من  وا�ستعر�س 
التفاقيات ومذكرات التفاهم التي 
وقعت عليها دولة الإمارات العربية 
بالتعاون  املعنية  املتحدة، والإدارات 
الدويل يف وزارة الداخلية، املتمثلة 
يف الإدارة العامة لل�سرطة اجلنائية 
الحتادية، والإدارة العامة ملكافحة 
الدويل،  التعاون  واإدارة  امل��خ��درات، 
الدويل،  اجل��ن��ائ��ي  ال��ت��ع��اون  واإدارة 
منظمة  ومبادئ  التدريب  واإدارات 
ال�������س���رط���ة اجل���ن���ائ���ي���ة ال���دول���ي���ة " 
واتفاقيات   ، واأهدافها  النرتبول" 

التعاون يف امل�سائل اجلنائية.
الدكتور  ق��ام  املحا�سرة،  ختام  ويف 
اأ�سئلة  على  بالإجابة  فار�س  جمال 

وا�ستف�سارات احل�سور.
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من 2-11 اأكتوبر يف منطقة جمريا - كايت بيت�ص 
األعاب نارية رائعة تر�سم لوحات فنية يف �سماء دبي 

تعترب الألعاب النارية التي تقام خلل احتفالت العيد يف دبي- 
اإحدى الفعاليات املميزة التي ينتظرها  عيد الأ�سحى2014 
الحتفالت  ه��ذه  تقدم  حيث  كبري.  ب�سغف  واملقيمون  ال���زوار 
بالألوان التي تلمع يف �سماء  للعائلت والأف��راد ترفيهاً مليئاً 
دبي وجتعلها تتلون باأبهى حلة، ما ي�سفي الكثري من التغيري 
النارية  الألعاب  عرو�س  اأن  كما  اليومية.  احلياة  روت��ني  على 
الأعمار  التي متتع اجلمهور من جميع  الفعاليات  اإحدى  هي 

واجلن�سيات. 
العيد يف  اح��ت��ف��الت  ال��ن��اري��ة نكهة خمتلفة خ��لل  ول��لأل��ع��اب 
دبي- عيد الأ�سحى ، حيث يحر�س القائمون على تنظيم هذه 

الحتفالت على تقدمي عرو�س مميزة للألعاب النارية متتزج 
فيها حزمة متنوعة من الألوان ما تلبث اأن تنطلق حتى تنت�سر 
وتلون �سماء دبي م�سكلة لوحات فنية رائعة واأ�سكال تبعث يف 

النف�س الفرحة والبهجة. 
موؤ�س�سات  اإحدى  والتجزئة،  للمهرجانات  دبي  موؤ�س�سة  وتقوم 
الألعاب  عرو�س  بتنظيم  التجاري،  والت�سويق  ال�سياحة  دائ��رة 
دبي  يف  العيد  لحتفالية  ال�سابعة  ال���دورة  م��ن  كجزء  النارية 
1 كايت  اأم �سقيم  – عيد الأ�سحى يف �سارع �ساطئ اجلمريان 
 2 9 م�ساًء خ��لل الفرتة من  ال�ساعة  ، وذل��ك يف مت��ام  بيت�س 

اإىل 11 اأكتوبر.

و�سيقوم ف��ري��ق م��ن خ���رباء الأل��ع��اب ال��ن��اري��ة ب��الإ���س��راف على 
العر�س الذي �سي�سيء �سماء دبي ليًل ناثراً الفرح يف الأجواء، 
حيث �سرت�سم لوحات فنية متلوؤها الأل��وان والأ�سكال املبهجة 
ت��ع��ط��ي ال��ع��ي��د رون���ق���ه اخل���ا����س وت���دخ���ل ال�����س��ع��ادة اإىل قلوب 

املتابعني.
ومن املتوقع اأن ت�ستقطب الألعاب النارية عدداً كبرياً من الزوار 
اأماكن احل��دث، حيث ت�سفي جواً من املرح وال�سرور على  اإىل 
العديد  ت�سمل  التي  الأ�سحى  – عيد  دبي  العيد يف  احتفالت 
اإىل  بالإ�سافة  للعائلت،  املوجهة  الرتفيهية  الأن�سطة  م��ن 

احلفلت املو�سيقية الرائعة والعرو�س الرتويجية املميزة.

جواهر القا�سمي تعلن عن تنظيم ال�سارقة لأول منتدى عاملي لالأمرا�ش غري املعدية يف نوفمرب 2015 
••  ال�شارقة-وام :

بنت  جواهر  ال�سيخة  �سمو  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب  قرينة  اأعلنت   
ال�سرطان  مر�سى  اأ�سدقاء  جلمعية  املوؤ�س�س  الرئي�س  القا�سمي  حممد 
لل�سرطان  العاملي  ل��لإع��لن  ال�سرطان  ملكافحة  ال���دويل  الحت���اد  �سفرية 
وحتالف  الأطفال  ل�سرطانات  ال�سرطان  ملكافحة  ال��دويل  الحت��اد  �سفرية 
منظمات الأمرا�س غري املعدية.. عن تنظيم اأول منتدى عاملي للأمرا�س 
 .  2015 نوفمرب  ال�سارقة يف  اإم��ارة  يف  عامليا  الأوىل  للمرة  املعدية  غري 
اأقامته قرينة  ال��ذي  الع�ساء  املنتدى خ��لل حفل  ه��ذا  الإع���لن عن  ج��اء 
�ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة يف نيويورك الليلة املا�سية مل�سوؤويل وممثلي 
تقدمهم  العامل  حول  املعدية  غري  بالأمرا�س  املعنية  والهيئات  املنظمات 
وال�سفرية  الأمريكية  ال�سحة  الفخري ملنظمة  املدير  اليني  ال�سري جورج 
اجلمعية  يف  العاملية  ال�سحة  ل�سوؤون  للرئي�س  الأعلى  النائب  ك��وال  �سايل 
الدويل  ل��لإحت��اد  التنفيذي  الرئي�س  ادم��ر  وك��اري  لل�سرطان  الأمريكية 
�سمو  املعدية  الأمرا�س غري  واختار حتالف منظمات  ال�سرطان.  ملكافحة 
يف  �سموها  جلهود  تقديرا  للمنتدى  �سفرية  القا�سمي  ج��واه��ر  ال�سيخة 
املحلي  امل�ستوى  على  املعدية  غري  والأم��را���س  ال�سرطان  مر�س  مكافحة 

اأعداد  تزايد  من  للحد  م�سرتكة  عمل  اآل��ي��ات  واي��ج��اد  واملعرفية  البحثية 
امل�سابني بتلك الأمرا�س ..موؤكدة �سموها اأن الأمل يجب دائما اأن يقرتن 
اإليه . من جانبه اكد كاري اأدمز الرئي�س  بالعمل للو�سول اإىل ما نهدف 
التنفيذي للحتاد الدويل ملكافحة ال�سرطان اإن العمل على �سمان حراك 
الأهمية  بالغ  اأم��ر  والإقليمي  املحلي  امل�ستوى  على  ق��وي  م��دين  جمتمع 
لتحقيق التقدم امل�ستدام يف جمال مواجهة الأمرا�س غري املعدية.. وقال 
نعمل يف حتالف منظمات الأمرا�س غري املعدية على زيادة تركيزنا على 
ان هذا  امل��دين.. م�سريا اىل  املجتمع  ق��درات  وبناء  الوطنية  دعم اجلهود 
كاتي  وقالت  اجلهود.  بهذه  للدفع  اأ�سا�سيا  عن�سرا  ميثل  العاملي  املنتدى 
هذه  ان  املعدية  الأمرا�س غري  لتحالف منظمات  التنفيذية  املديرة  دين 
التحالفات تلعب دورا م�سرييا يف الإ�ستجابة خلطر الأمرا�س غري املعدية 
وتوفري منابر ملنا�سرة اجلهود الرامية اإىل تعزيز تدابري الوقاية من هذه 
الوفيات  من  حتد  اأن  �ساأنها  من  خدمات  وتقدمي  ومكافحتها  الأم��را���س 
املنتدى  ان  اىل  م�سوؤولياتها لفتة  اأم��ام  احلكومات  وو�سع  عنها  الناجمة 
�سيمثل حدثا بارزا وجتمعا هو الأول لهذه التحالفات. وميثل املنتدى اأول 
فعالية من نوعها جتمع ممثلني عن �سبكة متنامية من حتالفات منظمات 
الأمرا�س غري املعدية الوطنية والإقليمية كما يقدم منربا لتبادل املعرفة 

ال�سرطان  مر�سى  اأ���س��دق��اء  جمعية  ب��دور  واع��رتاف��ا  والعاملي  والإقليمي 
امل�سابني  املر�سى  معاناة  تخفيف  يف   1999 ع��ام  �سموها  د�سنتها  التي 
ال�سارقة  ا�ست�سافة  وح��ول  اأ���س��ره��م.  لأف���راد  ال��دع��م  وت��ق��دمي  بال�سرطان 
اأن  لنا  كبري  ل�سرف  اإن��ه  القا�سمي  جواهر  ال�سيخة  �سمو  قالت  للمنتدى 
غري  ل��لأم��را���س  امل��ه��م  ال��ع��امل��ي  امل��ن��ت��دى  ه���ذا  وا�ست�سافة  بتظيم  نحظى 
اإلتزامي  املعدية يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة باإمارة ال�سارقة وياأتي 
مكافحة  على  للعمل  امللحة  باحلاجة  ال�سعور  من  اإنطلقا  املنتدى  بهذا 
الأمرا�س غري املعدية على ال�سعيد العاملي واإدراكا لأهمية جهود املجتمع 
اإل  اأو علجها  التي ل ميكن منعها  الأم��را���س  لهذه  الت�سدي  امل��دين يف 
هذا  ي�سهم  اأن  يف  اأملها  عن  �سموها  واأع��رب��ت   . الدولية   اجلهود  بتظافر 
املنتدى يف ح�سد املزيد من الهتمام وامل��وارد لدعم حركة املجتمع املدين 
ملكافحة الأمرا�س غري املعدية وحتديدا يف البلدان ذات الدخل املنخف�س 
امل��لي��ني من  اإن��ق��اذ ح��ي��اة  باإمكانية  اأوؤم����ن  �سموها  واأ���س��اف��ت  وامل��ت��و���س��ط. 
حيث  مبخاطرها  التوعية  وتعزيز  الأم��را���س  ع��ن  املبكر  الك�سف  خ��لل 
الأمرا�س  نتيجة  هي  العامل  ح��ول  الوفيات  من  باملائة   60 من  اأك��رث  اأن 
لهذا  ال�سارقة  ا�ست�سافة  خلل  ومن  الإم���ارات  يف  ونتطلع  املعدية..  غري 
اجلهود  وتكثيف  الأم��را���س  ه��ذه  ح��ول  العاملي  الوعي  تعزيز  اإىل  املنتدى 

اأع�ساء  امل��ب��ادرات بني  تواأمة  وتن�سيق  الأول��وي��ات  ال��ق��درات وحتديد  وبناء 
التحالف لتوحيد جهودهم يف مواجهة هذه الأمرا�س واحلد من انت�سارها. 
العام  يف  اإنطلقته  منذ  املعدية  غري  الأم��را���س  منظمات  حتالف  وجن��ح 
2009 من حتقيق العديد من الإجنازات من اأبرزها عقد اجتماع رفيع 
امل�ستوى يف الأمم املتحدة حول الأمرا�س غري املعدية عام 2011 وتبني 
الإطار العاملي لر�سد الأمرا�س غري املعدية ال�سادر عن منظمة ال�سحة 
الأمرا�س  الناجمة عن  الوفيات  2012 ويعمل على خف�س  العاملية عام 
غري املعدية بن�سبة 25 باملائة بحلول العام 2025 وتبني اخلطة العاملية 
ال�سادرة عن منظمة ال�سحة العاملية ملواجهة الأمرا�س غري املعدية ما بني 
عامي 2013 و2020 وح�سد اإجماع دويل لإدراج الأمرا�س غري املعدية 
كاأولوية �سحية يف جدول اأعمال التنمية ما بعد العام 2015 . من جهة 
اأخرى �ساركت �سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي يف ندوة نظمها 
حتالف منظمات الأمرا�س غري املعدية يف نيويورك على هام�س اجتماع 
الدورة ال�سنوية التا�سعة وال�ستني للجمعية العمومية للأمم املتحدة حتت 
 .. املعدية   عنوان تعزيز حركة املجتمع املدين يف موجهة الأمرا�س غري 
وركزت الندوة على دور املجتمع املدين يف الت�سدي للأمرا�س غري املعدية 

واأهم املبادرات املجتمعية يف هذا ال�سدد.

اللواء املزينة يوجه ب�سرورة تعزيز 
التفوق املوؤ�س�سي باأكادميية �سرطة دبي

••  دبي-وام:

رئي�س  دبي  ل�سرطة  العام  القائد  املزينة  اللواء خمي�س مطر  �سعادة  وجه   
جمل�س اإدارة اأكادميية �سرطة دبي ب�سرورة تعزيز التميز والتفوق املوؤ�س�سي 
للأكادميية للم�ساهمة يف دعم م�سرية التعليم يف دولة الإم��ارات وحتقيق 
روؤية الإمارات 2021 لتكون دولة الإمارات من اأف�سل دول العامل بحلول 

ذلك العام.
الأوىل  جل�سته  يف  املجل�س  لجتماع  املزينة  اللواء  رئا�سة  خ��لل  ذل��ك  ج��اء 
اأحمد حمدان بن دملوك  اللواء  2015- بح�سور   2014 الدرا�سي  للعام 
الإدارة  مدير  رفيع  حممد  اأحمد  والعميد  للتدريب  العامة  الإدارة  مدير 
مدير  ال�سويدي  غ��امن  غيث  الدكتور  والعقيد  الب�سرية  للموارد  العامة 
الأكادميية  عميد  ح��م��ودة  علي  وال��دك��ت��ور  بالنيابة  دب��ي  �سرطة  اأك��ادمي��ي��ة 

واأع�ساء جمل�س الإدارة.
ويف بداية الجتماع هناأ �سعادة اللواء املزينة اأع�ساء املجل�س مبنا�سبة بدء 
ال�سابقة  اجلل�سة  حم�سر  على  بالت�سديق  قام  ثم  اجلديد  الدرا�سي  العام 
واأمور  بالأكادميية  العلمي  والبحث  والتدريب  التعليم  �سوؤون  ومناق�سة 
واملاج�ستري   ال��دك��ت��وراه  مرحلتي   يف  كافة  وال��دار���س��ني  املر�سحني  الطلبة 

وطلبة الدرا�سات امل�سائية املنتظمة.
وا�ساد بدور اأع�ساء املجل�س يف دعم جهود القيادة العامة ل�سرطة دبي لتخريج 

كوادر �سرطية وقانونية على م�ستوى رفيع من التدريب والتاأهيل.
وق���ام العقيد ال��دك��ت��ور غ��ي��ث غ���امن ال�����س��وي��دي ب��ط��رح امل��وا���س��ي��ع اخلا�سة 
بتطوير وحت�سني منظومتي التعليم والتدريب .. موؤكدا حر�س الأكادميية 
على ترجمة توجيهات القيادة العليا ل�سرطة دبي للرتقاء مب�ستوى الأداء 
وجتويد خمرجات التعليم وفق اأعلى موا�سفات اجلودة يف الدول املتقدمة 

للم�ساهمة يف دعم خطط التنمية امل�ستدامة والنه�سة ال�ساملة بالدولة .

التعليم العايل والبحث العلمي تكرم الطلبة املتميزين يف اأبحاث الأمرا�ش اجلينية
••  ابوظبى-وام:

 اعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي عن تكرمي الطلبة املتميزين 
الأمرا�س  اأب��ح��اث  جم��ال  يف  تناف�سي  اأ�سا�س  على  بالبحوث  الفائزين 
. جاء ذلك عقب  15 طالبا وطالبة  ل�  اجلينية بتقدمي مكافاأة مالية 
والذي  اجلينية  ل��لأم��را���س  اخلام�س  الوطني  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  اختتام 
املوؤ�س�س  ال��دك��ت��ورة م��رمي حممد مطر  دب���ي. وع���ربت  عقد م��وؤخ��را يف 
ورئي�س جمل�س اإدارة جمعية الإمارات للأمرا�س اجلينية خلل لقائها 
الدكتور اأحمد الألو�سي مدير اإدارة البحث العلمي بالوزارة عن �سكرها 
وامتنانها ملعايل ال�سيخ حمدان بن مبارك اآل نهيان وزير التعليم العايل 
من  اجلمعية  به  حظيت  ال��ذي  املتوا�سل  الدعم  على  العلمي  والبحث 
للجمعية.  وقدموها  باأبحاثهم  �ساركوا  الذين  للباحثني  ال��وزارة  قبل 
بالوزارة  العلمي  البحث  اإدارة  جهود  على  م��رمي  ال��دك��ت��وره  اأث��ن��ت  كما 

للرتقاء  الطرفني  بني  امل�سرتك  امل�ستقبلي  التعاون  ي�ستمر  اأن  اآملة 
ب�سكل اأف�سل مب�ستوى البحوث امل�ساركة يف فعاليات واأن�سطة اجلمعية 
الطلبة  من  اأك��رب  ع��دد  ا�ستقطاب  من  اجلمعية  مكن  وال��ذي  البحثية 
امل�ساركني يف فعالياتها والذي اأثرى توا�سل وتفاعل املجتمع الأكادميي 
ب�سكل ملمو�س مع فعاليات اجلمعية الأمر الذي اأحدث فرقا وا�سحا يف 
اأن عدد البحوث امل�ساركة يف  عدد البحوث امل�ساركة والدليل على ذلك 
ال�سنة الأوىل كان 4 بحوث ويف ال�سنة الثانية 12 بحثا ..ومبجرد تلقي 
م�ساركة ودعم الوزارة للجمعية قفز عدد البحوث امل�ساركة من 12 بحثا 
اأي�سا  امل�ساركة  البحوث  عدد  زادت  الرابعة  ال�سنة  ..ويف  بحثا   72 اإىل 
لت�سل اإىل 84 بحثا ..وهذا العام بلغت 317 بحثا علميا من خمتلف 
الدول. واأ�سارت اإىل اأن اجلمعية ومنذ تاأ�سي�سها قامت بالتوا�سل املبا�سر 
مع الهيئات الأكادميية البحثية يف الدولة اإل اأنه منذ اأن اأ�سبحت وزارة 
حلقة  العلمي  البحث  ب���اإدارة  متمثلة  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 

الو�سل ال�سحيحة بني جمعية الإم��ارات للأمرا�س اجلينية وخمتلف 
اأثرا ملمو�سا يف دعم جهود  ذلك  اأحدث  والبحثية  الأكادميية  الهيئات 
اجلمعية. وك��ان امل��وؤمت��ر ق��د عر�س حم���اوره واأع��م��ال��ه م��ن خ��لل كبار 
اخلرباء يف جمال الأمرا�س الوراثية مبا فيهم الأكادمييون املحليون 
الداعمة.  ال�سحية  احلكومية  والهيئات  الأط��ب��اء  وك��ذل��ك  والعامليون 
كما اأعطى املوؤمتر الفر�س لطلب الدرا�سات العليا يف البحث العملي 
لتقدمي عرو�سهم وموا�سيعهم اأمام جلنة من الخت�سا�سيني العلميني 
.. وقامت باإدارة احلدث علميا جلنة مكونة من 80 جهة علمية وبحثية 
رائدة يف املنطقة والعامل ..ومت ت�سليط ال�سوء على 25 عنوانا لأكرث 
اأهمها  ي���دور  بحثية  ورق���ة   120 م��ن  واأك���رث  عامليا  متحدثا   80 م��ن 
حول ال�سرطان واأمرا�س الدم واخلليا اجلذعية والأمرا�س الوراثية 
واجلينوم  الن�سيجي  وال��ت��واف��ق  امل��ن��اع��ة  وع��ل��م  الطفيلية  والأم���را����س 

والتكنولوجيا احليوية.

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

بتاريخ:2014/08/21م   املودعة حتت رقم: 216293 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�س��م: �سالنجر تكنولوجيز ليمتد 
 وعنوانه:1 يوبي لينك، �سالنجر تيكهوب، �سنغافورة 408553، �سنغافورة 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
الورق والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى؛ املطبوعات؛ مواد جتليد 
اأو لغايات منزلية؛ مواد  القرطا�سية  امل�ستعملة يف  الل�سق  القرطا�سية؛ مواد  الفوتوغرافية؛  ال�سور  الكتب؛ 
الفنانني؛ فرا�سي الدهان اأو التلوين؛ الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا الأثاث(؛ مواد التوجيه والتدري�س 
الكلي�سيهات  الطباعة؛  اأخ��رى(؛ حروف  ال��واردة يف فئات  البل�ستيكية )غري  التغليف  الأجهزة(؛ مواد  )عدا 

)الرا�سمات(.
 16  الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة "VALORE" باأحرف لتينية.   و�سف العلمة:  
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  27  �سبتمرب 2014 العدد 11217

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

بتاريخ:2014/08/21م   املودعة حتت رقم: 216295 
  تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�س��م: �سالنجر تكنولوجيز ليمتد 
 وعنوانه:1 يوبي لينك، �سالنجر تيكهوب، �سنغافورة 408553، �سنغافورة 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
الأثاث واملرايا واإط��ارات ال�سور؛ املنتجات )غري ال��واردة يف فئات اأخرى( امل�سنوعة من اخل�سب اأو الفلني اأو 
الغاب اأو اخليزران اأو ال�سف�ساف اأو القرون اأو العظام اأو العاج اأو عظم احلوت اأو ال�سدف اأو الكهرمان اأو املحار 

اأو املر�سوم واملواد البديلة لكل هذه املواد اأو من املواد البل�ستيكية. 
 20  الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة "VALORE" باأحرف لتينية.   و�سف العلمة:  
 ال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  27  �سبتمرب 2014 العدد 11217

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

بتاريخ:2014/08/21م   املودعة حتت رقم: 216296 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�س��م: �سالنجر تكنولوجيز ليمتد 
 وعنوانه:1 يوبي لينك، �سالنجر تيكهوب، �سنغافورة 408553، �سنغافورة 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
الدعاية والإعلن؛ اإدارة الأعمال؛ توجيه الأعمال؛ تفعيل الن�ساط املكتبي. 

 35  الواق�عة بالفئة:  
كتبت كلمة "VALORE" باأحرف لتينية.   و�سف العلمة:  

 ال�س��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  27  �سبتمرب 2014 العدد 11217

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

بتاريخ:2014/08/21م   املودعة حتت رقم: 216292 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�س��م: �سالنجر تكنولوجيز ليمتد 
 وعنوانه:1 يوبي لينك، �سالنجر تيكهوب، �سنغافورة 408553، �سنغافورة 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
مكربات ال�سوت؛ اأجهزة اإنذار �سوتية؛ عد�سات م�سخمة؛ اأنابيب ت�سخيم؛ �سمامات ت�سخيم؛ اأجهزة تعليم �سمعية وب�سرية؛ 
بطاريات كهربائية؛ اأجهزة �سحن البطاريات؛ كبائن ملكربات ال�سوت؛ كامريات فيديو؛ اأجهزة �سحن البطاريات الكهربائية؛ 
اأجهزة ملحقة  القراءة فقط(؛  اأقرا�س مدجمة )لذاكرة  –  ب�سرية(؛  اأقرا�س مدجمة )�سمعية  رقائق )دارات متكاملة(؛ 
باحلا�سوب؛ اأقرا�س مدجمة )�سمعية –  ب�سرية(؛ اأقرا�س؛ اأجهزة ت�سغيل اأقرا�س فيديو رقمية؛ اأطقم غري يدوية للهواتف؛ 
للهواتف؛  يدوية  غري  اأطقم  مو�سيقية؛  نغم  �سناديق  احلا�سوب؛  لأجهزة  نغم  �سناديق  متكاملة؛  دارات  ال��راأ���س؛  �سماعات 
اأجهزة  ال��ف��اأرة؛  لبادات  بيانات(؛  معاجلة  )معدات  ف��اأرة  ميكروفونات؛  �سوتية(؛  )م�سخمات  ميغافونات  �سوت؛  مكربات 
ملحقة باحلا�سوب؛ موؤ�سرات اإلكرتونية م�سيئة؛ دارات مطبوعة؛ اأجهزة عر�س؛ اأجهزة راديو؛ م�ستقبلت �سمعية وب�سرية؛ 
اأ�سباه املو�سلت؛ قواب�س وماآخذ واأدوات تو�سيل اأخرى )و�سلت كهربائية(؛ اأجهزة ت�سجيل ال�سوت؛ اأجهزة نقل ال�سوت؛ 

 �سرتيوهات �سخ�سية؛ ترانز�ستورات )اإلكرتونية(؛ �سمامات مفرغة )للراديو(؛ م�سجلت فيديو. 
 9  الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة "VALORE" باأحرف لتينية.   و�سف العلمة:  
 ال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  27  �سبتمرب 2014 العدد 11217

العدد  11217 بتاريخ 2014/9/27     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2014/633  جتاري كلي
اىل املدعى عليه/1- دانيل ماكراى نويل  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �سركة 
اعله   املذكورة  الدعوى  اق��ام  قد  بيل    ادوارد  ريت�سارد  - وميثلها  ليمتد  انرجي  �سالتري 
حكمت  التايل:  التمهيدي  احلكم   2014/9/16 بتاريخ  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  وعليه 
لجراء   2014/9/30 جل�سة  وح���ددت  بعاليه  م��اج��اء  ب�ساأن  املدعية  با�ستجواب  املحكمة 
اخل�سوم  من  ح�سر  ملن  اع��لن  باحلكم  النطق  واعتربت  امل�ستندات  وتقدمي  ال�ستجواب 
جل�سة النطق به وكلفت املدعيه اعلن املدعى عليه الوىل بالن�سر واعلن املدعى عليها 
الثانية الر�ساد.  وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الثلثاء املوافق 2014/9/30 ال�ساعة 9.30 

  ch1.B.8 سباحا يف القاعة�
  ق�سم الق�سايا التجارية                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11217 بتاريخ 2014/9/27     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2013/1069   جتاري كلي                                

اىل املحكوم عليهما /1 - رون��و للتجارة �س ذ م م 2- روب��رت ج��ورج اوليفر�سمب�سن /
القامة  حمل  جمهويل  م  م  ذ  �س  للتجارة  رون��و  مدير/  وب�سفته  ال�سخ�سية  ب�سفته 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2014/1/29 يف الدعوى املذكورة 
بالزام  دب��ي(  فرع  ليمتد  ابلين�سيز  ميلي  جي-  ايه  ابلين�سيز  ميلي  ل�سالح/  اع��له 
املدعى عليها الوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره ) 407.350.30دره���م( اربعمائة 
و�سبعة اآلف وثلثمائة وخم�سون درهما وثلثون فل�سا( والفائدة القانونية بواقع %9 
خم�سمائة  ومبلغ  وامل�ساريف  الر�سوم  والزامها  ال�سداد  وحتى   2013/6/26 تاريخ  من 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري 
قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر 
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اأخبـار الإمـارات

0505

الإمارات توقع مذكرة تفاهم مع الأمم املتحدة تعنى مب�ساركة مواطني الدولة كخرباء معاونني باملنظمة الدولية
••  نيويورك-وام:

تفاهم  اأم�س مذكرة  املتحدة  والأمم  املتحدة  العربية  الإم��ارات  وقعت   
ت�سمح مب�����س��ارك��ة م��واط��ن��ي دول���ة الإم�����ارات ك��خ��رباء م��ع��اون��ني للأمم 
ترتيب  29 يف  الدولة  املذكرة  الإم��ارات مبوجب هذه  لت�سبح  املتحدة 
الدول املوقعة على هذا الربنامج. مثل دولة الإمارات يف مرا�سم التوقيع 
�سعادة ال�سفرية لنا زكي ن�سيبة املندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى 
الأمم املتحدة ومن جانب املنظمة الدولية �سعادة وو هنغبو وكيل الأمني 
العام للأمم املتحدة لل�سوؤون القت�سادية والجتماعية وذلك بح�سور 
معايل الدكتور اأنور بن حممد قرقا�س وزير الدولة لل�سوؤون اخلارجية 

وال�سيدة فالريي اآمو�س وكيلة الأمني العام لل�سوؤون الإن�سانية.
اإنعقاد الدورة  التفاهم التي مت توقيعها على هام�س  ومبوجب مذكرة 
ب��اإر���س��ال خ���رباء من  ال��ع��ام��ة �ستقوم دول���ة الإم����ارات  69 للحمعية  ال��� 
مواطنيها للعمل يف منظمة الأمم املتحدة لفرتة حمددة ترتاوح ما بني 
انتهاء هذه الفرتة قد تقدم الأمم املتحدة  اأعقاب  عام اىل عامني ويف 

لهوؤلء اخلرباء عر�سا للعمل يف موؤ�س�ساتها الدولية.
الدويل  وال��ت��ع��اون  التنمية  وزارة  م��ع  حاليا  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وتعمل 
يف  العاملني  ال�سباب  اأب��ن��ائ��ه��ا  م��ن  املر�سحني  اخ��ت��ي��ار  عملية  لتطوير 
خربة  مع  املاج�ستري  �سهادات  على  واحلا�سلني  احلكومية  موؤ�س�ساتها 
ت���رتواح ب��ني ع��ام اأو ع��ام��ني و�سيتم الإع����لن ع��ن ه��ذا ال��ربن��ام��ج حال 

النتهاء من اع��داده. ومن املقرر اأن يتم قبول املوظفني املبتدئني من 
دولة الإم��ارات الذين �سيتم اإختيارهم بعد اإنهائهم لفرتة تدريبهم يف 
التابعة  مكاتبها  فيها  مبا  املتحدة  ل��لأمم  املختلفة  الإدارات  يف  العمل 
امليدانية  ومكاتبها  ومقراتها  املتحدة  ل��لأمم  العامة  الأم��ان��ة  جلهاز 
اخلا�سة  ال�سيا�سية  والبعثات  ال�سلم  حفظ  عمليات  مكاتب  فيها  مبا 
الأمم  ملنظومة  التنفيذيني  الروؤ�ساء  ملجل�س  العامة  الأمانة  يف  واأي�سا 
املتحدة املعني بالتن�سيق ووحدة التفتي�س امل�سرتكة وجلانها الإقليمية 
واملفو�سية العليا حلقوق الإن�سان بالإ�سافة اإىل حمكمة العدل الدولية 
وغريها من موؤ�س�سات وهيئات الأمم املتحدة ووكالتها الرئي�سية حول 

العامل.

من�سور بن حممد بن را�سد 
يح�سر اأفراح املهريي والكتبي

••  دبي-وام:

 ح�سر �سمو ال�سيخ من�سور بن حممد بن را�سد اآل مكتوم وال�سيخ بطي بن 
اآل مكتوم  �سعيد بن مكتوم بن جمعة  وال�سيخ  اآل مكتوم  مكتوم بن جمعة 
املهريي  مطر  ب��ن  �سعيد  ف��ازع  اأق��ام��ه  ال��ذي  ال�ستقبال  حفل  ام�س  م�ساء 

مبنا�سبة زفاف جنله حممد اإىل كرمية را�سد خمي�س بن مرخان الكتبي.
�سعادة حممد جمعة  دب��ي  الرمال يف  بقلعة  اأقيم  ال��ذي  كما ح�سر احلفل 
النابودة و�سعادة حممد را�سد بن غدير الكتبي وعدد من امل�سوؤولني وكبار 

ال�سخ�سيات واأعيان القبائل ولفيف من الأهل والأ�سدقاء.
تخلل احلفل فقرات منوعة من الرتاث ال�سعبي ابتهاجا بهذه املنا�سبة. 

موؤمتر ال�ستثمار يف امل�ستقبل يطلق مبادرة اأنت - اأمانتي العاملية لدعم الأطفال الالجئني
•• ال�شارقة- وام:

الأول مبادرة  اأم�س  امل�ستقبل  الإ�ستثمار يف  ملوؤمتر  املنظمة  اللجنة  اأطلقت 
اأنت - اأمانتي العاملية على مواقع التوا�سل الجتماعي يف ال�سركال اأفنيو 
بدبي وذلك �سمن الإ�ستعدادات التي تقام لعقد املوؤمتر يف ال�سارقة خلل 
�سهر اإكتوبر املقبل حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 
حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة. ومت خلل الإطلق 
تقدمي �سرح تف�سيلي حول املوؤمترالذي تنظمه املفو�سية ال�سامية للأمم 
املتحدة ل�سوؤون اللجئني بالتعاون مع حملة القلب الكبري كما فتح باب 
على  النا�سطة  ال�سخ�سيات  من   21 جمموعة  بح�سور  والأ�سئلة  احل��وار 
يف  والعاملني  واملتطوعني  الإعلميني  من  الإجتماعي  التوا�سل  مواقع 
توعيه  اإىل  اأمانتي   - اأن��ت  مبادرة  وتهدف  والإن�سانية.  اخلريية  املجالت 
ال�سرق  منطقة  يف  ال��لج��ئ��ني  الأط���ف���ال  بق�سايا  امل��ج��ت��م��ع  ف��ئ��ات  جميع 

اأحلمه اخلا�سة وت�سوراته حلياته يف  اأن يفني عمره هناك فهو ميتلك 
العناية والتعريف بالأطفال كلما كانت فر�س  اأ�سهمنا يف  امل�ستقبل وكلما 
حتقيق اأحلمهم اأكرب م�ستقبل. وقال النا�سط والإعلمي �سعود الكعبي 
اإن مثل هذه امل�ساركة ذات الطابع الإن�ساين واخلريي تقرتب من الواجب 
الذي يجب علينا القيام به مع موؤ�س�سة القلب الكبري التي تعرف اجلمهور 
بحقيقة اأو�ساع الأطفال اللجئني.. واأنا اأرحب بهذه الفكرة و�سوف اأعمل 
منذ هذه اللحظة مبا ميليه الواجب الأخلقي والإن�ساين واأ�ستند يف ذلك 
على ر�سيد كبري لدى دولة الإمارات يف خمتلف جمالت العمل اخلريي 
والإن�ساين. وقال الإعلمي نور الدين اليو�سف اإنها فكرة جيدة وفر�سة 
ومنذ  اللجئني  الأطفال  و�سوؤون  بق�سايا  التعريف  يف  ن�سهم  كي  ح�سنة 
باحلملة  والتعريفي  التقدميي  العر�س  هذا  فيها  ح�سرنا  التي  اللحظة 
وفكرتها وهدفها اأ�سبح لزاما علينا اأن نكون حا�سرين ب�سكل حيوي وعملي 
من اأجل مل�ساهمة يف حتقيق الهدف منها بنجاح . وقال الإعلمي حامد بن 

الأو�سط والظروف املعي�سية التي ميرون بها يف حياتهم اليومية والتعرف 
اأن  اأو�ساعهم ومعاناتهم والتفكري يف كيفية تقدمي ما ميكن  اإىل حقيقة 
النا�سطني  اأه��م  امل��ب��ادرة  وت�ستهدف  امل�سكلت.  تلك  بع�س  ح��ل  يف  ي�سهم 
على �سفحات التوا�سل الإجتماعي من خمتلف مواقعهم واخت�سا�ساتهم 
بتوزيع  امل��ب��ادرة  ف��ك��رة  تنفيذ  ومت  املجتمع..  يف  كلمتهم  ل��ت��اأث��ري  بالنظر 
منطقة  يف  اللجئني  الأط��ف��ال  اأح��د  ق�سة  حتمل  الن�سطاء  على  ظ��روف 
ال�سرق الأو�سط وتو�سح احتياجاته وهواياته لي�سبح هذا الطفل فيما بعد 
تذكري  عاتقه  على  فيقع  الظرف  هذا  يحمل  ال��ذي  ال�سخ�س  لدى  اأمانة 
العامل طفل لج��ىء بحاجة  ب��اأن هنالك يف ه��ذا  واأق��ارب��ه  واأهله  جمتمعه 
انه  يا�سغار  �سلم  موؤ�س�سة  مديرة  احلمادي  مرمي  وقالت  م�ساعدة.  اإىل 
اإعتبارا من هذه اللحظة انطلقت حملة اأنت - اأمانتي لنعلن من خللها 
اأن يحيا حياة كرمية يح�سل  اأمانة لدينا ومن حقه  اأن الطفل اللجىء 
فيها على حقوقه كافة ول تعني حياته املوؤقتة يف خميمات اللجئني حاليا 

كرم عندما تلقينا الدعوة من مكتب قرينة �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة 
�سنكون  لأننا  كثريا  �سعدنا  القا�سمي  حممد  بنت  جواهر  ال�سيخة  �سمو 
�سمن الفريق الذي يحمل على عاتقه التعريف بالأطفال اللجئني من 
خلل مبادرة اأنت اأمانتي التي ت�سبق انعقاد موؤمتر ال�ستثمار يف امل�ستقبل.. 
ونحن حري�سون جدا اأن نو�سل الفكرة والر�سالة والهدف اإىل اأكرب عدد 
ممكن من اجلمهور كي يعرف حقيقة طبيعة م�سكلت ومعاناة الأطفال 
الدعم  الإم���ارات يف جم��الت  دول��ة  اإىل دور وجهود  .. م�سريا  اللجئني  
لإ�ست�سافة  ال�سارقة  وت�ستعد  العامل.  م�ستوى  على  واخل��ريي  الإن�ساين 
اأكتوبر املقبل وذلك لأول  15 و16  موؤمتر الإ�ستثمار يف امل�ستقبل يومي 
مرة يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا والذي يركز على ق�سايا 
و�سوؤون الأطفال واليافعني اللجئني يف املنطقة بح�سور وم�ساركة اأكرث 
ا�سافة اىل خرباء  وامل�����س��وؤول��ني احلكوميني  ال���دول  ق���ادة  م��ن   300 م��ن 

دوليني واإقليميني يف �سوؤون اللجئني. 

�سيدات الأعمال اخلليجيات يطلعن على م�سانع املن�سوجات بعجمان
•• عجمان ـ الفجر 

ق��������ام وف��������د ������س�����ي�����دات الع�����م�����ال 

معر�س  يف  امل�ساركات  اخلليجيات 
ينظمه  وال������ذي  ال����راب����ع  ب����داي����ات 
اع���م���ال عجمان  ���س��ي��دات  جم��ل�����س 
و�سناعة  جت�����ارة  ل��غ��رف��ة  ال���ت���اب���ع 
ب����زي����ارة م��ي��دان��ي��ة لعدد  ع��ج��م��ان 
بالمارة  املن�سوجات  م�سانع  م��ن 
اكت�ساب اخلربات والتعرف  بهدف 
قنوات  وف��ت��ح  ال��ع��م��ل  كيفية  ع��ل��ى 
عجمان  م�������س���ان���ع  ب����ني  جت����اري����ة 
اخلليجيات  الع����م����ال  و����س���ي���دات 
امل�ستقبلي  التعاون  بحث  وامكانية 
مبا يدعم �سيدات العمال وينمي 
بجودة  اأ���س��ادن  والتي  م�ساريعهن، 

املنتجات وتنا�سب ا�سعارها.

العربية  وامل��م��ل��ك��ة  الم������ارات  دول 
البحرين  ومم���ل���ك���ة  ال�������س���ع���ودي���ة 
وقطر و�سلطنة عمان، وقد حظيت 
متميز  واإهتمام  بتفاعل  الفعالية 
على  خلله  اطلعوا  الزائرين  من 
الزياء الرتاثية للعرا�س يف دول 

جمل�س التعاون اخلليج.
الفعاليات  امل��ع��ر���س  ت�����س��م��ن  ك��م��ا 
بفح�س  واخل�����ا������س�����ة  ال����ي����وم����ي����ة 
ال���س��ن��ان ل��لط��ف��ال ب��ال��ت��ع��اون مع 
والفحو�سات  ع���ج���م���ان  ج���ام���ع���ة 
ال��ط��ب��ي��ة امل��ج��ان��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
ا�سافة  اخلريية  الح�سان  جمعية 
وتقدمي  وال�سحوبات  للم�سابقات 

اآمنة  الدكتورة  ك�سفت  من جانبها 
جمل�س  رئ��ي�����س  ع��ل��ي  اآل  خ��ل��ي��ف��ة 
رئي�س  ع��ج��م��ان  اع���م���ال  ����س���ي���دات 
بدايات  مل��ع��ر���س  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
�ستعلن  املنظمة  اللجنة  اأن  الرابع، 
للمعر�س  ال���ك���ربى  اجل���ائ���زة  ع���ن 
يف  الوىل  ل��ل��م��رة  ت���ط���رح  وال���ت���ي 
احل���ف���ل اخل���ت���ام���ي و����س���ت���ف���وز من 
لهما  ت����ق����دم  ����س���ي���دت���ني  خ����لل����ه 
جمل�س  م��ن  وخ���دم���ات  ت�سهيلت 
اع�����م�����ال ع���ج���م���ان على  �����س����ي����دات 
م����دار ع���ام ك���ام���ل.  ه���ذا و�سهدت 
العر�س  فعالية  املعر�س  فعاليات 
مب�ساركة  ال�����رتاث�����ي  اخل���ل���ي���ج���ي 

اجلوائز للزائرين.
بدايات  معر�س  اأن  بالذكر  جدير 
اأعمال  150 �سيدة  ي�سم م�ساركة 
الم����ارات  م��ن  ���س��ي��دة   120 منها 
جمل�س  دول  م����ن  ����س���ي���دة  و30 
ي�سهد  ك���م���ا  اخل��ل��ي��ج��ي  ال���ت���ع���اون 
معر�س بدايات عدداً من امل�ساركات 
منتجات  قدمت  والتي  احلكومية 
والدخون  ال��ع��ط��ور  م���ن  خم��ت��ل��ف��ة 
والأطعمة  وامل���لب�������س  وال���ه���داي���ا 
والإك���������س���������س����وارات وم���ن���ه���ا دائ�����رة 
بال�سارقة  الإجتماعية  اخل��دم��ات 
وال�سلحية  العقابية  واملوؤ�س�سة 

بعجمان.   

ال�سلي  الي��راين  ال�سجاد  مركز  املالك:�سركة  الت�سجيل/  وكيل  تقدم  عن  التجارية  العلمات  ادارة  تعلن 
 Centre of مركز ال�سجاد اليراين ال�سلي C.I.O.C:ذ.م.م طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية

Original Iranian Carpets

املودعة بالرقم:210521       بتاريخ:2014/4/24 م
با�س��م:�سركة مركز ال�سجاد اليراين ال�سلي ذ.م.م

وعنوانه:ابوظبي �س.ب:4623 هاتف:026811156 فاك�س:026811158 
coicco@cim.ae :الربيد اللكرتوين

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�سكيلة من الب�سائع )ال�سجاد ال�سرقي( 
ل�سالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من  معاينتها و�سرائها عند احلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة 

النقل( ا�سترياد - ت�سدير . 
ا�سفل  وكتب  الذهبي  باللون  دائرية  �سبه  ب�سكل  زخرفة  اع��له  يف  ر�سم  كبري  ابي�س  العلمة:مربع  و�سف 
C.I.O.C باللون الذهبي وكتب با�سفلها مركز ال�سجاد اليراين ال�سلي باللون الذهبي وكتب  الزخرفة 

با�سفلها باللغة الجنليزية Centre of Original Iranian Carpets باللون الذهبي. 
ال�س��رتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  27  �سبتمرب 2014 العدد 11217

تعلن ادارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم 199535         بتاريخ :2013/10/20 م
با�س��م: تاك�سون للتجارة العامة �س.ذ.م.م 

وعنوانه: دبي ديرة �س.ب: 205 هاتف: 3623909-04 فاك�س: 04-4537252 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�سوء  ن�سر  ادوات  كهربائية  م�سابيح  ب�سيلت  املركبات  توجه  ا�سارة  مل�سابيح  ب�سيلت  م�سابيح  ب�سيلت 
قداحات غاز اجهزة ومن�ساآت لل�ساءة اجهزة ا�ساءة للمركبات من�ساآت ا�ساءة للمركبات ا�سواء للغو�س ا�سواء 
لل�سيارات ا�سواء للمركبات اجهزة للنارة والتدفئة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتربيد والتجفيف 

والتهوية وتوريد املياه والغرا�س ال�سحية.
الواق�عة بالفئة:11

ر�سمت  W حيث  ب�سورة متميزة خ�سو�سا  الخ�سر  باللون   Wemine العبارة  :كتبت  التجارية  علمة 
نهايته العلوية من ناحية اليمني يف �سكل ورقة نبات تغطي حريف e و m من الكلمة

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  27  �سبتمرب 2014 العدد 11217 العدد  11217 بتاريخ 2014/9/27     

  اعالن احل�سور بالن�سر    
يف الدعوى رقم 2014/3836 ايجارات

 بناًء على القرار ال�سادر من الدائرة البتدائية )اللجنة ال�ساد�سة( يف 
الدعوى )2014/3836( ايجارات بجل�ستها املنعقدة بتاريخ )2014/9/22( 
زهاجن    فينوي   -2 �سبيب  بن  احمد  عليهما/1-�سبيب  املدعى  باعلن 
فانه نعلمكم بان املدعي/ ليتون ناث جوبال ناث قد اقام الدعوى قبلكم 
ال��زام املدعى عليه بان يقوم برد اجمايل املبلغ 116000 درهم  بطلب ) 
+الزام املدعى عليها بكافة م�ساريف الدعوى..( والتي �ستنظر بجل�سة 
مبنى  يف  امل��رك��ز  مبقر   )4.30( ال�ساعة  )الث��ن��ني(  ي��وم   )2014/9/29(
بلدية دبي فعليه يرجى منكم احل�سور وتقدمي ما لديكم من دفاع او 

م�ستندات .
 ويف حال تخلفكم عن احل�سور فان الدائرة �سوف تتخذ كافة الجراءات 

القانونية اللزمة.
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ �سادات نوبري 
بنغلدي�س   - ح�������س���ني   
اجلن�سية  - ج��واز  �سفره  
 )1189174( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

   055/9725335

فقدان جواز �سفرت
لك�سمانا  امل����دع����و/  ف���ق���د  
�سوامي جوندا في�سوانادهام 
ه�����ن�����دي اجل����ن���������س����ي����ة  -   -
ج�����������������واز  ��������س�������ف�������ره  رق������م 
يجده  من   )1001698(
عليه الت�سال بتليفون رقم 

   052/7453699

فقدان جواز �سفرت
�سومون   امل����دع����و/  ف���ق���د  
بنغلدي�س   - �سابيد علي  
اجلن�سية  - ج��واز  �سفره  
 )0544142( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

   050/4906241

اعالن فقدان جوازات �سفر
فقد كل من:

1- حممود نعيم احلريري اجلن�سية: �سوريا جواز �سفره رقم 
)005596521(

رقم  �سفره  ج��واز  اجلن�سية  �سوريا  احل��ري��ري  نعيم  2-اح��م��د 
)5596520(

���س��ف��ره��ا رقم  ���س��وري��ا اجلن�سية ج���واز  ال�����س��ن��ي��ور  ام���اين ه���لل   -3
)5596519( من يجده عليه الت�سال بتليفون رقم 050-7722025
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اإعــــــــــالن
الكهربائية  للمقاولت  بورن  ال�س�����ادة/ا�ست  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وامليكانيكية ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1182312 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد علي حممد ح�سن باطوق من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ حممد علي حممد ح�سن باطوق من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف خمتار احمد خان حممد

تعديل راأ�س املال/من 150000 اىل 0
تعديل لوحة العلن / اجمايل من 2*1 اىل 0.50*0.20

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية
تعديل ا�سم جتاري:من/ا�ست بورن للمقاولت الكهربائية وامليكانيكية ذ.م.م

EAST BORN ELECTRO MECHANICAL CONTRACTING LLC
اىل/ا�ست بورن للمقاولت الكهربائية وامليكانيكية

EAST BORN ELECTRO MECHANICAL CONTRACTING
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خلل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

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

العدد 11217 بتاريخ 2014/9/27

اإعــــــــــالن
م�سايا  ال�س�����ادة/مطعم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1357799 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة اف�سل خان من�سي خان %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف اف�سل احمد ليك احمد
العلن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  القت�سادية خلل  التنمية  دائرة 
العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الفاتنة للخياطة 

رخ�سة رقم:CN 1110103 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة خليفة عبدالرزاق عبدالكرمي حممد ال �سرف %100
تعديل وكيل خدمات

حذف مبارك معن�س �سامل علي يزرب العامري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبدالقيوم نور حممد
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خلل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العلن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/خمبز الكوكب 

الف�سي رخ�سة رقم:CN 1177106 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات

ا�سافة �سميه عبداهلل حممد املرزوقي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد قا�سم حممد ظهر %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف خادم �سلطان را�سد الكا�سبي اجلنيبي
العلن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  القت�سادية خلل  التنمية  دائرة 
العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فريجن للمقاولت 
العامة ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1295091 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء
احمد �سامل غازي مرزوك العميم من 51% اىل %34

تعديل ن�سب ال�سركاء
فرا�س عبداملعني مظلوم من 49% اىل %33

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة م�سلم مبارك م�سلم بخيت الرا�سدي %33

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

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حمل املطوع للحام

رخ�سة رقم:CN 1046194 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حممد ابوالها�سم دودو مياه من �سريك اىل مالك
تعديل ن�سب ال�سركاء

حممد ابوالها�سم دودو مياه من 49% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حممد �سعيد حممد املطوع ال�سحي من �سريك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�سركاء

حممد �سعيد حممد املطوع ال�سحي من 51% اىل %0
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة ليدي بريد 

CN 1007803:مل�ستح�سرات التجميل والعطور رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حمده غنام مبخوت غنام ال�سيعري من مالك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�سب ال�سركاء
حمده غنام مبخوت غنام ال�سيعري من 100% اىل %0

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة الفون�سو نيل�سون روما�ساريو %100

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

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/موؤ�س�سة املا�س  تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان 
CN 1106980:لتعهدات تركيب الملنيوم والزجاج رخ�سة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حممد احمد عبداهلل العبيديل من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ن�سب ال�سركاء

حممد احمد عبداهلل العبيديل من 0% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف جاكوب ماثيو �ساكو �ساكو
العلن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  القت�سادية خلل  التنمية  دائرة 
العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 11217 بتاريخ 2014/9/27

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم CN 1184684 بال�سم التجاري موؤ�س�سة مباين 
تعديل  طلب  بالغاء  العامة  للمقاولت  الظفرة  واحة 

الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا.
العلن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خلل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

فيكتوريا لعمال البل�سرت
 رخ�سة رقم:CN 1189093 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ديلوك�س 

اوب�سن ملعدات املطابخ املركزية
 رخ�سة رقم:CN 1768715 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 11217 بتاريخ 2014/9/27

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مكتبة ديزين كيدز

رخ�سة رقم:CN 1738657 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العلن / اجمايل من 1*1 اىل 1*5

تعديل ا�سم جتاري:من/مكتبة ديزين كيدز
DISNEY KIDS BOOKSHOP

اىل/كافترييا �ساي غري
SHAY GHAIR CAFETERIA

تعديل ن�ساط/ا�سافة كافترييا )5610003(
تعديل ن�ساط/حذف بيع ادوات القرطا�سية - بالتجزئة )4761003(

تعديل ن�ساط/حذف بيع الكتب وال�سحف واملجلت )4761001(
تعديل ن�ساط/حذف خدمات ن�سخ الوثائق وامل�ستندات )8219002(

تعديل ن�ساط/حذف بيع اللعاب ولعب الطفال - بالتجزئة )4764001(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خلل  القت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
الرخامية  الدراج  ال�س�����ادة/معمل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للبلط والرخام رخ�سة رقم:CN 1011947 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العلن / اجمايل من 1.2*6 اىل 3*1

تعديل ا�سم جتاري:من/معمل الدراج الرخامية للبلط والرخام
اىل/معمل الدراج للطابوق

AL ADRAAJ BLOCK WORKS

تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال الطابوق )4330001(
تعديل ن�ساط/حذف �سناعة تقطيع الحجار وطحنها )2396003(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11217 بتاريخ 2014/9/27

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حملة البلو�سي لنقل احلجاج 

رخ�سة رقم:CN 1109201 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سريف خان حممد دو�س البلو�سي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف خان حممد دو�س حممد البلو�سي
تعديل لوحة العلن / اجمايل من 1*1 اىل 1*3

تعديل عنوان/من العني العني منطقة ال�سناعية بناية جمعة علي رحمه 
�سلطان  حممد  �سيخة  بناية  العني  �سناعية  العني  العني  اىل  الدرمكي 

القبي�سي ونفافة �سامل الظاهري
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خلل  القت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11217 بتاريخ 2014/9/27

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سقر ال�سود لتبديل 

الزيوت رخ�سة رقم:CN 1469620 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل را�سد عبيد م�سبح ال�سام�سي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف را�سد حران �سعيد �سامل الكتبي
تعديل لوحة العلن / اجمايل من 1*3 اىل 1*2.5

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

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

العدد 11217 بتاريخ 2014/9/27

الغاء اعالن �سابق
يو�سف  ال�سادة/حممد  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
علي حممد باك�ستاين اجلن�سية و وكيل اخلدمات عبيد خمي�س 
الغاء  يف  رغبتهم  ابدو  قد  اجلن�سية  امارات  العتيبه  �سقر 
العلن ال�سابق ال�سادر يف جريدة الفجر يف العدد رقم 11204 
 CN 1038029 بتاريخ 2014/9/11 بخ�سو�س الرخ�سة رقم
بال�سم التجاري : دار اللبا�س �ساليمار واعادة الو�سع كما كان 

عليه. ثم تقدمو بطلب الجراءات التالية:
تعديل املالك اىل/ورثة حممد يو�سف علي حممد

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

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

العدد 11217 بتاريخ 2014/9/27

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

CN 1666711:احل�سرات والنظافة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد نا�سر �سليمان مطر الزيدي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف هزاع عبداهلل علي عبيد املزيني

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

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

العدد 11217 بتاريخ 2014/9/27

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم CN 1221182 بال�سم التجاري �سالون معاين 
واعادة  الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء  لل�سيدات  الروح 

الو�سع كما كان عليه �سابقا.
العلن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خلل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

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

العدد 11217 بتاريخ 2014/9/27

اإعالن
تعلن هيئة اأبو ظبي لل�سياحة والثقافة باأن ال�سادة/ مطعم 
 TL11331 ا�سفار - فرع 1 املعمورة رخ�سة �سياحية رقم

قد ابدو رغبتهم يف الغاء الرخ�سة.
وعليه على من له احلق يف الإعرتا�س على هذا الإجراء 
التقدم ومراجعة الهيئة خلل اأ�سبوع ميلدي من تاريخ 
ن�سر هذا الإعلن  وغل فاإن الهيئة غري م�سئولة عن اأي 
اأو دعاوي بعد اإنق�ساء هذه املدة، حيث �ست�ستكمل  حقوق 

الإجراءات املذكورة اأعله.
 اإدارة املعايري والتنظيم والرتاخي�س

العدد 11217 بتاريخ 2014/9/27

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

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

قد تقدم  بان /انفريومينا باور �سي�ستمز ذ.م.م  البحري( 

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

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

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

اق�ساها 60 يوما من تاريخ هذا العلن.

 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

                   اإ�سم ال�سفينة                    رقم الت�سجيل ال�سابق          العلم ال�سابق
               ا�س كيه - Sk                208254م/AP9589           اأبوظبي



السبت -   27   سبتمبر   2014 م   -  العـدد    11217
Saturday  27  September   2014  -  Issue No   11217

07

اأخبـار الإمـارات

•• دبي -الفجر:

بداأت هيئة الطرق واملوا�سلت خدمة ترقيم 
)القالو�سة(  امل��ق��ط��ورات  ���س��ب��ه  وت��رخ��ي�����س 
لأف�����راد امل��ج��ت��م��ع واجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة بعد 
والتي  فقط،  لل�سركات  خم�س�سة  كانت  اأن 
والدراجات  والأم��ت��ع��ة  الب�سائع  بنقل  ُتعنى 
خلطتها  ا�ستكماًل  وت��اأت��ي  وغ��ريه��ا،  ال��ن��اري��ة 
�سبه  وترخي�س  ترقيم  عمليات  اإج���راء  نحو 
املجتمع  وجهات  فئات  اإىل  لت�سل  املقطورات 
من  ال��ط��ري��ق  م�ستخدمي  ح��م��اي��ة  اأج����ل  م��ن 
ال�سيد  واأو���س��ح  ت�سببها.  ق��د  ال��ت��ي  احل����وادث 

اأحمد بهروزيان، املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة الرتخي�س يف الهيئة، اأن الهيئة ت�سعى 
ب�سكل كبري اإىل حتقيق روؤيتها الرامية اإىل  تنقل اآمن و�سهل للجميع ، من خلل 
مع  تتما�سى  التي  واخل��دم��ات  امل��ب��ادرات  م��ن  العديد  وتنفيذ  تطبيق  على  العمل 
خططنا املو�سوعة ومنها ا�ستكمال ت�سجيل وترخي�س املقطورات و�سبه املقطورات 
)القالو�سة( من اأجل �سمان �سريها على الطرق بكل اأمان والتاأكد من حتقيقها 
واإثبات  �سمان  مبثابة  ُيعد  الت�سجيل  اأن  عن  ف�سًل  امل��روري��ة،  ال�سلمة  ل�سروط 

ملكية وهوية هذه الآليات للجهة املعنية بها.  
الأف��راد من ترخي�س وت�سجيل  الت�سجيع هو متكن  اأ�ساليب  اإح��دى  اإن  واأ���س��اف: 
وذلك  �سنوياً  فح�سها  يتم  فاأنه  لل�سركات  بينما  �سنوات،   3 كل  املقطورات  �سبه 
عن  املختلف  ا�ستخدامها  وط��رق  بحجم  مقارنة  �سريها  �سلحية  على  للحفاظ 
حمتويات  على  تتم  الفح�س  عمليات  اأن  اإىل  م�سرياً  يومي،  �سبه  ب�سكل  الأف���راد 
امللزمة  الفنية  ال�سرتاطات  كافة  توفر  املقطورة ومدى  و�سبة  املقطورة  وهيكلية 
على �سبيل املثال ) والأنوار والعاك�سات، والإط��ارات، ونظام القطر، الأبعاد، اأرجل 
اأن��ه مت العمل يف   ، ب��ه��روزي��ان  ال��رف��ع ( وغ��ريه��ا م��ن الأنظمة املختلفة.  واأو���س��ح 
موؤ�س�سة الرتخي�س على توزيع برو�سورات يف مراكز خدمة العملء يف دبي حول 
)املقطورات ال�سغرية...و�سائل القطر الآمن(، والتي يتم توزيعها على املتعاملني، 
حال  يف  اتباعها  ال��واج��ب  والتنبيهات  والتحذيرات  املعلومات  خمتلف  وتت�سمن 
عملية قطر )القالو�سة(، من حيث وزن احلمولة ال�سحيحة، ومدى اأهمية توفر 
بع�س الأ�سا�سيات اللزمة كوجود م�سابيح خلفية وم�سابيح الوقوف والإ�سارات 
ال�سلمة والأم��ان على الطريق.       اأم��ور  املعدنية، مما تعزز من  اللوحة  وم�سابيح 
واملوا�سلت،  ال��ط��رق  هيئة  يف  الرتخي�س  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  امل��دي��ر  واأ���س��ار 
بني  امل��روري��ة  التوعية  تعزيز  يف  �سي�ساعد  امل��ق��ط��ورات  �سبه  ترخي�س  اأن  اإىل 
حتقيق  على  معاً  العمل  يف  �سي�ساهم  م��ا  وه��و  ككل،  املجتمع  وج��ه��ات  الأف���راد 
روؤية الهيئة حول  تنقل اآمن و�سهل للجميع ، لفتاً اإىل اأن املعنيني باإمكانهم 
وترخي�س  عملية فح�س  لإن��ه��اء  دب��ي  م��زودي اخلدمة يف  بع�س  اإىل  التوجه 
وترقيم  القالو�سة وهم: متام الكندي، ت�سجيل جبل علي ، ت�سجيل  ور�سان 

وال�سرياوي. 

ت�سهم يف تطوير املنظومة التعليمية

جمل�ش اأولياء اأمور الطلبة والطالبات باملنطقة الو�سطى ي�سيد بزيارة �سلطان القا�سمي للذيد وتوجيهاته لإن�ساء فرع جلامعة ال�سارقة  

 رئي�ش مكتب �سوؤون حجاج الدولة يتفقد الإن�ساءات اجلاري اإجنازها يف خميمي منى وعرفات

وفد ن�سائي كويتي يتعرف على مهام حماية ال�سخ�سيات املهمة يف �سرطة دبي 

الأ�سوات اجلزائرية تبهر ف�ساءات املناف�سة .. ومن�سد ال�سارقة اىل املغرب

اأ�ساد جمل�س اأولياء اأمور الطلبة 
الو�سطى  باملنطقة  وال��ط��ال��ب��ات 
ب��ال��زي��ارة ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 
املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد 
ال�سارقة  حاكم  للحتاد  الأع��ل��ى 
الذيد  ملدينة  ورع���اه  اهلل  حفظه 
�سباح اأم�س وما اأوله من اهتمام 
من  التعليمية  العملية  بتطوير 
امل�ساريع  م����ن  جل��م��ل��ة  ت���وج���ي���ه 

التطويرية يف مدينة الذيد .
ب��رئ��ا���س��ة را�سد  امل��ج��ل�����س  وب�����ارك 
املحيان اإعلن �سموه عن م�ساعيه 
ال�سارقة  جل��ام��ع��ة  ف���رع  لإن�����س��اء 
النتهاء  ي��ت��م  ال���ذي���د  م��دي��ن��ة  يف 
الدرا�سي  ال��ع��ام  ب��داي��ة  قبل  منه 
املقبل ويفتتح اأبوابه اأمام الطلبة 
العام  مطلع  مع  والبنات  للبنني 

الدرا�سي 2016-2015 .
واأعربوا عن تقديرهم لتوجيهات 
�����س����م����وه وم���ت���اب���ع���ت���ه ال����دائ����م����ة 
واهتمامه بالتعليم ودعم روافده 
من خلل مبادرات �سموه يف طرح 
امل�ساريع وتوفري البنى التعليمية 

••  ال�شارقة-وام:

 اأبهرت اأ�سوات املن�سدين اجلزائريني 
امل��ن��اف�����س��ات التي  ف�������س���اءات م���وق���ع 
ال�سارقة  من�سد  ب��رن��ام��ج   اأج���راه���ا 
ال�سارقة  تلفزيون  يبثه  الذي   -  7
للإعلم  ال�سارقة  ملوؤ�س�سة  ال��ت��اب��ع 
اجل���زائ���ر  ال���ث���ان���ي���ة  - يف حم��ط��ت��ه 
وظهرت خلل الإختبار الذي امتد 
متميزة  �سوتية  خامات  �ساعة   12
امل�ساركني  قبل  من  عالية  وحرفية 
اإن�سادية خمتلفة  يف تقدمي مقاطع 
امل�����س��ارك��ة وحازت  يف ���س��وء ���س��روط 

على اإعجاب جلنة التحكيم.
وت�������وزع امل���ن�������س���دون امل�������س���ارك���ون يف 
على   7 ال�سارقة  من�سد  مناف�سات 
مدن اجلزائر وذلك باإجمايل 145 
متناف�سا و�سجلت العا�سمة اجلزائر 
اأعلى ن�سبة من املتقدمني بلغت 34 
16 و12  ت��ل��ت��ه��ا وه�����ران  م�����س��ارك��ا 
م�ساركا يف كل من تلم�سان وامل�سيلة 

املرحلة اجلامعية ليكون التعليم 
متاحا باأرقى فنونه وعلومه اأمام 
تعزيزا  وال��ق��اط��ن��ني  امل���واط���ن���ني 
تاأهيل  اأه��م��ي��ة  ���س��م��وه يف  ل��روؤي��ة 
منذ  الم����ارات����ي����ة  ال�����س��خ�����س��ي��ة 
املبا�سر  اإ�سهامها  وحتى  ولدتها 
واأن  والعمل  والعطاء  التنمية  يف 
تكون متكاملة من خلل ت�سافر 
كافة املوؤ�س�سات التي تعنى برتبية 
البناء والبنات وتن�سئتهم ف�سل 

عن توفري كافة اخلدمات لها .
وا�سار املجل�س اإىل اأن يثمن تلك 
امل����ب����ادرات امل�����س��ه��ودة ل�����س��م��وه يف 
اهتمامه بالتعليم والتعلم ليكون 
موؤكدا  ومواطنيه  ملجتمع  هدفه 
اأع�سائه  ودور  امل��ج��ل�����س  دور  اأن 
ت�سافر  يف  وجل���ان���ه  وع�����س��وات��ه 
اجل���ه���ود ومت���ك���ني امل����دار�����س من 
والرتبوي  التعليمي  دوره��ا  اأداء 
ا�سرتاتيجية  اإطار  يف  واملجتمعي 
و  وال���ت���ع���ل���ي���م  ال���رتب���وي���ة  وزارة 
التعليمية  ال�������س���ارق���ة  م��ن��ط��ق��ة 
للتعليم  ال�������س���ارق���ة  وجم���ل�������س 
العامة  الثانوية  طلبة  لتخريج 

وه����م ق����ادري����ن ع��ل��ى ال���ت���ف���وق يف 
تعليمهم اجلامعي .

واأكد اأن هذا النجاح الذي يحققه 
الطلبة  اأم������ور  اأول����ي����اء  جم��ل�����س 
الو�سطى  باملنطقة  وال��ط��ال��ب��ات 
توليه  الذي  الكبري  للدعم  يعود 
را�سها  وع����ل����ى  ال�����دول�����ة  ق����ي����ادة 
ال�����س��ي��خ خليفه  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
بن زايد ال نهيان رئي�س الدولة 
من  للتعليم  ورع����اه  اهلل  حفظه 
�ساحب  وحر�س  وطنيه  اأول��وي��ة 
را�سد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
ب����ن حممد  ال����دك����ت����ور ����س���ل���ط���ان 
الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
حفظه  ال�سارقة  حاكم  ل��لحت��اد 
اأ�سحاب  واإخ��وان��ه��م��ا  ورع���اه  اهلل 
ال�سمو حاكم المارات ومن دعم 
لتعزيز  للتعليم  ومتكني  ورعاية 
يف  للوطن  راف���دا  ليكون  عطائه 
ك��اف��ة امل���ج���الت ول��ت��اأج��ي��ل جيل 
قادر على خدمة وطنه وقيادته .

لتقدمي  مت�سوقا  اجلميع  وك��ان   7
بلد  اجل���زائ���ر  اأن  ول����س���ك  الأب������رز 
الراقي  ال��ف��ن  ه���ذا  م��ث��ل  ع��ري��ق يف 
ي���ك���ون بني  اأن  ون���ت���وق���ع  وال����ه����ادف 
املتقدمة  اجل����زائ����ري����ة  الأ������س�����وات 
تناف�س  اأن  مي��ك��ن  متميزة  ط��اق��ات 
املتقدمة وحت�سل على  املراكز  على 

اأرفع اجلوائز .
من�سد  برنامج  عمل  فريق  ويتوجه 
الثالثة  حم��ط��ت��ه  اىل   7 ال�����س��ارق��ة 
و�سيجري  امل���غ���رب���ي���ة  امل���م���ل���ك���ة  يف 
الإخ����ت����ب����ارات الأول����ي����ة ام�����ام جلنة 
على  الرباط  العا�سمة  يف  التحكيم 
�سوفيتيل  ف��ن��دق  يف  ال����ورد  ح��دائ��ق 
وذل����ك  اجل�������اري  ���س��ب��ت��م��رب   28 يف 
�سمن رحلته احلالية التي يجريها 

لختيار املن�سدين.
واملغرب  واجل��زائ��ر  ال�سعودية  وبعد 
كل من  اإىل  ال�سارقة  من�سد  يتوجه 
والبو�سنة  وماليزيا  والأردن  م�سر 
الرحلة  و�ستنتهي  وت�ساد  والهر�سك 

الإمارات  بدولة  ال�سارقة  اإم���ارة  يف 
�سيتم  حيث  ال��ق��ادم  اكتوبر   13 يف 
للمناف�سة  امل���ر����س���ح���ني  اخ����ت����ي����ار 
يف  تقام  عرو�س   4 �سمن  النهائية 

دي�سمرب 2014.
وت�����س��ري اإح�������س���ائ���ي���ات ف���ري���ق عمل 
اإىل   7 ال�������س���ارق���ة  ب���رن���ام���ج م��ن�����س��د 
ان اإج���م���ايل ع���دد امل��ت��ق��دم��ني اأم���ام 
ال��ل��ج��ن��ة وامل���وق���ع الإل����ك����رتوين من 
اأن���ح���اء ال���ع���امل ك��اف��ة ق���د ب��ل��غ نحو 
675 متناف�سا بواقع 100 من�سد 
من�سدا  و145  ال�������س���ع���ودي���ة  م����ن 
جلنة  اأم����ام  تناف�سوا  اجل��زائ��ر  م��ن 
امل�ساركات  ب��ل��غ��ت  ف��ي��م��ا  ال��ت��ح��ك��ي��م 
الإلكرتوين  امل��وق��ع  ع��رب  امل��ت��ق��دم��ة 
اأنحاء  م���ن  م�����س��ارك��ة   430 ن��ح��و 
توقعات  وه�����ن�����اك  ك����اف����ة  ال�����ع�����امل 
الفرتة  خلل  العدد  هذا  بت�ساعف 
ا�ستمرار  ���س��وء  يف  املقبلة  القليلة 
املزيد  املناف�سات ودخول  اأبواب  فتح 

من امل�ساركني. 

مع  التعليمية  املوؤ�س�سات  تكامل 
بالطالب  واله���ت���م���ام  ب��ع�����س��ه��ا 
باملخرجات  ل���لرت���ق���اء  وامل���ع���ل���م 
روؤي����ة  اأن  م���وؤك���دي���ن  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ف���رع جلامعة  اإف��ت��ت��اح  ���س��م��وه يف 
ميثل  ال��ذي��د  مدينة  يف  ال�سارقة 
روؤية تعليمية ناه�سة من �ساأنها 
املنطقة  ون��ب��ات  اأب��ن��اء  ت�سجع  اأن 
للمرحلة  اإنهائهم  بعد  الو�سطى 

امل�ستويات  اأرق��ى  على  واخلدمات 
ومت���ك���ني امل��ج��ل�����س وغ���ريه���ا من 
والرتبوية  التعليمية  املوؤ�س�سات 
امليدان  خدمة  يف  بدورها  للقيام 

التعليمي .
واأ������س�����ار جم��ل�����س اأول�����ي�����اء اأم�����ور 
�ساحب  ح���ر����س  اإىل  ال���ط���ل���ب���ة 
تعزيز  يف  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو 
امل��ن��ظ��وم��ة ال��رتب��وي��ة م��ن خلل 

درا�ساتهم  ا�ستكمال  اإىل  الثانوية 
دون  ال�����س��ارق��ة  جامعة  يف  العليا 

م�سقة الذهاب والغربة .
بيانه  يف  امل���ج���ل�������س  واأو��������س�������ح 
ال�سمو  ���س��اح��ب  اأن  الع���لم���ي 
الرتبوي  ي��ع��د  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م 
واملعلم الأول حلر�سه البالغ على 
التعليمية منذ  الرتقاء مب�سرية 
وحتى  للتعليم  الأوىل  امل��راح��ل 

م�ستغامن  م���ن  ل��ك��ل  و2  م����ردا�����س 
والبويرة وم�سارك  وباتنة  وغرداية 

واحد من مدينة الأغواط.
وق���ال حم��م��د خ��ل��ف م��دي��ر الإذاع����ة 

م�����س��ارك��ني يف  و10   11 واجل��ل��ف��ة 
و9  وق�سطنطينة  �سطيف  م��ن  ك��ل 
ورحلة  ب�سعادة  م��ن  لكل  م�ساركني 
وبو  البليدة  م��ن  لكل  و3  وال����وادي 

ال�سارقة  موؤ�س�سة  يف  وال��ت��ل��ف��زي��ون 
ل������لإع������لم اأب����ه����رت����ن����ا الأ�������س������وات 
للمناف�سة  تقدمت  التي  اجلزائرية 
ال�سارقة  من�سد  حتكيم  جلنة  اأم���ام 

بيت اخلري ي�ستقبل طلبة مدر�سة حممد نور
ا�ستقبل عابدين طاهر العو�سي، مدير عام جمعية بيت اخلري وفد العلقات العامة يف مدر�سة حممد نور 
للتعليم الأ�سا�سي بح�سور علي �سالح الكندي، نائب رئي�س ق�سم العلقات العامة، مرحباً بتطلع الأجيال 

اجلديدة ملعرفة م�سارات العمل اخلريي والتطوعي، وتعلم اخلربات اخلريية.
وجاءت هذه الزيارة مببادرة من جلنة العلقات العامة يف املدر�سة للتدرب على مهارات الت�سال املجتمعي 
وتن�سيط العلقات العامة مع الهيئات واملوؤ�س�سات العاملة يف دبي، ووقع اختيارها على جمعية بيت اخلري 
جتربة  على  الط��لع  على  املدر�سة  يف  العامة  العلقات  فريق  من  وحر�ساً  واهتماماتها،  ر�سالتها  ل�سمو 

اجلمعية اخلريية، ومعرفة اأف�سل املمار�سات التي جنحت فيها.
وقدم العو�سي للطلبة الزائرين، نبذة عن تاأ�سي�س اجلمعية واأهدافها وتخ�س�سها بالعمل داخل الدولة، 
و�سرح لهم اأهم براجمها وم�ساريعها لدعم املحتاجني على اأر�س الإم��ارات من الأ�سر املتعففة وحمدودة 
الدخل والأيتام وذوي الحتياجات اخلا�سة. ويف اخلتام قاد علي �سالح الكندي، نائب رئي�س ق�سم العلقات 
العامة يف جولة تعريفية على اأق�سام اجلمعية، وقدم لهم نبذة عن اخلدمات التي يقدمها ق�سم العلقات 

العامة يف اجلمعية، والفعاليات التي يقيمها لتعزيز التفاعل بني اجلمعية واملجتمع.

مدينة الذيد يف فكر �سلطان
بلقاء  نت�سرف  ان  ليوم جميل  انه 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ال���وال���د 
ب�����ن حممد  ����س���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
ال�سارقة  ام����ارة  ح��اك��م  القا�سمي 
حفظه اهلل حيث قام �سموه بزيارة 
ت��ف��ق��دي��ة ع���ربت ع���ن ح��ب��ه ملدينة 
لبناء  ابوته  جليا  وظهرت  الذيد 
امل���دي���ن���ة. ان��ه��ا زي�����ارة حت��م��ل بني 
نقلة  بعمل  �سلطان  حلم  طياتها 
نوعية يف �ستى املجالت منها ما هو 
اقت�سادي  اجتماعي ومنها ما هو 
ومنها ما هو تعليمي ومنها ما هو 

للمدينة  زي��ارت��ه  كانت  لقد  تراثي 
بتاريخ 25-9-2014 كفيلة بان يعر�س �سلطان اخلطط التنموية 
الذيد  مبركز  امل�سرح  يف  ب��ه  جمعنا  ال��ذي  اللقاء  ففي  ال��ذي��د  ملدينة 
الثقايف بداأ حديثه عن النظرة امل�ستقبلية لهذه املدينة فكانت نقطة 
البداية يف بيان الهمية ال�سرتاتيجية للمدينة وموقعها اجلغرايف 
وبانها تربط ما بني ال�سرق والغرب وال�سمال واجلنوب . فهي عقدة 
او من  امل��دام  او من  ال�سارقة  ام��ارة  للقادمني من  �سواء  املوا�سلت 
بنظرته  يخط  فكان  وخورفكان  والفجرية  كلباء  من  او  املعل  فلج 
خارطة  عرب   ، املدينة  لهذه  ال�سكانية  والتجمعات  التجارية  املواقع 
امل�سح اجلوي التي امامه ، وهو على دراية تامة لكل موقع بها. ففي 
اوىل مبادرته والتي كانت تراثية قال وعلى الرغم من ال�سعوبات ال 
للحيوانات وهي من  �سيتم عمل حممية طبيعية  بانه  اعلمكم  انني 
التحديات التي واجهتنا يف بداية طرح الفكرة ال انه بتوفيق من اهلل 
مت درا�سة العمل من قبل �سركات متخ�س�سة ونعلنها اليوم امامكم 
املفاجاأة للجميع وهي حلم  الثانية فكانت تعليمية وهي  املبادرة  اما 
لت�سبح  الذيد  مبدينة  ال�سارقة  جلامعة  فرع  بان�ساء  وذلك  �سلطان 
عناء  املدينة  ابناء  على  وتخفف  اجلامعية  امل��دن  من  الذيد  مدينة 
اجتماعية  فكانت  الثالثة  املبادرة  اما  ال�سارقة  ام��ارة  اىل  املوا�سلت 
حي  من  ب��دءا  �سكني  حي  لكل  ال�سكنية  املناطق  مب�سح  القيام  وه��ي 
الطيبة وم��ن ث��م ح��ي جبل عمر وم��ن ث��م ح��ي ت��ل ال��زع��ف��ران ومن 
حي احل�سن وحي الب�ستان وحي ال�سويح ومنطقة الزبيدة ومنطقة 

�سهيلة كل ذلك من اجل توفري الراحة لبناء املدينة.
اما املبادرة الرابعة فكانت اقت�سادية وذلك مبد املدينة ب�سبكة طرق 
ت�سمل جميع احياء املدينة منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي 
كطريق منطقة �سهيلة مرورا مبنطقة الزبيدة وو�سول اىل الزبري 
ومل يكتف �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة بذلك بل اعلن عن افتتاح 
املنطقة  لبناء  العلمية  ال�سروح  من  لتكون  بالذيد  العامة  املكتبة 
وت�سهيل عليهم يف احل�سول على املراجع العلمية والتي متكنهم من 
الطلع على احدث املراجع ثم قام بعد ذلك بالطلع على احدث 
الريا�سي لتكون احد  الذيد  ن��ادي  بها يف  امر  ان  �سبق  التي  املن�ساآت 
الماكن التي تخدم الجيال وفق احدث الت�ساميم احلديثة واخرا 
اعلن احلقيقة  �سلطان اخلري فكر ثم خطط ثم  اخ��ريا فان  ولي�س 

وقالها بان املال و�سع خلدمة اهلنا وابنائنا فلن نتوقف يف دعمهم
متمنيا لهم احلياة والرفاهية ليكونوا �سمن ا�سعد �سعوب العامل.

بقلم : د. علي �شامل الطنيجي
نائب رئي�س جمل�س اولياء المور باملنطقة الو�سطى

الطرق واملوا�سالت تطلق خدمة ترخي�ش 
�سبه املقطورات لالأفراد واجلهات احلكومية

••  مكة املكرمة-وام:

 تفقد �سعادة حممد عبيد املزروعي رئي�س مكتب �سوؤون 
حلجاج  املخ�س�سة  املخيمات  اأم�س  م�ساء  ال��دول��ة  حجاج 
الإمارات يف كل من منى وعرفات وذلك للوقوق على �سري 
العمل والتجهيزات اجلاري اجنازها حاليا باخليام التي 

�ست�ستقبل �سيوف الرحمن.
واأبدى �سعادة املزروعي خلل جولته التي رافقه فيها عدد 
ل�سري  ارتياحه   - احلجاج  ���س��وؤون  مبكتب  امل�سوؤولني  من 
الدولة هي  راح��ة حجاج  اأن  ..موؤكدا  املخيمات  العمل يف 
الذين  �سوؤون احلجاج  اأع�ساء مكتب  اأولويات جميع  من 
جاءوا خلدمتهم ومتابعة �سوؤونهم وتوفري اأق�سى درجات 

الراحة لهم حتى يتفرغ احلاج للدعاء والعبادة.
واأكد اأن اللجان التابعة ملكتب �سوؤون احلجاج تعمل كخلية 
الدولة  حلجاج  اخلدمات  اأف�سل  لتقدمي  نهار  ليل  نحل 
لتمكينهم من  تواجههم  قد  التي  ال�سعاب  كافة  وتذليل 

اأداء الفري�سة بكل �سهولة وي�سر.
وتوقع املزروعي انتهاء العمل من التجهيزات يف كل من 
خميمي منى وعرفات خلل خم�سة اأيام من الآن ..م�سريا 
اإىل اأن املخيمات اجلاري جتهيزها تتوفر فيها كل و�سائل 
الراحة والأمن والأمان ول ي�سمح بدخولها ال عن طريق 

البوابات الرئي�سية وحلجاج دولة الإمارات فقط.
املخيمات  اأن  اإىل  منى  يف  جولته  خ��لل  امل��زروع��ي  ون���وه 
 5 ملا يقارب  امل�سعر ت�سع  الإم��ارات يف هذا  التابعة لدولة 

4 مداخل  يتكون من  املخيم  اأن  اإىل  ..م�سريا  اآلف حاج 
رئي�سية عليها نقاط حرا�سة م�سددة ويتوفر فيه خرائط 
�سيكونوا  الذين  الك�سافة  اأع�ساء  جانب  اىل  تو�سيحية 
الدفاع  تواجد  عن  ف�سل  احلجاج  لتوجيه  متواجدين 
املخيمات  اأن  من  الرغم  على  اخليم  من  بالقرب  امل��دين 

�سنعت من مواد م�سادة للحرتاق.
مياه  دورات  على  يحتوي  املخيم  اأن  اإىل  امل��زروع��ي  ولفت 
الحتياجات  ل��ذوي  خم�س�سة  واأخ��رى  والن�ساء  للرجال 
اخلا�سة ف�سل عن املكيفات وغريها من و�سائل الراحة 
الواحدة  اخليمة  م�ساحة  ان  اإىل  ..لف��ت��ا  املبيت  خ��لل 
يوم  ا�ستخدامها  �سيتم  حيث  حجاج   10 ل�  ت�سع  منى  يف 
ال��رتوي��ة قبل ع��رف��ات وب��ع��د اإن��ت��ه��اء احل��ج��اج م��ن جميع 
املنا�سك حيث �سيعودون اإىل منى مرة اأخرى لق�ساء اأيام 

الت�سريق الثلث.
من  بالقرب  متواجدة  �ستكون  خيمة  هناك  اأن  واأو���س��ح 
خيم احلجاج خم�س�سة للجنة م�سكلة من وعاظ الهيئة 
ما  كل  عن  منهم  وال�ستف�سار  معهم  التوا�سل  ل�سهولة 
توزيع  �سيتم  ان��ه  اىل  ..م�سريا  وق��ت  اأي  باحلج يف  يتعلق 
حقيبة على احلجاج اثناء مغادرتهم الدولة عرب املطارات 
ما  كل  حول  وتو�سيحية  توعوية  كتيبات  حتمل  واملنافذ 
الطوارئ  اأرق��ام هواتف  اىل  بال�سافة  بفقه احلج  يتعلق 

ووعاظ الهيئة.
واأ�سار املزروعي اىل ان املخيمات �سواء يف منى او عرفات 
هي من اف�سل املخيمات بف�سل من اهلل ودعم من القيادة 

بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  راأ�سها  وعلى  الر�سيدة 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل.

ب�سيوف  الهتمام  اإىل  اأ�سحاب احلملت  املزروعي  ودعا 
ال��رح��م��ن ب����دءا م���ن م��غ��ادرت��ه��م ل���دول���ة الإم�������ارات حتى 
و���س��ول��ه��م مل��ك��ة وامل��دي��ن��ة وم���ن ث��م اإىل امل�����س��اع��ر املقد�سة 
كل  وتقدمي  احلج  منا�سك  لأداء  ومزدلفة  وعرفات  منى 
تكون  اأن  ���س��رورة  على  ..م�سددا  والت�سهيلت  اخل��دم��ات 
قد  التي  ال�سعوبات  لتذليل  احلجاج  من  قريبة  احلملة 

تواجههم.
دائما  �سنكون  الدولة  �سوؤون حجاج  وق��ال نحن يف مكتب 
ع��ل��ى ت��وا���س��ل م��ع ا���س��ح��اب احل��م��لت ع��ن ط��ري��ق جلان 
اىل  و�سول  والجتماعات  امليدانية  وال��زي��ارات  التفتي�س 
ال���دول���ة يف الأرا�سي  اأف�����س��ل اخل���دم���ات حل��ج��اج  ت��ق��دمي 

املقد�سة.
واأ�سار اىل اأن جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية �سيكون له 
دور كبري يف ال�سراف على الوجبات التي �سيتم جتيزها 

يف مطابخ داخل املخيمات.
من جهة اأخرى اأو�سح رئي�س مكتب �سوؤون حجاج الدولة 
خلل جولته يف عرفات اأنه مت اإن�ساء 24 خيمة يف خميم 
عرفات ت�ستوعب الواحدة من 150 حاجا اإىل 400 حاج 
يبعد عن  وال��ذي ل  املخيم  اإىل متيز موقع مقر  ..لفتا 
مرت   200 �سوى   2 رق��م  املقد�س  امل�ساعر  قطار  حمطة 
بينما ت�ستغرق املدة الزمنية بني عرفات ومزدلفة حوايل 

15 دقيقة.

عالية  ب��خ��دم��ات  مي��ت��از  املخيم  اأن  اإىل  امل��زروع��ي  واأ���س��ار 
�سخرت خلدمة حجاج الدولة وي�ستمل على دورات مياه 
مع  ال�سحية  الأدوات  بكامل  والن�ساء  للرجال  خم�س�سة 
اىل  ..منوها  اخلا�سة  الحتياجات  ل��ذوي  دورات  توفري 
املخيم وجود  داخل  وال�سلمة  و�سائل المن  اأن من بني 

فتحات " جمرى " ل�سرف مياه المطار او ال�سيول.
املخيمات  داخ���ل  ت��ق��دم  ال��ت��ي  ال�سحية  اخل��دم��ات  وح���ول 
اأو�سح انه �سيكون هناك اماكن خم�س�سة للعيادات داخل 
املخيمات معلومة لكل احلجاج اىل جانب مكاتب خا�سة 
باللجنة المنية وجلنة ال�سكاوى وجلنة الوعظ وغريها 
داخل  الماكن  كل  يف  منت�سرة  �ستكون  التي  اللجان  من 

املخيم.
املكتب  اأن  امل��زروع��ي  اأك��د  ال��ط��وارئ  يتعلق بخطط  وفيما 
ا�سحاب  اب���لغ  و�سيتم  املخيمات  يف  ط���وارئ  خطة  اأع���د 
6 ذي احلجة  ي��وم  �سيعقد  اجتماع  بها خ��لل  احل��م��لت 
يف مكة املكرمة وذلك لتطبيقها يف حالة وقوع اأي طارئ 

خلل اأداء منا�سك احلج.
ونوه املزروعي اىل ان مكتب �سوؤون احلجاج �سيوفر اي�سا 
ثلث وجبات حلجاج الدولة يف خميمي عرفات ومزدلفة 

�ستكون تكلفتها على ح�ساب الدولة.
من جهة اخرى لفت املزروعي اىل انه �سيتم توزيع اكرث 
من 100 الف وجبة على روح املغفور له ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه يف منى ومزدلفة وعرفات 

على حجاج بيت اهلل �سيوف الرحمن.  

•• دبي-وام:

حماية  اإدارة  يف  ال��ن�����س��ائ��ي��ة  ال�����س��رط��ة  م���ن  وف���د  اط��ل��ع   
ال�سقيقة  الكويت  بدولة  الداخلية  وزارة  يف  ال�سخ�سيات 
على مهام ادارة حماية ال�سخ�سيات املهمة يف �سرطة دبي 

وطبيعة عمل ق�سم ال�سرطة الن�سائية يف تلك الدارة.
واأ�سار العميد عبداهلل علي الغيثي مدير الإدارة العامة 
لأمن الهيئات واملن�ساآت والطوارئ يف �سرطة دبي خلل 
اللواء  �سعادة  توجيهات  اىل  الكويتي  ال��وف��د  ا�ستقباله 

بتوفري  دبي  ل�سرطة  العام  القائد  املزينة  مطر  خمي�س 
التدريبية  واملناهج  واخل��ربات  والدعم  املعلومات  جميع 
الدارة  الكويت يف جميع تخ�س�سات  دولة  لأ�سقائنا من 

العامة لأمن الهيئات واملن�ساآت والطوارئ.
الهتمام  ذات  املوا�سيع  العديد من  بحث  اللقاء  وتناول 
ال���ت���ع���اون يف جم�����ال حماية  ت���ع���زي���ز  و����س���ب���ل  امل�������س���رتك 
ال�سخ�سيات املهمة لل�سرطة الن�سائية بني القيادة العامة 
اىل جانب  ال�سقيقة  الكويت  دولة  و�سرطة  دبي  ل�سرطة 

ال�ستفادة من خربات ومعارف اجلانبني.

وعقب اللقاء زار الوفد ق�سم ال�سرطة الن�سائية يف اإدارة 
عملهن  طبيعة  على  واط��ل��ع  ال�سخ�سيات  وحماية  اأم��ن 
التدريبية  وال��ربام��ج  واخلطط  واجن��ازات��ه��ن  ومهامهن 
لتطوير مهاراتهن وفق ا�س�س علمية ..كما �ساهد الوفد 
فنون  يف  الن�سائية  لل�سرطة  عر�سا  التدريب  ميدان  يف 
مهارة قيادة الدراجات النارية اأثناء مرافقة ال�سخ�سيات 
املهمة وكيفية حماية ال�سخ�سية يف حالة تعر�سها خلطر. 
واأعرب اأع�ساء الوفد الزائر عن �سعادتهم بالزيارة التي 
املعريف  ر�سيدهم  اإىل  ت�ساف  وخ��ربة  معرفة  اأك�سبتهم 

وخا�سة ان �سرطة دبي وما متلكها من مقومات جعلتها 
الوفد  واأك��د  عاملية.  ب�سمعة  وحتظى  رائ��دا  مركزا  تتبواأ 
واحرتافيا  مم��ي��زا  ك���ان  الن�سائية  ال�����س��رط��ة  ع��ر���س  ان 
فائقة  ق��درات  الن�سائية  ال�سرطة  عنا�سر  متتلك  حيث 
وتخ�س�سية يف العديد من املجالت الأمنية ..معربا عن 
اأمله بالتعاون مع �سرطة دبي يف املجال التدريبي ل�سقل 
العديد من املهارات خا�سة يف املجال الأمني. كما اطلع 
وهيكل  مهام  على  بالروية  التدريبية  املدينة  يف  الوفد 

وخطط اإدارة تدريب م�سوؤويل الدوريات. 
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•• رام اهلل-وكاالت:

اللجنة  ع�سو  عريقات،  �سائب  قال 
التحرير  مل���ن���ظ���م���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة 
فل�سطني  اإن  ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي���ة، 
واملجموعة العربية �ستقدم، م�سروع 
ق����رار اإىل جم��ل�����س الأم�����ن ال���دويل 
لإنهاء  زم��ن��ي  �سقف  ب�����س��اأن حت��دي��د 
للأرا�سي  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  الح��ت��لل 
اإل   .1967 ح��دود  على  الفل�سطينية 
اأنه اأ�سار اإىل اأن الت�سويت �سيجري، 
وفقاً للآلية املعتمدة يف املجل�س، يف 
اإىل ثلثة  اأ���س��ب��وع��ني  غ�����س��ون م��ن 

اأ�سابيع.
ت�سريحات  يف  ع��ري��ق��ات،  واأ����س���اف 
م�ساركته  ه��ام�����س  ع��ل��ى  ���س��ح��ف��ي��ة 
للجمعية  ال�69  ال���دورة  اأع��م��ال  يف 
�ستكون  امل���ت���ح���دة،  ل�����لأمم  ال��ع��ام��ة 
القرار  مل�����س��روع  الأول���ي���ة  ال�����س��ي��غ��ة 
جاهزة ام�س ، وهو قرار ي�ستند اإىل 
القانون الدويل، وال�سرعية الدولية، 
فل�سطني  دول�����ة  ل��ق��ي��ام  وي���وؤ����س�������س 
بعا�سمتها القد�س ال�سرقية بحدود 

اإىل  و���س��لم  ب��اأم��ن  لتعي�س   ،1967
ج��ان��ب دول���ة اإ���س��رائ��ي��ل، واجل���ريان 
اأن  اإىل  عريقات  واأ���س��ار  املنطقة  يف 
امل��ط��ل��وب ه���و حت��دي��د ���س��ق��ف زمني 

لل�ستقلل الناجز لفل�سطني .

الفل�سطيني،  ال���رئ���ي�������س  وي���ل���ق���ي 
ع��ب��ا���س، خ��ط��اب فل�سطني  حم��م��ود 
يتم  اأن  قبل  العامة،  اجلمعية  اأم��ام 
الدول  على  ال��ق��رار  م�سروع  عر�س 
واأو�سح  الأم��ن  الأع�ساء يف جمل�س 

عادة  ت�ستمر  امل�ساورات  اأن  عريقات 
اأ�سابيع،   3 اإىل  اأ���س��ب��وع��ني  ب��ني  م��ا 
العربية،  امل��ج��م��وع��ة  م���ع  ت�����س��ت��ه��ل 
الإ�سلمية،  ال�������دول  وجم���م���وع���ة 
النحياز،  ع����دم  دول  وجم���م���وع���ة 

والحت����������اد الأوروب�������������ي، واأم����ري����ك����ا 
ويف  ورو���س��ي��ا،  وال�����س��ني،  اللتينية، 
م�سروع  ط��رح  يتم  الثالث  الأ�سبوع 
القرار بالورقة الزرقاء، وهذا يعني 

اأنه �سيكون هناك ت�سويت .
ذلك،  م��ن  وا�سنطن  م��وق��ف  وح���ول 
الأمريكية  الإدارة  اإن  عريقات  ق��ال 
وم��ن خ��لل وزي���ر اخل��ارج��ي��ة جون 
بخيار  لي�س  ه��ذا  اأن  اأبلغتنا  ك��ريي، 
الرئي�س  اإن  وق��ال��وا  ل��ه��م،  بالن�سبة 
اجلمعية  يف  ق�����ال  اأوب�����ام�����ا  ب�������اراك 
القائم  الو�سع  ا�ستمرار  اإن  العامة 
يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة غري 
مم��ك��ن، واأن���ه لب��د م��ن تطبيق حل 
الأمريكية  الإدارة  واأن  ال��دول��ت��ني، 
ال�سيغة،  ه���ذه  اي��ج��اد  ع��ل��ى  ت��ع��ك��ف 
ول���ك���ن ه����ذا ل���ن ي��ت��م ع���رب جمل�س 

الأمن اأو عرب املنظمات .
نختلف  نحن  اأ�ساف  عريقات  لكنه 
م��ع��ه��م، مب��ع��ن��ى اأن ه��ن��اك خ���لف ، 
الدعوة  وراء  الخ��ت��ب��اء  اأن  م��ع��ت��رباً 
ل���س��ت��ئ��ن��اف امل���ف���او����س���ات، واإع���ط���اء 
ال�������س���لم مل يعد  ل��ع��م��ل��ي��ة  ف��ر���س��ة 

ا�سرائيلية  ح��ك��وم��ة  اأم�����ام  جم���دي���اً 
ال�����س��لم كغطاء  ع��م��ل��ي��ة  ت�����س��ت��خ��دم 
وفر�س  ال���س��ت��ي��ط��ان،  ل����س���ت���م���رار 
حل  لتدمري  الأر���س  على  احلقائق 
���س��وؤال حول  على  ورداً   . ال��دول��ت��ني 

املتحدة  الوليات  ا�ستخدام  اإمكانية 
م�سروع  �سد  )الفيتو(  النق�س  حق 
متار�س  مل����اذا  اأدري  ل  ق���ال  ال���ق���رار 
الفيتو،  املتحدة  الوليات  حكومات 
م�سروع  على  الفيتو  ت�ستخدم  ه��ل 

ق������رار ي���ت���ح���دث ع����ن دول����ت����ني على 
الفيتو  ت�ستخدم  هل  1967؟،  حدود 
فل�سطينية  دولة  قرار  م�سروع  �سد 
م�ستقلة بعا�سمتها القد�س ال�سرقية 

تعي�س اإىل جانب دولة ا�سرائيل؟ .

 - تون�ص   – الفجر   ••
خا�ص:

ن�����داء تون�س  ق����ال رئ��ي�����س ح���رك���ة 
حوار  يف  ال�سب�سي،  ق��ائ��د  ال��ب��اج��ي 
مثل  لوبي  لديه  حزبه  اإّن  اإذاع���ي، 
الآخرين مو�سحا اأّن قوة ال�سغط 
ت��ت��م��ّث��ل يف حمّبة  ه����ذه  وال����دع����م 
و�سّدد  فيه  وثقتهم  للنداء  ال�سعب 
على اأّنه وحزبه م�ستهدفان، مف�سرا 
ا�ستطلعات  �سحية  باأّنهما  ذل��ك 
ل��ل��ف��وز يف  تر�سحهما  ال��ت��ي  ال����راأي 
والت�سريعية  الرئا�سية  النتخابات 
بالت�سفية  ا�ستهدافه  اأّن  واأ���س��اف 
اأمر طبيعي،  اجل�سدية والقتل هو 
الأمنية  احلماية  حت��ت  اأّن���ه  مبّينا 

منذ اأكرث من �سنة ون�سف.
اإّن���ه ق��د اأ�سحى على  وت��اب��ع ق��ائ��ل 
راأ�س قائمة امل�ستهدفني بالغتيال 
الناطق  ال���ه���م���ام���ي  ح����ّم����ة  ق���ب���ل 
ال�سعبية،  اجلبهة  با�سم  الر�سمي 
اأعلمته  اجل��ه��ات  عديد  اأّن  م��وؤك��دا 
رئا�سة  موؤ�س�سة  عن  بذلك،علوة 
مدير  يف  مم���ث���ل���ة  اجل����م����ه����وري����ة 
عدنان  ال�سابق  الرئا�سي  ال��دي��وان 
الرئا�سي  الأم����ن  وم��دي��ر  من�سر 
خلل لقائهما بنجله حافظ قائد 
ال�سب�سي، مفندا ت�سريحات عدنان 
اإّن ال�سب�سي  من�سر التي قال فيها 
امل�ساألة خدمة حلملته  وّظف هذه 
عدنان  اأّن  اإىل  م�سريا  النتخابية، 
اأمني  م�����س��وؤول  م��ن  ط��ل��ب  من�سر 
ال�سب�سي  قائد  حافظ  ابنه  اإع��لم 

النتخابي اأو لوجود نف�س التزكية 
لأكرث من مرت�سح ويف هذه احلالة 
تعود الهيئة اإىل �سرط الأ�سبقية يف 
تزكيات  توفر  �سرورة  مع  التزكية 
كل  ويف  ان��ت��خ��اب��ي��ة  دوائ�����ر   10 يف 

دائرة وجوب توفر 500 مزكي .
املقبولة  امل��ل��ف��ات  ل��ع��دد  وبالن�سبة 
الهيئة  ع�����س��و  ق���ال  الآن  ح���ّد  اإىل 
حاليا  ح�سره  مت  ال��ذي  ال��ع��دد  اإّن 
11 م��ل��ف ت��ر���س��ح وه���ذا ال��ع��دد مل 
يتطور، يف حني تفوق عدد امللفات 

املرفو�سة اأكرث من 20 ملف.
فقد  الن�سحابات  بخ�سو�س  اأّم���ا 
اأو�سح اأنور بن ح�سن اأّنه مت ر�سميا 
���س��ح��ب م��ل��ف ت��ر���س��ح وح���ي���د وهو 
الهاين م�سريا  زي��اد  املرت�سح  ملف 
هذا  ملف  اأّن  اإىل  ال�سياق  نف�س  يف 
ال�سروط  جلميع  م�ستويف  الأخ��ري 

القانونية
�سخ�سية   70 قرابة  اأن  اإىل  ي�سار 
اإىل  ت��ق��دم��ت  وم�ستقلة،  متحزبة 
يف  امل��ق��ررة  الرئا�سية،  النتخابات 
نوفمرب   23 ي���وم  الأوىل  دورت��ه��ا 
امل��ق��ب��ل وم����ن ج��ه��ة اأخ������رى، اأذن����ت 

باأنه م�ستهدف بالغتيال. 
يكون  اأن  ن��ف��ى  اآخ����ر،  �سعيد  ع��ل��ى 
النداء  داخ��ل  متطرف  تيار  هناك 
من �ساأنه اأن يقود مبواقفه البلد 
اإىل احلرب الأهلية مثلما كان قد 
�سّرح بذلك رئي�س حركة النه�سة 
را�سد الغنو�سي الذي كان قد دعاه 
الإن�سات  وع��دم  النق�سام  نبذ  اإىل 
لل�ستئ�ساليني حّتى ل يتّم تفريق 

التون�سيني ومتزيق وحدتهم.
ت��ع��ق��ي��ب��ه على  ال�����س��ب�����س��ي يف  وق����ال 
حزبه  اإّن  ال��غ��ن��و���س��ي  ت�����س��ري��ح��ات 
و�سطي وهو ي�سّم اجتاهات فكرية 
وي�ساريني  نقابيني  ت�سّم  خمتلفة 
اأن  مرجحا  وم�ستقلني،  ود���س��ات��رة 
تكون قراءة زعيم النه�سة خلطابه 

غري �سحيحة.
الناخبني  اإىل  ال�����دع�����وة  وج�������ّدد 
اثنني هما:  م�سروعني  للفرز بني 
امل�سروع احلداثي الذي ينتمي اإليه 
الإ�سلم  م�����س��روع  و  ال��ن��داء  ح���زب 
�سُيعار�س  اإّنه  قال  الذي  ال�سيا�سي 
اخ��ت��ارت هذا  م��ا  ح��ال  النه�سة يف 
اخل����ّط ال����ذي ي��وظ��ف ال���دي���ن من 

باإجراء  بتون�س،  العمومية  النيابة 
بحث اأويل، للتدقيق يف الت�سريحات 
ال�سادرة عن كل من رئي�س احلزب 
ال�سعبي التقدمي، ه�سام احل�سني، 
والوفاء،  الن��ف��ت��اح  ح���زب  ورئ��ي�����س 
واملرت�سحة  اجل��ل���س��ي،  ال��ب��ح��ري 
الرئا�سية،  للنتخابات  امل�ستقلة 
الأنباء  جانب  اإىل  الهمامي،  ليلى 
ال���واردة بجريدة اخل��رب يف عددها 

ال�سادر الثلثاء.
ب����لغ ����س���ادر ع���ن وكيل  وج�����اء يف 
اجل�����م�����ه�����وري�����ة ل���������دى امل���ح���ك���م���ة 
اأن�����ه تقرر  ب��ت��ون�����س،  الب���ت���دائ���ي���ة 
اإجراء بحث اأويل للتدقيق يف هذه 
اأفعال  قد تربز  التي  الت�سريحات 

يجرمها القانون .
الت�سريحات  ب����اأن  ال���ب���لغ،  وذك����ر 
ت�سريحات  ت�سمل  ال��ب��ح��ث  حم��ل 
فيها  ت��وع��د  ال��ت��ي  احل�سني  ه�����س��ام 
بك�سف النواب الذين باعوا ذممهم 
وت�������س���ري���ح���ات   ، ل���ل���م���رت����س���ح���ني 
ال��ب��ح��ري اجل��ل���س��ي ، وال��ت��ي قال 
ف��ي��ه��ا اإن ت��زك��ي��ات ال���ن���واب م���زورة 
وان ال���ن���واب ي��ب��ي��ع��ون اأ���س��وات��ه��م ، 
التي  الهمامي  ليلى  وت�سريحات 
اأكدت فيها اأن بع�س النواب طلبوا 
منها مبالغ مالية مقابل تزكيتهم 
ل��ه��ا ك��م��ا ي�����س��م��ل ال��ب��ح��ث الأن���ب���اء 
الواردة بجريدة اخلرب ، والتي جاء 
املوؤقت  التون�سي  الرئي�س  اأن  فيها 
الد�سائ�س  املرزوقي، حاك  املن�سف 
امل�سرية،  ال�سلم  م��ب��ادرة  ل�سرب 
واألب وفد حما�س �سد م�سر، و�سق 

�سفوف الفل�سطينيني .

اأه����داف منها  اإىل  ال��و���س��ول  اأج���ل 
ال�سلطة، ح�سب تعبريه وحّذر من 
خطورة م�سروع الإ�سلم ال�سيا�سي 
الذي قال عنه اإّنه ي�ستعمل العنف 
النه�سة  داعيا   ، بالقتل  والتهديد 
�سّف  يف  ن��ف�����س��ه��ا  و���س��ع  ع����دم  اإىل 

الإخوان امل�سلمني.
كما اعترب اأّن النه�سة هي املخت�سة 
التي خفتت  املتطرفة  يف الأ�سوات 

قليل خلل الفرتة الأخرية.
اإّن  ن��داء تون�س  وق��ال رئي�س ح��زب 
باملهمة  لي�ست  اجلمهورية  رئا�سة 
م�سوؤوليات  اأّن  حا  ال�سهلة،مو�سّ
ال���رئ���ي�������س م���ت���ع���ّددة و���س��ع��ب��ة ول 
ي�ستطيع اأّي اإن كان تاأديتها، باعتبار 
وبا�ستطاعته  ال���دول���ة  مي��ث��ل  اّن����ه 
ت��ع��ط��ي��ل ال���ق���وان���ني، اإ����س���اف���ة اإىل 
ال��ع��دي��د م���ن ال�����س��لح��ي��ات، لكن 
الرت�ّسح للنتخابات الرئا�سية حق 
الذين  التون�سيني  ك��ل  حقوق  م��ن 
اللزمة  ال�����س��روط  ف��ي��ه��م  ت��ت��وف��ر 
اأمر  للمرت�ّسحني  ال��ه��ائ��ل  وال��ك��م 
ال�سيا�سي  ل��ل��ك��ب��ت  ن��ظ��را  ط��ب��ي��ع��ي 

الذي كانت تعي�سه تون�س. 

نّية  ه��ن��اك  اأّن  ال�����س��ب�����س��ي  واع���ت���رب 
الرئا�سية  الن��ت��خ��اب��ات  لتهمي�س 
تنظيمها  ق���رار  ع��ن  الإع����لن  منذ 
بعد النتخابات الت�سريعية، متابعا 
باّن ق�سية الرئي�س التوافقي فيها 
النتخابات  لتهمي�س  اأي�����س��ا  ن��ي��ة 

وهي فكرة مراد بها باطل.
اإّنه  تون�س  نداء  رئي�س حزب  وقال 
وان��ه موافق على  النقد  ل يخ�سى 
ت�����س��ري��ح��ات ك��م��ال م���رج���ان التي 
قال فيها باأّنه اأف�سل منه كمر�سح 
ال�سن،  عامل  ناحية  من  للرئا�سة 
التي  ال��وح��ي��دة  الأف�سلية  ولكنها 
حا اأّن م�سالة  ميلكها مرجان، مو�سّ
ال�سّن هي حجة من ل ميلك حجة، 

ح�سب تعبريه. 
اّن�����ه ل ميكن  ال�����س��ب�����س��ي  واأو�����س����ح 
كانت  م��ه��م��ا  ح��رك��ة  اأو  ح���زب  لأي 
بعد  مبفردها  تعمل  اأن  متثيليتها 
النتخابات، وانه لبد من التوافق 
بني الأحزاب التي تتقا�سم الأفكار 
امل�سروع  ب��خ�����س��و���س  اأم����ا  ذات���ه���ا.  
ال�سب�سي  قال  للحزب،  القت�سادي 
دي���ن���ار  م���ل���ي���ون   55 ق��ي��م��ت��ه  اإّن 

تون�سي، وان للحزب وعود م�سبقة 
واأخرى  اأوروب��ي��ة  بلدان  من طرف 
ع��رب��ي��ة ت��ل��ق��اه��ا ع��ن��د م�����س��ارك��ت��ه يف 
ق��م��ة جم��م��وع��ة ال��ث��م��اين لإخ����راج 
القت�سادي  ال��و���س��ع  م���ن  ت��ون�����س 
�سورة  يف  تعي�سه  ال����ذي  امل�����رتدي 
فوز حزب نداء تون�س، عرب اإعانتها 
 5 م��دى  على  دي��ن��ار  مليون  ب�25 
5 مليون دينار كل  �سنوات مبعنى 
�سنة، لكن نظرا اإىل تدهور الدينار 
التون�سي مت حتيني قيمة هذا املبلغ 

لي�سبح 35 مليون دينار. 
من جهته، وتعليقا على ما كان قد 
ال�سابق يف حزب  القيادي  �سرح به 
حركة نداء تون�س عمر �سحابو من 
ال�سب�سي يعاين  قائد  الباجي  كون 
الرت�سح  ع��ن  تعيقه  اأم��را���س  م��ن 
اإىل  اإ�سافة  الرئا�سية  للنتخابات 
تقدمه يف ال�سّن، قال رئي�س حركة 
النه�سة را�سد الغنو�سي اأن الإن�سان 

ل ُيعاب ملر�سه اأو ل�سنه. 
ت�سريح  يف  ال��غ��ن��و���س��ي  واأ�����س����اف 
يف  التون�سية  ال�����س��روق  ل�سحيفة 
اجلمعة،  اأم�������س  ال�������س���ادر  ع���دده���ا 

اأنواع  من  ن��وع  بال�سّن  التعيري  اأّن 
التمييز، غري اأّنه اعترب اأن تقدمي 
�سهادة طبية لي�س عيبا فال�سلمة 
العقلية  وال�����ك�����ف�����اءة  ال�������س���ح���ي���ة 
والنف�سية مطلوبة ح�سب تعبريه. 
ويف ارتباط بالنتخابات الرئا�سية 
امل�ستقلة  العليا  اّكد ع�سو الهيئة   ،
ح�سن  ب�����ن  اأن���������ور  ل���لن���ت���خ���اب���ات 
توا�سل  الهيئة  اأّن  اجلمعة  اأم�����س 
التزكيات  ع��دد  يف  التدقيق  عملية 
ملف   40 ي���ف���وق  م���ا  يف  ال��������واردة 
ت��ر���ّس��ح ل��لن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ي��ة ، 
من  النتهاء  اإمكانية  اإىل  م�سريا 
على  ام�س  م�ساء  التدقيق  عملية 
اأق�سى تقدير، ومن ثم يتم ح�سر 
امل�ستوفية  النهائية  امل��ل��ف��ات  ع���دد 

لل�سروط القانونية.
حّد  اإىل  مت  اأّن  ح�سن  ب��ن  واأع��ل��ن 
ال��ل��ح��ظ��ة ت�����س��ج��ي��ل اأك������رث م����ن 3 
املقّدمة  التزكيات  ب�ساأن  تنبيهات 
لأ�سباب  امل���رت����س���ح���ني  ق���ب���ل  م����ن 
خم��ت��ل��ف��ة اإّم������ا ل���ع���دم ت���وف���ر �سفة 
املزكي  ال�����س��خ�����س  ل����دى  ال��ن��اخ��ب 
ال�سّجل  يف  ا���س��م��ه  ورود  ع���دم  اأي 

هادي يدعو احلوثيني اإىل الن�سحاب من �سنعاء 
•• �شنعاء-اأ ف ب:

دعا الرئي�س اليمني املتمردين ام�س اىل الن�سحاب من �سنعاء التي 
ي�سيطرون عليها منذ الحد املا�سي متهما اياهم �سمنا بعدم احرتام 
اتفاق ال�سلم، يف حني مل يتم تعيني رئي�س جديد للوزراء الربعاء 

كما كان متوقعا.
ويطوقون  اهلل  ان�سار  ت�سمية  يتخذون  ال��ذي��ن  احل��وث��ي��ون  ومت��ك��ن 
اي  دون  الح���د  عليها  ال�سيطرة  م��ن  �سهر  م��ن  اك���رث  م��ن��ذ  �سنعاء 
مقاومة من جانب القوات احلكومية، لكن �سقط 270 قتيل على 
�سلم  ات��ف��اق  توقيع  م��ع  توقفت  التي  العنيفة  امل��واج��ه��ات  يف  الق��ل 

برعاية المم املتحدة.
ان  اجلمهورية  لقيام  واخلم�سني  الثانية  ال��ذك��رى  مبنا�سبة  وق��ال 

تطبيق هذه التفاقية هو العرتاُف بال�سيادة الكاملة للدولة على 
كافة  وت�سليم  �سنعاء  ذل��ك  مقدمة  ويف  ومناطقها  اأرا�سيها  كافة 

املوؤ�س�سات والأ�سلحة املنهوبة .
وف���ور دخ��ول��ه��م ���س��ن��ع��اء، �سيطر احل��وث��ي��ون ع��ل��ى ع���دد م��ن املباين 
احلكومية واملواقع الع�سكرية. ومنذ ذلك احلني، تتعر�س املمتلكات 
املتمردين  اىل  تن�سب  العا�سمة  يف  نهب  واعمال  لهجمات  اخلا�سة 
وان�سارهم. وا�ساف هادي ان ت�سفية ح�سابات القوة العمياء امل�سكونة 
بالثاأر، ل ميكن اأن تبني الدولة ول موؤ�س�ساتها الد�ستورية، ول ميكن 

اأن توؤ�س�س ل�سلم اجتماعي بني كل مكونات املجتمع .
بنهب  تتم  ال��دول��ة  وب��ن��اء  الف�ساد  مكافحة  كانت  اإذا  ات�ساءل  وت��اب��ع 
البيوت واملع�سكرات وموؤ�س�سات الدولة َفكيف ميكن ان يكون الف�ساد 
والتخريب؟ وهل من يريد بناء الدولة املدنية احلديثة ان ينتهك 

حرمات البيوت ويهاجم موؤ�س�سات الدولة بغية نهبها .
لكنه رغم ذلك دافع عن اتفاق ال�سلم املوقع مع املتمردين من دون 
ان يف�سح عن ا�سباب �سقوط العا�سمة دون مقاومة قائل لقد خذلنا 

من قبل من مل يعرفوا ابدا يف الوطن �سوى م�ساحلهم .
وي�سري بذلك اىل ان�سار الرئي�س ال�سابق علي عبد اهلل �سالح الذين 
ال�سلم  اتفاق  تطبيق  �سرورة  موؤكدا  وختم  املتمردين  اىل  ان�سموا 
ظلها  يف  ت�سود  حديثة  مدنية  دول���ة  ب��ن��اء  اإىل  والتطلع  ت���ردد  دون 

العدالة وامل�ساواة وال�سراكة يف ال�سلطة .
يذكر ان هادي الذي عني الثلثاء م�ست�سارين احدهما من التمرد 
ال�سيعي والخر من احلراك اجلنوبي طبقا لتفاق ال�سلم، مل يقرر 
ان يفعل  املفرت�س  للحكومة كما كان من  رئي�س جديد  بعد تعيني 

م�ساء الربعاء املا�سي.

- هناك نّية لتهمي�ص النتخابات الرئا�سية وفكرة الرئي�ص التوافقي مراد بها باطل 
- ل ميكن لأي حزب اأن يعمل مبفرده بعد النتخابات ولبّد من التوافق بني الأحزاب التي تتقا�سم الأفكار ذاتها
- فتح حتقيق يف ما يروج حول بيع النواب لتزكياتهم للمرت�سحني لالنتخابات الرئا�سية 
- الغنو�سي ُيعلق على القدرة ال�سحية للقائد ال�سب�سي لتويل من�سب الرئا�سة

دعا النه�سة اإىل عدم و�سع نف�سها يف �سّف الإخوان امل�سلمني

ال�سب�سي يحّذر من خطورة م�سروع الإ�سالم ال�سيا�سي

وفقًا لالآلية املعتمدة مبجل�ص الأمن يف غ�سون 3 اأ�سابيع

م�ســــروع قـــرار يـحـــدد �سقفــــًا زمنـيـــــًا لإنهـــــاء الحـتـــــالل الإ�ســـــرائيلـــــي
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••  غزة -وام :

ان  للدرا�سات  فل�سطني  اأ�سرى  مركز  اك��د   
�سجونه  يف  ي��خ��ت��ط��ف  ي����زال  ل  الح���ت���لل 
قا�سية  ظ��روف  فى  فل�سطينية  اأ�سرية   17
احلياة  متطلبات  كل  من  ويحرمهن  ج��دا 
تزايد يف احلالت  الب�سيطة مع  الإن�سانية 
الناطق  واأو���س��ح   . الأ���س��ريات  املر�سية بني 
الأ�سقر  ريا�س  الباحث  للمركز  العلمى 
ان اأعداد الأ�سريات انخف�ست خلل الأيام 
الأ�سريتني رمي  اإطلق �سراح  املا�سية بعد 
بعد  نابل�س  م��ن   - ع��ام��ا   40  - ح��م��ار���س��ه 
اأ�سهر   8 البالغة  حمكوميتها  فرتة  ق�ساء 
اأبو  بينما اأطلق �سراح الأ�سرية اآلء حممد 
زيتون - 21 عاما - من ع�سرية ال�سمالية 

 19 البالغة  بعد ق�ساء فرتة حمكوميتها 
الأ�سرية  ع��ل��ى  حكمت  ك��ان��ت  بينما  ���س��ه��را 
بال�سجن  قلمبو  حم��م��د  اأن���ع���ام  امل��ق��د���س��ي��ة 
العتقال  اإىل  وحولتها  ون�سف  �سهر  مل��دة 
اإىل  الأ�سقر  واأ�سار   . ال�سجن  املنزيل خارج 
الفل�سطينيات  الأ����س���ريات  اأو���س��اع  ت��راج��ع 
ب�سكل كبري جدا يف الآونة الأخرية وخا�سة 
الأ���س��ريات يف  مع قلة احلديث عن معاناة 
تعانى  حيث   .. املختلفة  الإع����لم  و���س��ائ��ل 
ال��ع��دي��د م��ن��ه��ن م��ن ح����الت م��ر���س��ي��ة دون 
تقدمي علج منا�سب لهن . وكانت الأ�سرية 
عاما   35  - ال��دي��ن  زي��ن  �سليمان  �سماهر 
وزوجها  اأبناء  ل�ستة  اأم  وه��ى  نابل�س  من   -
بورم  ال�����س��ج��ن  داخ���ل  اأ���س��ي��ب��ت  ق��د  معتقل 
اآلم �سديدة ..وبعد عدة  �سدري �سبب لها 

قام  الأ���س��ريات  م��ن  و�سغوطات  مطالبات 
الحتلل باإجراء عملية ا�ستئ�سال ناجحة 
وك�سف  ج��ي��دة.  ال�سحية  وح��ال��ت��ه��ا  ل��ل��ورم 
املر�سية بني  احل��الت  اأن من بني  الأ�سقر 
امل�سنة احلاجة  الأ���س��رية  ح��ال��ة  الأ���س��ريات 
“ر�سمية حممد بلونة - 53 عاما - من 
خميم طولكرم تعاين من ارتفاع يف �سغط 
..وه��ى معتقلة  ال�سكري  الدم ومن مر�س 
نوال  والأ����س���رية   2014 ف��رباي��ر   4 م��ن��ذ 
جنني  م��ن   - ع��ام��ا   52  - ال�سعدي  �سعيد 
وت��ع��اين م��ن م��ر���س ال�سغط وال��ق��رح��ة يف 
الإدارة  زالت  ..ول  �سنها  لكرب  املعدة نظرا 
مت���اط���ل يف ت���ق���دمي ال���ع���لج امل��ن��ا���س��ب لها 
 2012 ن��وف��م��رب   5 وه����ى م��ع��ت��ق��ل��ة م��ن��ذ 
ولأ����س���رية دن��ي��ا واك����د ف��ت��ع��اين م��ن ت�سارع 

دقات القلب وال�سكري و�سغط الدم اإ�سافة 
الأ�سريات  ع��م��ي��دة  م��ع��ان��اة  ا���س��ت��م��رار  اإىل 
ل��ي��ن��ا اجل���رب���وين وال���ت���ي ت�����س��ت��ك��ى م���ن اأمل 
عملية  بعد  �سديدة  ودوخ���ة  خا�سرتها  يف 
وتطرق   . بها  م�ستمرة  والتهابات  امل���رارة 
التي  القا�سية  الظروف  بع�س  اإىل  الأ�سقر 
تعانى منها الأ�سريات ومنها احلرمان من 
الزيارة حيث ل تزال الأ�سرية منى قعدان 
زي��ارة ذويها منذ  من جنني حمرومة من 
اعتقالها قبل 22 �سهرا والعزل النفرادي 
حيث قام الحتلل موؤخرا بعزل الأ�سرية 
املحامية �سريين العي�ساوى ..كذلك تعمد 
واإذللهن  عليهن  الت�سييق  ال�سجن  اإدارة 
التفتي�س  ���س��ي��ا���س��ة  ب��ا���س��ت��م��رار  وخ���ا����س���ة 
العاري وو�سع كامريات يف ق�سم الأ�سريات 

مل��راق��ب��ة حت��رك��ات��ه��ن و اق��ت��ح��ام ال��غ��رف يف 
���س��اع��ات م��ت��اأخ��رة م���ن ال��ل��ي��ل ح��ي��ث تعبث 
حمتويات  وتقلب  اخلا�سة  اأغرا�سهن  يف 
التفتي�س  ب��ه��دف  عقب  على  راأ���س��ا  ال��غ��رف 
الأ�سريات  اأ���س��ي��اء مم��ن��وع��ة وح��رم��ان  ع��ن 
من التعليم. ونا�سد مركز اأ�سرى فل�سطني 
املوؤ�س�سات الإن�سانية واملنظمات التي تنادى 
تعنى  ال��ت��ي  وامل��وؤ���س�����س��ات  الإن�����س��ان  بحقوق 
ب��ق�����س��اي��ا امل�����راآة ال��ت��دخ��ل ال��ع��اج��ل لو�سع 
دعا  كما  املتفاقمة..  الأ���س��ريات  ملعاناة  حد 
ال�سوء  ت�سليط  اإىل  الإع��لم  املركز و�سائل 
الفل�سطينيات  الأ�سريات  اأكرث على معاناة 
وخا�سة الأمهات واملري�سات منهن وف�سح 
�سجون  يف  لها  يتعر�سن  التي  النتهاكات 

الحتلل. 

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

حركتي  اتفاق  فل�سطينيون،  �سيا�سيون  خ��رباء  و�سف 
تفاهمات  ب���ن���ود  ك���اف���ة  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى  ف��ت��ح  و  ح��م��ا���س 
اختتام جل�سات احلوار بني احلركتني  بعد  امل�ساحلة، 
م�سرية،  برعاية  ال��ق��اه��رة  يف  ي��وم��ني  ا�ستمرت  ال��ت��ي 

بالإيجابي .
واتفق املحللون يف اأحاديث منف�سلة ، اأن هذا التفاق، 
اإعمار  ال��ب��دء يف  اأج��ل  م��ن  ف���وري،  اإىل تطبيق  يحتاج 
الإ�سرائيلية  احل����رب  دم��رت��ه  م��ا  وب��ن��اء  غ����زة،  ق��ط��اع 

الأخرية والتي ا�ستمرت ل� 51 يوما.
واتفقت حركتا حما�س وفتح ، م�ساء اأم�س الأول على 
وقع  ال��ذي  الأخ��ري  امل�ساحلة  اتفاق  بنود  كافة  تنفيذ 
عليه يف ني�سان-اأبريل املا�سي، وجتاوز جميع العقبات 

التي اعرت�ست تطبيق بنوده.
التوافق  ع��ل��ى مت��ك��ني ح��ك��وم��ة  ال��ت��ف��اه��م��ات  وت��ن�����س 
ووزرائ����ه����ا ك���ل يف جم���ال اخ��ت�����س��ا���س��ه م���ن ال��ع��م��ل يف 
و  غ��زة،  قطاع  وبينها  الفل�سطينية  ال�سلطة  مناطق 
تذليل العقبات التي تعرت�س عملها و�سول اىل دمج 

املوظفني يف كافة الوزارات .
كما اأكد الطرفان، ح�سب التفاهمات، دعمهما الكامل 
العمل يف  واإع��ادة  لإنهاء احل�سار  �سعيها  للحكومة يف 
ق��ط��اع غزة  امل��ع��اب��ر م��ع اجل��ان��ب ال�سرائيلي يف  ك��اف��ة 
للقيام مبهامهم  املعابر  العاملني يف  املوظفني  وعودة 
جتارتهم  ويف  حت��رك��ات��ه��م  يف  ل��ل��م��واط��ن��ني  ت�����س��ه��ي��ل 

واإدخال املواد املطلوبة لإعادة اإعمار غزة .
وي�����رى ه����اين امل�������س���ري، امل��ح��ل��ل ال�����س��ي��ا���س��ي ومدير 
م���رك���ز م�������س���ارات لأب����ح����اث ال�����س��ي��ا���س��ات وال���درا����س���ات 
اأّن����ه ما  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة يف رام اهلل )غ���ري ح��ك��وم��ي( 
تنفيذ  الت��ف��اق، على  �سوى  اأم��ام احلركتني  من خيار 
الرتا�سق  للخروج من حالة  امل�ساحلة  تفاهمات  بنود 
توحيد  يف  احلقيقي  وال��ب��دء  والإع��لم��ي،  ال�سيا�سي، 
للمخططات  والت�سدي  غ��زة،  قطاع  لإع��م��ار  اجل��ه��ود 
اأموالها  املانحة، لن ُتوجه  الإ�سرائيلية وتابع: الدول 
واملعابر  عليه،  ه��و  م��ا  على  والن��ق�����س��ام  ال�سلطة،  اإىل 
حما�س  حركتي  اأم���ام  خ��ي��ار  ل  وب��ال��ت��ايل  حالها،  على 
وفتح لإنقاذ قطاع غزة من تداعيات احلرب الأخرية، 
الفعلي،  التطبيق  �سوى  احل�سار،  �سنوات  خّلفته  وما 

والأكيد لتفاق امل�ساحلة .
وي��ح��ت��اج اإع��م��ار ق��ط��اع غ��زة بعد احل���رب ال��ت��ي �سنتها 
اإ�سرائيل يف ال�سابع من يوليو-متوز املا�سي وا�ستمرت 
وفقاً  اأمريكي،  دولر  مليار   7.5 نحو  اإىل  يوماً،   51

لت�سريح �سابق للرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س.
ومن املقرر اأن ت�ست�سيف م�سر يف ال� 12 من ال�سهر 
غري  القطاع  اإع��م��ار  لإع���ادة  املانحني  م��وؤمت��ر  املقبل، 
بنود  تنفيذ  يف  تباطوؤ  اأي  اأن  على  ُي�سدد  امل�سري  اأن 
ي�سع  احلقيقية  ال�سيا�سية  ال�سراكة  وغياب  التفاق، 
الق�سية الفل�سطينية كلها يف ماأزق وخطر وكي ي�سعر 

ال�سارع الفل�سطيني بجدية ما مت التفاق عليه، 
فعلى احلركتني كما يوؤكد هاين الب�سو�س اأ�ستاذ العلوم 
ال�سيا�سية باجلامعة الإ�سلمية بغزة، اأن ت�سارعا وفورا 

اإىل تطبيق بنود التفاق.
اإىل  الإح������ب������اط  ي��ت�����س��ل��ل  اأن  ي���ج���ب  ل  واأ��������س�������اف: 
الفل�سطينيني، مت التاأكيد يف القاهرة على اإزالة كافة 
العقبات التي تعرت�س اتفاق امل�ساحلة، حتى اللحظة 
ل يوجد �سيء على اأر�س الواقع، والختبار احلقيقي 

لهذا التفاق، يف روؤية ما هو ملمو�س .

احلوار  اختتام جل�سات  موؤمتر �سحفي عقب  وخ��لل 
القاهرة  ي��وم��ني يف  ا���س��ت��م��رت  ال��ت��ى  ب���ني احل��رك��ت��ني 
فتح  وفد  رئي�س  الأحمد،  ع��زام  قال  م�سرية،  برعاية 
اإزالة  على  اتفقا  الوفدين  اإن  امل�ساحلة،  ح��وار  بلجنة 
يف  الوطني  ال��وف��اق  حكومة  عمل  اأم��ام  العقبات  كافة 

قطاع غزة.
حالة  واإن��ه��اء  احلركتني  ات��ف��اق  اأن  الب�سو�س،  وي��وؤك��د 
الرتا�سق ال�سيا�سي والإعلمي يجب اأن يوؤ�س�س ملرحلة 
وا�ستدرك:  وال��وث��ائ��ق  امل��وؤمت��رات  م��ن  اإيجابية  اأك���رث 

الختبار، يف فتح املعابر، 
متكني حكومة التوافق من عملها، م�ساهمة ال�سلطة 
وتو�سل  اإجناحه  على  والعمل  التفاق  هذا  يف متكني 
ال���ط���رف���ان ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي والإ����س���رائ���ي���ل���ي، ي����وم 26 
اأغ�سط�س-اآب املا�سي، اإىل هدنة طويلة الأمد، برعاية 
املعابر  وفتح  النار،  اإط��لق  وقف  على  تن�س  م�سرية، 

التجارية مع غزة، ب�سكل متزامن،
امل�سائل اخللفية خلل �سهر من   مع مناق�سة بقية 
التفاق، ومن اأبرزها تبادل الأ�سرى واإعادة العمل اإىل 

ميناء ومطار غزة.

حمللون: اتفاق فتح وحما�ش يحتاج اإىل تطبيق فوري

عوا�شم

لندن

جاكرتا

باريــ�ص

األقت ال�سرطة الربيطانية ام�س اجلمعة القب�س على رجلني �سمن عملية 
�سد املت�سددين فيما يتاأهب اأع�ساء الربملان للموافقة على خطة رئي�س الوزراء 
الوليات  تقودها  التي  اجلوية  ال�سربات  اإىل  للن�سمام  كامريون  ديفيد 
املتحدة �سد تنظيم داع�س يف العراق ورفعت بريطانيا ال�سهر املا�سي درجة 
التحذير من التهديدات الدولية اإىل حاد وهو ثاين اأعلى م�ستوى مما يعني 
الذي  داع�س  اإن تنظيم  ان احتمالت وقوع هجوم مرتفعة. وقال كامريون 
يقاتل من اجل ال�ستيلء على اأرا�س يف �سوريا والعراق ميثل تهديدا اأمنيا 
خطريا. واألقى �سباط مكافحة الرهاب القب�س على الرجلني اللذين مل 
تعرف هويتهما يف اجنلرتا يف وقت مبكر اجلمعة مما يرفع العدد الجمايل 
للمعتقلني يف العملية اإىل 11 يف غ�سون يومني فقط. وذكرت ال�سرطة اأن 
رجل يبلغ من العمر 33 عاما اعتقل لل�ستباه يف انتمائه ملنظمة حمظورة 
امل�ساعدة  القب�س على الخر )42 عاما( لل�ستباه يف تقدميه  األقي  بينما 
العا�سمة الربيطانية يف بيان عمليات العتقال  اإىل جمرم. وقالت �سرطة 
والبحث هذه تاأتي يف اطار حتقيق م�ستمر يف الرهاب املت�سل بال�سلميني 

ولي�ست نتيجة لوجود اأي تهديد و�سيك للأمن العام. 

وافق الربملان يف اندوني�سيا ام�س على ت�سريع ينهي انتخاب حكام القاليم 
الرئي�س  انتقده  اج���راء  يف  املبا�سر  الق���رتاع  طريق  ع��ن  البلديات  وروؤ���س��اء 

املنتخب جوكو ويدودو وو�سفه بانه خطوة كبرية اإىل الوراء للبلد.
مما   2005 يف  القاليم  حلكام  املبا�سرة  النتخابات  اندوني�سيا  وطبقت 
اأتاح ظهور جيل جديد من ال�سا�سة لي�س له �سلة بالنخبة ال�سيا�سية. وكان 
وهي  اندوني�سيا  املبا�سرة يف  النتخابات  لكن  ذلك  مثال على  اأب��رز  وي��دودو 
ثبت  العامل  اأك��رب دميقراطية يف  وثالث  اأ�سيا  �سرق  اقت�ساد يف جنوب  اكرب 
الكثري من احلالت وقال ريندوكو داهونو  الف�ساد يف  انها مكلفة وي�سوبها 
)جرييندرا(  العظمية  اندوني�سيا  حركة  ح��زب  م��ن  م�سرع  وه��و  وينجيت 
ال���ذي ���س��وت ل�سالح م�����س��روع ال��ق��ان��ون ارت��ب��ط اك���رث م��ن 60 يف امل��ئ��ة من 
القادة القليميني بق�سايا ف�ساد لنهم انفقوا الكثري من الأموال. هذا هو 
الواقع اجلديد ..الوقت لتقييم نظامنا.  ورغم املعار�سة العامة القوية فاإن 
الربملان املنق�سم اأقر م�سروع القانون الذي مينح املجال�س الت�سريعية �سلطة 
اختيار القادة املحليني. واأظهرت بع�س ا�ستطلعات الراأي التي اجريت قبل 
الت�سويت اأن ما ي�سل اإىل 91 يف املئة من الندوني�سيني يوؤيدون النتخابات 
املبا�سرة وقال ويدودو املعروف اي�سا با�سم جوكوي والذي �سيتوىل املن�سب 
اإىل  كبرية  خطوة  القانون(  )م�سروع  الأول  ت�سرين  اأكتوبر   20 يف  ر�سميا 

الوراء. خطوة اإىل الوراء للدميقراطية. 

ب�سدة  ليدينوا  فرن�سا  يف  عاديون  وم�سلمون  جوامع  وعمداء  اأئمة  يجتمع 
اعدام الرهينة الفرن�سي ايرفيه غورديل بايدي تنظيم متطرف يف اجلزائر 
ا�ستيائهم  ع��ن  نف�سه  ال��وق��ت  يف  م��ع��رب��ني   ، �سدمتهم  و  غ�سبهم  واب�����داء 
ال�سلم  مناه�سي  من  ومثقفني  �سيا�سيني  طرف  من  ل�سغوط  لتعر�سهم 
وقالت كوثر �ساقور ا�ستاذة اللغة العربية يف �سواحي باري�س ان الذين فعلوا 
ذلك هم حيوانات متوح�سة و ل ميكن ان اقبل ان يقولوا انهم يفعلون ذلك 
الذين  امل�سلمني  العديد من  يبدو  امل���راأة  ه��ذه  غ��رار  . وعلى  ال���س��لم  با�سم 
التقت بهم مرا�سلة فران�س بر�س يف �ساحية بوبينيي الباري�سية، مرتاحني 
التي  �سنة(   22( ديلغادو  �سيليا  وقالت  هلعهم  عن  التعبري  من  لتمكنهم 
اعتنقت ال�سلم ان الذين قاموا بذلك لي�سوا حتى م�سلمني ويتجمع م�سلمو 
فرن�سا وا�سدقاوؤهم امام جامع باري�س الكبري للتنديد بالرهابيني الذين، 
�سدر عن  لنداء  تلبية  وذلك   ، ال�سلم  ي�سوهون  القتل،  ايديولوجيا  با�سم 
اكرب جالية م�سلمني يف  ابرز هيئة متثل  مل�سلمي فرن�سا،  الفرن�سي  املجل�س 
اوروبا وتعد خم�سة مليني ن�سمة. ووقعت �سخ�سيات م�سلمة فرن�سية مقالة 
ت�سامنهم  فيها عن  اعربوا  )اليمينية( اجلمعة  لوفيغارو  ن�سرتها �سحيفة 
مع �سحايا تنظيم داع�س وقالوا نحن اي�سا فرن�سيون قذرون م�ستخدمني 
العبارة ذاتها التي ا�ستخدمها الإرهابيون يف دعوتهم اىل قتل فرن�سيني ودعا 
القذرين  ال�سرار  الفرن�سيني  ا�سماهم  ما  قتل  اىل  اإرهابييه  داع�س  تنظيم 
قبل يومني من اقدام جمموعة مت�سددة على قطع را�س الرهينة الفرن�سي 
كمال  ليون  رئي�س جامع  املقالة  ايرفيه غورديل يف اجلزائر. وبني موقعي 
قبطان ومدير جملة جون افريك مروان بن يحمد والربملانية ال�سرتاكية 
بارزة خياري وقالت نائبة جمل�س ال�سيوخ ل�سحيفة ليبريا�سيون )ي�سارية( 
عمداء  م��ن  الكثري  ن��دد   . نتحرك  ان  يجب  فيها،  قلنا  مرحلة  اىل  و�سلنا 
اجلوامع من باري�س وليون )جنوب �سرق( وبوردو )جنوب غرب( ب وح�سية 
قتلة ايرفيه غورديل فيما عربت كل التيارات ال�سلمية يف فرن�سا من احتاد 
للنظام  امل���وايل  فرن�سا  م�ساجد  احت��اد  اىل  فرن�سا  يف  ال�سلمية  املنظمات 
ر�سائل  ووردت عدة  تلك اجلرائم  �سريكة يف  تعترب  ان  رف�سها  املغربي، عن 
الرهابيني  ان  تقول  با�سمي  لي�س  بعنوان  حملة  �سمن  تويرت  موقع  على 
يف  ال�سلمية  امل�سائل  يتابع  م�سدر  واف���اد   . ت��وؤمل��ن��ي  دي��ان��ت��ي  و  منا  لي�سوا 
وزارة الداخلية ان هناك حركة وا�سعة جدا م�سريا اىل ان جميع امل�سوؤولني 
نفوذ  اىل  يعود  الرد  ات�ساع نطاق  ان  امل�سدر  واعترب  واحد  ب�سوت  يتكلمون 
اجلالية اجلزائرية يف فرن�سا التي تعد اكرث من مليون و300 الف �سخ�س 
وا�ساف ان اجلزائريني �سدموا متاما بهذا العدام لنه يعيدهم اىل الوراء 
ع�سرين �سنة عندما قتلت املجموعات الإرهابية ع�سرات الف ال�سخا�س يف 
الذي  امل�سلم  الكنز اللكرتوين  بلدهم. وقال فاحت كيمو�س موؤ�س�س موقع 
يقول انه تلقى اكرث من 12 مليون زائر خلل 2013، انه يف تلك الفرتة 
قطعوا راأ�س والدة احد جرياين يف اجلزائر وا�ساف امل�سلم املعتدل ل ميكنني 
ال ان ادين ب�سكل كامل هوؤلء الرهابيني لكنه ا�ساف ارى من غري املحتمل 

ان يتعر�س امل�سلمون ل�سغوط لدفعهم اىل اتخاذ موقف .

اأ�سيـــرة يف �سجـــون الحتــــالل ال�ســـرائيــلــــي  17

�سيــــا�ســــات الحتـــــالل ت�ستفـــــز اأهـــــالـــــي القـــــــد�ش
•• القد�ص املحتلة-اأ ف ب:

وحممد  معاذ  يبايل  ل  ال��ق��دمي��ة،  القد�س  يف  ال�سوتية  القنابل  دوي  رغ��م 
وفدوا  الذين  ال�سرائيليني  اجلنود  اىل  ال�ستائم  بكيل  من�سغلن  فهما  بها، 
ال�سرقية،  القد�س  ويف  باحلجارة  ر�سقوهم  اخرين  �سبان  جمموعة  لتفريق 
م�ستجدا،  العنف  لي�س  و�سمته،  ا�سرائيل  احتلته  الذي  الفل�سطيني  ال�سطر 
لكن م�ستواه غري م�سبوق منذ �سنوات. ويف غياب اي حترك قد يخرج عن 
ال�سيطرة، بح�سب مراقبني فل�سطينيني وا�سرائيليني ويبلغ معاذ 14 عاما، 
و�سبق ان �سجنه ال�سرائيليون مرتني حتى الن. وروى لفران�س بر�س املرة 
الرابعة فجرا،  اوقفوين يف منزيل  اي��ام.  ال�سجن ثمانية  الوىل ام�سيت يف 

فت�سوين، ثم ا�ستجوبوين لنني رميت احلجارة .
يف  الفل�سطينيون  ال�سبان  لها  يتعر�س  التي  املعاملة  و�سوء  التوقيفات  لكن 

ال�سجن لي�ست ال واحدة من ا�سباب هذا الت�سعيد الذي بدا بقتل فل�سطيني 
غ��زة لحقا )8  ك��ان من ح��رب  وم��ا  باحراقه حيا يف متوز-يوليو  ال�16  يف 
الكثري  النار. فمثل  الزيت على  ال �سب  اب-اغ�سط�س(   26  - متوز-يوليو 
املحتلة،  الغربية  ال�سفة  يف  وكذلك  ال�سرقية  القد�س  يف  الفل�سطينيني  من 
الهجوم ال�سرائيلي، ما ادى اىل  18 عاما �سد  البالغ  تظاهر وليد تفاحة 

توقيفه جمددا. ففي غ�سون خم�س �سنوات مت توقيفه حواىل 30 مرة.
الربيد  يف  جمتمع  خ��دم��ة  عقوبة  ان��ف��ذ  لكنني  ال�سجن  م��ن  خ��رج��ت  وق���ال 
ال�سرائيلي لكنه بعد هذه العقوبة ل يرى اي م�ستقبل ينتظره، كحال الكثري 
اي  لدى  العمل  بو�سعي  يكون  لن  انتهي  عندما  الفل�سطينيني.  ال�سبان  من 

موؤ�س�سة يهودية. اعجز عن العثور على عمل اخر لقد �سقت ذرعا بذلك .
ال�سبان  الفل�سطيني يف القد�س نا�سر قو�س يقول  واكد مدير نادي ال�سري 
ابذل  ان  علي  مل��اذا  ال�����س��وداء،  اللئحة  على  ا�سمي  و�سع  بعد  الن  لنف�سهم 

اي جهد؟ بالتايل ي�ستانفون ر�سق ال�سرطة او امل�ستوطنني باحلجارة، ويتم 
توقيفهم جمددا . وت�سكل عملية التوقيف �سدمة. يف منت�سف الليل ي�سل 
في�ساب  ويدفعونه،  يوقفونه  فتى،  منزل  اىل  ا�سرائيليا  جنديا   20 فجاأة 
بالرعب. رمبا قد يتبول يف ملب�سه من الذعر ، بح�سب قو�س. ويف ال�سجن 
م��ن مركز معلومات  ق��راع��ني  . وحت��دث حممود  التطرف  م��ن  ن��وع  يتطور 
امل��رات منذ كان يف  وادي حلوة يف حي �سلوان عن مثال �ساب �سجن ع�سرات 
ويعمل يف  و�سوما على ج�سمه  ور�سم  بات يدخن  اليوم  العمر.  التا�سعة من 

غ�سل ال�سيارات لنه قرر ترك املدر�سة. لقد تدمرت حياته .
وافادت ال�سرطة ال�سرائيلية ان اكرث من 700 فل�سطيني اوقفوا يف القد�س 
ال�سرقية من بينهم 250 قا�سرا على القل، منذ متوز-يوليو واكد دانيال 
�سايدمان املحامي ال�سرائيلي النافذ ان العنف مل ي�سبق ان كان بهذا النت�سار 
ال�سرقية  القد�س  اىل  الذهاب  اليوم ل ميكنني  وا�ساف   . الدميومة  وبهذه 

بغري رفقة فل�سطيني. الو�سع مل يكن هكذا اطلقا وتابع بات الفل�سطينيون 
يقيمون يف الحياء الفل�سطينية ول يغادرونها. المر �سيان لل�سرائيليني .

غالبية  ذات  احياء  يف  يقيمون  يهودي  م�ستوطن   2500 ح��واىل  با�ستثناء 
يعودوا  ومل  مواكب،  يف  ويغادرونها  منازلهم  يدخلون  فهوؤلء  فل�سطينية. 

يح�سون احلجارة والقنابل احلارقة امللقاة نحوهم بح�سب �سايدمان.
لكن جتاهل امل�ستوطنني او جتنبهم مل يعد ممكنا يف القد�س ال�سرقية حيث 
القد�س  ففل�سطينيو  ق��راع��ني.  بح�سب  ا�سرائيلي  ال��ف   200 ح��واىل  يقيم 
ال�290 الفا بداأوا يدركون انهم يطردون وان امل�ستوطنني يختارون العنف .

بعد ان �سئم فل�سطينيو القد�س من اعتبارهم مواطنني من الدرجة الثانية، 
علما انه يعرتف بهم ك�سكان لكنهم ل يحملون اي جن�سية، ل ا�سرائيلية ول 
الن،  حتى  هادئة  كانت  التي  الحياء  يف  حتى  ينتف�سون  ب��داأوا  فل�سطينية، 

بح�سب جوا �سيام مدير مركز املعلومات يف �سلوان.

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

وجه الرئي�س المريكي باراك اوباما حتية تقدير �سخ�سية عميقة 
اىل وزير العدل اريك هولدر، بعد اعلن الرجل الذي تربطه به 
علقة �سداقة ا�ستقالته ويعترب ان�سار هولدر، المريكي ال�سود 
احلقوق  اج��ل  م��ن  منا�سل  ان��ه  املن�سب،  ه��ذا  ي��ت��وىل  ال���ذي  الأول 
باأفكارها  مت�سبثة  �سخ�سية  فيه  اجلمهوريون  يرى  فيما  املدنية، 

اىل  ت���وؤدي  ق��د  معركة  ه��ول��در  ا�ستقالة  واطلقت  الأي��دي��ول��وج��ي��ة. 
انق�سام جمل�س ال�سيوخ ب�ساأن اختيار اوباما خلفا لهولدر، ل �سيما 
حيث  ا�سابيع  �ستة  بعد  ال��ولي��ة  منت�سف  ان��ت��خ��اب��ات  اق���رتاب  م��ع 
على  ال��دمي��وق��راط��ي��ني  �سيطرة  اب��ط��ال  اىل  اجل��م��ه��وري��ون  ي�سعى 
املجل�س. وقال اوباما هذا امر مفرح وموؤمل يف اآن ، معربا عن تفهم 
الت�سحيات التي بذلتها عائلة هولدر يف اثناء توليه احدى ا�سعب 
توفري  ل�سمان  نذر حياته  ان هولدر  واك��د  احلكومة.  املنا�سب يف 

يف  عليه  املن�سو�س  وال�سعادة  احل��رة  احل��ي��اة  اىل  ال�سعي  يف  احل��ق 
اعلن ال�ستقلل جلميع المريكيني قال انه يوؤمن، مثلي، يف ان 

العدل لي�س نظرية جمردة، بل انه مبداأ حي متفاعل .
العنيفة  اجل��رائ��م  مكافحة  ه��ول��در يف  ال��رئ��ي�����س مب�����س��رية  وا���س��اد 
املدنية  اره����اب، وحت�����س��ني احل��ق��وق  وال��ف�����س��اد والدع�����اء يف ق�سايا 
وحماية ال�سواق املالية وهولدر كان حتى الن وزيرا من ثلثة ما 
زالوا يف املن�سب الذي تولوه عند انتخاب اوباما رئي�سا عام 2009، 

اىل جانب وزير الرتبية ارين دانكان ووزير الزراعة توم فيل�ساك 
بيننا  الروابط  لكن  رائعني،  زميلي عمل  كنا  وقال هولدر لوباما 
الف��راح والحزان،  وتابع لقد دعمتني يف   . بكثري  اعمق من ذلك 
�سابقني  ع��دل  وزراء  ثلثة  وخ��دم  واملهنية  ال�سخ�سية  امل�سائل  يف 
فح�سب ملدة اطول من هولدر، الذي متيزت وليته باجنازات مهمة 
على م�ستوى احلقوق املدنية، مبا فيها تعزيز حقوق الزواج املثليني 

وتقلي�س عقوبات ال�سجن لبع�س اجلنح املتعلقة باملخدرات.

طويلة  فرتة  منذ  اعلن  فقد  مفاجاأة.  هولدر  ا�ستقالة  ت�سكل  ومل 
ان��ه ل ينوي اخلدمة ط��وال ولي��ة اوب��ام��ا، فيما اف��ادت م�سادر ان 
على  هولدر  وواف��ق  رحيله  بارجاء  �سديقه  اقنع  ان  �سبق  الرئي�س 
تطول  قد  وهي فرتة  تعيني خلفه،  تاكيد  من�سبه حتى  البقاء يف 
هولدر  ولي��ة  ان  ..غ��ري  وا�سنطن  يف  ال�سر�سة  ال�سيا�سة  اىل  نظرا 
خ�سوم  ي�سيطر  حيث  الكونغر�س  م��ع  متقلبة  بعلقات  انطبعت 

اوباما اجلمهوريون على جمل�س النواب.

ا�ستقــــالــــة وزيــــر العـــــدل الأمــــريكــــي هولــــــدر
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نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• اأوليفييه دو �شاتر:

يعاين ما يقارب املليار �سخ�س يف العامل اليوم 
من نق�س التغذية، واأكرث من ال�سعف يعانون 
م��ن ���س��وء ال��ت��غ��ذي��ة، وه����ذا ف�����س��ل غ��ري مقبول 
التكنولوجيا  يف  احلا�سل  التقدم  اإىل  بالنظر 
اأنه  ولإدراك��ن��ا  املا�سي،  القرن  خ��لل  الزراعية 
مي��ك��ن ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ال�����س��ع��وب��ات ال��ف��ن��ي��ة. ول 
�سك اأّن احلاجة للتحّرك اأ�سبحت ما�ّسة وغري 
قابلة للجدل، على اأن يتم هذا التدخل ب�سرعة 
هو  العملية  يعيق  م��ا  اأّن  اإّل  ك��ب��رية،  ومب����وارد 

غياب الو�سوح وال�سجاعة ال�سيا�سية.
دورا حا�سما يف عدم قدرتنا  لقد لعب عاملن 
اجلوع  ظاهرة  من  كبري  ب�سكل  التقلي�س  على 
و�سوء التغذية ، العامل الأول، هو عدم الهتمام 
املا�سي،  القرن  ثمانينات  مطلع  منذ  بالزراعة 
اأن ق�سية اجلوع  ف��ك��رة  ه��ي  ال��ث��اين،  وال��ع��ام��ل 
احلرارية،  ال�سعرات  نق�س  يف  اأ�سا�سا  تتلّخ�س 
والتي ميكن مكافحتها بطريقة فعالة مبجّرد 
زيادة توّفر الغذاء لل�سخ�س الواحد دون الأخذ 
بالعتبار الطبيعة املنا�سبة للأنظمة الغذائية. 
اإّن هذه الفكرة هي التي تف�ّسر كيف اأّن ال�سيا�سات 
ال���زراع���ي���ة ُف�����س��ل��ت ع���ن ال��ت��ف��ك��ري يف الأه�����داف 
املا�سي، بني  الّربط، يف  يتم  وان��ه مل  الغذائية، 

الزراعة والتغذية وال�سحة العمومية.
ربيع  الغذائية  امل��واد  اأ�سعار  اأزم��ة  مواجهة  ويف 
للأمن  لك��وي��ل  م��ب��ادرة  اأُطلقت   ،2008 ع��ام 
الغذائي خلل قمة الثماين �سنة 2009، وكان 
الوعد بتوظيف 20 مليار دولر ل�سنوات ثلث 
ب��ه��دف ت��ع��وي�����س ال��ت��اأخ��ري امل�����س��ّج��ل يف تطوير 
البلدان  ال���زراع���ة يف  ال��ت��ح��ت��ي��ة، ودع����م  ال��ب��ن��ي��ة 

النامية، خا�سة يف القارة الإفريقية. 
ربع  نحو  على  العثور  تعذر  �سنوات،  بعد ثلث 
التمويل امل��وع��ود، واأم��ام ع��دم ق��درة احلكومات 
قمة  اأعلنت  امل��ال��ّي��ة،  بالتزاماتها  الإي��ف��اء  على 
اإن�ساء   2012 مايو  ديفيد  كامب  يف  الثماين 

الغذائي  الأم������ن  اج����ل  م���ن  اجل���دي���د  ال��ت��ح��ال��ف 
الأ�سا�سي تعزيز م�ساهمة  الهدف  والتغذية، وكان 
القطاع  وبت�سجيع  ال���زراع���ة  يف  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع 
اخل��ا���س ع��ل��ى ال���س��ت��ث��م��ار يف ال���زراع���ة، ه��و الذي 
اأهملها على مدى عقود، اأرادوا ت�سريع عملية اإعادة 
اأّنها  اجلميع  يعرتف  التي  القطاع،  يف  ال�ستثمار 
من  امل��ط��روح،  وال�سوؤال  م�ستعجلة.  �سرورة  باتت 
اللجوء  األي�س هناك يف  الأول��وي��ات،  �سُيحّدد  الذي 
اإىل كبار الفاعلني يف الزراعة الكيماوية واملنتجات 
تلك  على  اأولوياتهم  تتفّوق  اأن  خطر   ، الغذائية 
التي يف �سالح التنمية الريفية والأ�سواق املحلية، 
كما تعلن احلكومات يف موؤمترات القمم الدولية؟  
جميع امل�ساركني يف هذا النقا�س، واأع�ساء التحالف 
املجتمع  كما  والتغذية،  الغذائي  للأمن  اجلديد 
املزارعني، ي�سرتكون يف  الدويل ومنظمات  املدين 
التغذية  و�سوء  اأّن اجلوع  تقول  التي  القناعة  ذات 
ميكن هزمهما، وباأن ال�ستثمار يف الزراعة له دور 
اأّن كّل منهم يتناول  رئي�سي يف هذا ال�سدد. غري 
بنظاراته اخلا�سة، وانطلقا  نفعل؟  م�ساألة كيف 
الروؤية،  ت�سّوه  نّظارات  من وجهة نظره اخلا�سة، 
لقّلة  ن���ظ���را  اأف�����ق حم�����دود:  ذات  ن��ظ��ر  ووج���ه���ات 
ال�ست�سارات يف عملية الت�سور والتنفيذ للتحالف 
املعنية،  الع�سرة  الإف��ري��ق��ي��ة  ال��ب��ل��دان  يف  اجل��دي��د 
اأكرث  بعد  مّيتة  زواي���ا  ه��ن��اك  تبقى  اأن  ب��ّد  ك��ان ل 
من عامني عن اإط��لق امل��ب��ادرة.  لقد ك��ان حرّيا، 
من البداية، دمج منظمات مُتّثل �سغار املزارعني 
امليدان، لتحديد  التحالف، والعمل معهم على  يف 
اأن  اخلا�س  ال�ستثمار  على  يجب  التي  ال�سروط 
اإّن  للفقر.  امل�ستدام  احل���ّد  يف  للم�ساهمة  ُيلّبيها 
مكافحة اجلوع، لي�ست فقط زيادة حجم احلبوب 
املنتجة، اأو اخل�سار للت�سدير، واإمنا ال�ستثمار يف 
حت�سني  م�ستلزمات  من  ومتكينهم  فقرا،  الأك��رث 
اأو�ساعهم، واأي�سا ح�سن الإن�سات والإ�سغاء، حتى 
تكون احللول نتاج ت�سخي�س لأو�ساعهم يتكفلون 
الفقر  يف  احلقيقيون  اخل��رباء  اإّن  به  بالقيام  هم 

الريفي، هم الفقراء اأنف�سهم..!

حماربة اجلوع 
ال�ستماع اإىل اخلرباء احلقيقيني

•• ترجمة خرية ال�شيباين
-اأوليفييه دو �ساتر حمام بلجيكي واأ�ستاذ القانون الدويل يف جامعة لوفان الكاثوليكية واملقرر اخلا�س 

ال�سابق للأمم املتحدة معني باحلق يف الغذاء 

•• بريوت-رويرتز:

�ساندتها  ال��ت��ي  اجل��وي��ة  ال�سربات 
اأمريكية  ق��ي��ادة  حت��ت  عربية  دول 
ون��ق��ل��ت احل�����رب ع��ل��ى داع�������س من 
العراق اإىل �سوريا زجت بوا�سنطن 
يف حرب جديدة يف ال�سرق الو�سط 
باراك  ق�سى  ���س��راع  يف  واأدخ��ل��ت��ه��ا 
اأوباما رئا�سته حماول اأن يتجنبه.

فما من اأحد يخامره �سك اأن هذا 
ب�سراع  ي��ن��ذر  ال��ك��ب��ري  ال��ت�����س��ع��ي��د 
جماورة  دول  اإىل  ميتد  قد  طويل 
المريكية  اجل���وي���ة  ال���ق���وة  واأن 
الن�سر  اأن حتقق  وحدها ل ميكن 
الذين  امل��ح��ل��ل��ون  وي��ع��ت��ق��د  ف���ي���ه. 
ي�ستويل  داع�������س  ت��ن��ظ��ي��م  ���س��ه��دوا 
ع��ل��ى م��ن��اط��ق م��ن ���س��وري��ا ويجتاح 
اأن من  ال��ع��راق  مناطق كبرية من 
غري  اجلماعة  هذه  احتواء  املمكن 
�سيكون  جذورها  من  اقتلعها  اأن 

اأمرا ع�سريا.
تتاأهب  وا�سنطن  اأن  الوا�سح  ومن 
اجلرنال  قال  فقد  طويلة.  ملعركة 
العمليات  م��دي��ر  م��اي��ف��ي��ل  ول���ي���ام 
ب��������وزارة ال����دف����اع الم���ري���ك���ي���ة اإن 
هذا  ���س��وري��ا  يف  اجل��وي��ة  الهجمات 
حملة  ب��داي��ة  اإل  لي�ست  الأ���س��ب��وع 
لإ�����س����ع����اف ال��ت��ن��ظ��ي��م الإره�����اب�����ي 

وتدمريه يف نهاية المر.
�سوؤون  خبري  جرج�س  ف��واز  وق��ال 
ال�سرق الأو�سط يف كلية القت�ساد 
باإمكان  ي��ع��د  مل  ل���ن���دن  ب��ج��ام��ع��ة 
ال�سراع  ع���ن  ال����رتاج����ع  اأم���ري���ك���ا 
ال��ذي حاوله  الأم���ر  ال�سوري وه��و 
تخطى  اأن  ب���ع���د  ح���ت���ى  اأوب������ام������ا 
املا�سي  العام  الأ�سد  ب�سار  الرئي�س 
اأوباما  ر�سمه  الذي  الأحمر  اخلط 
ل����ه وا����س���ت���خ���دم غ������از الأع���������س����اب 
واأ���س��اف جرج�س  امل��ع��ار���س��ة.  �سد 
�ستظل  امل��ت��زاي��دة  اأمريكا  م�ساركة 
املقبلة  القليلة  ال�سنوات  يف  معنا 
اأوباما عن  ب��اراك  بعد رحيل  حتى 
ال��ب��ي��ت الب��ي�����س ف��م��ا ت�����س��ارك فيه 
�سقط  ح����رب  ����س���وري���ا  اأم���ري���ك���ا يف 
قتيل  األ�����ف   190 ب��ال��ف��ع��ل  ف��ي��ه��ا 
و�سردت ع�سرة مليني �سخ�س من 
التي  الق�سوة  اأث��ارت  وق��د  بيوتهم. 
ات�����س��م��ت ب��ه��ا اأ���س��ال��ي��ب داع�����س من 
اعدامات جماعية وقتل للمدنيني 
وق��ط��ع روؤو�����س الأ���س��رى اجل���زع يف 
اإىل  واأدت  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  خمتلف 

التدخل الع�سكري الأمريكي.
رفيع  اأم����ري����ك����ي  م���������س����وؤول  وق������ال 
ق������درات  اإ�����س����ع����اف  اإن  امل�������س���ت���وى 
للو�سول  �سروري  �سرط  التنظيم 
يريد  ال���ذي  ال�سيا�سي  احل���ل  اإىل 

اجلميع اأن يراه يف �سوريا واأ�ساف 
اأنه مادامالتنظيم ي�سيطر على ما 
ي�سبه دولة تعادل م�ساحة الأردن.. 
ال�سيا�سية  ال��ن��ت��ائ��ج  ف���ر����س  ف�����اإن 
على  تت�ساءل  ال�سراعات  وتهدئة 
ن���ح���و م���ت���زاي���د وي����ق����ول امل�������س���وؤول 
من  اآخرون  وم�سوؤولون  الأمريكي 
دول التحالف اإن اخلطة تق�سي اأن 
يتم بالتوازي مع احلملة الع�سكرية 
املعتدلة  امل��ع��ار���س��ة  ق���وات  ت��دري��ب 
مل��ح��ارب��ة ال��ت��ن��ظ��ي��م والن���ت�������س���ار يف 

الرا�سي التي يخليها املت�سددون.
�سمنت  اوب��ام��ا  اإدارة  اأن  ح��ني  ويف 
لتنظيم  الكوجنر�س  م��ن  مت��وي��ل 
ل���ن���ح���و خ��م�����س��ة الف  ال����ت����دري����ب 
احلر  ال�سوري  اجلي�س  من  مقاتل 
الفراغ  �سد  اإن  دبلوما�سيون  يقول 
املعار�سة  م���ن  وق���ت���ا  ���س��ي�����س��ت��غ��رق 
الطرفني  ت��ق��ات��ل  ال���ت���ي  امل��ع��ت��دل��ة 

حكومة الأ�سد وداع�س.
وق����د اأخ����ر اأوب����ام����ا ت��و���س��ي��ع نطاق 
داع�س  �سد  �سوريا  اإىل  العمليات 
العنف  يف  مت�سددون  اأعلنها  التي 
اأفرزهم تنظيم القاعدة واختطفوا 
على  �سوريا  يف  الأغلبية  انتفا�سة 
وانتفا�سة  الأ�����س����د  ع��ائ��ل��ة  ح��ك��م 

القلية يف العراق.
يتخل�س  ح��ت��ى  اأوب����ام����ا  وان���ت���ظ���ر 

وداعموهم  ال��ع��راق��ي��ون  ال�����س��ا���س��ة 
املالكي رئي�س  ن��وري  اي��ران من  يف 
ب�سيا�ساته  ا�ستعدى  ال��ذي  ال��وزراء 
وكذلك  ال�سنية  الأقلية  الطائفية 
باحلكم  يتمتعون  ال��ذي��ن  الأك����راد 
واإبداله  ال��ع��راق  �سمال  يف  ال��ذات��ي 
لل�سعب  مت��ث��ي��ل  اأك�����رث  ب��ح��ك��وم��ة 

برئا�سة حيدر العبادي.
ال�سربات  ب����داأت  اأن  وب��ع��د  والآن 
يتحول  داع�����������س  ع����ل����ى  اجل�����وي�����ة 
من  ���س��ي��ح��دث  م����ا  اإىل  ال���رتك���ي���ز 
ت��ط��ورات على الأر����س حيث تعهد 
اأمريكية  ق��وات  ن�سر  بعدم  اأوب��ام��ا 
لأن��ه م��ازال يعي جتربة اأمريكا يف 

كل من العراق واأفغان�ستان.

القوات  ح��ج��م  ب��ل��غ  ع��ن��دم��ا  فحتى 
ذروة  يف  األ���ف���ا   160 الم��ري��ك��ي��ة 
ت�ستطع  مل  ال������ع������راق  اح�����ت�����لل 
الوليات املتحدة حتقيق ال�ستقرار 
ال��ب��لد لأن���ه مل ي��ح��دث اجماع  يف 
عراقي على اقت�سام ال�سلطة واإنهاء 

النق�سامات الطائفية.
�سرتحل  ال��ت��ي  اأفغان�ستان  يف  اأم���ا 
الطل�سي  �سمال  حلف  ق��وات  عنها 
العام  ن��ه��اي��ة  يف  اأم���ري���ك���ا  ب���ق���ي���ادة 
كانت  اإذا  ع��م��ا  ال��ن��ق��ا���س  ف���ي���دور 
ما  كثريا  التي  اجل��وي��ة  ال�سربات 
بني  ب�سرية  خ�سائر  ع��ن  اأ���س��ف��رت 
املدنيني قد احتوت حركة طالبان 

اأم عززت و�سعها.

••جنيف-قرب�ص-وكاالت: 

ق���ال���ت امل��ف��و���س��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا للمم 
املتحدة ل�سوؤون اللجئني ام�س ان 
احلرب يف �سوريا والعراق وانعدام 
ال�ستقرار يف مناطق اأخرى دفعت 
مزيدا من النا�س اىل طلب اللجوء 
بلغت  الطلبات  وان  غنية  دول  اىل 
مل  ق��ي��ا���س��ي��ا  رق���م���ا   2014 ع�����ام 

يحدث منذ 20 عاما.
 330700 ن����ح����و  ان  وذك����������رت 
���س��خ�����س ط��ل��ب��وا ال��ل��ج��وء اىل 44 
دولة �سناعية يف الن�سف الأول من 
ال��ع��ام وه��و م��ا ميثل زي���ادة بن�سبة 
املئة تقريبا مقارنة بنف�س  24 يف 

الفرتة يف عام 2013.
اذا  انه  تقرير  يف  املفو�سية  وقالت 
املنوال ميكن ان ي�سل  ا�ستمر هذا 
عدد طالبي حق اللجوء اىل 700 
األ���ف ع��ام 2014 وه��و اأك���رب رقم 
اجمايل بالن�سبة للدول ال�سناعية 
م�����س��ت��وى مل  وه�����و  ع���ام���ا   20 يف 
الت�سعينات  منذ  قبل  م��ن  ي��ح��دث 
يوغو�سلفيا  يف  ال�����س��راع  خ���لل 

�سابقا. 
ل�سوؤون  ال�����س��ام��ي  امل��ف��و���س  وق����ال 
جوتريي�س  ان��ت��ون��ي��و  ال���لج���ئ���ني 
للربتغال  �سابق  وزراء  رئي�س  وهو 
امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل ب��ح��اج��ة اىل ان 
ي��ه��ي��ئ ال�����س��ك��ان ع��ل��ى ان���ه يف غياب 
املزيد  �سيحتاج  ل��ل�����س��راع  احل��ل��ول 
اللجوء  اىل  ال��ن��ا���س  م���ن  وامل���زي���د 
والرعاية خلل ال�سهر وال�سنوات 

 .ةمداقلا 
وقالت املفو�سية ان اأكرث من ثلثي 
ال�ستة  ق��دم��ت يف  ال��ل��ج��وء  ط��ل��ب��ات 
دول  ل�ست  العام  من  الأويل  اأ�سهر 

والوليات  اأمل��ان��ي��ا  ب��ال��رتت��ي��ب  ه��ي 
وتركيا  وال�سويد  وفرن�سا  املتحدة 
واي��ط��ال��ي��ا وذك����رت ان واح����دا من 
كل �سبعة طلبات جاءت من �سوريا 
اأي  48400 ط��ل��ب  ع��دده��ا  وب��ل��غ 
���س��ع��ف ال���رق���م ع���ن ن��ف�����س الفرتة 
منذ  مرة  ولأول  املا�سي  العام  من 
اأكرب  اأمل���ان���ي���ا  ت��ل��ق��ت   1999 ع����ام 
اجلديدة  اللجوء  طلبات  من  عدد 
بلغ  وال��ذي  ال�سناعية  ال��دول  بني 
يف  ذل�����ك  وك������ان  ط���ل���ب   65700
ال�سا�س ب�سبب زيادة الطلبات من 
ال�سوريني. وهذا ميثل 50 يف املئة 
ال��ف��رتة عام  زي���ادة م��ق��ارن��ة بنف�س 

.2013
الحتاد  دول  ان  املفو�سية  وق��ال��ت 
والع�سرين  ال��ث��م��ان��ي��ة  الوروب�������ي 
تلقت 216300 طلب اي بزيادة 
ال�ستة  ع���ن  امل��ئ��ة  يف   23 ن�سبتها 
 ..2013 ع���ام  م��ن  الوىل  اأ���س��ه��ر 

�سفينة  ان��ق��ذت   ، م�سل  �سياق  ويف 
�سياحية اكرث من ثلثمئة لجىء 
نحو  وبينهم  ���س��وري��ون  معظمهم 
�سواحل  ق���ب���ال���ة  ط���ف���ل  خ��م�����س��ني 
ق��رب���س ل��ك��ن ل���دى و���س��ول��ه��م اىل 
منهم   280 نحو  رف�س  اجلزيرة 
ال�سفينة مطالبني بنقلهم  مغادرة 
يوافقوا  ان  ق��ب��ل  اي���ط���ال���ي���ا،  اىل 
ب��ن��ه��اي��ة امل��ط��اف ع��ل��ى ال���ن���زول اىل 
وق����ال م�ساعد  ل��ي��م��ا���س��ول.  م��ي��ن��اء 
مرينو�س  امل�����دين  ال���دف���اع  م���دي���ر 
بابادوبولو�س لوكالة فران�س بر�س 
ال�سفينة. وقد  نزلوا جميعهم من 
ال�ساعة  اع��ت��ب��ارا م��ن  ذل���ك  ج���رى 
اىل  ال�������س���رط���ة  وذه����ب����ت   .5،00
الداخل ومل تفعل �سيئا )تفاو�ست 
ف��ق��ط( وح�����س��ل ك���ل ���س��يء بهدوء 

ووافقوا يف النهاية على النزول .
انطلقوا  ال��ذي��ن  ال��لج��ئ��ون  وك���ان 
اح�����د مرافئ  م����ن  الرج�������ح  ع���ل���ى 

�سوريا بح�سب وزارة الدفاع طالبوا 
ايطاليا  اىل  بالتوجه  ال��ب��داي��ة  يف 
دخل  ال�سفينة  م��ن  ن��زول��ه��م  وب��ع��د 
اعدتها  م��ن�����س��اأة  اىل  ال���لج���ئ���ون 
ميكن  حيث  لو�سولهم  ال�سلطات 
لها  يحتاج  مل��ن  العناية  تتوفر  ان 
منهم  ع�سرات  وك��ان  ولت�سجيلهم 
ان��ه��وا الج�����راءات ح���واىل ال�ساعة 
املحلي  بالتوقيت  �سباحا  التا�سعة 
غرينت�س(.  ب��ت��وق��ي��ت  )ال�����س��اد���س��ة 
وقال بابادوبولو�س اننا م�ستعدون 
كي  ب����ا�����س����ني  اول  يف  ل���ن���ق���ل���ه���م 
مع�سكر  اىل  التوجه  م��ن  يتمكنوا 
نحو  ب��ع��د  ع��ل��ى  كوكينوترمييثيا 
العا�سمة  م��ن  كيلومرتات  ع�سرة 
ميكنهم  وه������ن������اك  ن����ي����ق����و�����س����ي����ا. 
ال���س��ت��ح��م��ام وت��ل��ق��ي ث��ي��اب نظيفة 
ال�سليب  ب��ح�����س��ب  وال�����س����رتاح����ة 
ع�������س���رات من  ي�����زال  الح���م���ر ول 
الوقت  يف  ي��وا���س��ل��ون  ال��لج��ئ��ني 

ال��ت��ي مي��ك��ن ان  نف�سه الج�����راءات 
بح�سب  ع�����دة  ����س���اع���ات  ت�����س��ت��غ��رق 
م�����س��در اخ���ر يف امل��ك��ان ط��ل��ب عدم 

ك�سف ا�سمه.
ال�سليب  ان  امل�����س��در  واو���س��ح ه��ذا 
الح��م��ر ال���ذي غ���ادر خ���لل الليل 
ال280  ال���لج���ئ���ني  رف�������س  ب��ع��د 
النزول من ال�سفينة عاد من جديد 

اىل املكان مل�ساعدتهم.
يبدون  ال���لج���ئ���ني  ان  وا�����س����اف 
ال�سفينة  انقذت  متعبني جدا وقد 
املركب  ف��ي��ل��وك�����س��ي��ن��ي��ا  ���س��الم��ي�����س 
 50 ال��ذي كان يبحر على م�سافة 
ميل بحريا يف جنوب غرب مدينة 
بافو�س ال�ساحلية بعد ار�ساله نداء 
اجلوية  الح���وال  ب�سبب  ا�ستغاثة 

الرديئة بح�سب وزارة الدفاع.
ال345  امل����رك����ب  رك������اب  و����س���ع���د 
معظمهم  وج��اء  طفل   52 بينهم 
ال�سرطة  ب��ح�����س��ب  �����س����وري����ا  م����ن 
ي��ب��ل��غ طولها  ال��ت��ي  ال�����س��ف��ي��ن��ة  اىل 
157 م��رتا وع��رب م�����س��وؤول مرفاأ 
ليما�سول جورج بورو عن ارتياحه 
ح�سول  ب��ع��د  ال���لج���ئ���ني  لن���ق���اذ 
ح������وادث غ����رق دام���ي���ة ع���دي���دة يف 
البحر املتو�سط يف ال�سهر الخرية 
موؤكدا ان جميعهم يف �سحة جيدة 
امليناء  اىل  و���س��ول��ه��م  ل����دى  ل��ك��ن 
القرب�سي حواىل ال�ساعة 20،45 
ت   17،45( امل��ح��ل��ي  ب��ال��ت��وق��ي��ت 
ال700  الركاب  مغادرة  وبعد  غ(، 
وجهتهم  ل��ي��م��ا���س��ول  يف  ال�����س��ف��ي��ن��ة 
ال����س���ا����س���ي���ة، واف������ق ح������واىل 65 
ال�سفينة  م��ن  ال��ن��زول  فقط  لجئا 
مطالبني  فرف�سوا  الخ���رون  ام��ا 
رف�س  رغ���م  اي��ط��ال��ي��ا  اىل  بنقلهم 

ال�سركة البحرية.

اأوبـــامـــا ينجــــر اإلـــى م�ستنقــــع �ســـراعــــات ال�سرق الأو�سط

قرب�ص ت�ستقبل 300 لجئ �سوري بعد اإنقاذهم

رقـــم قيــا�ســـي لطالبــــي اللجـــوء اإلـــى الغـــرب 2014

وزراء خارجية دول جمل�ش التعاون 
يعقدون اجتماعا مع جون كريي

••  نيويورك-وام:

 عقد اأ�سحاب ال�سمو واملعايل وزراء خارجية دول جمل�س 
التعاون لدول اخلليج العربية اأم�س يف فندق والدورف 
جون  معايل  مع  مباحثات  جل�سة  نيويرك  يف  اأ�ستوريا 
كريي وزير خارجية الوليات املتحدة الأمريكية. تراأ�س 
جانب جمل�س التعاون معايل ال�سيخ �سباح خالد احلمد 
ووزير  ال���وزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  ال�سباح 

اخلارجية بدولة الكويت رئي�س املج�س الوزاري للدورة 
احلالية وبح�سور الأمني العام ملجل�س التعاون الدكتور 
الجتماع  ال��زي��اين. ومت خ��لل  را���س��د  ب��ن  عبداللطيف 
بحث علقات واآفاق التعاون بني دول املجل�س والوليات 
كافة  يف  وتنميتها  تعزيزها  و�سبل  الأمريكية  املتحدة 
املجالت كما ا�ستعر�س اجلانبان اآخر تطورات الأو�ساع 
ذات  والدولية  الإقليمية  والق�سايا  العربية  املنطقة  يف 

الهتمام امل�سرتك. 

ترويكا جمل�ش التعاون جتتمع مع 
وزير اخلارجية الرو�سي

•• نيويورك-وام:

يف  الحتادية  رو�سيا  جمهورية  مع  مباحثات  جل�سة  التعاون  جمل�س  ترويكا  عقدت   
مقر الأمم املتحدة يف نيويورك الليلة املا�سية. تراأ�س جانب جمل�س التعاون ال�سيخ 
ال��وزراء ووزي��ر اخلارجية  النائب الأول لرئي�س جمل�س  ال�سباح  �سباح خالد احلمد 
حممد  ال�سيخ  ومب�ساركة  ال���وزاري  للمجل�س  احلالية  ال��دورة  رئي�س  الكويت  بدولة 
بن عبدالرحمن بن جا�سم اآل ثاين م�ساعد وزير اخلارجية ل�سوؤون التعاون الدويل 
العام ملجل�س  الأم��ني  الزياين  را�سد  الدكتور عبداللطيف بن  دول��ة قطر ومعايل  يف 
مت  رو�سيا.  خارجية  وزي��ر  لف��روف  �سريغي  الرو�سي  اجلانب  ت��راأ���س  بينما  التعاون 
خ��لل الج��ت��م��اع بحث ع��لق��ات ال��ت��ع��اون ب��ني جمل�س ال��ت��ع��اون وج��م��ه��وري��ة رو�سيا 

الحتادية بالإ�سافة اىل الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك. 

م�سيحيون عراقيون ي�سكلون 
ميلي�سيا حلمايتهم 

•• القو�ص-اأ ف ب:

مبواجهة تهديدات تنظيم داع�س، با�سر م�سيحيون عراقيون ت�سكيل ميلي�سيات خا�سة معتربين ان القوات الكردية 
كما الفدرالية مل توؤمن لهم احلماية يف وجه املتطرفني الذين �سيطروا على العديد من املدن والقرى امل�سيحية.

ومتت ا�ستعادة بلدة �سرفية، �سمال �سهل نينوى، من املتطرفني منت�سف اب-اغ�سط�س املا�سي، لكن �سوراعها ما تزال 
خالية متاما بعد اكرث من �سهر يف حني يجول عدد من الرجال ببزاتهم الع�سكرية يف املنطقة.

ويتمركز مقاتلو داع�س على م�سافة ب�سعة كيلومرتات يف بلدة تلكيف وللوهلة الوىل يبدو هوؤلء كانهم من قوات 
الب�سمركة الكردية بزيهم الكاكي املوحد والكل�سنكوف املتديل من الكتف، لكنهم ي�سعون على زنودهم او �سدورهم 
العلم ال�سوري حماطا ببندقيتني. وينتمي الرجال الكتيبة التي ت�سكلت موؤخرا اىل ال�سوريني امل�سيحيني الذين 
ي�سكنون منذ الف ال�سنني �سهول نينوى ومت ت�سكيل الكتيبة يف 11 اب-اغ�سط�س، واطلقت عليها ت�سمية باللهجة 
الرامية املحلية تعني �سهيد امل�ستقبل ، وعدد افرادها حواىل مئة رجل، وفقا للمقدم اودي�سو. وقال املقدم بينما كان 
يف طريقه لتدريب املتطوعني عددنا قليل لكن امياننا كبري . ووفقا للحركة الدميقراطية ال�سورية، اكرب التيارات 
ال�سيا�سية املمثلة لل�سوريني يف املنطقة، تطوع الفي رجل ملحاربة املت�سددين الذين ارتكبوا فظاعات تق�سعر لها 
البدان �سد القليات وخ�سو�سا امل�سيحيني. لكنهم بحاجة اىل تدريب وا�سلحة وملب�س وبهدف تعزيز �سفوفهم، 
توجه وفد من ال�سوريني العراقيني اىل لبنان للقاء القوات اللبنانية، امليلي�سيا امل�سيحية الرئي�سية خلل احلرب 

الهلية للبنانية بني عامي 1975 و 1990، بح�سب تاكيد م�سدر من امليلي�سيا لوكالة فران�س بر�س.
العراقيون  امل�سيحيون  يتخذه  ق��رار  اي  لدعم  م�ستعد  بانه  قوله  جعجع  �سمري  اللبنانية  القوات  قائد  عن  ونقل 
التذكري بدور نظرائهم يف �سوريا  العراق  العراق. ويعيد ت�سكيل كتيبة للم�سيحيني يف  للحفاظ على وجودهم يف 
املجاورة حيث �سكلوا املجل�س الع�سكري ال�سرياين الذي يلعب دورا فاعل اىل جانب حزب وحدات حماية ال�سعب 
الكردي. ويف بلدة القو�س، التي تقع على بعد كيلومرتات معدودة من �سرفية، على �سفح جبل حيث يقع دير الربان 
هرمز، والتي فر اهلها منذ اب-اغ�سط�س، حتى قبل ان يدخلها املتطرفون الذين �سيطروا على قرى قريبة يف ا�سفل 
الذي يتقاطع  الليلكي  ال�سوارع اخلالية، يربز مقر احلركة الدميقراطية ال�سورية عرب لونه  ال�سفح. ويف و�سط 
ع�سكريا  زيا  يرتدون  املبنى،  داخ��ل  الرجال  من  عدد  واجتمع  املنطقة  يف  كثرية  م�ساحات  تغطي  التي  الرمال  مع 
وال�سلحة عند اقدامهم ي�سربون ال�ساي كلهم م�سيحيون وغالبيتهم مدنيني، قرروا البقاء هنا دفاعا عن القو�س. 
وفور جلو�سهم، تختلط ا�سواتهم لتخرج من افواهم العبارة ذاتها و�سلنا اىل هنا، لن القوات الكردية تخلت عنا 
وان�سحبت القوات الكردية ليل ال�ساد�س من اب-اغ�سط�س، دون ان حتذر ال�سكان عندما زحف املتطرفون اىل قرى 

تلك املنطقة وقال احدهم اثرا كادو لقد ان�سحبوا دون ان يبلغوا احدا وتابع تركوا رجال القرية لوحدهم .
كما ا�ساف احدهم قبل ذلك بيومني، قالوا اننا ل�سنا بحاجة اىل ا�سلحة وانهم �سيدافعون عنا وتابع ثالث ب�سخرية 
ل الكراد قاموا بحمايتنا ول احلكومة العراقية ورغم عودة قوات الب�سمركة حلماية مداخل القرية، يتوىل مئة 
رجل ت�سيري دوريات طوال النهار والبقاء يف حالة انذار خلل الليل وختم كادو قائل قد يهربون جمددا، وىالتايل 

�سنبقى .

••كوبنهاغن-اأ ف ب:

اعلنت رئي�سة وزراء الدمنارك هيلي ثورننغ-
���س��م��ي��ت ام�����س ن�����س��ر ���س��ب��ع ط���ائ���رات اف-16 
ملحاربة  ال������دويل  الئ����ت����لف  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
ت��ن��ظ��ي��م داع�������س يف ال���ع���راق وق���ال���ت ث��ورن��ن��غ-
كوبنهاغن  يف  �سحايف  م��وؤمت��ر  خ��لل  �سميت 

وا���س��ع م��ع وجود  ب��وج��ود حتالف  ان��ا م�سرورة 
دول من املنطقة تريد امل�ساركة فيه ، مو�سحة 
�ستكون  ال���دمن���ارك���ي���ة  ال���ط���ائ���رات  م��ه��م��ة  ان 
حم�سورة بالعراق ولن ت�سمل �سوريا ويتوقع 
ان يح�سل قرار امل�ساركة يف احلملة يف العراق 
دع���م الغ��ل��ب��ي��ة يف ال���ربمل���ان ومي��ك��ن انطلق 
رئي�سة  وا���س��اف��ت  املقبل.  ال���س��ب��وع  ال��ط��ائ��رات 

الوزراء ان تنظيم الدولة ال�سلمية الرهابي 
منظمة مروعة يتعني على الدمنارك امل�ساركة 
امريكية  بقيادة  ائ��ت��لف  و���س��ن  حماربتها  يف 
غ����ارات ج��وي��ة ج��دي��دة ع��ل��ى م��واق��ع لتنظيم 
داع�س املتطرف يف �سوريا اجلمعة فيما بحثت 
ب��ري��ط��ان��ي��ا امل�����س��ارك��ة يف ال���غ���ارات اجل���وي���ة يف 
العراق. وا�ستبعدت فرن�سا وبريطانيا امل�ساركة 

يف �سن غارات يف �سوريا، على عك�س دول عربية 
اعلنت كل من بلجيكا  الغارات كما  ت�ساهم يف 
وهولندا ار�سال �ست طائرات اف-16 مقاتلة 
للم�ساركة يف احلملة يف العراق يف اب-اغ�سط�س 
وافق النواب الدمناركيون على ار�سال طائرة 
ع�سكريا  و55  العراق  اىل  �سي-130  �سحن 

للم�ساعدة يف حمولتها وحمايتها.

الدمنارك تن�سر 7 طائرات اإف-16 يف العراق 
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الإمارات تدين عمليات جتنيد املقاتلني الأجانب وتطالب بانتهاج ا�سرتاتيجية دولية ملكافحتها
••  نيويورك -وام:

 اأعربت دولة الإمارات العربية املتحدة عن اإدانتها القوية لكافة عمليات 
اأخطر  واح��دة من  ت�سكل  باإعتبارها  الأجانب ومتويلها  املقاتلني  جتنيد 
ال��دويل لإنتهاج ا�سرتاتيجية  ال��دويل ..ودع��ت املجتمع  رواف��د الإره���اب 
مل�ساألتي  املهددة  الظاهرة  ه��ذه  مكافحة  تكفل  ال��دويل  للتعاون  موحدة 

الأمن وال�سلم الدوليني.
اآل  زاي��د  نيابة عن �سمو عبداهلل بن  به  اأدىل  ال��ذي  البيان  ذل��ك يف  ج��اء 
م�ساعد  اجل��رم��ن  عبدالرحمن  اأح��م��د  ..���س��ع��ادة  اخلارجية  وزي��ر  نهيان 
الدويل  الأم���ن  جمل�س  قمة  اأم���ام  ال�سيا�سية  لل�سوؤون  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر 
التي تراأ�سها الرئي�س الأمريكي باراك اأوباما اأم�س حول م�ساألة املقاتلني 

ظاهرة  من  الإم���ارات  موقف  البيان  واإ�ستعر�س  الأج��ان��ب.  الإره��اب��ي��ني 
تفاقم تدفق املقاتلني الأجانب من خمتلف اأنحاء العامل للن�سمام اإىل 
بات  ال��ذي  داع�س  تنظيم  بالذكر  وخ�س  امل�سلحة  الإرهابية  التنظيمات 
ي�سيطر موؤخرا على م�ساحات وا�سعة من املدن والقرى بالعراق و�سوريا 
وي�سارك ب�سكل مبا�سر يف تاأجيج ال�سراعات وارتكاب الإنتهاكات اجل�سيمة 
والعنف  والتهجري  واخل��ط��ف  القتل  اأع��م��ال  فيها  مب��ا  الن�����س��ان  حلقوق 
اأبعاد خطورة هذه  اأن  اجلن�سي �سد الن�ساء بالدرجة الأوىل موؤكدا على 
امل�ساألة ل تقت�سر فقط على املناطق التي ي�سوبها ال�سراعات واإمنا اأي�سا 
املناطق الآمنة التي يتم جتنيد املقاتلني منها. واأعلن عن ترحيب دولة 
الإمارات بالقرار احلا�سم الذي اإعتمده املجل�س ب�ساأن هذه امل�ساألة اأم�س 
اأن تتم  الأجانب ل ميكن  املقاتلني  الت�سدي لظاهرة تدفق  ان  ..موؤكدا 

من خلل الو�سائل والجراءات الأمنية والع�سكرية فح�سب واإمنا يتطلب 
اإنتهاج املجتمع الدويل ل�سرتاتيجية �ساملة موحدة ت�سمن منع  الأمر 
تعزيز  اأول..  رئي�سية وهي  اأرب��ع حماور  الإرهابية عرب  العنا�سر  جتنيد 
بحملت  املتعلقة  املعلومات  ت��ب��ادل  جم��ال  يف  وخا�سة  ال���دويل  التعاون 
جتنيد ال�سباب كمقاتلني اأجانب وثانيا ..ت�سديد و�سائل املراقبة مبا يف 
ذلك على �سبكات التوا�سل الجتماعي التي يتم ا�ستغللها جلذب عدد 
اأكرب من املغرر بهم كا�سفا بهذا اخل�سو�س عن الدرا�سة التي تقوم بها 
دولة الإمارات حاليا حول اآليات منع التنظيمات الإرهابية من ا�ستخدام 
و�سائل التوا�سل الجتماعي لغر�س التجنيد وثالثا.. من خلل تطوير 
ال�سالعني  وجت��رمي  مبلحقة  الكفيلة  الوطنية  والقوانني  الت�سريعات 
م�سريا اىل اأن الدولة اعتمدت موؤخرا قانونا احتاديا �سارما ملعاقبة من 

تثبت اإدانتهم بالتحري�س على الإرهاب اأو القيام باأعمال اإرهابية واأخريا 
تعزيز اجلهود الرامية ملكافحة كافة عمليات ن�سر التطرف العنيف ول 
�سيما بني �سفوف ال�سباب العاطلني عن العمل لتح�سينهم �سد حملت 

التحري�س والتجنيد التي ت�ستهدفهم من قبل اجلماعات الرهابية.
وجدد البيان اإلتزام دولة المارات مبكافحة التطرف العنيف مبا يف ذلك 
املنتدى  اإط��ار ع�سويتها يف  التي تبذلها مع �سركائها يف  التن�سيق  جهود 
ون�سر  اأرا�سيها خلدمة  ا�ستخدام  ل�سمان عدم  الإره��اب  ملكافحة  العاملي 
اأي�سا من  وكذلك  بها  املرتبطة  الأخ��رى  واجل��رائ��م  الإرهابية  الأع��م��ال 

خلل ا�ست�سافتها ملركز هداية.
وتعهد البيان باأن تعمل دولة المارات على تعزيز ال�سيا�سات الوقائية من 

خلل اإن�ساء مراكز لتاأهيل املتاأثرين بالفكر املتطرف والإرهابي.

•• وا�شنطن-وكاالت:

ق���ال ق��ائ��د ع�����س��ك��ري اأم��ري��ك��ي كبري 
من  جم����ن����د   1000 ن����ح����و  اإن 
م��ن��ط��ق��ة ���س��ا���س��ع��ة مت��ت��د م���ن الهند 
ان�سموا  رمب��ا  ال��ه��ادي  املحيط  اإىل 
يف  ل���ل���ق���ت���ال  داع�����������س  ت���ن���ظ���ي���م  اإىل 
���س��وري��ا اأو ال���ع���راق وق���ال الم���ريال 
����س���ام���وي���ل ل���وك���ل���ري ال������ذي ي���راأ����س 
ال��ق��ي��ادة ال��ع�����س��ك��ري��ة الأم��ري��ك��ي��ة يف 
املحيط الهادي لل�سحفيني يف وزارة 
يتزايد  ق���د  )ال��ب��ن��ت��اج��ون(  ال���دف���اع 
ه���ذا ال��ع��دد م��ع م����رور ال��وق��ت لكن 
ال����دول  ل��وك��ل��ري مل ي���ح���دد اي م���ن 
املحيط  ق��ي��ادة  وال��ث��لث��ني يف  ال�ست 
ي���ت���م ف��ي��ه��ا جتنيد  ال���ت���ي  ال�����ه�����ادي 
مقاتلني للجماعة املت�سددة. وبع�س 
اإ�سلمية.  بها ح��رك��ات  ال���دول  ه��ذه 
نطاق  ف���اإن  الهند  اإىل  وب��الإ���س��اف��ة 
الهادي  امل��ح��ي��ط  ق��ي��ادة  م�����س��وؤول��ي��ة 
ا�سرتاليا  ي�����س��م  ه�����اوي  وم���ق���ره���ا 
على  مطلة  اخ���رى  ودول  وال�سني 
املحيط الهادي. ول تدخل باك�ستان 

�سمن القيادة.
اإن  ل��ل�����س��ح��ف��ي��ني  ل���وك���ل���ري  وق�������ال 
ال���ت���ق���دي���رات احل���ال���ي���ة ت�����س��ري اإىل 
الطاحمني  امل���ق���ات���ل���ني  ع������دد  ان 
امل��ح��ت��م��ل��ني ال����ذي����ن ان���ت���ق���ل���وا من 
املنطقة التي ت�سملها قيادة املحيط 
ال����ه����ادي ي��ب��ل��غ ن��ح��و األ�����ف وج����اءت 
اأثار  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  ت�سريحاته 
فلبينيني  م��ت�����س��ددي��ن  ت��ه��دي��د  ف��ي��ه 
ب��ق��ت��ل ره��ي��ن��ة اأمل�����اين ت�����س��ام��ن��ا مع 
جديدة  قلق  بواعث  داع�س  تنظيم 
للجماعة  امل��ت�����س��دد  ال��ن��ه��ج  اأن  م���ن 
وي�سكل  اأ�سيا  يف  جمندين  يجتذب 
املنطقة.  يف  م��ت��زاي��دا  امنيا  خطرا 
م����دي����ر مكتب  ق������ال  م�����ن ج���ان���ب���ه 
المريكي  ال���ف���درايل  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
ان  ك���وم���ي  ج��ي��م�����س  اي(  ب���ي  )اف 
بالتاكيد  �سيحاول  داع�����س  تنظيم 
املتحدة  ال��ولي��ات  يف  عمليات  �سن 
التي  ردا على ال�سربات المريكية 
ت�ستهدفه يف �سوريا، معلنا من جهة 
هوية  حتديد  اىل  التو�سل  اخ��رى 
اع��دم امريكيني اثنني  ال��ذي  امللثم 

وبريطانيا.
متحدثا  ك����وم����ي  ج��ي��م�����س  وق�������ال 
خ����لل ط���اول���ة م�����س��ت��دي��رة نظمت 
ع��دد من  م��ع  اآي  ب��ي  يف مقر الف 
املت�سددين  ان  �سك  ل  ال�سحافيني 

على  ردا  ب��ت��ح��رك  ال��ق��ي��ام  ي�����ودون 
انني   .. وحلفائها  امريكا  عمليات 
واثق من انهم يودون ايجاد و�سيلة 

لي�سربوا هنا .
وب��ا���س��رت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة يف 8 
���س��رب��ات جوية  �سن  اب-اغ�����س��ط�����س 
ال����ع����راق  ت��ن��ظ��ي��م��داع�����س يف  ع���ل���ى 
حلفائها  مع  لت�سن  نطاقها  و�سعت 
العرب منذ الثلثاء �سربات جوية 
�سوريا  يف  ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م  م���واق���ع  ع��ل��ى 
الربعاء  ليل  منذ  ت�ستهدف  حيث 
اخل��م��ي�����س ���س��رب م��ن�����س��اآت نفطية 

ي�سيطر عليها اجلهاديون.
انهم  يقول  املنطق  ان  كومي  وق��ال 
لي�سبحوا  ي��ت��ط��ل��ع��ون  ك����ان����وا  ان 
ق��ادة اجل��ه��اد العاملي ف��ل ميكن ان 
ب����دون �سرب  ذل���ك  اىل  ي��ت��و���س��ل��وا 
على  ل��دي  �سك  ل  ام��ريك��ا م�سيفا 
ميتلكون  كانوا  لو  بانهم  الط��لق 
ال���ق���درة، وه���و م���ا ا���س��ك ب���ه، ل�سن 
هجمات متطورة متزامنة )�سبيهة 
ايلول-�سبتمرب(   11 ب��اع��ت��داءات 
امل�سوؤول  يك�سف  ومل  فعلوا  لكانوا 
نوع  ح���ول  تفا�سيل  اي  الم��ريك��ي 
ال�سلطات  تخ�ساها  التي  الهجمات 
هدف  ان  ق�����ال  ل��ك��ن��ه  الم���ريك���ي���ة 
امريكيني  قتل  ه��و  داع�����س  تنظيم 

ابرياء او معاملتهم بوح�سية .
م��ن ج��ه��ة اخ���رى اع��ل��ن ك��وم��ي انه 
مت حتديد هوية قاتل ال�سحافيني 
المريكيني جيم�س فويل و�ستيفن 
الربيطاين  وال���ع���ام���ل  ���س��وت��ل��وف 

يف امل��ج��ال الن�����س��اين دي��ف��ي��د هينز 
الرا�س  ب��ق��ط��ع  اع���دم���وا  وال��ث��لث��ة 
لعمليات  ف��ي��دي��و  ا���س��رط��ة  ون�����س��رت 
وقال   . التنظيم  تبناها  اع��دام��ه��م 
ان  ب��دون  كومي لقد حددنا هويته 
يك�سف اي معلومات حول ا�سمه او 

جن�سيته.
بثها  ال��ت��ي  ال��ف��ي��دي��و  ا���س��رط��ة  ويف 
عمليات  ف��ي��ه��ا  و�����س����ور  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
امللثم  ال���ق���ات���ل  ي����وج����ه  الع����������دام، 
ت��ه��دي��دات اىل اوب���ام���ا يف ح���ال مل 
التنظيم  ���س��د  ال�����س��رب��ات  ي���وق���ف 
الإرهابي متكلما بالنكليزية بلكنة 
امللثم  القاتل  بريطانية قوية وقال 
يف احد ا�سرطة الفيديو واقفا خلف 
ال�سحية الذي ظهر بلبا�س برتقايل 
غوانتانامو  معتقلي  بلبا�س  �سبيه 
لقد ع��دت ي��ا اوب��ام��ا. ع��دت ب�سبب 
املتغطر�سة  اخل��ارج��ي��ة  �سيا�ستك 
جتاه داع�س وبث التنظيم املتطرف 
اآب-  19 يف  ف���ويل  اع�����دام  ف��ي��دي��و 
�سوتلوف  اع��دام  وفيديو  اغ�سط�س، 
يف 3 ايلول-�سبتمرب، وفيديو اعدام 
ديفيد هينز يف 13 ايلول-�سبتمرب، 

والثلثة خطفوا يف �سوريا.
دع���ائ���ي مدته  ف��ي��دي��و  ���س��ري��ط  ويف 
احلرب  لهيب  وعنوانه  دقيقة   55
ب��ث��ه ال��ت��ن��ظ��ي��م يف ن��ه��اي��ة اي���ل���ول-
من  اآخ���ر  عن�سر  يظهر  �سبتمرب، 
التنظيم ملثم اي�سا ولكنه يتحدث 
النكيزية بطلقة بلهجة امريكية 
قال  الفيديو  ه��ذا  وع��ن  كندية  او 

هذا  يف  �سخ�سا  ان  ���س��ك  ل  ك��وم��ي 
امريكية  بلكنة  ي��ت��ح��دث  ال��ف��ي��دي��و 
���س��م��ال��ي��ة، وه���ذا اح���د اك���رب دواعي 
واعرب  احل��ا���س��ر  ال��وق��ت  يف  قلقنا 
ع��ن ق��ل��ق��ه ب�����س��ان امل��ق��ات��ل��ني الذين 
املتحدة  الوليات  يتم جتنيدهم يف 
للقتال يف �سفوف تنظيم داع�س يف 

�سوريا والعراق.
حاليا  ه��ن��اك  معلوماته،  وبح�سب 
حواىل 12 امريكيا يقاتلون حاليا 
ارهابية،  منظمات  ع��دة  �سفوف  يف 
ف��ي��م��ا ح����اول ح����واىل م��ئ��ة ب�سورة 
اج��م��ال��ي��ة الل��ت��ح��اق ب��ه��ا، وه���م اما 
عادوا  ثم  ذل��ك  حتقيق  من  متكنوا 
ما  او  الم���ريك���ي���ة،  الرا�����س����ي  اىل 
اأخرى،  ���س��وري��ا. م��ن جهة  زال���وا يف 
خمت�سون  اأمريكيون  خرباء  �سكك 
ب�������س���وؤون الإره��������اب والأم��������ن، ب���اأن 
الذي  ال���دويل  التحالف  ي�ستطيع 
امل��ت��ح��دة، الق�ساء  ت��ق��وده ال��ولي��ات 
من  ���س��وري��ا  يف  داع�����س  تنظيم  على 
خ����لل ت��ن��ف��ي��ذ غ�����ارات ج���وي���ة �سد 
مواقعه، مبينني اأنه حتى واإن كانت 
اإل  التنظيم،  ق��وة  ت�سعف  ال��غ��ارات 
اأنها لن توؤدي اإىل الق�ساء عليه ما 

مل يتم التدخل بقوات برية.
وق��������ال اخل����ب����ري دي���ف���ي���د ����س���ان���زر، 
ال������ذي ي��ع��م��ل يف م���رك���ز الإره�������اب 
ديوك  جامعة  يف  الداخلي  والأم���ن 
اجلوية  ال���غ���ارات  اإن  الأم���ري���ك���ي���ة، 
بالغة  اأ����س���راراً  �ستخلف  ب��ال��ت��اأك��ي��د 
اأن  نفى  اأن���ه  بيد  ال��دول��ة،  لتنظيم 

تكون كافية للق�ساء عليه .
ت�سريحات  يف  ����س���ان���زر  واأو������س�����ح 
تنجح  رمبا  الهجمات  اأن  �سحفية، 
يف ح����الت الأه�������داف امل����وج����ودة يف 
م�ساحات مفتوحة، ومواقع تخزين 
واحل�سودات  وال��ذخ��رية،  الأ�سلحة، 
اإىل  ���س��ي��وؤدي  م��ا  للتنظيم،  التابعة 
ف��ق��ط يف �سفوف  خ�����س��ائ��ر ج��زئ��ي��ة 
ل���ن يطرده  ل��ك��ن ذل����ك  ال��ت��ن��ظ��ي��م، 
�سيطرته  ب�سط  التي  الأم��اك��ن  من 

عليها .
وات�����ف�����ق م�������س���اع���د وزي��������ر ال����دف����اع 
الأمرييكي ال�سابق، لوران�س كورب، 
موؤكدا  نظره،  وجهة  يف  �سانزر  مع 
تنظيم  على  الق�ساء  ميكن  ل  اأن���ه 
واأ�سار  مثل داع�س ب�سرعة و�سهولة 
كورب اإىل اأن العمليات الربية رمبا 
ل تكون كافية اأي�ساً لهذا الغر�س، 
التنظيمات  م���ن  ال���ن���وع  ه����ذا  واأن 
بالغارات  عليه  ال��ق�����س��اء  مي��ك��ن  ل 
اجل���وي���ة وال��ع��م��ل��ي��ات ال���ربي���ة، واأن 
املطلوب هو اإ�سعافه لإنهاء تهديده 
ع��ل��ى امل��ن��ط��ق��ة وال����ع����امل وب������دوره، 
ال�ستخبارات  يف  اخل���ب���ري  اع���ت���رب 
اخلارجية،  وال�سيا�سات  الع�سكرية 
م����ارك ب����ريي، اأن����ه ل ي��وج��د قوات 
قوات  م��ع  التعامل  ميكنها  حملية 
تنظيم الدولة ، لفتا اإىل اأن قوات 
بعيدة  زال��ت  م��ا  املعتدلة  املعار�سة 
داع�س،  م��واج��ه��ة  ال��ق��درة على  ع��ن 
كونها تفتقر للتجهيزات الع�سكرية 

والإعداد والتدريب اجليدين .
الأمريكية  ال���دف���اع  وزارة  وت��ق��ول 
قوات  ا�ستهدفت  ه��ج��وم   200 اإن 
ال��ت��ن��ظ��ي��م يف ال����ع����راق، ون���ح���و 30 
مو�سحة   ، �سوريا  يف  اآخ��ر  هجوماً 
اأنها ما زالت تعمل على ر�سد نتائج 
الوقت  يف  واأ���س��ارت  الهجمات  ه��ذه 
داع�س  ���س��د  احل����رب  اأن  اإىل  ذات����ه 
رمبا متتد لأعوام طويلة ويوا�سل 
ال���ت���ح���ال���ف ي����وم����ه اخل���ام�������س من 
ت�ستهدف  ال��ت��ي  اجل��وي��ة  الهجمات 
نقاط تفتي�س تابعة لتنظيم داع�س 
ي�سيطر  ال��ت��ي  ال��ن��ف��ط  وم�����س��ايف   ،
حيث  التدريب،  ومع�سكرات  عليها، 
تقوم ال�سفن التابعة مل�ساة البحرية 
البحر  يف  امل�����وج�����ودة  الأم����ريك����ي����ة 
الأح��م��ر وخ��ل��ي��ج ال��ب�����س��رة، بق�سف 
�سواريخ  بوا�سطة  التنظيم  مواقع 
توماهوك ، وبوا�سطة الغارات التي 

تنفذها املقاتلت احلربية.

خرباء: الغارات اجلوية وحدها لن تق�سي على التنظيم

اآ�سيوي ب�سفوف داع�ش ووا�سنطن تتوقع عمليات انتقامية  1000

•• الفجر:

تظل  ول��ك��ن  وت��ت��ب��اي��ن،  والآراء  امل���واق���ف  تختلف  ق��د 
واللتزام  وال��ت��ق��ال��ي��د  الأع�����راف  واح�����رتام  الأخ�����لق 
الفرقاء،  بني  امل�سرتك  القا�سم  الدولية،  بال�سوابط 
امل��ب��ادئ هي  فتلك  ال���ذي ل ميكن جت���اوزه،  وال�سقف 
مبثابة اخلط الأحمر الذي ينظم العلقات الدولية، 

ويحول دون توترها وتدهورها.
اأّن تاريخ العلقات بني الدول، حافل مبحطات  غري 
اأو  تدحرج فيها م�ستوى اللغة املعربة عن الختلف 
وراأينا  اأو تلك،  ال��دول��ة  ه��ذه  امل��واق��ف بني  التباين يف 
م�ستويات من التديّن الأخلقي وال�سيا�سي ما ل ميكن 
تنزيله يف خانة الأدبيات ال�سيا�سية والدبلوما�سية، اإّل 
اأّن ما اأقدم عليه ذاك ال�سلطان الباحث عن تاج مفقود، 
وارث غابر، جتاوز حقا كل احلدود، وتطاول على كل 
ال�سلفة  م��ن  وج��ه��ا  وك�سف  والأع�����راف،  النوامي�س 
والوقاحة، ما �سُي�سّجل يف تاريخ الأمم املتحدة يف باب 

ال�سقطات اللاخلقية املدوية.
ل��ق��د اث��ب��ت م��وق��ف ال��رئ��ي�����س ال���رتك���ي اأردوغ�������ان من 
من  ُمنفلت  ول�سان  �سوتية،  ظاهرة  اأم��ام  اأننا  م�سر، 
عقاله، يخلط بني املواقف ال�سيا�سية لدولة، والعمى 
�سوؤونها،  ي��ت��وىل  م���ن  ي��ط��ب��ع  ال����ذي  الإي���دي���ول���وج���ي 
متجاوزا بذلك ما يفر�سه عليه من�سبه من حتفظ، 
وم���ا مُت��ل��ي��ه ال��ق��وان��ني ال��دول��ي��ة م��ن اح����رتام ل�سيادة 

الدول وعدم التدخل يف �سوؤونها.
ففي تدخل �سافر يف ال�ساأن امل�سري، ا�ستغل اردوغان 
الخوانية  م��واه��ب��ه  ل��ل��ع��امل  ليك�سف  المم����ي  امل��ن��رب 
مدرك  غري  احلقائق،  وت�سويه  والتزييف  الكذب  يف 
التي  مل�سر  ي�سيء  اأن  قبل  ولبلده  لنف�سه  ي�سيء  انه 
من  واملفل�س  وامل��رع��ب  احل��زي��ن  القو�س  ذاك  اأغلقت 
الثلثني  يف  و���س��ري��ح  وا���س��ح  �سعبي  ب��ق��رار  تاريخها 
وان  اأي �سخ�س، حتى  يفلح  2013، ولن  يونيو  من 
كان ال�سوبرمان اردوغان، يف اإعادة قراءة ذاك احلدث 
اإعادة عقارب  التاريخي على مزاجه وهواه، وبالتايل 

ال�ساعة امل�سرية اإىل الوراء.
للوقت حتت  ه���درا  ال��رتك��ي  الرئي�س  ه���راء  ك��ان  لقد 
الب�سرية  ه��م��وم  فيها  ُي��ت��ن��اول  اأن  ُي��ف��رت���س  ك��ان  قبة 
جهود  ُتوّحد  التي  ال��روؤى  فيها  وُتطرح  اأكرثها،  وما 
ا�ستقرارا  اأك��رث  ال��دويل باجتاه حتقيق عامل  املجتمع 
فاقد  ولكّن  مكوناته..  بني  وت�سامنا  وع��دل  وتنمية 
ت�����س��ّرب خ��ط��اب الفتنة  ي��ع��ط��ي��ه، وال�����ذي  ال�����س��يء ل 
والكراهية والتع�سب، والتحف عباءة التنظيم الدويل 
للجماعة، ل ميكنه اأن يكون م�ساهما يف تلك اجلهود، 
بل هو عبء عليها، ول ميكنه اإّل اأن يكون طاقة هدم 

يف مواجهة اإرادة البناء.
اإّن الإ�سلم ال�سيا�سي، واردوغان لي�س اإل فرعا اأحمق 
ال���دوام  ع��ل��ى  ك���ان  الأوراق،  املت�ساقطة  �سجرته  م��ن 
حقيقي،و�سّد  عربي  نهو�س  م�سروع  كل  �سرب  اأداة 
الأ�سباه  ن�سري  ال��دوام  على  وك��ان  احلقيقيني،  قادته 
وقد  خمططهم،  يف  الدمى  دور  لعب  يرت�سون  ممن 
ك��رث ع��دده��م بعد رب��ي��ع املحنة وال��ت��ي��ه ب��ني الإخ���وان 
وال���دواع�������س، م��ت�����س��رتي��ن ب���الإ����س���لم، وا���س��ع��ني قناع 
الدميقراطية كم�سعد لتعميم جحيمهم، و�سرب كل 

نف�س تنويري، وكل م�سروع ح�ساري يف هذه الربوع.
ل �سك اأّن اردوغان قد اأدرك �سقوط م�سروعه العثماين 
ب�سقوط حكم اجلماعة يف ار�س الكنانة، وهو ما يف�سر 
الفتاح  عبد  الرئي�س  على  احل��ق��د  م��ن  الفي�س  ه��ذا 
ال�سي�سي، الذي ل ذنب ارتكبه �سوى ال�ستجابة لإرادة 
مليني امل�سريني، وازداد هذا احلقد ر�سوخا وت�سخما 
مع جتاوز م�سر عتبة املحنة ال�سيا�سية التي مرت بها، 
الأبواب  جميع  ُيو�سد  مما  ال�ساملة،  عافيتها  وبداية 
اأمام فر�سية عودة وكر الأفاعي ، وا�ستعادتها لدورها 
يف حميطها الطبيعي والدويل، ووقوفها ح�سنا منيعا 
لمتها يف وجه خمططات الفتنة والتق�سيم والتكفري 
اأبرزه  اإقليمي مف�سوح  باإ�سناد  التي تتبناها اجلماعة 

الدعم الرتكي.
اأمام  ال�سي�سي  الفتاح  عبد  الرئي�س  كلمة  كانت  ومل��ا 

للعامل،  اأعلنت  قد  املتحدة،  ل��لأمم  العامة  اجلمعية 
واأمته،  �سعبه  الواثق يف  وب��اإرادة  تلعثم  ودون  بو�سوح 
واأنها جاءت  تدخل ع�سرا جديدا،  العروبة  اأّن م�سر 
بها  جديرة  هي  التي  واملكانة  دوره��ا  ا�ستعادة  لتوؤكد 
ياأتي  اأن  ومنطقيا،  منتظرا  كان  الدولية،  املحافل  يف 
وتلك  العنف،  ذاك  واأعدائها مبثل  فعل خ�سومها  رد 

الوقاحة.
اإّن من دللت كلمة ال�سي�سي، التي متحورت يف جانب 
والعنف  ال��دي��ن��ي  ال��ت��ط��رف  ق�سايا  ح���ول  منها  م��ه��م 
با�سم الدين، كان ل بد اأن ُتثري حنق تيارات الفا�سية 
ابرز  عرب  �سواتها  ك�سف  على  جُتربها  وان  الدينية، 
ال�سلطان  اأي على ل�سان  ممثليها يف املنتظم المم��ي، 

دونكي�سوت .
وب���ق���در م���ا ق���دم ال�����س��ي�����س��ي م�����س��ر اجل���دي���دة، كدولة 
بتاريخ  تليق  كلمة  حولها،  من  والعامل  ذاتها  حترتم 
م�سر وترتجم طبيعة م�ستقبلها، كانت كلمة اردوغان 
بكل  احلائط  عر�س  وت�سرب  وحقد،ا  فجاجة  تقطر 
الأعراف، وتقول للعامل بجلء اأنهم اأمام رجل ُي�سّكل 
املنطقة  ا���س��ت��ق��رار  وع��ل��ى  وب��ل��ده،  �سعبه  ع��ل��ى  خ��ط��را 
واأمنها، رجل يخلع على نف�سه اأدوارا اكرب من حجمه 
اإىل  الوهم  الإخ��وان ُيحّول  وق��درة دولته، ولكنه نفُخ 
اإىل  وال��دول  النتحار،  اإىل  بال�ّسا�سة  ويدفع  حقيقة، 

النهيار.
وان��ت��ح��رت احلكمة،  اردوغ����ان،  ع��ن كلمة  العقل  غ��اب 
العظمة  ج��ن��ون  وك���ان  ال�سيا�سية،  الأخ����لق  ودي�����س��ت 
ح��اج��زا ب��ي��ن��ه وب���ني ح��ق��ائ��ق ال���واق���ع وال���وق���ائ���ع، واإّل 
وكاأنها  عظمتها،  ب��ك��ل  م�����س��ر،  اع��ت��ب��اره  نف�سر  مب���اذا 
يف  التدخل  له  يحّق  امل��وز،  جمهوريات  من  جمهورية 
الذي  هو  عليها،  املءاته  وفر�س  الداخلية  �سوؤونها 
اآلة  كانت  عندما  الرتكية  ال�سوؤون  يف  التدخل  رف�س 
اإرادتهم  وت�سادر  الأت��راك،  باملتظاهرين  تفتك  قمعه 
وحق  ال���دول  ب�سيادة  ا�ستهانته  نف�سر  وكيف  احل���رة، 
يقوم  منرب  اأع��ل��ى  م��ن  م�سريها  تقرير  يف  ال�سعوب 
املنطلق،  هذا  ومن  والقيم؟  املبادئ  هذه  اأ�سا�س  على 
عرّب  الذي  الإماراتية،  اخلارجية  وزارة  موقف  نفهم 
عن رف�س دولة الإمارات ، ب�سراحة قيادتها املعهودة 
موقف  مب�سر،  اخلا�س  جانبها  يف  اردوغ���ان  لكلمة   ،
ترجم املبادئ والثوابت التي تقوم عليها الدبلوما�سية 
الإماراتية، ويف مقدمتها اأخلقيات التعامل ال�سيا�سي 

والدبلوما�سي يف اإدارة العلقات بني الدول.
لقد عرّب البيان عن روؤي��ة الإم��ارات، لطبيعة النظام 
الدويل املن�سود، الذي يرف�س كل اأ�سكال الو�ساية، وكل 
تدخل يف �سوؤون الدول، وحق ال�سعوب يف اختيار منط 
جمتمعها وم�سروعها املجتمعي، كما عرّب عن وقوف 
الإمارات اإىل جانب م�سر �سّد هذا التجاوز الرتكي، 
ون�سرتها  للعروبة،  انحيازها  جم��ددا  بذلك  م��وؤك��دة 
للت�سامن بني مكوناتها �سد اأي فحيح خارجي ي�سعى 
للنيل من �سيادتها واإرادتها امل�ستقلة، واإنها بالنتيجة 

مع م�سر اجلديدة على جميع الواجهات.
ل��ق��د ح��ك��م الإخ�������وان ع��ل��ى اأن��ف�����س��ه��م ب��ال��ع��زل��ة داخل 
جمتمعاتهم، وهاهم يحكمون بذات العزلة على الدول 
الإيديولوجية،  و�سطوتهم  بحكمهم  ابتليت  ال��ت��ي 
يوؤكد  املتحدة،  الأمم  اردوغ���ان يف  ال�سلطان  اأت��اه  وم��ا 
تزايد عزلة تركيا يف حميطها، وبلوغها درجة �سفر 
الدولة  ه���ذه  اأّن  حقيقة  وي��ف�����س��ح  الأ����س���دق���اء،  م��ن 
مك�سوفة  حا�سنة  اإىل  حتولت   ، ج��دا  الدميقراطية 
ال�سيا�سي، واىل  الإ���س��لم  ت��ي��ارات  ل��لإره��اب وت��ط��رف 
احل�ساري  التنويري  امل�سروع  ل�سرب  خلفية  قاعدة 

العربي يف ن�سخته اجلديدة.
فهل يدرك اردوغان ، قبل اأن يجرفه طوفان الإخوان 
�سكل  يف  اإّل  نف�سه  يعيد  ل  التاريخ  اأّن  ال��ه��اوي��ة،  اإىل 
مهزلة.. وان اإمعانه يف اخلطاأ يجعل من اأنقره م�سرح 

تلك املهزلة، وعا�سمة خلفتها امل�سحكة املبكية..!
اأخيار  للنداء  وا�ستجاب  ال�سي�سي،  قالها  م�سر  حتيا   
العرب وال�سرفاء منهم، و�سفق ممثلو العامل وراءه يف 
�سابقة هي الأوىل.. وحده ال�سلطان العثماين بقي يف 

عزلته توؤن�سه اأوهامه القاتلة..! 

       باملنا�سبة

م�سر.. واأوهام ال�سلطان دونكي�سوت!

•• �شيدين-اأ ف ب:

وكالت  �سلحيات  تعزز  قوانني  ام�س  ا�سرتاليا  اق��رت 
ال�ستخبارات وحتظر ب�سكل قاطع التعذيب، يف مواجهة 
ال�سرتايل  ال��ع��دل  وزي���ر  واع��ل��ن  داع�����س  خ��ط��ر تنظيم 
الذي �سادق عليه  القانون  ان م�سروع  جورج براندي�س 
ب�سد  �سي�سمح  ال���س��رتايل  ال��ربمل��ان  يف  ال�سيوخ  جمل�س 
الثغرات يف القوانني املتبعة وقال متحدثا خلل عملية 
الذين  اول��ئ��ك  منحنا  ان��ن��ا  ه��و  ب��ه  قمنا  م��ا  الت�سويت 
يتولون حمايتنا وعلى الخ�س يف وقت نواجه خماطر 
جديدة، ال�سلحيات والو�سائل القوية التي هم بحاجة 

اليها .
وتابع كذلك حر�سنا على ان ترتافق هذه ال�سلحيات 
القوية مع قيود وبح�سب قانون المن القومي هذا، فان 

اي �سخ�س يك�سف هوية عميل يف اجهزة ال�ستخبارات او 
يك�سف عن عملية خا�سة بدون اذن يواجه عقوبة ت�سل 

اىل ال�سجن ع�سر �سنوات.
كما يجيز م�سروع القانون لعملء املخابرات احل�سول 
ثالثة  اج��ه��زة كمبيوتر لط����راف  م��ن  م��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى 
وي��ح��م��ل��ه��م م�����س��وؤول��ي��ة ج��ن��ائ��ي��ة وم��دن��ي��ة حم�����دودة يف 

العمليات ال�ستخبارية املاأذون بها.
بان جهاز  ال�سبوع  براندي�س هذا  اع��لن  وبالرغم من 
املخابرات لن ي�سادق اطلقا على عملية جتيز التعذيب، 
ال ان الن�س يت�سمن بندا يحظر �سراحة التعذيب، ردا 

على خماوف عرب عنها بع�س الربملانيني.
العمالية  املعار�سة  م��ن  امل��دع��وم  القانون  ه��ذا  وي��ن��درج 
�سمن �سل�سلة من التعديلت للقوانني قررتها كانبريا 
ل��ت�����س��دي��د ق���وان���ني م��ك��اف��ح��ة الره�����اب و���س��ي��ت��م احالته 

اقراره  يتم  ان  يتوقع  حيث  ال��ن��واب  جمل�س  على  الن 
ب�سهولة.

اخلطر  بوجه  الن���ذار  م�ستوى  رفعت  التي  وا�سرتاليا 
تنظيم  �سفوف  يف  ال�سرتاليني  املقاتلني  ع��ن  الناجم 
داع�����س ال��ع��ائ��دي��ن م��ن ال�����س��رق الو����س���ط، ن�����س��ر 600 
معدات  وت�سلم  املتحدة  العربية  الم���ارات  يف  ع�سكري 
الدويل  الئتلف  اط��ار  العراق، يف  اك��راد  اىل  ع�سكرية 

�سد تنظيم داع�س.
ي�ستبه  �سخ�سا  الثلثاء  ال�سرتالية  ال�سرطة  وقتلت 
ب��ان��ه اره���اب���ي ب��ع��د ان ط��ع��ن رج��ل��ي ���س��رط��ة يف مركز 
املتطرف اىل قتل رعايا  التنظيم  دع��وة  غ��داة  لل�سرطة 
الوزراء  رئي�س  واع���رب  ال���س��رتال��ي��ون  وبينهم  غربيني 
ال�سرتايل توين ابوت عن خماوفه من ان وقوع عمليات 
معزولون  عنا�سر  ينفذها  ال�سرتالية  الرا���س��ي  على 

اجرتها معه  مقابلة  اب��وت يف  وق��ال  بفردهم  يتحركون 
يف  ي�سارك  حيث  ن��ي��وي��ورك  م��ن  �سيفن  ن��ت��وورك  �سبكة 
ازاء  للغاية  قلق  انني  املتحدة  ل��لمم  العامة  اجلمعية 
املخاطر التي يواجهها املواطنون جراء عنا�سر معزولني 
وا�ساف هذا ما ح�سل على ما يبدو عند م�سارف مركز 

لل�سرطة يف ملبورن قبل ب�سعة ايام .
العنا�سر  ع��ل��ى  م��ث��ن��ي��ا  ال��ط��م��اأن��ة  ع��ل��ى  ل��ك��ن��ه ح���ر����س 
ال�ستخبارات.  ووك��������الت  ال�������س���رط���ة  يف  امل���ح���رتف���ني 
وا�ساف يجب ان يوا�سل النا�س حياتهم الطبيعية لن 

الرهابيني ي�سعون حتديدا لبث الرعب بيننا .
هناك  ال���س��رتال��ي��ة،  الم���ن  اج��ه��زة  معلومات  وبح�سب 
���س��ت��ون ا���س��رتال��ي��ا ي��ق��ات��ل��ون يف ���س��ف��وف اجل��ه��ادي��ني يف 
ا���س��رتال��ي��ا دعما  ي��ق��دم مئة م��ن  ال��ع��راق و���س��وري��ا فيما 

نا�سطا للحركات املتطرفة.

اأ�سرتاليا تعزز �سالحيات وكالتها ال�ستخبارية  وا�سنطن ت�ستبعد مقتل زعيم بوكو حرام 
•• نيويورك-اأ ف ب:

اعلن دبلوما�سي امريكي ان الوليات املتحدة ل تعتقد ان زعيم تنظيم بوكو 
حرام قد مات وفق ما اعلن اجلي�س النيجريي وانها م�س�سمة على وقف 
المريكية  اخلارجية  وزارة  يف  امل�سوؤول  ه��ذا  وك��ان  امل�سلحة.  املنظمة  ه��ذه 
يتحدث على هام�س اجلمعية العامة للمم املتحدة يف نيويورك التي �سارك 
فيها وزير اخلارجية جون كريي. وقال انا ل اثق كثريا بهذه الروايات طاملا 
الربعاء  ر�سميا  اعلن  النيجريي قد  وك��ان اجلي�س   . ادل��ة  مل نح�سل على 

مقتل ابو بكر �سيكو، زعيم بوكو حرام.
وا�ساف الدبلوما�سي المريكي ان النيجرييني اعلنوا مرات عدة ان زعيم 
ان الم��ر لي�س �سحيحا واو�سح  بوكو ح��رام قد قتل ويف كل مرة نكت�سف 
قراأت موؤخرا ان �سخ�سا ي�سبه �سيكو قتل ومن ثم قراأت بعد ذلك ان �سيكو 

نف�سه قد قتل .
وا�سار اىل ان الهدف احلازم لوا�سنطن هو وقف ارهاب بوكو حرام يف �سمال 

نيجرييا .
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العدد  11217 بتاريخ 2014/9/27     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/532 مدين كلي   
اىل املدعى عليه/ 1 -خالد عزيز وي�سي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /
مايا واي�ستيلي وميثله: علي ابراهيم حممد احلمادي قد اقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليهما بالت�سامن بان يدفعوا اىل املدعية 
مادية  ا���س��رار  من  ا�سابها  عما  تعوي�سا  دره��م(   155.395.00( وق���دراه  مبلغ 
وادبية والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام مع 
اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة  املدعى عليهما بامل�سروفات ومقابل  الزام 
يوم الربعاء املوافق 2014/10/1 ال�ساعة 9:30 �س بالقاعة ch1.C.15 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على القل . 
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11217 بتاريخ 2014/9/27     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/381 تنفيذ   عقاري
ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ليمتد  انف�ستمنت  �سمارت  �سركة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
طالب التنفيذ/ حممد �سالح حممد �سعيد العاين وميثله: �سمري حليم كنعان  نعلنكم 
باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/381 عقاري كلي يوم الربعاء بتاريخ 2013/4/24 
باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك: 1- ف�سخ ا�ستمارة حجز الوحدة مو�سوع الدعوى املوؤرخة 
يف 2008/7/15 - بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )220611( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة خلل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العلن والفائدة القانونية بواقع 
9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد التام.   وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11217 بتاريخ 2014/9/27     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/283 تنفيذ   عقاري
العقارية  جمهويل حمل  �سركة هيدرا   -2 العقارية  للو�ساطة  ال�سائب  املنفذ �سدهما/1-  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �سليمان �سعيد �سليمان احمد زيودي وميثله: عبدالكرمي مكي 
جعفر �سالح نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2010/667 عقاري كلي يوم اخلمي�س بتاريخ 
الوىل  املدعى عليهما  املبدى من  الدفع  رفع  وذل��ك: 1-  تنفيذيا  �سندا  باعتباره   2012/10/18
والثانية بعدم قبول الدعوى قبلهما لنتفاء ال�سفة 2- بطلن عقد بيع الوحدة العقارية حمل 
النزاع يف الدعوى الراهنة. 3- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )739092( درهم والفوائد القانونية 
اىل  وت�سليمه  التام  ال�سداد  الق�سائيةيف 2012/7/5 وحتى  املطالبة  تاريخ  �سنويا من   %9 بواقع 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  خلل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العلن  وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11217 بتاريخ 2014/9/27     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1198  جتاري كلي                
مدير  وب�سفته  ال�سخ�سية  ب�سفته  �سو-  لياجن  زوجن   -1/ املدخل   اخل�سم  اىل 
�سركة كرييتيف ليفينج ) م م ح( ومدير لل�سركة ال�سينية هانزوهيلينج للثاث 
ليمتد 2- �سركة عامل املحيطات لل�سحن وتخلي�س الب�سائع ) ذ م م( 3- �سركة 
���س��ارع اخلليج للملحة ) ���س ذم م(  جمهويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / 
فيورى رو�سو للمفرو�سات ) ذ م م( نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�ستها املنعقدة  
ال�سيد  تقرير  بورود  اخطاركم  اعله.  املذكورة  الدعوى  2014/9/21 يف  بتاريخ 
اخلبري املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�سة يوم الثلثاء املوافق 2014/10/21 

ال�ساعة 9.30 �سباحا بالقاعة ch1.B.8 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11217 بتاريخ 2014/9/27     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/507 جتاري جزئي   
جمهول   م    ذم  ���س  ال��ع��ام��ة  للتجارة  �سافانا  نيو  �سركة   1 عليه/  امل��دع��ى  اىل 
م  ذم  ���س  الغذائية  لل�سناعات  ال��راب��ي��ة  /�سركة  امل��دع��ي  ان  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د  امل��دين  توفيق  حممد  وميثله:عبداهلل 
املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ وقدره )42575 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
ال�ساعة   2014/9/29 املوافق  الثنني  ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت  ال��ت��ام.    ال�سداد 
8:30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثلثة ايام على القل . 
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11217 بتاريخ 2014/9/27     

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/726 جتاري جزئي   

اىل املدعى عليه/احمد �سالح احمد ابو عيده جمهول  حمل القامة مبا ان 
املدعي /بنك را�س اخليمة الوطني ) �س م ع( وميثله: علي ا�سماعيل ابراهيم 
اجلرمن قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليه بان 
يوؤدي له مبلغ وقدره )67.590.89 درهم( والفائدة القانونية بواقع 12% من 
تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.      
وحددت لها جل�سة يوم الثلثاء املوافق 2014/10/14 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة 
ch2.D.19 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثلثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما 

القل . 
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11217 بتاريخ 2014/9/27     

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/637 عقاري كلي     

ان  الق��ام��ة مبا  املدعى عليه/  عمر جمال ح�سن عاي�س  جمهول  حمل  اىل 
املدعي /ان كر�ستني واتر هاو�س قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بوقف اجراءات بيع الوحدة ال�سكنية رقم 103 الكائنة على قطعة الر�س رقم 
6 ور�سان الرابعه مب�سروع اجلوزاء بي يف دبي- بطلن اجراءات التنفيذ على 
الوحدة �سالفه الذكر وثبوت ملكية املدعية وا�ستحقاقها لهذه الوحدة- حتميل 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب  وم�ساريف  الر�سوم  عليهما  املدعى 
ch1.A.1 لذا فانت  الحد املوافق 2014/10/12 ال�ساعة 9:30 �س بالقاعة 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على القل . 
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11217 بتاريخ 2014/9/27     
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1182 جتاري كلي   
اىل املدعى عليه/  جلني ادوي��ن كلك  جمهول  حمل القامة مبا ان املدعي 
/ايه بي �سي ماركتنج اآند د�سرتيبيو�سن وميثله: را�سد عبداهلل علي بن عرب    
قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب خبري متخ�س�س مع الزام 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  امل��ح��ام��اة.   وات��ع��اب  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  املدعى 
الحد املوافق 2014/10/12 ال�ساعة 9:30 �س بالقاعة ch1.C.15 لذا فانت 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على القل .ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11217 بتاريخ 2014/9/27     
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/935 احوال نف�س م�سلمني     
اىل املدعى عليه/  رجاء بنت م�سطفى بن مهنى  جمهول  حمل القامة مبا 
را���س��د ع��ب��داهلل علي  ال�سائغ وميثله:  ب��ن حممد  ب��ن ح�سن  امل��دع��ي /ول��ي��د  ان 
الزوجية  بالطاعه  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق���ام  ق��د  ع���رب   ب��ن 
وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة.  وح����ددت ل��ه��ا جل�سة ي���وم اخلمي�س 
املوافق 2014/10/2 ال�ساعة 8:30 �س بالقاعة ch1.C.13 لذا فانت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على القل .ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11217 بتاريخ 2014/9/27     
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/500 مدين جزئي         
ك��اك��وارى جمهول  حمل الق��ام��ة مبا ان املدعي / اىل املدعى عليه/  �سري علي خ��ان 
امل�سنع الوطني لعبوات البولي�سرتين ) �س ذم م( وميثله: �سعيد حممد �سعيد الزغري 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  امل��رزوق��ي   �سلمان  علي  وميثله: حممد 
بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره )35.000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
الق�سية اجلزائية  التام - و�سم ملف  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  والفائدة 12% من 
رقم 2012/20340 جزاء دبي اىل ملف الدعوى.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 
او  باحل�سور  فانت مكلف  لذا   ch2.D.17 بالقاعة  ال�ساعة 8:30 �س   2014/10/13
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اجلل�سة بثلثة ايام على القل .ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11217 بتاريخ 2014/9/27     
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/757 جتاري كلي           
اىل املدعى عليهما/  علي بن عبداهلل بن نا�سر بن عبداهلل 2- �سركة 888 لل�ستثمار 
�س ذم م   جمهويل  حمل القامة مبا ان املدعي /�سيد ر�سول �سيد عظيم وميثله: �سوق 
ال�سورية  باثبات  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اقام عليك  الكثريي   قد  بدر  حم�سن 
با�سم   امل�سجلة  للعقارات  وملوؤ�س�سة فل�س  والثالثة  املدعية عليها  تاأ�سي�س  املطلقة لعقد 
يف  ال����واردة  ال��ط��ال��ب��ات  بكافة  واحل��ك��م  ال�سجل  م��ن  قيدها  وحم��و  الول  عليه  امل��دع��ى 
لئحة الدعوى والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم 
ch1.C.15 لذا فانت مكلف  الحد املوافق 2014/10/12 ال�ساعة 9:30 �س بالقاعة 
م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  او من ميثلك  باحل�سور 
�سيكون  .ويف حالة تخلفك فان احلكم  الق��ل  اي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة 

مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11217 بتاريخ 2014/9/27     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/2922 عمايل جزئي     
اىل املدعى عليه/ 1 - �سلوت فاىل للمقاولت- �س ذم م  جمهول  حمل القامة 
ال��دع��وى ومو�سوعها  اق���ام عليك  ق��د  داد  �سليم معني  امل��دع��ي /ط���ارق  ان  مب��ا 
مطالبة بحقوق عمالية مقدارها )11794( درهم وتذكرة عودة بقيمة ) 1000( 
جل�سة  لها  وح��ددت   .)2014/178320( ال�سكوى  يف  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م 
يوم اخلمي�س املوافق 2014/10/9 ال�ساعة 8:30 �س مبكتب القا�سي لذا فانت 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على القل .ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11217 بتاريخ 2014/9/27     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/352  ا�ستئناف عقاري      
بنت عتيبة  احمد حممد احلبتور ومديه حممد  امل�ستاأنف �سده/ حممد  اىل   
ب�سفتهما املتوفى/ جمال حممد احمد احلبتور مالك موؤ�س�سة جمال احلبتور 
حمل  جم��ه��ويل   JAMAL AL HABTOOR REAL ESTATE ل��ل��ع��ق��ارات 
امل�ستاأنف /هند بنت عبداللطيف بن نا�سر احلميدان وميثله:  القامة مبا ان 
بالدعوى  ال�سادر  القرار/ احلكم  ا�ستاأنف  ابراهيم اجلرمن قد  ا�سماعيل  علي 
رقم 2012/442 عقاري كلي بتاريخ 2013/5/7. وحددت لها جل�سه يوم الثنني 
وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2014/9/29 امل��واف��ق 
يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم 

غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  11217 بتاريخ 2014/9/27     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/38  ا�ستئناف عقاري    
حمل  جم��ه��ول  م  م  ذ  للعقارات  �ستار  بيج  �سركة  ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل   
زايد  وميثله:  ل��وؤي  حمزة  احمد  ر�سا  /حممد  امل�ستاأنف  ان  مبا  القامة 
�سعيد را�سد �سعيد ال�سحي  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى 
جل�سه  لها  وح���ددت   .2014/1/19 بتاريخ  كلي  ع��ق��اري   2012/685 رق��م 
رقم  بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2014/10/1 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم 
ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  11217 بتاريخ 2014/9/27     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/163 تنفيذ مدين
اىل املنفذ ���س��ده/1- ناثر نافع رزوق���ي   جمهول حمل القامة مبا ان 
عبداهلل  عبدالرحمن  وميثله:  ع��ب��داهلل  حممد  عمار  التنفيذ/  طالب 
اعله  امل���ذك���ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام  ق��د  امل�����س��رب  ح�سني 
طالب  اىل  دره���م   )2136540( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك 
الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11217 بتاريخ 2014/9/27     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/982 تنفيذ جتاري
م  جم��ه��ول حمل  م  ذ  ���س  لل�سيافة  اي  ا���س.ج��ي.  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
ل��ل��ت��ج��ارة وتبليط  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ لي���ن اف لي���ن  الق���ام���ة مب���ا ان ط��ال��ب 
اأقام  الر�سيات ) �س ذم م( وميثله: عبداهلل ح�سن احمد بامدهاف قد 
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
او خزينة املحكمة  .وعليه  التنفيذ  وق��دره )241970( دره��م اىل طالب 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11217 بتاريخ 2014/9/27     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/721 عقاري كلي         
اىل املدعى عليه / 1 -فيديا بو�سان دهار جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/م�سرف المارات ال�سلمي �س م ع وميثله:احمد ح�سن رم�سان اآل علي قد 
املدعى  بني  الج��ارة  اتفاقية  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام 
الثاين واملدعى عليه والزام املدعى عليه بت�سليم العقار للمدعى الول والزام 
املدعى عليه مببلغ 990.015.62 درهم والغرامة التاخريية من تاريخ املطالبة 
لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  وب��دل  وامل�ساريف  والر�سوم  التام  ال�سداد  وحتى 
 ch1.A.1 جل�سة يوم الحد املوافق 2014/10/12 ال�ساعة 9:30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على القل . 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11217 بتاريخ 2014/9/27     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/775 عقاري كلي         

اىل املدعى عليه / 1 -هناء جاين لينا�س   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق الو�سط واملحدود وميثله: احمد ح�سن رم�سان 
اآل علي  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليها بان 
توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )1.433.167.06 درهم( والفوائد القانونية بواقع 
وبدل  وامل�ساريف  والر�سوم  ال�سداد  متام  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من   %12
اتعاب املحاماة. . وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2014/10/20 ال�ساعة 
9:30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثلثة ايام على القل . 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11217 بتاريخ 2014/9/27     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/791 عقاري كلي         

اىل املدعى عليه / 1 -فرجي�س توما�س نيدوفليل    جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/م�سرف الم��ارات ال�سلمي �س م ع وميثله: احمد ح�سن رم�سان اآل علي   قد اقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية الجارة بني املدعى الثاين واملدعى 
عليه والزام املدعى عليه بت�سليم العقار للمدعى الول وخماطبة دائرة الرا�سي ملحو 
القيد والزام املدعى عليه ) 486007.40 درهم( والغرامة التاخريية من تاريخ املطالبة 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.    واتعاب  وامل�ساريف  وبالر�سوم  ال�سداد  متام  وحتى 
الثنني املوافق 2014/11/10 ال�ساعة 9:30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف 
او م�ستندات  او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على القل . 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11217 بتاريخ 2014/9/27     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/792 عقاري كلي         

اىل املدعى عليهما / 1 -مفيد بن دخيل 2- �سوزانا بن دخيل جمهويل حمل 
القامة مبا ان املدعي /بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود وميثله: 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  علي    اآل  رم�سان  ح�سن  احمد 
بالزام املدعى عليهما بان يوؤديا للمدعى مبلغ وقدره )1.901.117.24 درهم( 
وحتى  الدعوى  رف��ع  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  بالفوائد  الزامهما  مع 
لها  وح��ددت  امل��ح��ام��اة.   اتعاب  وب��دل  وامل�ساريف  الر�سوم  وكافة  التام  ال�سداد 
 ch1.B.8 جل�سة يوم الحد املوافق 2014/11/2 ال�ساعة 11:00 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على القل . 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11217 بتاريخ 2014/9/27     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/776 عقاري كلي         
اىل املدعى عليه/ 1 -بادلم جايا كومار �سريكانث جمهول  حمل القامة مبا 
ان املدعي /بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود وميثله: احمد ح�سن 
املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  علي  اآل  رم�سان 
عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ) 1.688.920.56درهم( والفوائد القانونية بواقع 
ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف واتعاب  12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام 
املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2014/10/12 ال�ساعة 11:00 �س 
بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام 

على القل . 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11217 بتاريخ 2014/9/27     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/715 عقاري كلي         

اىل املدعى عليه/ 1 -وليد خ��ان ف��ريوز خ��ان  جمهول  حمل الق��ام��ة مبا ان املدعي 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اق��ام  قد  ع   م  �س  ال�سلمي  الم���ارات  /م�سرف 
بت�سليم  عليه  املدعى  وال���زام  عليه  املدعى  الثاين  امل��دع��ى   بني  الج���ارة  اتفاقية  ف�سخ 
العقار للمدعى الول وخماطبة دائرة الرا�سي ملحو القيد والزام املدعى عليه مببلغ  
579093.06 درهم والغرامة التاخريية من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�سوم 
املوافق 2014/10/20  الثنني  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  املحاماة.     واتعاب  وامل�ساريف 
ال�ساعة 9:30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام 

على القل . 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11217 بتاريخ 2014/9/27     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/720 عقاري كلي         

القامة  الث��رية  جمهول  حمل  وليد م�سطفى  -�سامر حممد   1 املدعى عليه/  اىل 
ع   وميثله: احمد ح�سن رم�سان  م  �س  ال�سلمي  الم���ارات  املدعي /م�سرف  ان  مبا 
بالتملك  املنتهية  اتفاقية  ف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اقام  قد  علي  اآل 
وبالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعى مبلغ وقدره )1.023.263.63 درهم( والر�سوم 
تاريخ  م��ن  ب��واق��ع %9  التاخريية  بالغرامة  ال��زام��ة  م��ع  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�����س��اري��ف 
املوافق 2014/10/15  التام.   وح��ددت لها جل�سة يوم الربعاء  ال�سداد  املطالبة وحتى 
ميثلك  م��ن  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.B.8 بالقاعة  ���س   11:00 ال�ساعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثلثة ايام على القل . 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11217 بتاريخ 2014/9/27     

  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/783 عقاري كلي         

اىل املدعى عليه/ 1 -جاك الفريد فليفل    جمهول  حمل القامة مبا ان املدعي /
بنك ات�س اي بي ال�سرق الو�سط املحدودة  وميثله: احمد ح�سن رم�سان اآل علي 
قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره 
)4732632.43 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 
بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوىوحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم 
اخلمي�س املوافق 2014/11/13 ال�ساعة 9:30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذا فانت 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على القل . 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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13
وزير البيئة يوؤكد دعم المارات لإيجاد خمزون ا�سرتاتيجي عربي لالأغذية ملواجهة اأزمة الغذاء العاملية

••  دبي-وام:

اأن دولة  اأح��م��د ب��ن فهد وزي��ر البيئة وامل��ي��اه  اأك��د معايل ال��دك��ت��ور را���س��د   
امل�سرتك لإيجاد خمزون  العربي  املتحدة تدعم اجلهد  العربية  الم��ارات 
ا�سرتاتيجي عربي للأغذية ملواجهة اأزمة الغذاء العاملية داعيا اىل �سرورة 
يف  ي�ساعد  عربي  زراع��ي  تكامل  لبناء  عربية  ا�سرتاتيجية  وتنفيذ  و�سع 
بناء هذا املخزون ال�سرتاتيجي. جاء ذلك يف كلمة معاليه مبنا�سبة يوم 
ال�سابع والع�سرين من �سبتمرب حتت  الذي ي�سادف غدا  العربي  الزراعة 
 . العاملي  الغذاء  اأزمة  ا�سرتاتيجي عربي للأغذية ملواجهة  �سعار خمزون 
الناجتة  العامل �سواء  التي ي�سهدها  الغذائية  الأزم��ات  اأن  واأ�ساف معاليه 
اأو عوامل ب�سرية  عن عوامل طبيعية كالت�سحر واجلفاف و�سح الأمطار 
جتعل  املطرد  ال�سكاين  والتزايد  امل�سلحة  والنزاعات  ال�سيا�سية  كالأزمات 
واأن  ملحة  �سرورة  للأغذية  عربي  ا�سرتاتيجي  بناء خمزون  م�ساألة  من 
بتكثيف جهودها  اأي وقت م�سى  اأكرث من  اليوم  العربية مطالبة  ال��دول 
امل�سرتكة لتحقيق هذا الغر�س وخف�س اعتمادها على الأغذية امل�ستوردة 
من اأجل تقليل الفجوة الغذائية التي و�سلت اىل حوايل 35 مليار دولر 
المكانيات  يف  وا�سحا  تفاوتا  هناك  اأن  معاليه  واأو���س��ح   .2012 ع��ام  يف 
اأن الوطن العربي كمجموعة يزخر  اإل  الزراعية بني دول العامل العربي 

املتاح حاليا من املياه والتي ت�سل اإىل 257.5 مليار مرت مكعب �سنويا. 
كما ميثل الفتقار اىل ا�ستخدام التقنيات احلديثة م�سكلة رئي�سية فالكثري 
من البلدان العربية ل زالت تعتمد على اأ�ساليب الزراعة التقليدية التي 
حتد من ال�ستغلل الأمثل للم�ساحات الزراعية.. فعلى �سبيل املثال يبلغ 
متو�سط اإنتاجية الهكتار الواحد من حما�سيل احلبوب يف الوطن العربي 
3.7  طن  1.6  طن مقارنة بامل�ستوى العاملي الذي يبلغ حوايل  حوايل 
���س��د الفجوة  ال��ع��م��ل ع��ل��ى  ي��وؤك��د ����س���رورة  ال���ذي  ال���واح���د الأم����ر  للهكتار 
الذاتي  الكتفاء  اأعلى من  الو�سول اىل معدلت  �ساأنها  التي من  التقنية 
تتمثل  اأخرى  فاإن هناك �سعوبات  بالإ�سافة اىل ذلك  الإنتاجية..  بزيادة 
يف تردي الأرا�سي الزراعية وال�ستخدام غري الر�سيد للأ�سمدة واملبيدات 
و���س��ع��ف م�����س��ت��وى ال��وع��ي وم�����س��ت��وى اخل���دم���ات ال��ت��ي امل��ق��دم��ة لأ�سحاب 
احليازات الزراعية ال�سغرية و�سعف ال�ستثمار وم�ساهمة القطاع اخلا�س 
يف القطاع الزراعي. و�سدد معايل وزير البيئة واملياه على اأن بناء خمزون 
ا���س��رتات��ي��ج��ي ع��رب��ي ل��لأغ��ذي��ة مل��واج��ه��ة اأزم�����ات ال���غ���ذاء ال��ع��امل��ي��ة يتطلب 
ب�سورة  الغذائي  الأمن  و�سيا�سات  الزراعية  ال�سيا�سات  تطوير  بال�سرورة 
حتقق التكامل بني بلدان الوطن العربي واأن تطوير تلك ال�سيا�سات يجب 
اأن يرتكز على مبادئ الإدارة املتكاملة للتنمية الزراعية والإدارة املتكاملة 
احليازات  اأ�سحاب  ق��درات  وتعزيز  الإنتاج  مبدخلت  بدءا  املائية  للموارد 

برثوات زراعية وحيوانية و�سمكية كبرية قادرة على توفري الغذاء للعامل 
فالعامل  منها  يعاين  التي  الغذائية  الفجوة  و�سد  الأوق��ات  كل  يف  العربي 
وثروة  الزراعية  الأرا���س��ي  من  هكتار  مليون   71 ح��وايل  ميتلك  العربي 
حيوانية تزيد على 340 مليون راأ�س وينتج اأكرث من 4 مليني طن من 
الأ�سماك �سنويا. واأ�سار معاليه اأنه وبالرغم من ذلك فاإن هذه الإمكانيات 
غري م�ستغلة ب�سورة جيدة ول زال قطاع الزراعة والقطاعات الأخرى ذات 
العمل  ينبغي  كثرية  �سعوبات  من  تعاين  العربي  الغذائي  بالأمن  ال�سلة 
على تذليلها من اأجل قيام نه�سة زراعية عربية ت�ساهم يف حتقيق الأمن 
ذات  والقطاعات  ال��زراع��ي  القطاع  م�ساهمة  تعزيز  ويف  العربي  الغذائي 
ال�سلة يف الناجت املحلي الجمايل وت�ساهم يف ا�ستقرار اأ�سعار املواد الغذائية 
تعتمد  التي  الريفية  للمجتمعيات  املعي�سية  الأو�ساع  وحت�سني  الأ�سا�سية 
على الزراعة وتربية املا�سية وخف�س م�ستويات البطالة. وقال معايل وزير 
اأحد  اأن حمدودية املياه وانخفا�س كفاءة ا�ستخدامها متثل  البيئة واملياه 
اأهم ال�سعوبات التي يواجهها قطاع الزراعة العربي اإذ ت�سري ال�سرتاتيجية 
الزراعية  للتنمية  العربية  املنظمة  قبل  من  املعدة  املائي  للأمن  العربية 
اأن املنطقة العربية يف �سبيل حتقيق اأمنها الغذائي بحاجة اإىل توفري ما 
يقارب 550 مليار مرت مكعب من املياه �سنويا يف 2025 يف حال ا�ستمرار 
�سعف  عن  تزيد  كميات  يعادل  ما  وه��و  احلالية  ال�سكاين  النمو  معدلت 

وتعزيز  الفني  والإر���س��اد  التوعية  خ��دم��ات  وحت�سني  ال�سغرية  ال��زراع��ي��ة 
قدرات القطاع الزراعي على التكيف مع التغريات املناخية مرورا بتعزيز 
الع�سوية  كالزراعة  م�ستدامة  زراعية  اأمن��اط  واإدخ��ال  الزراعية  البحوث 
والزراعة بدون تربة ونقل التكنولوجيا لرفع م�ستوى الإنتاجية مقارنة 
بوحدة امل�ساحة وانتهاء بتطوير نظم التخزين والنقل والت�سويق الزراعي 
وزيادة القدرة التناف�سية للمنتجات الغذائية العربية. ونوه معاليه ب�سكل 
املزيد من ال�ستثمارات  القطاع اخلا�س وجذب  اإ�سراك  اأهمية  خا�س اىل 
اأن يوفر فر�سا واعدة  الذي ميكن  العربي  الزراعة  املالية لتطوير قطاع 
ال�سيا�سات  ذلك يحتاج اىل و�سع  اأن  اقت�سادية كبرية موؤكدا  ذات جدوى 
الهادفة اىل تذليل ال�سعوبات التي تعوق تدفق ال�ستثمارات لهذا القطاع 
الزراعي  القطاع  يف  الأول��وي��ات  نحو  ال�ستثمارات  ه��ذه  وتوجيه  احليوي 
اإيجاد  �ساأنها  من  التي  ال�ستثمار  ونظم  الت�سريعات  �سن  اىل  بالإ�سافة 
للقطاع  املوجهة  ال�ستثمارات  وحتمي  تدعم  ملئمة  ا�ستثمارية  مناخات 
الزراعي. واختتم معايل الوزير بالتاأكيد على ا�ستمرار الدعم الذي تقدمه 
الغذائي  الأم���ن  لتعزيز  والعاملي  العربي  امل�ستويني  على  الم���ارات  دول��ة 
داعيا اىل ال�ستفادة من املوقع اجليو�سرتاتيجي لدولة المارات والبنية 
التحتية واللوج�ستية املتطورة التي متتلكها يف بناء املخزون ال�سرتاتيجي 

العربي للأغذية. 

�سركة طريان �سي�سل ت�سجل اأداء قويا يف الن�سف الأول من عام 2014

البنك الدويل يدعو اليمن اإىل حت�سني اخلدمات والت�سدي للف�ساد

••  اأبوظبي-وام:

الناقل   - �سي�سل  ط���ريان  اأعلنت   
ال���وط���ن���ي جل��م��ه��وري��ة ���س��ي�����س��ل - 
اأم�س عن نتائج الن�سف الأول من 
عام 2014 حيث �سجلت ال�سركة 
ال�سركة  اأداء ماليا قويا. وحققت 
معدل منو من رقمني على �سعيد 
ال��ع��ائ��دات وع���دد ال��رك��اب وحجم 
ال�سحن مما يعك�س جناح  حمولة 
حققت  ح���ي���ث  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا 
ع����ائ����دات اإج���م���ال���ي���ة ق���دره���ا 50 
بعائدات  م��ق��ارن��ة  دولر  م��ل��ي��ون 
عام  يف  دولر  مليون   42 ق��دره��ا 
قدرها  زي����ادة  م�سجلة   2013
من  الأول  الن�سف  يف  باملائة   20
الركاب  اإجمايل  وبلغ  العام.  ه��ذا 
الذين �سافروا مع طريان �سي�سل 
العام  ه��ذا  م��ن  الأول  الن�سف  يف 
قدرها  بزيادة  راكبا   101.184
25 باملائة مقارنة ب� 980.146 
نف�سها يف عام  امل���دة  راك��ب��ا خ��لل 
2013 . وزاد عدد املقاعد املتاحة 
لكل كيلو مرت وهو املقيا�س الذي 
ال�سبكة  على  املقاعد  �سعة  يعك�س 
اإىل  ل��ت�����س��ل  ب��امل��ائ��ة   46 ب��ن�����س��ب��ة 
727.4 مليون مقعد يف الن�سف 
الأول مقارنة ب� 496.7 مليون يف 

العام املا�سي. وحافظت الرحلت 
بني برا�سلني وماهي على مكانتها 
ال�سركة  رح��لت  اأك��رث  باعتبارها 
ا�سغال اإذ يبلغ عدد الركاب الذين 
اأكرب  ث���اين  واإىل  م��ن  ي�����س��اف��رون 
 961.71 ���س��ي�����س��ل  يف  ج����زي����رة 
اإىل  ال�سركة  رحلة  وج��اءت  راكبا. 
اأب��وظ��ب��ي يف امل��رت��ب��ة ال��ث��ان��ي��ة من 
ان�سغال  ال����رح����لت  اأك�����رث  ح��ي��ث 
م�سجلة  راك��ب��ا   934.49 ب��واق��ع 
باملائة   90 ق��دره��ا  ه��ائ��ل��ة  زي����ادة 
م��ق��ارن��ة ب��ال��ع��ام امل��ا���س��ي وج���اءت 
الثالثة  امل��رت��ب��ة  يف  ك���وجن  ه���وجن 
بواقع 142.24 راكبا 73 باملائة  
الرابعة  املرتبة  يف  وجوهان�سربج 
 29 راك����ب����ا   218.22 ب����واق����ع 
املرتبة  يف  وموري�سيو�س  ب��امل��ائ��ة  
راكبا   846.15 بواقع  اخلام�سة 
حمولة  و�سجلت   . باملائة   14.4
ال�سحن التي نقلتها ال�سركة منوا 
يف الن�سف الأول من عام 2014 
حيث نقلت ال�سركة 520.3 طنا 
مقارنة  باملائة   35 قدرها  بزيادة 
 2013 ع���ام  يف  الأول  بالن�سف 
خدمة  و�سجلت   . طن   606.2
جيدا  اأداءا  املحلي  ال�سحن  نقل 
هي الأخرى حيث زادت ال�سحنات 
املنقولة من 8.4 طن اإىل 13.2 

 172 ق��دره��ا  زي���ادة  طنا حمققة 
باملائة عن العام املا�سي 4.8 طن . 
وبلغ متو�سط عامل اإ�سغال املقاعد 
لطريان �سي�سل حوايل 60 باملائة 
خم�س  م��ن  امل��ك��ون��ة  �سبكتها  ع��رب 
وجهات يف الن�سف الأول من العام 
8.5 نقطة  زيادة قدرها  م�سجلة 
مئوية عن العام املا�سي حيث بلغ 
امل��ق��اع��د يف الربع  اإ���س��غ��ال  م��ع��دل 
وع��زز طريان  باملائة.   73 الثاين 
عام  من  الأول  الن�سف  يف  �سي�سل 
بالرمز  امل�ساركة  اتفاقية   2014
ال�سريك  ل��ل��ط��ريان  الحت����اد  م��ع 
�سي�سل.  ل��ط��ريان  ال���س��رتات��ي��ج��ي 
واأ�����س����اف����ت ط������ريان ���س��ي�����س��ل اإىل 
من  ك��ل  العاملية  ال�سراكة  �سبكة 
ع��م��ان وال��دم��ام وج���دة والريا�س 
وروم������ا و���س��ي��ئ��ول وزي����وري����خ مما 
اأ�سواق  اإىل  ال�سركة  رح��لت  يعزز 
بذلك  لتزيد  اجل��دي��دة  ال�سياحة 
بالرمز  امل�����س��ارك��ة  رح���لت  �سبكة 
ب����ني ط������ريان ���س��ي�����س��ل والحت������اد 
للطريان 28 وجهة على م�ستوى 
العامل من 19 وجهة يف الن�سف 
كما   .2013 ع�����ام  م����ن  الأول 
انطلقا  �سي�سل  ط���ريان  اأ���س��اف 
269 رح��ل��ة ربط  اأب��وظ��ب��ي  م���ن 
بهذا  لرتتفع  اأ�سبوعيا  اإ���س��اف��ي��ة 

رح��������لت ال�����رب�����ط الأ����س���ب���وع���ي���ة 
زي���ادة  وحت��ق��ق  رح��ل��ة   566 اإىل 
العام  ع��ن  ب��امل��ائ��ة   90.5 ق��دره��ا 
و�سرح   . رح���ل���ة   297 امل���ا����س���ي 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ب��اب��ا  م��ان��وج 
ال�سركة  اأداء  ب��اأن  �سي�سل  لطريان 
عام  من  الأول  الن�سف  يف  القوي 
وعدد  ال��ع��ائ��دات  ومن���و   2014
النجاح  يعك�س  وال�سحن  ال��رك��اب 
ال�سركة  اأع��م��ال  لنموذج  امل�ستمر 
الحتاد  وب���ني  بينهم  ول��ل�����س��راك��ة 
للطريان والعمل اجلاد والدوؤوب 
العمل  بيئة  ان  وق��ال  ملوظفيهم. 
للعديد  بالن�سبة  �سعبة  ت���زال  ل 
اأنهم  غ��ري  ال��ط��ريان  �سركات  م��ن 
على يقني من اأن ا�سرتاتيجيتهم 
العائدات  من���و  دف����ع  ع��ل��ى  ق�����ادرة 
وحت���������س����ني جت���������ارب ال�������س���ي���وف 
والإ�سهام يف حتفيز حركة التجارة 
عزم  واأك���د  �سي�سل.  يف  وال�سياحة 
ال�������س���رك���ة ت�����س��ي��ري رح������لت دون 
ال�سلم  ودار  مومباي  اإىل  توقف 
رحلت  عن  ف�سل  وانتاناناريفو 
دي�سمرب  يف  ب��اري�����س  اإىل  ال�سركة 
املقبل لي�سبح عدد الوجهات التي 
اأ�سافتها ال�سركة اإىل �سبكتها اأربع 
اأ���س��رع منو يف تاريخ  وجهات وه��و 
يف  تركيزهم  اىل  ..لفتا  ال�سركة 

عام  حتقيق  على  �سي�سل  ط���ريان 
ثالث من الأرب��اح. واأع��رب معايل 
ال�سوؤون  وزي����ر  م���ورج���ان  ج��وي��ل 
الداخلية والنقل يف �سي�سل رئي�س 
�سي�سل  ط������ريان  اإدارة  جم��ل�����س 
الأول  الن�سف  ب���اأداء  ���س��روره  ع��ن 
�سي�سل  ط������ريان  ���س��ج��ل��ت��ه  ال������ذي 
�سعب  ميتلك  التي  ال�سركة  وه��ي 
اأ�سهمها..موؤكدا  اأغلبية  �سي�سل 
حت��ق��ي��ق ال�����س��رك��ة اأك����رب زي�����ادة يف 
الركاب  وع����دد  ال�����س��ح��ن  ح��م��ول��ة 
النمو  معدل  وت��ف��وق  تاريخها  يف 
وقال  ال�سعة.  يف  التو�سع  م��ع��دل 
تك�سف عن ق�سة  النتائج  ان هذه 
ال�سركة  اأداء  يف  ال��ت��ح��ول  جن���اح 
وتدعيم  ت��ع��م��ي��ق  اإىل  اأدى  مم���ا 
ال�����س��راك��ة ب��ي��ن��ه��م وب����ني الحت����اد 
ال�سركات  م��ن  وغ��ريه��ا  للطريان 
التي  يعزز من اخلدمات  ما  وه��و 
عام  خ��لل  لعملئهم  يقدموها 
ال�سركة  اأن  واأو����س���ح   .2014
�سي�سل  جعل  نحو  الطريق  متهد 
املختار  اجل������وي  ال�����س��ف��ر  م���رك���ز 
يف امل���ح���ي���ط ال���ه���ن���دي وه������ذا من 
من  الدولة  اقت�ساد  تدعيم  �ساأنه 
وتعزيز  وال�سياحة  التجارة  حيث 
مع  الثقافية  علقاتها  وحت�سني 

بقية دول املحيط الهندي. 

•• �شنعاء - وكاالت:

احلكومة  ال��������دويل  ال���ب���ن���ك  دع�����ا 
املرتقب   ، اجل�����دي�����دة  ال���ي���م���ن���ي���ة 
تبني  اإىل  ���س��ه��ر،  خ���لل  ت�سكليها 
جديتها  ل��ت��ث��ب��ت  ف���وري���ة  خ���ط���وات 
ب�ساأن ال�سفافية وحت�سني اخلدمات 

للمواطنني والت�سدي للف�ساد.
بيان  ال�����دويل يف  ال��ب��ن��ك  واع���ت���رب 
حال  اخل����ط����وات  ه�����ذه  اأن  ام�������س 
تر�سل  اأن  ���س��اأن��ه��ا  م���ن  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا 
اإ�سارة لل�سعب اليمني باأن اأولوياته 
اأكرث  بحكومة  مطالبه  م��ع  تتفق 
باأن  وللمانحني  وم�����س��اءل��ة،  ع��دل 

م�ساندتهم حتقق نتائج.
ملجموعة  ال���وزاري  الجتماع  ودع��ا 
اأ�سدقاء اليمن اإىل جتديد اللتزام 
جناح  ل�سمان  واحل���وار  بالت�سوية 
والقت�سادي  ال�سيا�سي  الن��ت��ق��ال 
باتفاق  رح����ب  ب��ع��دم��ا  ال���ب���لد،  يف 
دون  حال  الذي  الوطنية  ال�سراكة 

ن�سوب حرب اأهلية يف اليمن.
و�سقطت العا�سمة اليمنية �سنعاء، 
م�سلحي  قب�سة  يف  املا�سي،  الأح��د 
املعروفة   ، اهلل  اأن�������س���ار  ج��م��اع��ة 
 ، احل��وث��ي  جماعة  با�سم  اإع��لم��ي��ا 
املوؤ�س�سات  على معظم  ب�سيطرتهم 
جمل�س  �سيما  ول  فيها،  احليوية 
الوزراء ومقر وزارة الدفاع ومبنى 
الإذاعة والتلفزيون، يف ذروة اأ�سابيع 

م���ن اح��ت��ج��اج��ات ح��وث��ي��ة تطالب 
عن  وال��رتاج��ع  احلكومة  باإ�سقاط 

رفع الدعم عن الوقود.
وحت�������ت وط�����������اأة ه�������ذا الج����ت����ي����اح 
اليمني،  الرئي�س  وق��ع  الع�سكري، 
م�ساء الأحد املا�سي، على اتفاق مع 
جماعة احلوثي ، بح�سور مبعوث 
الأمم املتحدة اإىل اليمن، جمال بن 
عمر، ومندوبي احلوثيني، وبع�س 

القوى ال�سيا�سية اليمنية.
وم����ن اأب������رز ب���ن���ود ه����ذا الت���ف���اق: 
مدة  يف  ك���ف���اءات  ح��ك��وم��ة  ت�سكيل 
م�ست�سار  وت��ع��ي��ني  ���س��ه��ر،  اأق�����س��اه��ا 
لرئي�س اجلمهورية من احلوثيني 
اجلنوبي  احل���������راك  م�����ن  واآخ���������ر 

���ا خ��ف�����س �سعر  واأي�������سً ال�����س��ل��م��ي، 
امل�ستقات النفطية. وعقد الجتماع 
ال��������وزاري لأ����س���دق���ا ال��ي��م��ن على 
العامة  اجلمعية  اج��ت��م��اع  هام�س 
ل���لأمم امل��ت��ح��دة يف ن��ي��وي��ورك يوم 
اأك��رث من  الأرب��ع��اء املا�سي ح�سره 
واملنظمات  للحكومات  ممثل   50
ال�����دول�����ي�����ة، ب���ع���د ت���وق���ي���ع ات���ف���اق 
عبد  اليمني  الرئي�س  بني  ال�سلم 
الأحد  م�ساء  من�سور،  ه���ادي  رب��ه 
امل��ا���س��ي، ع��ل��ى ات���ف���اق م���ع جماعة 
الأمم  مبعوث  بح�سور   ، احل��وث��ي 
بن  ج���م���ال  ال���ي���م���ن،  اإىل  امل���ت���ح���دة 
عمر، ومندوبي احلوثيني، وبع�س 

القوى ال�سيا�سية اليمنية.

البنك  اأ������س�����دره  ب���ي���ان  يف  وج������اء 
ال���������دويل ال�����ي�����وم اجل����م����ع����ة، حث 
الجتماع الوزاري لأ�سدقاء اليمن 
ال���ت���ق���دم يف جمال  ت���دع���ي���م  ع���ل���ى 
الإ�سلحات كي يح�سل كل ميني 
البلد،  م�ستقبل  من  ن�سيبه  على 
اإىل جانب اإج��راءات اأخ��رى لتلبية 
�سعفا،  الأ���س��د  ال�سكان  احتياجات 
ب�سرورة  امل��ان��ح��ني  ذّك����ر  ح���ني  يف 
اليمن  مل�ساندة  بتعهداتهم  الوفاء 
امل��ن��ع��ط��ف احل����رج. وقالت  يف ه���ذا 
رئي�س  ن���ائ���ب���ة  اأن����در�����س����ن،  اإجن������ر 
ال�سرق  مل��ن��ط��ق��ة  ال������دويل  ال��ب��ن��ك 
الأو����س���ط و���س��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا، التي 
ال��دويل يف  البنك  مثلت جمموعة 

احلكومة  تتخذ  اأن  يجب  امل��وؤمت��ر 
اجل���دي���دة خ��ط��وات ف��وري��ة لتثبت 
وحت�سني  ال�سفافية  ب�ساأن  جديتها 
والت�سدي  للمواطنني  اخل��دم��ات 
للف�ساد... فهذا من �ساأنه اأن ير�سل 
اإ�سارة لل�سعب اليمني باأن اأولوياته 
اأكرث  بحكومة  مطالبه  م��ع  تتفق 
باأن  وللمانحني  وم�����س��اءل��ة،  ع��دل 

م�ساندتهم حتقق نتائج. 
اأكرث  ال��ذي ي��رزح  وي��واج��ه اليمن، 
من ن�سف �سكانه حتت خط الفقر، 
اإىل  اإن�سانية يجب معاجلتها  اأزمة 
النتقالية  ال���ف���رتة  اإدارة  ج��ان��ب 
اأن��در���س��ن ل يوجد وقت  واأ���س��اف��ت 
نفقده يف الإ�سلحات القت�سادية، 
فهي الطريق نحو حترير الأموال 
ال�سكان  لأ�سد  لتوجيهها  اللزمة 
اإليها..  اأ�سد احلاجة  فقرا وهم يف 
و���س��ي��م��ن��ح ه�����ذا ال��ي��م��ن��ي��ني اأح����د 
لل�ستقرار  احل��ي��وي��ة  ال��ع��ن��ا���س��ر 
.. الأم���ل يف غ��د اأف�����س��ل.  واعتمد 
البنك الدويل 498 مليون دولر 
امل���ن���ح اجل����دي����دة م��ن��ذ بداية  م���ن 
 ،2011 يف  الن��ت��ق��ال��ي��ة  ال���ف���رتة 
يف  م�ساريع  حمفظة  الآن  ول��دي��ه 
اإىل  ت�سل  اإجمالية  بقيمة  اليمن 
على  وت��رتك��ز  دولر  مليار  ح���وايل 
الجتماعية  اخلدمات  يف  التو�سع 
الأ�سا�سية وحت�سني البنية التحتية 
وتعزيز الإدارة العامة واملوؤ�س�سات.

املليارات تنتظر �سوق الطاقة املتجددة مب�سر
•• القاهرة-وكاالت:

توقع رجال اأعمال معنيون بتوليد الطاقة من ال�سم�س 
ال�سم�سية خلل  الطاقة  �سوق  يبلغ حجم  اأن  يف م�سر، 
مليار   4.21( جنيه  مليار   30 نحو  املقبلني  العامني 
للطاقة  اجل���دي���دة  ال��ت��ع��ري��ف��ة  اأن  م���وؤك���دي���ن  دولر(، 
ال�سم�سية، �ستوفر نحو 32 مليار قدم مكعب من الغاز 

اللزم لعمل حمطات الكهرباء �سنويا.
ال�سهر اجلاري، على  امل�سرية مطلع  ووافقت احلكومة 
الكهرباء  اإنتاج  م�سروعات  لإن�ساء  التنظيمية  القواعد 
م���ن م�����س��ادر ال��ط��اق��ة امل���ت���ج���ددة، مب���ا ي�����س��ج��ع القطاع 
اإن�ساء هذه املحطات، ت�سمل قيمة وهيكل  اخلا�س على 
تعريفة التغذية التي �ست�سرتى بها احلكومة الكهرباء 
امل�ستثمرين، وحتديد نظام حق النتفاع للأرا�سي  من 
املخ�س�سة لهذه املحطات، وتوفري ال�سمانات احلكومية 
علي  ل��لإ���س��راف  حكومية  هيئة  واإن�����س��اء  للم�ستثمرين، 

هذه املحطات والتعامل مع امل�ستثمرين فيها.
�سي�ستم  اأون����ريا  جم��م��وع��ة  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  وق���ال 
احلكومة  اإق����رار  اإن  الن�سار،  وائ���ل  ال�سم�سية،  للطاقة 
ا�ستثمارات  �سيفتح  ال�سم�سية  الطاقة  لتعريفة  امل�سرية 

ت�سل اإىل نحو 30 مليار جنيه بال�سوق خلل عامني. 
واأ�ساف الن�سار يف ت�سريحات �سحفية كرا�سة ال�سروط 
التي تلقتها ال�سركة من وزارة الكهرباء امل�سرية حتدد 
هدفا �سنويا ي�سل اإىل 2300 ميجا وات خلل عامني، 
مع حتديد مدة تعاقد ت�سل اإىل نحو 25 عاما، الأمر 

الذي يفتح الباب ل�ستثمارات عدة .
واأ�سار اإىل اأن درا�سات ال�سركة اأكدت اأن اإقرار التعريفة 
من جانب احلكومة، �سيوفر نحو 32 مليار قدم مكعب 

من الغاز امل�ستخدم لعمل حمطات الكهرباء �سنويا.
الكهرباء  ل��وزارة  ال�سركة تقدمت مب�سروعات  اأن  وتابع 
امل�سرية لتوليد الكهرباء عرب الطاقة ال�سم�سية، بينها 
ت�سل  ب�سعات  املنزلية  لل�ستخدامات  حمطات  اإن�ساء 
اأو  ، راف�سا الإع��لن عن تفا�سيلها  20 ميجا وات  اإىل 

قيمتها ال�ستثمارية حاليا.
ال�سغرية  وامل�سروعات  والتجارة  ال�سناعة  وزي��ر  وق��ال 
وامل��ت��و���س��ط��ة امل�������س���ري، م��ن��ري ف���خ���ري ع��ب��د ال����ن����ور، يف 

امل�ستثمرين  %90 من عرو�س  اإن  �سابقة،  ت�سريحات 
بالطاقة  ال��ك��ه��رب��اء  ت��ول��ي��د  حم���ط���ات  يف  ل��ل���س��ت��ث��م��ار 
ال�سعودية  تلقتها احلكومة، جاءت من  التي  ال�سم�سية، 

والإمارات.
عياد  اأولد  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  قال  جانبه،  من 
الأ�سعار  اإن  عياد،  ج��ورج  املهند�س   ، ال�سم�سية  للطاقة 
�سراء  لتعريفة  امل�سرية  احلكومة  جانب  م��ن  امل��ح��ددة 
الكهرباء من الطاقة ال�سم�سية، منا�سبة جداً، وملئمة 

للأ�سعار العاملية ايل حد كبري.
واأ�ساف عياد ن�ستعد للدخول يف م�ساريع جديدة لتوليد 
اإىل  ت�سل  با�ستثمارات  ال�سم�سية  الطاقة  من  الكهرباء 

نحو 200 مليون دولر حتى منت�سف 2016 .
لإن�ساء  �ستخ�س�س  امل�����س��روع��ات  ت��ل��ك  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
يف  ال�سم�سية  الطاقة  م��ن  الكهرباء  لتوليد  حمطتني 
ال�سم�سية  للكثافة  نظرا   ، واأ�سوان  الغردقة  حمافظتي 
بها  الكهرباء  توليد  تعزز  التي  املناطق،  بتلك  العالية 

ب�سكل كبري .
ال�سركة  اإدارة  مباحثات حالية جتمع  هناك  اأن  واأو�سح 
بداية  �سبل  لبحث  ع��دة،  عربية  دول  من  وم�ستثمرين 
تلك امل�سروعات، متوقعا اأن ت�ستحوذ ال�سركة على نحو 
%5 من اإجمايل ال� 4 جيجا وات التي ت�سعي احلكومة 

لتوليدها.
اجتاه  �سيجذبها  التي  الكلية  ال�ستثمارات  عياد  وق��در 
م��ل��ي��ارات دولر  اأرب��ع��ة  بنحو  لتلك اخل��ط��وة  احل��ك��وم��ة 
التنفيذ ويواجه قطاع  العام الأول لبدء  جديدة خلل 
الكهرباء يف م�سر م�سكلت كبرية جراء عدم تطويره 
خلل الأعوام املا�سية، ويحتاج 12 اأو 13 مليار دولر 
خلل خم�سة اأعوام ل�سد العجز احلايل، كما حتتاج م�سر 
الكهرباء  ل�سبكة  �سنويا  ميجاوات   2500 اإ�سافة  اإىل 
حتى 2035، وفقا لت�سريحات الرئي�س امل�سري، عبد 

الفتاح ال�سي�سي بداية ال�سهر اجلاري.
التوليدية  قدرتها  ت�سل  كهرباء  حمطات  م�سر  ولدى 
اإىل 30 األف ميجاوات يوميا، اإل اأن ما يجرى توليده 
األ��ف ميجاوات  األ��ف اإىل 23  يف اليوم ي��رتاوح بني 22 
يوميا، ب�سبب نق�س الوقود املوجه لتلك املحطات، وفق 

ما ذكره م�سوؤول بوزارة الكهرباء، يف وقت �سابق.

نيكي يرتاجع ل�سعف الأ�سهم الأمريكية 
•• طوكيو-رويرتز:

تراجعت الأ�سهم اليابانية ام�س حيث نالت الرتاجعات 
لكن  للمخاطرة  ال�سهية  م��ن  �سرتيت  وول  يف  احل���ادة 
م�ستوياتها  اأدن�����ى  ���س��ج��ل��ت  اأن  ب��ع��د  حت�����س��ن��ت  الأ����س���ع���ار 
للجل�سة مع جتديد احلكومة التزامها باإ�سلح �سندوق 
 0.9 منخف�سا  القيا�سي  نيكي  موؤ�سر  واأغلق  التقاعد. 
اأدن���ى  ل��ك��ن��ه جت����اوز  ن��ق��ط��ة   16229.86 ع��ن��د  ب��امل��ئ��ة 

م�ستوى يف اأ�سبوع الذي بلغه يف املعاملت ال�سباحية.

دون  وه��و  باملئة   0.6 املوؤ�سر  فقد  الأ�سبوع  م��دار  وعلى 
اأعلى م�ستوى اإغلق يف �سبع �سنوات الذي �سجله يف اليوم 
ال�سابق وقال وزير الرعاية الجتماعية الياباين اإنه ل 
الياباين  التقاعد  �سندوق  اإ���س��لح  ع��ن  ال��ع��دول  ينوي 
الإ�سلحات  ت�سمل  اأن  امل�ستثمرون  وي��اأم��ل  ال��ع��م��لق. 
الأ�سهم  يف  لل�سندوق  ال�سخمة  ال���س��ت��ث��م��ارات  بع�س 
وهبط موؤ�سر توبك�س الأو�سع نطاقا 1.1 باملئة لي�سجل 
جيه.بي.اك�س-نيكي  موؤ�سر  ونزل  نقطة   1331.95

نقطة.  12115.16 اإىل  باملئة   1.1 بن�سبة   400

زيادة طفيفة لأرباح ال�سحى العقارية املغربية 
•• الرباط-رويرتز:

القيمة  اأكرب �سركة عقارية مغربية من حيث  ال�سحى  اأعلنت 
ال�سوقية ام�س عن زيادة 2.1 باملئة يف �سايف ربح الن�سف الأول 
اأثر �سغوط  املبيعات يف تعوي�س  ارتفاع  العام حيث �ساعد  من 

حكومية على هام�س الربح.
608 مليني درهم )70 مليون  اإنها حققت  وقالت ال�سركة 
 11 املجمعة  املبيعات  اإي���رادات  ارتفاع  مع  �سافيا  ربحا  دولر( 

باملئة اإىل 3.36 مليار درهم.

من  الأوىل  ال�ستة  الأ�سهر  يف  وح��دة   9641 ال�سحى  وباعت 
املا�سي  العام  من  ذاتها  الفرتة  يف   8636 من  ارتفاعا  العام 
وجاءت ن�سبة 74 باملئة من اإيرادات البيع من وحدات حمدودي 

الدخل التي ت�سجعها احلكومة.
الدخل  مل��ح��دودي  �سكنية  م�ساريع  اإق��ام��ة  على  امل��غ��رب  ويعمل 

حماول وقف انت�سار الع�سوائيات ول�سيما يف الدار البي�ساء.
ل��ك��ن امل��م��ل��ك��ة ت��ت��ع��ر���س ل�����س��غ��وط م���ن م��ق��ر���س��ي��ه��ا الدوليني 
ملحاولة تقلي�س عجز امليزانية ويف ظل التوقعات لتباطوؤ النمو 
ف���اإن احل��ك��وم��ة تفر�س �سغوطا على  ال��ع��ام  ه��ذا  الق��ت�����س��ادي 

هوام�س اأرباح �سركات بناء املنازل.
التو�سع  ط��ري��ق  ع��ن  ذل��ك  اأث���ر  تعوي�س  اإىل  ال�سحى  وتطمح 
اتفاقات  ت��وق��ع  حيث  ال�����س��ح��راء  جنوبي  افريقيا  يف  ال�سريع 
وتعمل  الجتماعي.  للإ�سكان  م�ساريع  لإقامة  احلكومات  مع 

ال�سركة يف دول مثل ال�سنغال و�ساحل العاج وت�ساد وغينيا.
وتتوقع ال�سحى اأن تعزز اأن�سطة افريقيا نتائجها يف 2016.

دره��م يف  مليار   9.3 اإىل  باملئة   0.2 ال�سركة  دي��ون  وتقل�ست 
اإىل  باملئة   3.3 اأ�سهمها  وتراجعت  ال�سنة  من  الأول  الن�سف 
النتائج. اإعلن  البي�ساء بعد  الدار  50.22 درهم يف بور�سة 

الكويت تربم �سفقات النفتا بعالوة �سعرية اأقل 
•• �شنغافورة-رويرتز:

قال جتار ام�س اإن موؤ�س�سة البرتول الكويتية اأبرمت �سفقات نفتا املدى الكامل للفرتة من دي�سمرب 
كانون الأول 2014 اإىل نوفمرب ت�سرين الثاين 2015 مع م�سرت اآ�سيوي واحد على الأقل وذلك 
عند 15 دولرا للطن فوق اأ�سعار ال�سرق الأو�سط ت�سليم ظهر ال�سفينة )فوب( ويقل ذلك 38 باملئة 
2013 مع تاأثر العلوات  عن �سفقة الثني ع�سر �سهرا ال�سابقة التي بداأت دي�سمرب كانون الأول 
ال�سعرية بوفرة الإمدادات. كانت موؤ�س�سة البرتول الكويتية بداأت املفاو�سات يوم الثنني يف �سنغافورة 
مع م�سرتين معظمهم من اليابان وكوريا اجلنوبية. وبداأت املوؤ�س�سة بعر�س ر�سمي 17 دولرا للطن 
قرب منت�سف الأ�سبوع بينما كانت العرو�س املبدئية للم�سرتين اأن تبلغ العلوة 14 دولرا للطن 
وتعقد موؤ�س�سة البرتول الكويتية ثلث حمادثات �سنوية لعقود حمددة املدة كل منها 12 �سهرا تبداأ 
يف ابريل ني�سان واأغ�سط�س اآب ودي�سمرب كانون الأول والعلوة ال�سعرية الأحدث هي الأدنى يف اأربع 

�سنوات لعقد دي�سمرب كانون الأول اإىل نوفمرب ت�سرين الثاين بالن�سبة ملوؤ�س�سة البرتول.
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املال والأعمال

14
نهيان بن مبارك يوؤكد يف اليوم العاملي لل�سياحة انها عن�سر مهم لتحقيق ال�سالم والنمو القت�سادي

••  اأبوظبي-وام :

وال�سباب  الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  معايل  دع��ا   
تكون  ان  اىل  والآث���ار  لل�سياحة  الوطني  املجل�س  رئي�س  املجتمع  وتنمية 
ال�سياحة دائما عن�سرا مهما لتحقيق الرواج القت�سادي والمن وال�سلم 
وال���س��ت��ق��رار يف ال��ع��امل ..م���وؤك���دا ان الإم�����ارات يف ظ��ل ال��ق��ي��ادة احلكيمة 
واحلكومة الر�سيدة جنحت يف حتقيق نه�سة �سياحية �ساهمت يف تعميق 
مبادئ الأمن وال�سلم والتعاون وال�ستقرار والرخاء داخل املجتمع املحلي 

ويف علقته مع العامل اأجمع.
جاء ذلك يف ر�سالة وجهها معاليه اإىل العامل مبنا�سبة يوم ال�سياحة العاملي 
الذي ي�سادف يوم غد ال�سابع والع�سرين من �سبتمرب من كل عام ..موؤكدا 

ان هذه الر�سالة مهمة يف �سوء ما ي�سهده العامل من نزاعات و�سراعات.
واأ�ساف معاليه ان ال�سياحة جمال للعمل امل�سرتك عرب احلدود وامل�سافات 
الإن�ساين  التوا�سل  ج�سور  ومت��د  ال�سريف  التناف�س  عنا�سر  تزكي  فهي 
العامل مبختلف �سكانه وثقافاته بوتقة واحدة  اإيجابية وجتعل  بطريقة 

تتحقق من خللها اأهداف ال�سلم والتعاي�س والرخاء فيما بينهم.
ليتعرف  منا�سبة  لل�سياحة  العاملي  ال��ي��وم  يكون  ان  يف  اأم��ل��ه  ع��ن  واأع���رب 
يف  العامل  رب��وع  �ستى  من  معا  ي�سرتكوا  واأن  بع�سا  بع�سهم  على  الب�سر 
اأبناء ال�سعوب عرب العامل باخلري  النافعة التي تعود على  املبادرات  كافة 
والنماء متذكرين دائما اأن ال�سياحة تعاي�س وتعارف وزهو ح�ساري و رواج 

اأ�سيل له  وال�سائحني من الداخل واخل��ارج معا .. نحن وهلل احلمد بلد 
وكذلك  بل  واملتميز  العريق  وما�سيه  والرائعة  القيمة  التاريخية  اآث��اره 
عرب  الإن�ساين  للن�ساط  حافل  كموقع  املهمة  ال�سرتاتيجية  مكانته  له 
الأزمنة والع�سور بالإ�سافة اإىل ما نحياه الآن من حا�سر مزدهر نفتخر 
به جميعا ونعتز هذا بالطبع بالإ�سافة اإىل ما حتظى به الدولة من قيادة 
اآل نهيان  ال�سيخ خليفة بن زايد  الوالد  ال�سمو  ر�سيدة ممثلة يف �ساحب 
القيادة  والعافية هذه  ال�سحة  ومتعه مبوفور  اهلل  الدولة حفظه  رئي�س 
النهو�س  يف  املرموق  بدورها  ونعتز  وال�سداد  احلكمة  منها  ن�ستلهم  التي 

بهذا الوطن والعمل الدائم على الرتقاء به دوما اإىل مداج اأعلى واأروع.
يهمنا  العاملي  ال�سياحة  ي��وم  يف  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف  اإن��ن��ا 
الزائرين  لكافة  ال�سكر   .. دعاء  وكلمة  �سكر  بكلمة  العامل  اإىل  نتوجه  اأن 
وال�سائحني القادمني اإىل بلدنا اآملني اأن تتحقق لهم دائما جتربة ممتعة 
يتعرفون فيها على ما حتظى به دولة الإمارات من ثراء ثقايف وتاريخي 
وطبيعة رائعة ومتنوعة واأن يكون وجودهم بيننا فر�سة للرتفيه وق�ساء 

الوقت املمتع فيما هو مثمر ومفيد.
ودعم  القت�سادي  ال��رواج  لتحقيق  اأداة  دائما  ال�سياحة  تكون  اأن  والدعاء 
ال�سلم  لتحقيق  اأداة  وك��ذل��ك  ب��ل  با�ستمرار  الأ�سا�سية  البنية  وتطوير 
اأن  لل�سياحة  العاملي  اليوم  هذا  اأي�سا يف  رجاوؤنا   .. العامل  وال�ستقرار يف 
ال��ع��امل يف  رب��وع  �ستى  م��ن  ن�سرتك معا  واأن  الآخ���ر  ك��ل منا على  يتعرف 
اأبناء ال�سعوب عرب العامل باخلري  النافعة التي تعود على  املبادرات  كافة 

اقت�سادي للمجتمع والدولة والعامل.
وفيما يلي ن�س ر�سالة معاليه مبنا�سبة اليوم العاملي لل�سياحة .

   يطيب يل مبنا�سبة يوم ال�سياحة العاملي اأن اأ�سيد باجلهود الطيبة التي 
يف  ال��رائ��دة  املنظمة  ه��ذه  اأحيي  واأن  العاملية  ال�سياحة  منظمة  بها  تقوم 
ذكرى اإن�سائها والذي اأ�سبح يوما �سنويا يحتفي فيه العامل بدور ال�سياحة 
واقت�ساديا مهما  باعتبارها جمال جمتمعيا  ت�سكيل معامله وم�سريته  يف 
له مكانته الكربى يف تقدم وتنمية املجتمعات الب�سرية على م�ستوى كل 

وطن وعلى م�ستوى العامل كله.
الثقايف  بالعمل  وثيقا  ارت��ب��اط��ا  ترتبط  ال�سياحة  ف��اإن  الأم���ر  حقيقة  يف 
ال�����س��ام��ل يف ك���ل جم��ت��م��ع .. ت���رثي احل���ي���اة وت��ت��ي��ح الفر�س  وال��ت��ن��م��وي 
لل�سرتواح النف�سي والبدين اإ�سافة اإىل كونها اأداة فعالة لتوا�سل املجتمع 
الدويل كاأ�سرة واحدة يتعرف اأفرادها على التاريخ والرتاث والإجنازات يف 
بلدان العامل املختلفة ويعمق من مبادئ التعاون والتوا�سل بني بع�سها 
اإننا   .. العامل  دائم و�سامل يف كافة ربوع  �سبيل حتقيق �سلم  البع�س يف 
نرى يف ال�سياحة اأداة فعالة لي�س فقط للتنمية القت�سادية الناجحة بل 
واأي�سا لتنمية البيئة وتر�سيد �سلوك الإن�سان وحفز اهتماماته للحفاظ 
على الرتاث والثقافة والوعي بالبيئة والتاريخ والتعامل مع كل ذلك على 

اأر�س الواقع اإىل جانب التفاعل الناجح اأي�سا مع الآخرين يف كل مكان.
مرموقة  مكانة  احلمد  وهلل  لنا  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  اإننا 
على خارطة ال�سياحة العاملية .. نحن وهلل احلمد دولة جاذبة للزائرين 

والنماء متذكرين دائما اأن ال�سياحة تعاي�س وتعارف وزهو ح�ساري ورواج 
اقت�سادي للمجتمع والدولة والعامل.

العامل  ن�سهده يف  ما  العاملي يف �سوء  ال�سياحة  يوم  ر�سالة مهمة يف  هذه 
احلدود  عرب  امل�سرتك  للعمل  جم��ال  فال�سياحة  و�سراعات  ن��زاع��ات  من 
الراقي  الفكر  م��ن  هائلة  ب�سحنات  وال���وج���دان  العقل  ت���زود  وامل�����س��اف��ات 
وال�سلوك املتح�سر تزكي عنا�سر التناف�س ال�سريف متد ج�سور التوا�سل 
وثقافاته  �سكانه  مبختلف  ال��ع��امل  وجت��ع��ل  اإيجابية  بطريقة  الإن�����س��اين 
اأه��داف ال�سلم والتعاي�س والرخاء يف  بوتقة واح��دة تتحقق من خللها 

كافة ربوع العامل.
اإنني اآمل اأن تكون منظمة ال�سياحة العاملية دائما وبا�ستمرار حمركا مهما 
هذا  يف  والتقدم  النمو  على  العامل  دول  جميع  مل�ساعدة  واأداة  كله  لذلك 
املجال املهم وحتى ت�سبح ال�سياحة يف موقع مرموق من حياة الب�سر يف 
كل مكان يتحقق من خللها الرخاء القت�سادي وينت�سر ال�سلم والعدل 
اإننا يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة  والت�سامح يف كافة ربوع العامل .. 
ومبا حققناه من نه�سة �سياحية رائعة قد جنحنا وهلل احلمد يف اأن يكون 
�سواء  ح��د  على  منها  والداخلية  اخل��ارج��ي��ة  ال�سياحة  وتطوير  ت�سجيع 
داخل  والرخاء  وال�ستقرار  والتعاون  وال�سلم  الأمل  مبادئ  لتعميق  اأداة 

املجتمع والدولة ويف علقاتنا مع العامل اأجمع.
هنيئا للعامل بيوم ال�سياحة العاملي ودوما على طريق التوا�سل والتاآلف 

وكل عام واجلميع بخري  . 

هيئة كهرباء ومياه دبي تبحث تعزيز 
التعاون مع ال�سويد يف جمال الطاقة

••  دبي-وام:

بحث �سعادة �سعيد حممد الطاير ع�سو جمل�س الدارة 
دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي  والرئي�س  املنتدب 
وزيرة  يورلينغ  اإي���وا  معايل  برئا�سة  �سويدي  وف��د  م��ع 
جمال  يف  امل�سرتك  التعاون  تعزيز  ال�سويدية  التجارة 
الطاقة. جاء ذلك خلل لقاء �سعادته مع الوفد الذي 
الوزيرة  م�ست�سار  اأه��ل�����س��ون  ج��و���س��ت��اف  م��ن  ك��ل  ���س��م 
وجو�سا كار نائبة مدير بوزارة اخلارجية ملنطقة ال�سرق 
ال�سويد  مملكة  �سفري  ثي�سليف  ي��ان  و�سعادة  الأو���س��ط 
لدى الدولة وبيا رويد نائب رئي�س البعثة الدبلوما�سية 
باأبوظبي و�سريف �سيد نائب  يف �سفارة مملكة ال�سويد 
وال�ستثمار  ل��ل��ت��ج��ارة  ال�����س��وي��دي  املجل�س   - ال��رئ��ي�����س 
بودين  وفريدريك  وافريقيا  الو�سط  ال�سرق  منطقة 
دبي.  يف  وال�ستثمار  للتجارة  ال�سويدي  املجل�س  م��ن 
اإبراهيم  الدكتور يو�سف  الهيئة  اللقاء من قبل  ح�سر 
الأك�����رف ال��ن��ائ��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��رئ��ي�����س ل��ق��ط��اع امل����وارد 
مدير  خ��ال��د  حممد  وداوود  الأع��م��ال  ودع���م  الب�سرية 
مدير  نائب  عبداهلل  واأحمد  التجارية  ال�سوؤون   - اأول 
اأول قطاع الت�سويق والإت�سال املوؤ�س�سي. ورحب �سعادة 

اأهمية  ال��زائ��ر م��وؤك��دا  ب��ال��وف��د  ال��ط��اي��ر  �سعيد حم��م��د 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  ب��ني  امل�سرتك  التعاون  تعزيز 
تعزز  من�سة  ت�سكيل  واأهمية  ال�سويد  ومملكة  املتحدة 
التوا�سل مع امل�ستثمرين وال�سركات ال�سويدية وتو�سيع 
اآفاق التعاون لتوفري فر�س الإ�ستثمار يف قطاع الطاقة 
املختلفة  ال��ط��اق��ة  م�����س��ادر  لتنويع  ت�سعى  ال��ت��ي  ب��دب��ي 
وت��ع��زي��ز ���س��دارت��ه��ا ك��م��رك��ز ع���امل���ي ل��ل��م��ال والع���م���ال 
وا�ستعر�س  الأخ�سر.  والقت�ساد  وال�سياحة  والتجارة 
واإجنازاتها  الهيئة  م�ساريع  اأحدث  الوفد  امام  �سعادته 
ال��ف��ع��ال يف  امل��ح��ل��ي وال��ع��امل��ي ودوره����ا  ع��ل��ى ال�سعيدين 
تعزيز التنمية امل�ستدامة يف اإمارة دبي. واأطلع �سعادته 
ال��وف��د ال���زائ���ر ع��ل��ى ال���س��ت��ع��دادات اجل���اري���ة لإط���لق 
الدورة ال�سابعة ع�سر ملعر�س تكنولوجيا املياه والطاقة 
والبيئة - ويتيك�س 2015 - يف الفرتة من 21 حتى 
للموؤمترات  الدويل  دبي  مركز  يف   2015 اأبريل   23
الثانية  ال���دورة  م��ع  بالتزامن  ي��ق��ام  وال���ذي  وامل��ع��ار���س 
موؤكدا   ..  2015 الأخ�سر  للإقت�ساد  العاملية  للقمة 
اأن معر�س ويتيك�س عزز مكانته كمن�سة مثالية لعر�س 
ومناق�سة موا�سيع هامة ت�سمل املياه والطاقة وحماية 

املوارد الطبيعية والتنمية امل�ستدامة. 

الذهب يتجه لوقف خ�سائر ا�ستمرت 3 اأ�سابيع
•• �شنغافورة-رويرتز:

وا�سل الذهب ام�س مكا�سب الليلة 
ق��ب��ل امل��ا���س��ي��ة وب����دا ب�����س��دد وقف 
م��وج��ة خ�����س��ائ��ر ا���س��ت��م��رت لثلث 
الأ�سهم  انخفا�س  بفعل  اأ���س��اب��ي��ع 
النزول  خطر  يواجه  م��ازال  لكنه 
دولر   1200 املهم  امل�ستوى  عن 
ل��لأوق��ي��ة )الأون�������س���ة( م��ع اجتاه 
الدولر لتحقيق مكا�سب للأ�سبوع 
ال�ساعة  وب��ح��ل��ول  ع�����س��ر  احل����ادي 
ارتفع  جرينت�س  بتوقيت   0717
ال�سعر الفوري للذهب 0.3 باملئة 
للأوقية  دولر   1226.40 اإىل 
باملئة  واح��د  نحو  لل�سعود  ليتجه 

هذا الأ�سبوع.

باملئة   0.5 ارت���ف���ع  ال���ذه���ب  ك����ان 
�سعر  اأدن��ى  من  منتع�سا  اخلمي�س 
 1206.85 اأ����س���ه���ر  ت�����س��ع��ة  يف 
دولر الذي لم�سه يف وقت �سابق 
امل�ستثمرين  من اجلل�سة مع قيام 
ب�����س��راء امل���ع���دن ك��م��لذ اآم����ن اإثر 

تراجع حاد للأ�سهم الأمريكية.
وق���ال امل��ت��ع��ام��ل��ون اإن ال��ذه��ب قد 
وهو  دولر   1200 ع��ن  ي��رتاج��ع 
�سيوقد  مما  مهم  نف�سي  م�ستوى 
�����س����رارة م���زي���د م���ن ال��ب��ي��ع وق���ال 
املتعاملني  ك��ب��ري  ل��وي��ن��ج  رون���ال���د 
ت�سيونغ يف ه��وجن كوجن  ل��دى يل 
الإقبال  ي�سعف  ال��ق��وي  ال����دولر 
مكا�سب  اأن  م�سيفا  ال��ذه��ب  على 
امل��ع��دن ق��د ت��ك��ون ق�����س��رية الأمد 

باملئة   0.9 ال���ف�������س���ة  وق�����ف�����زت 
للأوقية  دولر   17.61 اإىل 

باملئة   0.7 ال���ب���لت���ني  وارت����ف����ع 
وتقدم  دولر   1314.24 اإىل 

م�سجل  ب��امل��ئ��ة   0.8 ال���ب���لدي���وم 
للأوية. دولر   805.72

الدولر يتجه لل�سعود لالأ�سبوع احلادي ع�سر
•• لندن-رويرتز:

الني  ال���دولر تقدمه مقابل  ع��اود 
وعدة عملت رئي�سية اأخرى ام�س 
احلادي  للأ�سبوع  لل�سعود  ليتجه 
مكا�سب  م���وج���ة  اأط������ول  يف  ع�����س��ر 
منذ عام 1971.. وا�ستقر اليورو 
املبكرة  الأوروب����ي����ة  امل���ع���ام���لت  يف 
مبتعدا  دولر   1.2749 ع��ن��د 
عامني  نحو  م�ستوى يف  اأدن��ى  عن 
�سجله  ال��ذي  دولر   1.26955
موؤ�سر  و���س��ج��ل  اخل��م��ي�����س.  اأم�������س 
العملة  ق��وة  ال��ذي يقي�س  ال���دولر 
اأمام �سلة عملت رئي�سية م�ستوى 
اأعلى  م����ن  ف��ح�����س��ب  ب��ق��ل��ي��ل  اأق������ل 
م�ستوى يف اأربع �سنوات 85.485 

الذي بلغه يوم اخلمي�س.

 0.2 الأمريكية  العملة  وارتفعت 
بعد  ي��ن   108.985 اإىل  ب��امل��ئ��ة 
لتظل   108.47 اإىل  تراجعت  اأن 

�سنوات  ���س��ت  يف  ���س��ع��ر  اأع���ل���ى  دون 
الأ�سبوع عندما  الذي �سجلته هذا 

جتاوزت 109 ينات.

تــوقع ارتفــاع نـ�سبة الــقرو�ش املــتعرثة يف غــزة
•• غزة-وكاالت:

باأعمال  القائمة  )املوؤ�س�سة  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  حمافظ  ق��ال 
ن�سبة  ارتفاع  يتوقع  اإن��ه  ال��وزي��ر،  الفل�سطيني(،جهاد  املركزي  البنك 
تعرث القرو�س امل�سرفية خلل الفرتة املقبلة، ب�سبب تداعيات احلرب 

على قطاع غزة.
الأول من  الن�سف  نهاية  بلغت حتى  التعرث  ن�سبة  اأن  الوزير  واأ�ساف 
العام اجلاري، نحو %2.9، و�سط توقعات باأن تبلغ 4 - %4.5 خلل 
الفرتة املقبلة، ب�سبب توقعاتنا بعدم مقدرة املقرت�سني من قطاع غزة 

على ت�سديد الأق�ساط ال�سهرية خلل العام املقبل .

وت��ع��ر���س ق��ط��اع غ��زة يف ال��ث��ام��ن م��ن يوليو مت��وز امل��ا���س��ي، اإىل حرب 
للبنية  كامل  بتدمري  انتهت  يوماً،   51 ا�ستمرت  اإ�سرائيلية  ع�سكرية 
بح�سب  500 م�سنع،  اأك��رث من  ودم��رت  للقطاع،  والفوقية  التحتية 
ال�سهر  والإ���س��ك��ان منت�سف  ال��ع��ام��ة  الأ���س��غ��ال  ع��ن وزارة  ���س��ادر  ب��ي��ان 

اجلاري، بينما بلغت البطالة 50%.
الن�سبة  ف��اإن   ،4.5% اإىل  ارتفعت  لو  التعرث  ن�سبة  اأن  الوزير  واعترب 
تعرث  ن�سبة  لأن متو�سط  العامل،  دول  �ستبقى منخف�سة، مقارنة مع 
القرو�س عاملياً هي %6، ونحن لن ن�سل اإىل هذا احلد ويبلغ اإجمايل 
غ���زة، حتى  ق��ط��اع  للمقرت�سني يف  ال��ب��ن��وك  ال��ت��ي منحتها  ال��ق��رو���س 
اأرقام  537 مليون دولر، بح�سب  اآب-املا�سي، قرابة  اأغ�سط�س  نهاية 

مطلع  الفل�سطينية،  النقد  �سلطة  وطلبت  الفل�سطينية  النقد  �سلطة 
اأق�ساط  ت��اأج��ي��ل  فل�سطني،  يف  العاملة  ال��ب��ن��وك  م��ن  اجل���اري  ال�سهر 
القرو�س امل�ستحقة على عملء امل�سارف من قطاع غزة، خلل احلرب 

الإ�سرائيلية.
وقالت �سلطة النقد حينها، اإنه جرى الطلب من كافة اإدارات امل�سارف 
تاأجيل اأق�ساط القرو�س امل�ستحقة، اأو التي �ست�ستحق على املقرت�سني 
)اأف������راد، م��وؤ���س�����س��ات و���س��رك��ات( م��ن��ذ ب��داي��ة احل���رب الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة يف 
يتم  اأن  على  اجل���اري،  ال��ع��ام  نهاية  وحتى  املا�سي،  يوليو  مت��وز  �سهر 
املمنوحة  القرو�س  اإجمايل  وبلغ  القادم  العام  مطلع  جدولتها  اإع��ادة 
للفل�سطينيني يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، نحو 4.7 مليار دولر، 

دولر  مليار   8.97 ب�  املقدرة  الودائع  اإجمايل  ت�سكل %53 من  وهي 
اأمريكي، حتى نهاية ال�سهر املا�سي.

وك�سف الوزير، ملرا�سل الأنا�سول خلل وقت �سابق من ال�سهر اجلاري، 
عن مقرتح تنوي �سلطة النقد تقدميه خلل فعاليات موؤمتر املانحني 
لإعادة  القادم،  ال�سهر  منت�سف  معاً،  واأو�سلو  القاهرة  يف  عقده  امل��راد 
املقرتح  اإن  وقال  واملتو�سطة  ال�سغرية  القت�سادية  للم�ساريع  احلياة 
املوؤمتر، �سندوق ل�سمان  امل�ساركة يف  الدول  اإحدى  اإن�ساء  ين�س على 
القرو�س، يتم من خلله قيام غزيني باحل�سول على قرو�س مل�ساريع 
اإنتاجية من البنوك، بحيث متول امل�سارف هذه امل�ساريع، بينما تقوم 

موؤ�س�سة دولية ب�سمانها.

مفاو�سات ماراتونية يف اإير فران�ش ب�ساأن اإ�سراب الطيارين
•• باري�ص-اأ ف ب:

ب��داأ اط��ول ا�سراب يف اير فران�س 
ام�����س ي��وم��ه ال���ث���اين ع�����س��ر فيما 
ماراتونية  م���ف���او����س���ات  ت�����س��ت��م��ر 
والطيارين  الدارة  ب���ني  ���س��ع��ب��ة 
ف���ر����س وجهة  ع���ل���ى  امل�����س��م��م��ني 
تران�سافيا  م�سروع  ب�ساأن  نظرهم 
البطاقات  با�سعار  اخلا�س  الفرع 

املتدنية يف فرن�سا.
ت��زاي��د وت��رية العمل وتدين  وم��ع 
ن����ه����اي����ة اخل����دم����ة  ال�������روات�������ب يف 
الجتماعية  امل���ن���اف���ع  وت��ن��اق�����س 
ت�سبح  ان  ال����ط����ي����ارون  ي��خ�����س��ى 
املتدين  ال��ف��رع  يف  العمل  ظ���روف 
ال�سركة  يف  املتبع  املعيار  ال�سعار 
اير  يف  طيار  اي  يقبل  فلن  الم.  
تران�سافيا  اىل  ال��ذه��اب  ف��ران�����س 
ع��ق��د عمل  اب����رام  ف��ر���س عليه  ان 
ج��دي��د يف ه���ذا ال���ف���رع، ه���ذه هي 
النقابة  ت��ك��رره��ا  ال��ت��ي  ال��ر���س��ال��ة 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ط��ي��اري��ن ال��ت��ي متثل 
لتربير  امل��ه��ن��ة  ه���ذه  اه���ل  غالبية 

موا�سلة حتركها.
وهي تطالب باحل�سول على عقد 
موحد للطيارين يطبق يف جميع 

اىل  المل���ان���ي���ة،  ل��وف��ت��ه��ان��زا  وراء 
ايجاد موقع لها يف �سوق البطاقات 
املنخف�سة ال�سعار وعلى ال�سعيد 
املجموعة  ت��ه��دف  ال���س��رتات��ي��ج��ي 
 2020 ب��رف��ورم  م�سروعها  م��ن 
يف  �سيحل  ال���ذي   )2020 )اداء 
مكان  املقبل  الثاين-يناير  كانون 
تران�سفورم  الهيكلة  اع���ادة  خطة 
 )2015 )ال����ت����ح����ول   2015
�سوق  يف  ت���اأخ���ره���ا  ت��ع��وي�����س  اىل 
البطاقات الرخي�سة امام راين اير 
و ايزيجت ال�سركتني البارزتني يف 

هذا ال�سوق يف اوروبا.
الطيارون  يخو�سه  الذي  والنزاع 
يت�سبب  زال  م���ا  الط�������ول،  وه����و 
اجلوي.  النقل  حركة  با�سطراب 
وتعتزم ال�سركة تاأمني نحو ن�سف 
على   )48%( امل��ق��ررة  رح��لت��ه��ا 
امل�����س��ت��وى ال��وط��ن��ي اجل��م��ع��ة، وهو 
رقم مماثل ليوم اخلمي�س واليام 

ال�سابقة.
ايلول-  15 الم��ر منذ  ه��و  وكما 
من  الول  ال����ي����وم  يف  ���س��ب��ت��م��رب 
امل�سربون  ���س��ي��ب��ق��ى  ال���ت���ع���ب���ئ���ة، 
بح�سب   58% اي  ال���غ���ال���ب���ي���ة 
ال�سركة  اع��ل��ن��ت��ه��ا  ال��ت��ي  الرق������ام 

اي��ر فران�س- كي  ف��روع جمموعة 
بالعقد  ���س��ب��ي��ه  ل���ل���ط���ريان،  ام  ال 

ال�ساري حاليا لدى اير فران�س.
م��ن طاولة  الخ����رى  اجل��ه��ة  ويف 
غري  الدارة  ت���ب���دو  امل���ف���او����س���ات 
عازمة على الت�سحية بطموحاتها 
با�سعار  اجل���وي  ال��ن��ق��ل  يف جم���ال 
ت�ستفيد  ان  ميكن  حيث  خمف�سة 
رئي�س  بح�سب  النمو  ف��ر���س  م��ن 
ال  فران�س-كي  اي��ر  ادارة  جمل�س 

ام الك�سندر دو جونياك.
جمموعة  ادارة  جمل�س  اك��د  وق��د 
دعمه  ام  ال  ف���ران�������س-ك���ي  اي�����ر 
اجتماع  اث���ن���اء  ل������لدارة  ال��ك��ام��ل 
من  بالرغم  اخلمي�س  م�ساء  عقد 

ال�سراب.
ل��ل��م��ج��م��وع��ة ان  ب���ي���ان  وج������اء يف 
امل��ج��ل�����س ع��رب ع��ن دع��م��ه الكامل 
الدارة:  قدمته  ال���ذي  ل��لق��رتاح 
م��وا���س��ل��ة الع�����داد ل��رتان�����س��اف��ي��ا-
فرن�سا يف بيئة اقت�سادية تناف�سية 
ومرتافقة مع �سمانات، وا�ستئناف 

عمل الطيارين على الفور .
الفرن�سية  امل���ج���م���وع���ة  وت���ط���م���ح 
التي  اجل����وي،  للنقل  ال��ه��ول��ن��دي��ة 
حت��ت��ل امل��رت��ب��ة ال��ث��ان��ي��ة يف اوروب����ا 

)مقابل %62 اخلمي�س(.
املاراتونية  املفاو�سات  ب��داأت  وق��د 
م�ساء الربعاء بعد ان دعت الدارة 
للطيارين  امل��م��ث��ل��ت��ني  ال��ن��ق��اب��ت��ني 
للطيارين  ال��وط��ن��ي��ة  )ال��ن��ق��اب��ة 
ونقابة طياري اير فران�س( لتعلن 
تران�سافيا  م�سروعها  �سحب  لها 
ولي�س  ال������ف������ور  ع����ل����ى  ي�����������وروب 

تران�سافيا فرن�سا.
وهي اول نقطة ي�سجلها امل�سربون 
لكنها لي�ست نهاية املعركة بالن�سبة 
التي  للطيارين  الوطنية  للنقابة 
ت��ق��ود ح��رك��ة الح��ت��ج��اج وتطالب 
تران�سافيا  ح�����ول  ب��ت��و���س��ي��ح��ات 

فرن�سا .
امل�سروع  ع����ن  ال��ت��خ��ل��ي  وي�����س��ك��ل 
لكنه  ����س���رط���ا لزم������ا  الوروب����������ي 
غ��ري ك���اف ل��ل��رتاج��ع ع��ن الدعوة 
غيوم  ب���ح�������س���ب  ال�������س������راب  اىل 
اثار  وقد  با�سمها  املتحدث  �سميد 
ا���س��ت��م��رار احل����راك ا���س��ت��ي��اء لدى 

الفئات الخرى من املوظفني.
امل�سيفات  ل����دى  ���س��ع��ور  ف��ه��ن��اك 
على  وامل����وظ����ف����ني  وامل�������س���ي���ف���ني 
دف��ع��وا ثمنا اكرب  ب��ان��ه��م  الر�����س 
م���ن ال���ط���ي���اري���ن يف خ��ط��ة اع����ادة 

2015 التي  الهيكلة تران�سفورم 
ترجمت بالغاء حواىل %10 من 

الوظائف.
وي��ت��وق��ع ب��رون��و ن��ي��غ��ر م��ن نقابة 
الحت��������اد ال���ف���رن�������س���ي ل���ل���م���لك-
)�سيه  ل���ل���ك���وادر  ال���ع���ام  والحت������اد 
تكون  ان  �سيه(  جيه  ايه-�سيه  اف 
مرحلة  ال�سراب  بعد  ما  مرحلة 
ت�����س��ع��ب ج����دا ادارت����ه����ا ع��ل��ى اثر 
ال��ت��م��زق يف عائلة اي��ر ف��ران�����س يف 

هذا النزاع.
وقالت بياتري�س لي�ستيك النقابية 
يف الحتاد الفرن�سي الدميقراطي 
كلما  ال�سراب  ا�ستد  كلما  للعمل 
�سي�سطر  التي  الفاتورة  ارتفعت 
بجهود  قمنا  لدفعها.  امل��وظ��ف��ون 
على مدى �سنتني وكل �سيء تبخر 

يف ع�سرة ايام .
وي���ب���دو ان ح����راك ال��ط��ي��اري��ن مل 
وا�سار  العام.  ال��راأي  بتاأييد  يحظ 
ا���س��ت��ط��لع ل��ل��راأي ل��ت��ل��در-ال �سي 
اخلمي�س  ن�سر  واي  اأي-اوب��ن��ي��ون 
اىل ان اكرث من ثلثي الفرن�سيني 
ي��ع��ت��ربون ا���س��راب��ه��م غ��ري مربر، 
راأي  ع������ن   30% ع������رب  ف���ي���م���ا 

معاك�س.

الأ�سهم الأوروبية ترتاجع بعد خ�سائر اأمريكية 
•• لندن-رويرتز:

تراجعت الأ�سهم الأوروبية مقرتبة من اأدنى م�ستوياتها 
يف �سهر باملعاملت املبكرة ام�س حيث دفعت عمليات بيع 
اإىل  امل�ستثمرين  الأمريكية والآ�سيوية  الأ�سهم  حادة يف 

التم�سك باحلذر يف اآخر جل�سات الأ�سبوع.
تراجع  جرينت�س  بتوقيت   0708 ال�����س��اع��ة  وب��ح��ل��ول 
الأوروبية  ال�سركات  لأ�سهم   300 يوروفر�ست  موؤ�سر 
الكربى 0.2 باملئة اإىل 1370.02 نقطة بعد اأن بلغ 

يف اجلل�سة ال�سابقة اأدنى م�ستوياته يف نحو �سهر.
الأول  اأم�س  ح��ادة  خ�سائر  الأمريكية  الأ�سهم  وتكبدت 

500 م���ن اأكرب  ب����ورز  وع���ان���ى م��وؤ���س��ر ���س��ت��ان��درد ان����د 
انخفا�س ليوم واحد منذ يوليو متوز مع انحدار اأ�سهم 
اأبل وارتفاع الدولر اإىل اأعلى م�ستوى يف اأربع �سنوات. 
بني  الرئي�سية  الأمريكية  الأ�سهم  موؤ�سرات  وتراجعت 

باملئة. و1.9   1.5
�سنوات  اأرب��ع  يف  م�ستوياته  اأعلى  قرب  ال��دولر  وا�ستقر 
اأمام �سلة عملت رئي�سية وبدا ب�سدد مزيد من املكا�سب 
بف�سل عائده املرتفع قيا�سا اإىل اليورو والذي بلغ اأعلى 
اأوروب��ا فتح موؤ�سرا  اأنحاء  15 عاما. ويف  م�ستوياته يف 
فاينن�سال تاميز 100 الربيطاين وداك�س الأملاين على 

انخفا�س 0.1 باملئة بينما ا�ستقر كاك 40 الفرن�سي.

ارتفاع الدين اخلارجي 
لل�سني اإىل 907 مليارات 

•• بكني-رويرتز:

قالت الهيئة املنظمة لل�سرف الأجنبي يف ال�سني ام�س اإن الديون اخلارجية 
حزيران  يونيو  بنهاية  دولر  مليار   907.2 اإىل  ارتفعت  للبلد  القائمة 
وقالت الإدارة العامة لل�سرف الأجنبي يف موقعها على النرتنت اإن حوايل 
80 باملئة من الديون الأجنبية ذات اآجال ا�ستحقاق ق�سرية و�سبق اأن طلب 
امل�سوؤولون ال�سينيون من البنوك تقلي�س الديون اخلارجية ق�سرية الأجل 

ملخاوف من اأنها تغذي تدفقات الأموال ال�ساخنة.
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الإمارات جتدد دعمها لتعزيز انت�سار م�ساريع وحلول الطاقة املتجددة من �سمن مزيج متنوع مل�سادر الطاقة

••  نيويورك-وام:

العربية  الإم������ارات  وف���د  ���س��ارك   
لتغري  ال����ق����ادة  ق��م��ة  امل���ت���ح���دة يف 
املناخ التي تعد اأرفع اجتماع دويل 
ال�سنوات  م��دار  على  ال�ساأن  بهذا 
اخل����م���������س الأخ��������������رية. وع����ق����دت 
اجتماعات  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن  القمة 
املتحدة  ل��لأمم  العامة  اجلمعية 
ي��رتاأ���س �سمو  ن��ي��وي��ورك حيث  يف 
ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان 
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة وف��د ال��دول��ة يف 
اج��ت��م��اع��ات اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة يف 
دورت��ه��ا احل��ال��ي��ة. وج����ددت دولة 
ال��ق��م��ة دعمها  الإم�������ارات خ����لل 
وحلول  م�ساريع  انت�سار  لتعزيز 
م����ن �سمن  امل����ت����ج����ددة  ال���ط���اق���ة 
الطاقة..  مل�����س��ادر  م��ت��ن��وع  م��زي��ج 
ال�ستخدام  اأهمية  على  و���س��ددت 
الطاقة..  ك��ف��اءة  وتعزيز  الأم��ث��ل 
للجهود  ت��اأي��ي��ده��ا  ع���ن  واأع���رب���ت 
التطوعية الهادفة اإىل احلد من 
امل���ن���اخ. وهدفت  ت��غ��ري  ت��داع��ي��ات 
ال��ق��م��ة ال��دول��ي��ة ال��ت��ي دع���ا اإليها 
م����ع����ايل ب������ان ك����ي م������ون الأم������ني 
امل��ت��ح��دة اإىل ح�سد  ل���لأمم  ال��ع��ام 

كبرية يف عدد من م�ساريع الطاقة 
والتي  والعاملية  املحلية  املتجددة 
حاليا  الإن��ت��اج��ي��ة  طاقتها  ت�سل 
1 جيجاوات. ويف �سياق  اإىل نحو 
املتحدة  ال��ولي��ات  اأك���دت  مت�سل 
ال�سني  وج��م��ه��وري��ة  الأم��ري��ك��ي��ة 
على  بالعمل  التزامهما  ال�سعبية 
خف�س انبعاثات الغازات املت�سببة 
ب���ظ���اه���رة الح���ت���ب���ا����س احل�����راري 
علما باأنهما اأكرب مت�سببني بهذه 
العامل.  م�ستوى  على  النبعاثات 
باراك  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  وك���ان 
القمة  اأمام  اأ�سار يف كلمته  اأوباما 
اإىل اأن  تغري املناخ ي�سري ب�سرعة 
تتخطى جهود الت�سدي له لذلك 
املتحدة  ال����ولي����ات  ع��ل��ى  ي��ت��ع��ني 
يتحمل  اأن  وال�سني  الأمريكية 
القدر الأكرب من امل�سوؤولية جتاه 
ت��ل��ك امل�����س��األ��ة . واأك����د م��ع��ايل بان 
ال��ع��امل اتفقوا  اأن ق���ادة  ك��ي م��ون 
املناخ  تغري  اأن  على  القمة  خ��لل 
اإحلاحا يف  الأك��رث  الق�سية  ميثل 
ع�سرنا احلايل واأن ذلك يتطلب 
من  للحد  جريئة  خطوات  اتخاذ 
النبعاثات واأنهم �سيقودون كافة 

اجلهود الداعمة لهذا التوجه. 

اتفاقية  لإب��رام  ال�سيا�سي  التاأييد 
املناخ  تغري  ب�ساأن  ج��دي��دة  عاملية 
والتي �ستتم مناق�ستها يف باري�س 
و�سهدت   .  2015 دي�����س��م��رب  يف 
القمة ح�سور ما يزيد على 120 
واحلكومات  ال����دول  روؤ����س���اء  م��ن 
جمموعة  ع��ن  الإع���لن  وتخللها 
م������ن ال�����ت�����داب�����ري وال���������س����راك����ات 
الت�سدي  اإىل  الرامية  اجل��دي��دة 
املرتبطة  ال���ع���امل���ي���ة  ل��ل��ت��ح��دي��ات 

واملبعوث اخلا�س ل�سوؤون الطاقة 
اإن  اأك���د فيها   امل��ن��اخ كلمة  وت��غ��ري 
يف  ال���وزاري  الجتماع  ا�ست�سافة 
الإمارات  لدولة  اأتاحت  اأبوظبي 
ال��ق��ي��ام ب���دور حم���وري وف��اع��ل يف 
���س��ي��اغ��ة امل����ب����ادرات والإج�������راءات 
التطوعية التي مت الإعلن عنها 
هذا الأ�سبوع خلل قمة القادة.. 
ومتثل هذه املبادرات والإجراءات 
موؤ�سرا وا�سحا على تنامي التزام 

الطاقة  وت���ع���د   .. امل����ن����اخ  ت���غ���ري 
الأمثل  احل����ل  ح��ال��ي��ا  امل���ت���ج���ددة 
القت�سادية  اجل���دوى  حيث  م��ن 
ال��ب��ل��دان النامية  ال��ع��دي��د م��ن  يف 
ف�سل عما توفره من اآفاق واعدة 
للتنمية الجتماعية والقت�سادية 
على  معاليه  و���س��دد   . امل�ستدامة 
املجتمع  ج��ه��ود  ت�����س��اف��ر  اأه��م��ي��ة 
نعمل  اأن  ب��د  وق����ال ل  ال�����دويل.. 
معا ل�ستثمار الزخم القوي الذي 

القمة عقب  املناخ. وجاءت  بتغري 
امل�ستوى  ال��وزاري رفيع  الجتماع 
ب�ساأن تغري املناخ الذي ا�ست�سافته 
والذي  املا�سي  مايو  يف  اأب��وظ��ب��ي 
كان له دور هام يف �سياغة وتو�سيع 
ن���ط���اق امل�����ب�����ادرات والل���ت���زام���ات 
التي ج��رى الإع���لن عنها خلل 
القمة  ن���ي���وي���ورك. وخ����لل  ق��م��ة 
بن  �سلطان  الدكتور  األقى معايل 
دولة  وزير  اجلابر  �سلطان  اأحمد 

ق���ادة ال��ع��امل ب��ب��ذل ك��اف��ة اجلهود 
 . امل��ن��اخ  لتغري  للت�سدي  املمكنة 
واأ����س���اف م��ع��ال��ي��ه  ن��وؤك��د جمددا 
القناعة الرا�سخة لدولة الإمارات 
ت�سكل  امل���ت���ج���ددة  ال���ط���اق���ة  ب������اأن 
�سمن  الأهمية  متنامي  عن�سرا 
تعزيز  واأن  للطاقة  العاملي  املزيج 
الطاقة  وا�ستخدام  توليد  كفاءة 
هي عنا�سر اأ�سا�سية تتيح جلميع 
لتحديات  الت�سدي  ال��ع��امل  دول 

ال�سدد  هذا  ويف  القمة..  �سهدته 
العربية  الإم����������ارات  ���س��ت��وا���س��ل 
يف  للم�ساعدة  م�ساعيها  املتحدة 
تطوير واإطلق وتنفيذ مبادرات 
اأثرا  ت��رتك  اأن  �ساأنها  من  عملية 
اإيجابيا ملمو�سا يف خمتلف جهود 
والنهو�س  املناخ  لتغري  الت�سدي 
يذكر   . املتجددة  الطاقة  بقطاع 
اأن دولة الإمارات قامت من خلل 
ا�ستثمارات  ب�سخ  م�سدر  �سركة 

رو�سيا حتذر اأوروبا ب�ساأن الغاز لأوكرانيا

اإيران تدعو اأوبك اإىل منع تراجع الأ�سعار 

برنت قرب 97 دولرًا ويتجه 
لرتاجع اأ�سبوعي 

�سارب تلغي وظائف يف اأوروبا 
لإعادة الهيكلة

•• فرانكفورت-اأ ف ب:

نوفاك  الك�سندر  الرو�سي  الطاقة  وزي��ر  حذر 
اوكرانيا،  اىل  ال��رو���س��ي  ال��غ��از  بيع  مغبة  م��ن 
الملانية  ال�سحف  ام�����س  ن�سرتها  مقابلة  يف 
وكييف  مو�سكو  بني  املرتقبة  املحادثات  قبل 
والحت����اد الوروب����ي وق���ال ال��وزي��ر يف حديث 
هاندل�سبلت  المل��ان��ي��ة  الع���م���ال  ل�سحيفة 
اعادة  اي  على  تن�س  ل  ال�����س��اري��ة  ال��ع��ق��ود  ان 
يلتزموا  ان  ���س��رك��ائ��ن��ا  م���ن  ن���اأم���ل  ت�����س��دي��ر. 

ذلك  ان  واو���س��ح  بيننا  امل��ع��ق��ودة  ب��الت��ف��اق��ات 
ال�سحنات  و���س��ول  ي�سمن  ان  مي��ك��ن  وح����ده 

بدون انقطاع اىل امل�ستهلكني الوروبيني .
وياأتي ت�سريحه يف وقت من املقرر ان ت�ستاأنف 
اليوم اجلمعة يف برلني مفاو�سات بني الرو�س 
والوكرانيني والوروبيني حول �سحنات الغاز 

الرو�سي.
وت��ه��دف ه���ذه امل��ح��ادث��ات ال��ث��لث��ي��ة اىل حل 
اخل�����لف ب���ني ك��ي��ي��ف وم��و���س��ك��و ح����ول الغاز 
ال�����س��ح��ن��ات اىل الحت�����اد  و����س���م���ان و�����س����ول 

من   30% بن�سبة  يعتمد  ال���ذي  الوروب�����ي 
امداداته بالغاز على رو�سيا ومير ن�سفها عرب 
اوكرانيا. ويف منت�سف حزيران-يونيو قطعت 
رو�سيا امداداتها من الغاز اىل اوكرانيا التي 
�سركة  تفر�سها  التي  ال�سعار  زي���ادة  ترف�س 
غ���ازب���روم ال��رو���س��ي��ة ال��ع��م��لق��ة ع��ل��ى خلفية 
الزمة بني كييف ومو�سكو ما ادى اىل تراكم 
مليار  تقدر ب5،3  م�ستحقات غري مدفوعة 
اننا  ن��وف��اك  وا���س��اف  رو���س��ي��ا.  بح�سب  دولر 
بدفع  ال��ف��ور  على  املطالبة  ل��ع��دم  م�ستعدون 

ه����ذه امل�����س��ت��ح��ق��ات. وع���ل���ى جم��م��وع��ة ن��ف��ط-
الفور  على  دولر  مليار  دف��ع  الوكرانية  غ��از 
بقية  هيكلة  اع���ادة  م��ن  ذل��ك  بعد  و�سنتمكن 
الدين واكد اي�سا ا�ستعداده لعادة تقدير هذا 
ل�سعر  الدين على �سوء ح�سم جديد مقرتح 
ال��غ��از امل��ب��اع لوك��ران��ي��ا وال���س��ب��وع املا�سي اكد 
ورئي�س  بوتني  ف��لدمي��ري  ال��رو���س��ي  الرئي�س 
املفو�سية الوروبية جوزيه مانويل باروزو يف 
ات�سال هاتفي على اهمية موا�سلة احلوار يف 

ما يتعلق ب�سحنات الغاز الرو�سي اىل اوروبا.

•• دبي-رويرتز:

ام�س  الإيرانية على النرتنت  النفط  قال موقع وزارة 
اإن الوزير بيجن زنغنه طالب الدول الأع�ساء يف اأوبك 
من  م��زي��د  دون  للحيلولة  م�����س��رتك��ة  ب��ج��ه��ود  ب��ال��ق��ي��ام 
النخفا�س يف اأ�سعار اخلام وقال زنغنه يف �سوء الجتاه 
اأوبك  النزويل للأ�سعار ينبغي على الدول الأع�ساء يف 
ا�ستقرار  زعزعة  لتفادي  الإن��ت��اج  �سبط  على  تعمل  اأن 

الأ�سعار اأكرث من ذلك. 
يتجه  لكنه  ام�����س  للربميل  دولرا   97 ق���رب  وب��رن��ت 
حيث  اأ�سابيع  اأرب��ع��ة  يف  الثالث  للأ�سبوع  للنخفا�س 
حم��ت الإم�������دادات ال���وف���رية م��ك��ا���س��ب الأ���س��ع��ار واألقت 
ال�سحنات جراء  القلق من تعطل  بظللها على بواعث 

التوترات املت�ساعدة يف ال�سرق الأو�سط.
امل�سدرة  البلدان  منظمة  ل��دول  النفط  وزراء  ويجتمع 
للبرتول اأوبك يف فيينا يوم 27 نوفمرب ت�سرين الثاين 
للنظر يف تعديل هدف الإنتاج البالغ 30 مليون برميل 
يوميا. ومن املرجح اأن تبقي ال�سعودية اأكرب بلد م�سدر 
للنفط يف العامل والع�سو ذو الثقل يف اأوبك اإنتاجها من 
اخلام م�ستقرا لنهاية ال�سنة حيث من املتوقع اأن يزيد 
على  املحلي  الطلب  ويرتاجع  املحلي  النفط  ا�ستهلك 
العام  الأم���ني  ال��ب��دري  ك��ان عبد اهلل  ال�ستاء.  اخل��ام يف 
اإنتاج  يبلغ  اأن  يتوقع  اإن��ه  املا�سي  الأ���س��ب��وع  ق��ال  لأوب���ك 

املنظمة نحو 29.50 مليون برميل يوميا يف 2015 
يهون  النعيمي  علي  ال�سعودي  ال��ب��رتول  وزي��ر  اأن  وب��دا 
الفرتة  يف  النفط  اأ�سعار  تراجع  اإزاء  القلق  بواعث  من 
الأخ�����رية. ويف الأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي اأب��ل��غ م�����س��در خليجي 
رويرتز اأن الطلب �سيتعافى يف الربع الأخري من العام 

لكن الأ�سعار قد تظل دون 100 دولر للربميل.
عن  املا�سية  القليلة  الأ���س��اب��ي��ع  يف  ال�سعر  ت��راج��ع  لكن 
اأوبك  تف�سله  ال���ذي  ل��ل��ربم��ي��ل  دولر   100 م�����س��ت��وى 
اإن��ت��اج ليبيا و�سط طلب  وارت��ف��اع الإم����دادات م��ع زي���ادة 
اآ���س��ي��وي اأ���س��ع��ف م��ن امل��ت��وق��ع اأث���ار امل��خ��اوف ب��ني بع�س 
اإن ت�سريحات البدري  م�سدري النفط. وقال حمللون 
انخفا�س  م��ن  ق��ل��ق  اأوب����ك  يف  البع�س  اأن  ع��ل��ى  م��وؤ���س��ر 
اأوبك  منتجي  �ساأن  �ساأنها  الريا�س  وت�ستطيع  الأ�سعار 
اخلليجيني الآخريني التاأقلم مع �سعر عند 90 دولرا 
اأن حققت فوائ�س بف�سل  اأقل ل�سهور بعد  اأو  للربميل 
ارتفاع الأ�سعار معظم فرتات الن�سف الأول من ال�سنة.

لكن م�سدرين اآخرين مثل اإيران ع�سو اأوبك اأو رو�سيا 
امل��ن��ت��ج ال��ك��ب��ري غ��ري ال��ع�����س��و يف امل��ن��ظ��م��ة ق��د يواجهون 
احلالية  الأ���س��ع��ار  م�ستويات  عند  امل��ي��زان��ي��ات  يف  ع��ج��زا 
نظرا لعتمادهم الكثيف على مبيعات اخلام كان موقع 
قوله  كبري  م�����س��وؤول  ع��ن  نقل  الإي��ران��ي��ة  النفط  وزارة 
دولرا   90 اإىل  ال�سعر  تراجع  يتوقع  اإن��ه  الثلثاء  يوم 

للربميل قبل نهاية العام.
•• �شنغافورة-رويرتز:

ا�ستقر خام برنت قرب 97 دولرا للربميل ام�س لكنه 
اأ�سابيع  اأربعة  يف  الثالث  للأ�سبوع  الرتاجع  اإىل  يتجه 
حيث حمت الإمدادات الوفرية مكا�سب الأ�سعار واألقت 
ب��ظ��لل��ه��ا ع��ل��ى امل���خ���اوف م��ن ت��ع��ط��ل ال�����س��ح��ن��ات جراء 

التوترات املت�ساعدة يف ال�سرق الأو�سط.
وال�سواريخ  ال��ط��ائ��رات  اإن  م��راق��ب��ة  جم��م��وع��ة  وق��ال��ت 
اأنه  يبدو  فيما  �سوريا  �سرق  يف  نفطية  حقول  �سربت 
داع�س  تنظيم  م�سلحي  ع��ل��ى  اأم��ري��ك��ي��ة  ب��ق��ي��ادة  ه��ج��وم 
اأه���داف داع�س  ال��غ��ارات اجل��وي��ة على  وت��رية  وت�سارعت 
الفرن�سية  امل��ق��ات��لت  ان�سمام  م��ع  و���س��وري��ا  ال��ع��راق  يف 

التحالف  دخ����ول  اإىل  ب��ري��ط��ان��ي��ا  و���س��ع��ي  ال��ع��م��ل��ي��ة  اإىل 
امل�ستثمرين مازالوا  الذي تقوده الوليات املتحدة لكن 
ي��ه��ون��ون م��ن امل��خ��اط��ر و���س��ط اإن���ت���اج ع��امل��ي ق���وي يفوق 
الطلب مع قيام ليبيا بزيادة الإمدادات ويف ظل تباطوؤ 
ال�ساعة  اأوروب��ا وال�سني. وبحلول  النمو القت�سادي يف 
ت�سليم  برنت  �سعر  ارتفع  جرينت�س  بتوقيت   0649
نوفمرب ت�سرين الثاين ت�سعة �سنتات اإىل 97.09 دولر 
للربميل. كانت اأ�سعار عقد اأقرب ا�ستحقاق تراجعت اإىل 
م�ستوياتها  اأدنى  م�سجلة  الأربعاء  يوم  دولر   95.60
منذ يوليو متوز 2012.. ونزل اخلام الأمريكي �سنتا 
لتحقيق  متجها  للربميل  دولر   92.52 اإىل  واح���دا 

زيادة متوا�سعة للأ�سبوع الثاين على التوايل.
•• طوكيو-رويرتز:

 300 لإلغاء  �ست�سعى  اإنها  ام�س  اليابانية  �سارب  قالت 
وظ��ي��ف��ة يف اأوروب������ا واإق���ام���ة ع��لق��ات ت��ع��اون يف جمال 
الإلكرتونيات املنزلية مع �سركتني يف املنطقة وذلك يف 

م�سعى جديد لإعادة هيكلة عملياتها الأوروبية.
�ستمنح حق  اإن��ه��ا  الإل��ك��رتون��ي��ات  �سناعة  �سركة  وق��ال��ت 
ا���س��ت��خ��دام علمتها ال��ت��ج��اري��ة لأج��ه��زة ال��ت��ل��ف��زي��ون يف 
حني  يف  ال�سلوفاكية  ميديا  يونيفر�سال  ل�سركة  اأوروب��ا 
�ستح�سل وحدة ل�سركة و�ستل الرتكية ل�سناعة وجتارة 
للأجهزة  علمتها  ا�ستخدام  ح��ق  على  الإل��ك��رتون��ي��ات 

امل��ن��زل��ي��ة. واأ���س��اف��ت ���س��ارب اأن��ه��ا جت���ري حم���ادث���ات مع 
يونيفر�سال ميديا ب�ساأن نقل م�سنعها البولندي لإنتاج 
اأجهزة التلفزيون اإىل ال�سركة ال�سلوفاكية وقالت �سارب 
ين  6.4 مليار  ا�ستثنائية قدرها  �ست�سجل خ�سائر  اإنها 
)58.7 مليون دولر( تتعلق بتلك اخلطوات يف الربع 
الثاين. ول تتوقع ال�سركة تغيري تقديراتها لأرباح العام 
والتخارج  التكاليف  خف�س  على  �سارب  وتعكف  باأكمله 
الرابحة منذ منيت بخ�سارة فادحة  الأن�سطة غري  من 
اآذار  م��ار���س  املنتهية  ال�سنة  يف  ي��ن  مليار   545 بلغت 
جمال  من  �سارب  خرجت  مت��وز  يوليو  ويف   .2013

�سناعة اللوحات ال�سم�سية يف اأوروبا.

مودي يف الوليات املتحدة للرتويج لال�ستثمار بالهند
•• نيودلهي-اأ ف ب:

بداأ رئي�س الوزراء الهندي نارندرا مودي ام�س اول زيارة له اىل الوليات 
املتحدة لت�سجيع ال�ستثمار يف بلده وحت�سني العلقات مع وا�سنطن بعد 

توترها العام املا�سي ب�سبب ا�سكال دبلوما�سي.
اعادة  م��ن  �سكل  وه��و  المريكية  العا�سمة  يف  بحفاوة  م��ودي  وا�ستقبل 
ت��اأ���س��رية يف  ال���ذي رف�����س��ت وا���س��ن��ط��ن منحه  ال��ه��ن��دي  الع��ت��ب��ار للزعيم 
2005 ومل تعد الت�سال معه �سوى قبيل و�سوله اىل احلكم يف ايار-

مايو املا�سي.
و�سيجتمع رئي�س الوزراء الهندي على ع�ساء خا�س مع الرئي�س المريكي 
الع�ساء  يقت�سر  ان  ويفرت�س  اوب��ام��ا،  ب��اراك  مع  الر�سمي  لقائه  ع�سية 

بالن�سبة ملودي على تناول ال�ساي او �سراب الليمون لكونه �سائما ملنا�سبة 
عيد ديني هندو�سي.

ت�ساك هيغل ووزير اخلارجية جون  الدفاع  اي�سا وزير  و�سيلتقي مودي 
كريي ا�سافة اىل وزيرة اخلارجية ال�سابقة هيلري كلينتون.

توقيف  خا�سة  اخ��رية  خ��لف��ات  �سل�سلة  �سفحة  بطي  البلدان  وي��رغ��ب 
دبلوما�سية هندية يف كانون الول-دي�سمرب يف نيويورك بتهمة ا�ستغلل 
الرتويج  على  ب��الخ�����س  ج��ه��وده  م���ودي  ي��رك��ز  ان  يتوقع  لكن  خادمتها 

لل�ستثمار يف الهند لدى ال�سركات المريكية.
جورنال  �سرتيت  وول  �سحيفة  ن�سرتها  مقالة  يف  اجلمعة  م��ودي  وكتب 
رمز  هي  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  امل��زده��رة  المريكية  الهندية  اجلالية  ان 
وتكافىء  امل��ب��ادرات  ت�سجع  بيئة  ت��وف��ري  ولمكانية  املحتملة  ل�سراكتنا 

العمل . ومن املقرر ان يلتقي الثنني عددا من روؤ�ساء ال�سركات بينهم 
اريك �سميت رئي�س جمموعة غوغل وان��درا نويي رئي�سة �سركة بيب�سي 
كول وت�سعى احلكومة الهندية اىل توفري مليني الوظائف ل�ستيعاب 
ال�سباب الذين ي�سلون كل عام اىل �سوق العمل وتاأتي زيارة مودي غداة 

اطلق حملة ترويج للهند كمركز �سناعي.
مع  م��وؤخ��را  للتجارة  ال�سابق  امل��ن��دوب  م�ساعدة  ا�سرمان  ���س��وزان  وق��ال��ت 
انتخاب مودي ندخل يف عهد جديد، تغيري ملفت يف النهج، مع رغبة يف 
الجنبي مفتاحا  ال�ستثمار  واعتبار  ال�سركات  مبا�سرة مع  بدء علقات 
زيارة  مطلقا  ن�سهد  مل  م��وؤمت��ر  اط��ار  يف  وا�سافت   . ولربناجمه  للنمو 
لرئي�س وزراء هندي تتوجه بهذا ال�سكل اىل ال�سركات وتدرج لقاءات بهذا 
القيود  م��ودي فعل  املتحدة وخفف  الوليات  الكم مع عامل العمال يف 

امام ال�ستثمار الجنبي يف قطاعات ا�سا�سية مثل الدفاع او التاأمني. لكن 
رف�سه امل�سادقة على اتفاق يف منظمة التجارة العاملية �سو�س على ر�سالته 
بح�سب منتقديه. و�سيبحث هذا املو�سوع ا�سافة اىل م�ستقبل افغان�ستان 
ومكافحة اجلماعات اجلهادية مدرجة مع حماوريه يف وا�سنطن وتريد 
قوة  فيها  ت��رى  التي  الهند  مع  طيبة  علقات  اقامة  املتحدة  ال��ولي��ات 

دميقراطية يف وجه تنامي قوة ال�سني.
العام  يف  تاأ�سرية  منحه  املتحدة  ال��ولي��ات  رف�ست  ال��ذي  م��ودي  ويعترب 
2005 ب�سبب ا�سطرابات دموية معادية للم�سلمني يف ولية غوجارات 
حليفان  امل��ت��ح��دة  وال���ولي���ات  الهند  ان   ،2002 يف  يحكمها  ك��ان  ال��ت��ي 
طبيعيان وقال يف الونة الخرية ل�سبكة التلفزة �سي ان ان المريكية ان 

البلدين يربطهما التاريخ والثقافة رغم التقلبات .

العمال يف اإيران يتظاهرون لتاأخر رواتبهم
•• طهران-وكاالت:

نظم املئات من العمال الإيرانيني يف عدد من املحافظات 
ال�سركات  رواتبهم من قبل  دفع  تاأخر  احتجاجات على 
احلكومية وذكرت و�سائل اإعلم اإيرانية ام�س، اأن عمال 
النظافة يف مدينة مروان التابعة ملحافظة �سنندج غرب 
دفع  تاأخر  ب�سبب  اخلمي�س  احتجاجات  نظموا  اإي���ران، 
اإح��دى املدن  رواتبهم ملدة �سهرين وتعد مدينة م��روان 

اإي����ران قرب  غ��رب  وت��ق��ع  ك��ردي��ة  اأغلبية  تقطنها  ال��ت��ي 
العا�سمة ط��ه��ران، نظم عدد  ال��ع��راق ويف  م��ع  احل���دود 
تظاهرات  احلكومية  ال�سركات  اأح���د  يف  العاملني  م��ن 
لهم  التقاعد  ل�سمان  قانون  اإق��رار  ب�سرورة  للمطالبة 
ويف حم��اف��ظ��ة زجن���ان ال��ت��ي ت��ق��ع ���س��م��ال غ���رب البلد، 
وقف ع�سرات العمال العاملني باأجور يومية اأمام مبنى 
املحافظة للمطالبة بدفع م�ستحقاتهم وزيادتها بح�سب 

ما ذكر موقع �سحام نيوز .

لويدز تبيع اأ�سهمًا يف تي.اإ�ش.بي 
•• لندن-رويرتز:

161 مليون جنيه ا�سرتليني  باعت جمموعة لويدز امل�سرفية ما قيمته 
)262.5 مليون دولر( من اأ�سهمها يف بنك تي.ا�س.بي الربيطاين وذلك 

ب�سعر 280 بن�سا لل�سهم.
باملئة   11.5 التي ت�سكل حوايل  الأ�سهم  باعت  اإنها  وقالت لويدز اجلمعة 
من راأ�س املال امل�سدر لل�سركة عن طريق عملية م�سرعة لبناء �سجل اأوامر 

الكتتاب وقدم يو.ا�س.بي امل�سورة للويدز يف عملية البيع.

تراجع اأ�سعار املنازل يف لندن 
•• لندن-وكاالت:

ك�سفت بيانات �سادرة ام�س من مكتب هوم تراك للدرا�سات املتعلقة بالقطاع 
الربيطانية  العا�سمة  يف  املنازل  اأ�سعار  تراجع  املتحدة،  اململكة  يف  العقاري 
لندن بن�سبة %1 للمرة الأوىل منذ عامني . ويف الوقت الذي ت�سبب فيه 
تباطوؤ الطلب يف التاأثري على الأ�سعار، فاإن التقرير اأ�سار اإىل اإمكانية توا�سل 
انخفا�سات متوا�سعة خلل الأ�سهر املقبلة ويف جميع مناطق اململكة املتحدة 
ظلت الأ�سعار م�سطحة دون تغيري على اأ�سا�س �سهري يف �سبتمرب-اأيلول، بعد 
ت�سعة ع�سر �سهرا متوا�سلة من الرتفاع وعلى اأ�سا�س �سنوي ارتفعت اأ�سعار 

املنازل %5، لكن بتباطوؤ من %5.5 يف اأغ�سط�س-اآب.

�سركة ماليزية جتمع �سكوكًا بـ 460 مليون دولر 
•• كواالملبور-رويرتز:

اأفاد بيان ملوؤ�س�سة الت�سنيفات املاليزية )مارك( ام�س اأن �سركة دبليو.�سي.تي 
رجنيت  مليار   1.5 اإىل  ي�سل  ما  �ستجمع  للإن�ساءات  املاليزية  هولدجنز 
)460.05 مليون دولر( عن طريق �سندات اإ�سلمية لإعادة متويل ديون 
و�سداد راأ�س املال العامل ونفقات راأ�سمالية واأعطت مارك نظرة م�ستقبلية 
م�ستقرة لربنامج �سكوك املرابجة الذي مدته 15 عاما م�سرية اإىل تنوع 

م�سادر اإيرادات ال�سركة ومركزها يف قطاع الإن�ساءات املحلي.
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 املرجع :2014/1016 ك.ع.غ
والت�سديقات- عجمان:ال�سيد/علي  العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا  ايل  تقدم   
را�سد علي را�سد املطرو�سي اجلن�سية: المارات    وطلب الت�سديق على التوقيع يف حمرر 
يت�سمن :تنازل يف ال�سم التجاري )الر�سا لتجارة الديزل /ذ.م.م(  واملرخ�سة من 
ل��دى غرفة  وامل�سجل   )39927( امللف  رق��م  والتخطيط يف عجمان حتت  البلدية  دائ��رة 
النعيمي  را�سد  حميد  بن  نا�سر  بن  �سلطان  ال�سيخ:  اىل:  بعجمان  وال�سناعة  التجارة 
اجلن�سية: المارات مبوافقة: �سيد ح�سن ر�سا ت�سوير ح�سني �ساه اجلن�سية: باك�ستان 
العدل  الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن  باك�ستان   اجلن�سية:  دي��ن  ام��ام  ر�سا  قا�سم 
بعجمان �سيقوم بالت�سديق على ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من 

تاريخ ن�سر هذا العلن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
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مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 197 /2014 نزاع عقاري                     
القامة  حم��ل  جم��ه��ول   ليمتد   اك�سكلو�سيف  م��اري��ن��ا  ���س��ده/1-  امل��ت��ن��ازع  اىل 
اقام  قد  بو�ست   عبيد  �سقر  عبيد  وميثله:  مي�سني  نيكولي  املتنازع/  ان  مبا 
وال�سراء ورد مبلغ وقدره  البيع  اتفاقية  بالغاء وف�سخ  املطالبة  الدعوى  عليك 
)1.107.084.70 درهم( مع الفائدة القانونية 9% من تاريخ اقامة الدعوى مع 
والت��ع��اب.   وحددت  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   500.000( التعوي�س مببلغ 
لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2014/10/15  ال�ساعة 8.30 �س مبكتب امل�سلح  
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على القل.  
رئي�س الق�سم                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11217 بتاريخ 2014/9/27     

 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر
                             اىل املدعي عليه/النجمة لعمال الديكور وال�سباغ    جمهول حمل 
القامة نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت 

املحكمة لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2014/10/1 ال�ساعة 8:30  �سباحا

او  مذكرات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�سور  مكلفون  فانتم  لذا 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلث ايام على القل بال�سافة ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.  اىل الر�سوم وامل�ساريف واحلكم م�سمول املعجل بل كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
3080/2014/13
3083/2014/13
3085/2014/13
3087/2014/13

م
1
2
3
4

ا�سم املدعي
�سهاب الدين حممد جميب الرحمن ميزي
هارون ميزي روح المني ميزي

روح المني ابو الب�سر
ميلون حممد باد �ساه مياه بكول

مبلغ املطالبة
13969 درهم �سامل تذكرة العودة
13969 درهم �سامل تذكرة العودة
13969 درهم �سامل تذكرة العودة
13969 درهم �سامل تذكرة العودة

العدد  11217 بتاريخ 2014/9/27     
 اعـــــــالن       

 املرجع :2014/1017 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان:ال�سيد/ماجد 
التوقيع  على  الت�سديق  وطلب  الم����ارات    اجلن�سية:  البلو�سي  ا���س��رف  حممد  عمري 
  ) م   ال��ت��ج��اري )اقبال ملقاولت الطريق ذ م  ال���س��م  :ت��ن��ازل يف  يت�سمن  يف حم��رر 
واملرخ�سة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )66406( وامل�سجل 
املطرو�سي  بخيت  را���س��د  �سعيد  حميد  اىل:  بعجمان  وال�سناعة  ال��ت��ج��ارة  غرفة  ل��دى 
اجلن�سية: المارات مبوافقة: اقبال ح�سني تو�سريوان اجلن�سية: باك�ستان ريا�س ح�سني 
تو�سريوان اجلن�سية: باك�ستان  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �سيقوم 
بالت�سديق على ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا 

العلن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  11217 بتاريخ 2014/9/27     
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                             اىل املدعي عليه/مطعم �سرب كلوب �س م ح    جمهول حمل القامة 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2014/10/1 ال�ساعة 8:30  �سباحا

او  مذكرات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�سور  مكلفون  فانتم  لذا 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلث ايام على القل بال�سافة ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.  اىل الر�سوم وامل�ساريف واحلكم م�سمول املعجل بل كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 3695/2014 عمايل جزئي
3815/2014 عمايل جزئي
3607/2014 عمايل جزئي
3814/2014 عمايل جزئي

م
1
2
3
4

ا�سم املدعي
فجاي جوفيند كامبل جوفيند �ساندرابا كامبل

حممد اف�سل ماليثيل
نا�سر حميد باندار افلبيل حميد باندا

عبدالغفور كاراتو حممد 

مبلغ املطالبة
62847 درهم �سامل تذكرة العودة
29950 درهم + تذكرة العودة

54120 درهم �سامل تذكرة العودة
29950 درهم + تذكرة العودة

العدد  11217 بتاريخ 2014/9/27     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/3327 عمايل جزئي     
اىل املدعى عليه/ 1 - جنمة امل�ساعيد للخدمات الفنية �س ذم م  جمهول  حمل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /اح��م��د رج��ب اح��م��د عثمان ق��د اق���ام عليك الدعوى 
ومو�سوعها دعوى مطالبة بحقوق عمالية مقدارها ) 8640( درهم وتذكرة عودة 
    .)2014/178136( رقم  ال�سكوى  يف  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(   2000( بقيمة 
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2014/10/9 ال�ساعة 8:30 �س مبكتب 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  او من ميثلك  فانت مكلف باحل�سور  القا�سي قذا 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على القل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. . 
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11217 بتاريخ 2014/9/27     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/726 عمايل كلي     
اىل املدعى عليه/ 1 - عي�سى احلو�سنى للمحاماة وال�ست�سارات القانونية من�ساأة 
فردية مالكها عي�سى حممد �سالح عبداهلل احلو�سني  جمهول  حمل القامة 
الدعوى  عليك  اق���ام  ق��د  ح�سن   حممد  عبداللطيف  /حم��م��د  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
وتعوي�س  ونهاية خدمة  متاأخرة  اجور  ب�سداد  عليها  املدعى  ال��زام  ومو�سوعها 
املدعى  وال���زام  دره��م(   603166( وق��دره  مبلغ  باجمايل  التع�سفي  الف�سل  عن 
عليها بالر�سوم وامل�ساريف مع حفظ كافة حقوق املدعي الخرى.  وحددت لها 
   ch1.A.2 جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2014/10/2 ال�ساعة 9:30 �س بالقاعة
قذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة ايام على القل 
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11217 بتاريخ 2014/9/27     

  اعالن بالن�سر
رقم املرجع :1179/     

 ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حميد عبداهلل ح�سن عبداهلل اماراتي اجلن�سية وال�سيد: حممد 
علي احمد ذاكري افغان�ستاين اجلن�سية يرغبون يف البيع والتنازل عن كامل ح�س�سهما البالغة 
)76%( يف )مطعم املرا�سم الفغاين ذ م م( مبوجب رخ�سة رقم )509426( وذلك اىلال�سيد: خليل 
الرحمن دولورزى افغان�ستان اجلن�سية- تعديلت اخرى: مت تغيري ال�سم التجاري من) مطعم 
املرا�سم الفغاين ذ م م ( اىل ) مطعم املرا�سم الفغاين( مت تغري ال�سكل القانوين من ) �سركة ذات 
م�سوؤولية (اىل ) موؤ�س�سة فردية وكيل خدمات(   وعمل بن�س املادة )14( فقره )5(  من القانون 
الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه 
�سوف يتم الت�سديق على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن 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  11217 بتاريخ 2014/9/27     
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :1176/ 2014    
ال�سيد/ حممد نزار ح�سينار كونيا حممد كونهي   ليكن معلوما للجميع بان 
ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية  هندي  ح�سينار-  كونيا 
موتيدات  ارام��اك��اف��ي��ت��ي��ل  احلميد  ���س��اه  ال�سيد:  اىل  وذل���ك    )%100( البالغة 
حممد كوتي- هندي اجلن�سية يف )جنمةمي�سلون للهواتف املتحركة( ورقمها 
رقم  الحت��ادي  القانون  )5(  من  امل��ادة )14( فقره  بن�س  ) 623060(. وعمل 
)4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم 
وانه �سوف يتم الت�سديق على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا 
الع��لن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب 

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

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  11217 بتاريخ 2014/9/27     

  اعالن بالن�سر
رقم املرجع :713/      

 ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حارب عي�سى حارب بن ع�سكور ال علي- اماراتي اجلن�سية يرغب 
اماراتي  �سليم-  م���رزوق  خلفان  ثابت  ال�سيد/  اىل  ح�سه   %51 البالغة  ح�سته  كامل  وبيع  بالتنازل 
اجلن�سية- كما ان ال�سيد: ماهي�س كومار موهانان- هندي اجلن�سية يرغب بالتنازل وبيع عن عدد %8 
ح�سه من ح�سته البالغة 25% ح�سه وال�سيد: جناردهانان فيجيان جناردهنان هندي اجلن�سية يرغب 
: فا�سوديفان بيلي  ال�سيد  البالغة ) 24%( ح�سة اىل  بالتنازل وبيع عن عدد 8% ح�سه من ح�سته 
م  م  ذ  والزجاج-  الملنيوم  ملقاولت  النبيلة  النظرة   : الرخ�سة  ناير- هندي اجلن�سية يف  برامي�سوران 
ترخي�س رقم )547201(.فقد مت التفاق بني ال�سركاء على زيادة را�سمال ال�سركة من  300.000 درهم 
اىل 450.000 درهم.   وعمل بن�س املادة )14( فقره )5(  من القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف 
�سان الكاتب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق على الجراء امل�سار 
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب 

الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
   الكاتب العدل 

دار الق�ساء ال�سارقة  

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  11217 بتاريخ 2014/9/27     
   اعالن مدعى عليه بالن�سر         

يف الدعوى رقم 2014/3505 جتاري جزئي  
اىل املدعى عليه:1/الرعاد لتجارة الدوات احلديدية  حيث ان املدعي: �سركة المارات 
للت�سالت املتكاملة ) �س م ع( اقام  عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة اعله 
وثمانية  ومائتان  الفا  ع�سر  احد  درهم(   11.298.60( وقدره  مببلغ  فيها  يطالبك 
وت�سعون درهما و�ستون فل�سا والفائدة القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
يقت�سي  لذا  املحاماة.   اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  للر�سوم  بال�سافة   ، التام  ال�سداد 
الثامنة  ال�ساعة  متام  يف  الثانية(  اجلزئية  املحكمة)الدائرة  هذه  امام  ح�سورك 
والن�سف من يوم 2014/10/1 ميلدي وذلك للجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك 
من بيانات ويف حال تخلفك عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد 

فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2014/9/22
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11217 بتاريخ 2014/9/27     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/1947   
 مقدمة من: املنذر ) املوؤجر( بلتينيوم للعقارات ) م ف(

 بوكالة املحامي/ ح�سني لوتاه
�سد: املوؤجر ) امل�ستاأجر( الي��ادي ال�سحرية خلدمات التنظيف ) �س ذم م( )جمهول 

مكان القامة(
 تخطر املنذرة املنذر اليها ب�سرورة اخلء املاأجور )املحل التجاري الكائن يف منطقة 
الور�سان الوىل بناية رقم 113( وت�سليمه اىل اجلهة املنذرة خاليا ووفق احلالة التي 
ا�ستلمتوه بها، تبعا لرتككم املاجور ملدة تفوق الثمانية ا�سهر، واملبادرة اىل ت�سديد كافة 
الذمم املرتتبة عليكم جتاه املالك املنذر، وذلك كله خلل فرتة �سبعة ايام من تاريخ 

تبلغكم هذا النذار.وقد اعذر من انذر.
  الكاتب العدل

العدد  11217 بتاريخ 2014/9/27     
مذكرة اعالن حكم ن�سرا    

فى الدعوى )اأمر الأداء(رقم 2014/2241         
املرفوعة من املدعي/ عوين عبداهلل جاد اهلل

 املدعى عليه: با�سيلي دميرتي ثيميكو�س بولوني�س
 نعلمك بانه قد �سدر بحقك يف الدعوى امل�سار اليها القرار املبني ادناه. 

القرار
بعد الطلع على الوراق:

للمدعي/ يوؤدي  بان  بولوني�س  ثيميكو�س  با�سيلي دميرتي  عليه:  املدعى  ناأمر 
مع  درهم  الف  ثلثون  درهم(   30000( وقدره  مبلغا  اهلل  جاد  عبداهلل  عوين 

الزامه بامل�ساريف.
قلم الكتاب  

وزار العدل 
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

العدد  11217 بتاريخ 2014/9/27     
 اعــــــــــالن         

اجلن�سية  اماراتية  النقبي-  خمي�س  حميد  خمي�س  فاطمة  ال�سيدة/  للجميع  معلوما  ليكن   
رقم  التجارية  الرخ�سة  �ساحب  وب�سفته   )784198504632583( رق��م  هوية  بطاقة  واح��م��ل 
)622867( والتي حتمل ال�سم التجاري �سالون رم�سي�س لل�سيدات والن�ساط �سالون ن�سائي بيع 
معدات وادوات التجميل والعنايه ال�سخ�سية بالتجزئة والكائنة بامارة ال�سارقة كلباء النغاله 
قد تنازلت عن ح�سته يف �سالون رم�سي�س لل�سيدات والبالغة 100% وذلك اىل ال�سيده/ فايزه 
امل�سار  الت�سرف يف ح�سته  ابراهيم جن�سيتها الم��ارات وللمتنازل لها مطلق احلرية يف  احمد 
امل��ادة )3/16( من  اليها اع��له  وله حق الت�سرف فيها ت�سرف املالك يف ملكه.  وعمل لن�س 
القانون الحتادي رقم )22( ل�سنة 1991م يف �سان الكاتب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن 
للعلم وعلى كل من له حق العرتا�س على هذا الج��راء ان يقوم باملراجعة اىل كاتب العدل 

خلل ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العلن وال�ست�ستكمل  الجراءات القانونية.
كاتب العدل
حمكمةكلباء الحتادية البتدائية

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

حمكمة كلباء  الحتادية
العدد  11217 بتاريخ 2014/9/27     

 اعــــــــــالن         
اماراتية اجلن�سية  النقبي-  ال�سيدة/ فاطمة خمي�س حميد خمي�س  للجميع  ليكن معلوما   
رقم  التجارية  الرخ�سة  �ساحب  وب�سفته   )784198504632583( رقم  هوية  بطاقة  واحمل 
)724853( والتي حتمل ال�سم التجاري رم�سي�س لللعاب الرتفيهيه والن�ساط تاجري العاب 
الطفال بيع اللعاب الطفال بالتجزئة والكائنة بامارة ال�سارقة كلباء النغاله قد تنازلت عن 
ح�سته يف �سالون رم�سي�س لل�سيدات والبالغة 100% وذلك اىل ال�سيده/ فايزه احمد ابراهيم 
جن�سيتها المارات وللمتنازل لها مطلق احلرية يف الت�سرف يف ح�سته امل�سار اليها اعله  وله 
حق الت�سرف فيها ت�سرف املالك يف ملكه.  وعمل لن�س املادة )3/16( من القانون الحتادي 
رقم )22( ل�سنة 1991م يف �سان الكاتب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وعلى كل 
من له حق العرتا�س على هذا الجراء ان يقوم باملراجعة اىل كاتب العدل خلل ا�سبوعني 

من تاريخ ن�سر هذا العلن وال�ست�ستكمل  الجراءات القانونية.
كاتب العدل
حمكمةكلباء الحتادية البتدائية

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

حمكمة كلباء  الحتادية

العدد  11217 بتاريخ 2014/9/27     
 اعــــــــــالن         

امل����ازم الم�����ارات اجل��ن�����س��ي��ة   ب��ط��اق��ة ه��وي��ة رقم   ليكن معلوما للجميع ال�����س��ي��د/ حم��م��د ع��ل��ي م���راد 
)784195558524351( وب�سفتي مالك يف: الرباب للزياء- كلباء رخ�سة جتارية رقم 251638 �سادرة 
من دائرة التنمية القت�سادية- فرع كلباء والن�ساط: جتارة امللب�س اجلاهزة جتارة ف�ساتني الفراح 
البالغة 100% وذلك لل�سيدة: مزمل زاهد زوجة  الرباب للزياء- كلباء  باأنني تنازلت عن ح�ستي يف 
له  وللمتنازل   )784195827632985( رقم  الهوية  بطاقة  وحتمل  اجلن�سية  باكت�ساين  حممود-  زاهد 
مطلق احلرية يف الت�سرف يف ح�سته امل�سار اليها اعله وله حق الت�سرف فيها ت�سرف املالك يف ملكة 
كما يرغب املتنازل اليه من تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات ليكون وكيل 
خدمات/حممد علي مراد املازم.    وعمل لن�س املادة )3/16( من القانون الحتادي رقم )22( ل�سنة 
1991م يف �سان الكاتب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وعلى كل من له حق العرتا�س 
العلن  ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوعني من  العدل خلل  كاتب  اىل  باملراجعة  يقوم  ان  الج��راء  على هذا 

وال�ست�ستكمل  الجراءات القانونية.
كاتب العدل
حمكمةكلباء الحتادية البتدائية

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

حمكمة كلباء  الحتادية

العدد  11217 بتاريخ 2014/9/27     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/3463 عمايل جزئي     
اىل املدعى عليه/ 1 - نقطة العتماد ل�سيانة املباين �س ذم م  جمهول  
حمل القامة مبا ان املدعي /جهانزيب عوان رفاقت علي   قد اقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها) 41770 درهم( 
ال�سكوى  رق��م  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
)2014/180913(. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2014/10/16 
ال�ساعة 8:30 �س مبكتب القا�سي لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثلثة ايام على القل  
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11217 بتاريخ 2014/9/27     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2014/1918   عمايل جزئي                              

اىل املحكوم عليه /1 - نور املازم لتاجري املعدات الثقيلة �س ذم م جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2014/7/24 يف الدعوى املذكورة 
اعله ل�سالح/ حممد عي�سى حممد اقبال بالزام املدعى عليها ان توؤدي للمدعي مبلغ 
)8229( ثمانية اآلف ومائتان وت�سعة وع�سرون درهم وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او 
ما يقابلها نقدا مامل يكن قد التحق بخدمة �ساحب عمل اآخر والزمت املدعى عليها 
باملنا�سب من امل�ساريف واعفت املدعى من ن�سيبه مها ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات.        
حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
اآل  �سعيد  بن  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  با�سم �ساحب  الع��لن �سدر  لن�سر هذا 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
  رئي�س ال�سعبة                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11217 بتاريخ 2014/9/27     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/2545 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �سده/1- مو�ساكو ل�سناعة ال�سغال املعدنية �س ذم م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ ميلتون دي كروز كينيث   قد اأقام 
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة بال�سافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )19419( درهم اىل طالب 
اىل مبلغ 1161  درهم ر�سوم خلزنية املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11217 بتاريخ 2014/9/27     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/1776 تنفيذ عمايل
والتطريز    جمهول حمل  للخياطة  الكرامة  دار  املنفذ �سده/1-  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ امري ال�سلم ابو الكلم  قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)8413( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ 
496  درهم ر�سوم خلزنية املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11217 بتاريخ 2014/9/27     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/3428 عمايل جزئي     
م   جم��ه��ول  حمل  م  ذ  ���س  اك��ي��ورث فيجن للمقاولت  امل��دع��ى عليه/ 1 -  اىل 
القامة مبا ان املدعي /حم�سن ابراهيم ح�سن الدقرنى قد اقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليها مب�ستحقات عمالية وقدرها ) 21490 
ال�سكوى  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(  ع��ودة مببلغ )2000  دره��م( وتذكرة 
)2014/180472( وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2014/10/16 ال�ساعة 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ق��ذا  القا�سي  مبكتب  �س   8:30
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثلثة ايام على القل . 
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11217 بتاريخ 2014/9/27     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/3629 عمايل جزئي     
اىل املدعى عليه/ 1 - احمد بن بهادر لعمال ال�سباغ �س ذ م م   جمهول  حمل 
القامة مبا ان املدعي /حممد �سهرب ح�سني حممد اهلل   قد اقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليها مب�ستحقات عمالية وقدرها ) 15867 
ال�سكوى  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(  ع��ودة مببلغ )1500  دره��م( وتذكرة 
)2014/180809( والر�سوم وامل�ساريف.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 
2014/10/1 ال�ساعة 8:30 �س مبكتب القا�سي قذا فانت مكلف باحل�سور او من 
للمحكمة  او م�ستندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 

قبل اجلل�سة بثلثة ايام على القل . 
رئي�س الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11217 بتاريخ 2014/9/27     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2014/2163   عمايل جزئي                              

الفنية �س ذم م  جمهول حمل القامة  اىل املحكوم عليه /1 - مب�سر علي للخدمات 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2014/8/4 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم 
اعله ل�سالح/ غلم م�سطفى حممد ح�سني  بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعي 
مبلغا وقدره  )11.269(درهما )احد ع�سر الف ومئتان وت�سعة و�ستون درهما( وتذكرة 
عودة لوطنه على الدرجة ال�سياحية او قيمتها مامل يلتحق بخدمة �ساحب عمل اخر 
من  ذلك  ماعدا  ورف�ست  منها  ن�سيبه  من  املدعي  واعفت  امل�سروفات  من  وباملنا�سب 
اعتبارا من  يوما  قابل لل�ستئناف خلل ثلثني  طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري 
اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
  رئي�س ال�سعبة                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11217 بتاريخ 2014/9/27     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2014/630   عقاري كلي                                

حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  الميداروجلو   اي�سريف   -  1/ عليه  املحكوم  اىل 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2014/8/31 يف الدعوى املذكورة اعله ل�سالح/ م�سرف المارات ال�سلمي 
�س م ع )1(بف�سخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك بني املدعى واملدعى عليه املوؤرخة 2008/1/22 ب�ساأن 
الوحدة العقارية رقم 2505 الكائنة مببنى جولف تاور- ئي 3 بالقطعة رقم 33 مبنطقة تلل المارات 
الثانية- حمل التداعي يف الدعوى الراهنة- والغاء ا�سارة القيد العقاري الجارة املنتهية بالتملك، 
الواردة يف �سهادة امللكية ل�سالح املدعى عليه والتي مفادها: تخ�سع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة 
 )2 والم��لك.  الرا�سي  دائ��رة  امل��ودع لدى  بالتملك وملحقاته   املنتهى  اليجار  لعقد  املنتهية طبقا 
وبالزام املدعى عليه برد حيازة الوحدة حمل التداعي للمدعى خالية من ال�سواغل. 3( وبالزام املدعى 
عليه بالر�سوم وامل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات.   
هذا  لن�سر  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لل�ستئناف خلل ثلثني  قابل  حكما مبثابة احل�سوري 
العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

  رئي�س ال�سعبة                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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بكاأ�س  العا�سمة  �سرطة  مبديرية  القدم  كرة  فريق  توج 
العايل  التعليم  فريق  على  ف��وزه  بعد  للأبطال  ال�سوبر 
الحتاد  ينظمها  ب��ط��ول��ة  �سمن  ه���دف  م��ق��اب��ل  ب��ه��دف��ني 
ال��ري��ا���س��ي ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة ب���ني ب��ط��ل دوري 
املوؤ�س�سات وبطل الكاأ�س. واأ�ساد العميد مكتوم ال�سريفي 
حققه  ال��ذي  ب��الإجن��از  العا�سمة  �سرطة  مديرية  مدير 

يف  للأبطال  ال�سوبر  بطولة  بتحقيقه  القدم  كرة  فريق 
ال�ستعداد اجليد  الريا�سي مما يدل على  املو�سم  بداية 
الفريق  فيها  ي�سارك  ال��ت��ي  املناف�سات  خل��و���س  للفريق 
خلل املو�سم احلايل. وقال ال�سريفي اإن فريق مديرية 
�سرطة العا�سمة لكرة القدم حقق العديد من الإجنازات 
والبطولت التي ت�سب يف حتقيق اأهداف القيادة العامة 

بكافة  املجتمع  مع  التوا�سل  ب�سرورة  اأبوظبي  ل�سرطة 
نف�سه  ال��وق��ت  يف  م��وؤك��دا  الريا�سة  بينها  وم��ن  الو�سائل 
اأدائه  بالفريق ودعمه ملوا�سلة  املديرية  ا�ستمرار اهتمام 
امل��ت��م��ي��ز وحت��ق��ي��ق��ه ل��ل��ب��ط��ولت. وه��ن��اأم��دي��ر ف��ري��ق كرة 
القدم امللزم اأول فهد العامري واجلهاز الإداري املعاون 
املوؤ�س�سات  ب��دوري  للأبطال  ال�سوبر  بكاأ�س  فوزهم  على 

احلكومية يف ما اأ�ساد رئي�س اللجنة الريا�سية بالهتمام 
وال���دع���م وال��رع��اي��ة ال��ت��ي ي��ج��ده��ا ال��ف��ري��ق م��ن القيادة 
ال�سرطية واعدا بالعمل على حتقيق املزيد من النجاحات 
الريا�سية �سواء يف املو�سم احلايل اأم املقبلة. وكان فريق 
على  الفوز  حقق  العا�سمة  �سرطة  مبديرية  القدم  كرة 
ال�سوبر  بطل  حت��دي��د  م��ب��اراة  يف  ال��ع��ايل  التعليم  ف��ري��ق 

للموؤ�س�سات احلكومية  الريا�سي  الحتاد  ينظمها  والتي 
املزروعي  اأحمد  و�سلم  الكاأ�س.  ال��دوري وبطل  بني بطل 
الريا�سي للموؤ�س�سات  اإدارة الحتاد  نائب رئي�س جمل�س 
احلكومية اأمني ال�سر العام فريق كرة القدم يف مديرية 
البطولة  وك��اأ���س  الذهبية  امليداليات  العا�سمة  �سرطة 

للملزم اأول فهد العامري رئي�س اللجنة الريا�سية. 

ت�سهد �سواطئ دبي بداية من ال�ساعة الثانية من 
ظهر اليوم تظاهرة ريا�سية تراثية بحرية مع 
انطلق اأويل �سباقات املو�سم الريا�سي البحري 
دبي  ن��ادي  فعاليات  وف��احت��ة   2015-2014
اجلولة  ���س��ب��اق  ال��ب��ح��ري��ة  للريا�سيات  ال����دويل 
ال�سراعية  ل��ل��ق��وارب  دب���ي  ب��ط��ول��ة  م��ن  الوىل 

املحلية 43 قدما.
وي�����س��ه��د ���س��ب��اق ال���ي���وم م�����س��ارك��ة ك���ب���رية حيث 
76 حممل  اإىل  امل�ساركة  ال��ق��وارب  ع��دد  ي�سل 
اأ�سرعتها  �سوف تتجمع يف عمق اخلليج لرتفع 
العربي  اخل��ل��ي��ج  م��ي��اه  �سفحة  ع��ل��ى  ال��ب��ي�����س��اء 
اجلديد  امل��و���س��م  ا�ستهلل  ع��ن  معلنة  ال��زرق��اء 
وال�����ذي ي��ح��م��ل ال��ك��ث��ري م���ن الأح�������داث يف ظل 
اله��ت��م��ام ال��ك��ب��ري وال��دع��م امل��ت��وا���س��ل م��ن قبل 
ال��ل��ج��ن��ة املنظمة  ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة. وح����ددت 
لل�سباق ال�سروط والتعليمات اخلا�سة بال�سباق 
تقرر  حيث  الزمني  الربنامج  جانب  اإىل  اليوم 
من  ب��ال��ق��رب  الوىل  التجمع  نقطة  ت��ك��ون  اأن 
جمريا(  نخلة  ج��زي��رة  )ع���ايل  اتلنت�س  ف��ن��دق 
البداية  خ��ط  نقطة  ى  اآل  ال��ت��ح��رك  ث��م  وم���ن 
تكون  اأن  تقرر  حيث  ال�سباق  لبداية  للتجهيز 
كاآخر  ظ��ه��را  والن�سف  ع�سرة  الثانية  ال�ساعة 
البداية  ن��ق��ط��ة  اإىل  ال���ق���وارب  ل��و���س��ول  م��وع��د 
اإط��ار حر�سها على  املنظمة ويف  اللجنة  وقامت 
التنظيمية  وال��ل��ج��ان  املت�سابقني  م��ع  التن�سيق 

البداية وخط  باإحداثيات خط  باإعلم اجلميع 
حيث  الق�سرية  الن�سية  الر�سائل  عرب  النهاية 
اأن ت��ك��ون الن��ط��لق��ة م��ن ع��م��ق اخلليج  ت��ق��رر 
ال��ع��رب��ي ب��اجت��اه �ساطئ ج��م��ريا وحت��دي��دا خط 
النهاية قبالة فندق برج العرب مل�سافة ت�سل اإىل 

14 ميل بحريا.
املدير  ال��ف��لح��ي  ح���ارب  واأك���د حممد عبد اهلل 
التنفيذي بالوكالة يف النادي م�سرف عام ال�سباق 
يف  امل�ساركني  ال��ن��واخ��ذة  بجميع  ترحيبه  ال��ي��وم 
ال��ك��ب��رية تعك�س  امل�����س��ارك��ة  اإىل  ال�����س��ب��اق م��ن��وه��ا 
حتظى  اللتني  واملتابعة  الهتمام  مدى  ب�سدق 
الرتاثية  وال�سباقات  البحرية  الريا�سات  بهما 
وقال  الر�سيدة.  القيادة  بدعم  م�سيدا  املحلية 
البحرية  ل��ل��ري��ا���س��ي��ات  ال����دويل  دب���ي  ن����ادي  اأن 
ووفق توجيهات �سمو ال�سيخ من�سور بن حممد 
ال���ن���ادي وجمل�س  اآل م��ك��ت��وم رئ��ي�����س  ب��ن را���س��د 
الإدارة ي�سعى بكل قوة اإىل اإجناح كل الفعاليات 
الريا�سي  املو�سم  يف  ينظمها  التي  والأن�سطة 
الرتاثية  املحلية  ال�سباقات  وخا�سة  البحري 

والتي جتمع كل فئات املجتمع.
اجلهود  ت�سافر  اإىل  يحتاج  النجاح  اأن  واأ�ساف 
واىل العديد من املتطلبات اأهمها مدى التعاون 
بني اللجنة املنظمة واملت�سابقني م�سيدا بالنتائج 
املتميزة التي خل�س منها الجتماع امل�سرتك بني 
اللجنة الريا�سية والنواخذة والذي مت التفاق 

فيه على العديد من املوجهات التي من �سانها 
من  بها  و�سيعمل  ال�سباقات  بتنظيم  الرت��ق��اء 
اأن تعاونهم يعد احد  اإىل  اليوم م�سريا  ال�سباق 

اأ�سباب النجاح.
دبي  ن��ادي  يف  بالوكالة  التنفيذي  املدير  ووج��ه 
اجلزيل  ال�سكر  البحرية  للريا�سيات  ال���دويل 
مع  املتعاونة  الوطنية  واملوؤ�س�سات  الهيئات  لكل 
املو�سم ويف مقدمتها  اإجن��اح فعاليات  النادي يف 
جهاز حماية املن�سات احليوية وال�سواحل )قيادة 
دبي  ل�سرطة  العامة  والقيادة  ال��راب��ع(  ال�سرب 

اإدارتها والإدارة العامة للدفاع املدين  مبختلف 
دبي وموؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف وال�سريك 

الإعلمي قناة دبي الريا�سية.
الفلحي يف ختام حديثه  وتوقع حممد حارب 
خا�سة  املطلوب  النجاح  اليوم  �سباق  يحقق  اأن 
وت��وف��ر �سرعات  البحر  ا���س��ت��ق��رار ح��ال��ة  يف ظ��ل 
ي�ساعد  مما  الظهرية  ف��رتة  يف  للرياح  منا�سبة 
على اأن�سابية خط �سري القوارب وي�سهل و�سولها 

بال�سرعة املطلوبة اإىل خط النهاية.
 تغطية متميزة لفتتاح املو�سم البحري

الهواء  ع��ل��ى  ال�����س��ب��اق��ات  تنقل  ال��ري��ا���س��ي��ة  دب���ي 
مبا�سرة

اأمريي: تغطية متميزة ومعدات خا�سة ل�سباق 
)اليمامة(

يف اإطار اهتمامها املتوا�سل بال�سباقات البحرية 
مب��خ��ت��ل��ف اأن���واع���ه���ا ت��ق��دم ق��ن��اة امل�����س��اه��ري دبي 
الريا�سات  لع�ساق  متميزة  خ��دم��ة  الريا�سية 
البحرية و�سباقات ال�سراعية املحلية من خلل 
البحري  املو�سم  �سباقات  لفاحتة  املبا�سر  النقل 
للقوارب  دب�����ي  ب���ط���ول���ة  م����ن  الوىل  اجل����ول����ة 
الثانية  ال�ساعة  مت��ام  يف  قدما   43 ال�سراعية 
م��ن ظهر ال��ي��وم وح��ر���س را���س��د اأم���ريي املدير 
اجتماع  الريا�سية على عقد  دبي  لقنوات  العام 
م�����س��رتك م���ع ال��ل��ج��ن��ة ال��ري��ا���س��ي��ة ب���ن���ادي دبي 
عارف  بح�سور  البحرية  للريا�سيات  ال���دويل 
�سيف الزفني رئي�س اللجنة الريا�سية وحممد 
اإىل  التنفيذي  املدير  الفلحي  ح��ارب  اهلل  عبد 
العمليات  مدير  اخلمي�س  اخل��ال��ق  عبد  جانب 
اللزمة  ال��رتت��ي��ب��ات  لبحث  احل��ت��اوي  وعي�سي 
لنقل ال�سباقات وبحث م�سار ال�سباق والتن�سيق 

بني اجلانبني.
تتطلع  امل�ساهري  ق��ن��اة  اأن  اأم���ريي  را���س��د  واأك���د 
الريا�سات  ملحبي  متميزة  خ��دم��ة  ت��ق��دمي  اإىل 
ال��ري��ا���س��ي البحري  امل��و���س��م  ال��ب��ح��ري��ة خ���لل 
الريا�سات  على  اأك��رث  ال�سوء  وت�سليط  احل��ايل 

التي  املحلية  ال�سراعية  وال�سباقات  البحرية 
تقام يف �سواطئ الإمارة مبينا اأن النقل املبا�سر 
�سيتوا�سل يف الكثري من الأحداث التي ي�سهدها 
2014-2015 مبا  الريا�سي احلايل  املو�سم 

يف ذلك �سباق القفال ال�سنوي 25.
وك�سف اأمريي اأن قناة امل�ساهري تعد العدة حاليا 
للتجهيز لنقل �سباق اليمامة لل�سفن ال�سراعية 
60 قدما والذي �سيقام قريبا ابتهاجا  املحلية 
را�سد  بن  بن حممد  ال�سيخ حمدان  �سمو  بفوز 
دبي  رئ��ي�����س جمل�س  دب���ي  ع��ه��د  م��ك��ت��وم ويل  اآل 
الريا�سي بناءا على توجيهات �سمو ال�سيخ را�سد 
اآل  اآل مكتوم رئي�س هيئة  بن حمدان بن را�سد 
مكتوم اخلريية رئي�س �سركة كرة القدم بنادي 
خمتلفة  �ستكون  التغطية  اأن  م��وؤك��دا  الن�سر 
على  امل�ساهري  قناة  �ستعمل  ج��دي��دة  وبتقنيات 

توفريها للمرة الوىل.
رئي�س  الزفني  �سيف  ع��ارف  وج��ه  جانبهما  من 
اللجنة الريا�سية وحممد عبد اهلل حارب املدير 
التنفيذي بالوكالة ال�سكر اجلزيل اإىل موؤ�س�سة 
دب���ي ل���لإع���لم مم��ث��ل��ة يف ق��ن��اة امل�����س��اه��ري دبي 
الريا�سية على دورها اليجابي و�سعيها امل�ستمر 
امل�ستمر  توا�سلها  اأن  اإىل  م�سريا  التميز  اإىل 
ي�سهم ب�سكل كبري يف حتقيق الأهداف وتو�سيل 
كافة  اإىل  احل�ساري  باملوروث  املتعلقة  الر�سالة 

فئات املجتمع.
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افتتاح املو�سم البحري ي�سد اجلمهور
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ع���اد ال�����س��ي��خ ج��م��ع��ة ب��ن دمل����وك اآل م��ك��ت��وم املتوج 
الآ�سيوية  الألعاب  ب��دورة  ت��راب  الدبل  بربونزية 
فجر   2014 باإن�سيون  املقامة  ع�سرة  ال�سابعة 
مبطار  ا�ستقباله  يف  ك���ان  ح��ي��ث  دب���ي  اإىل  اأم�����س 
دب���ي ك��ل م��ن ���س��ع��ادة اإب��راه��ي��م ع��ب��د امل��ل��ك اأمني 
والريا�سة  ال�سباب  لرعاية  العامة  الهيئة  ع��ام 
امل�ساعد  العام  الأم��ني  الهاجري  داوود  واملهند�س 
�سامل  اهلل  و�سعادة عبد  الوطنية  الأوملبية  للجنة 
اأم���ني ع��ام احت���اد الإم�����ارات للرماية  ب��ن يعقوب 

ع�سو الحتاد الآ�سيوي للعبة.
واأكد اإبراهيم عبد امللك ان ح�سول ال�سيخ جمعة 
الألعاب  دورة  برونزية  على  مكتوم  اآل  دمل��وك  بن 
الآ�سيوية ياأتي ليكمل ال�سل�سلة امل�سرفة واحلافلة 
الرماية  ري���ا����س���ة  ح��ق��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي  ب�����الإجن�����ازات 
يف  ال�سا�سية  الألعاب  من  تعد  والتي  الإماراتية 

كل دورات الألعاب الأوملبية.
اأول  ال��دول��ة  منح  �سرف  نالت  الرماية  ان  وق��ال 
 2004 ع��ام  ذهبية  كانت  التي  اوملبية  ميدالية 

الأ�سعدة  ك���اف���ة  ع��ل��ى  ت��ف��وق��ه��ا  ت���وا����س���ل  ف��ي��م��ا 
الآ�سيوية والدولية مبا يب�سر بقدرتها على تكرار 

الإجناز على مدار ال�سنوات املقبلة.
وحت���دث الأم����ني ال��ع��ام ح���ول الإجن����از الآ�سيوي 
اآل مكتوم  دمل��وك  ب��ن  لل�سيخ جمعة  ن��ب��ارك  وق��ال 
نظرا  وواع����دا  ح��اف��ل  م�ستقبل  ينتظره  ال���ذي 
ال�سيوية  املقبلة  م�ساركاته  عرب  ال��واع��دة  ل�سنه 
وال���دول���ي���ة ون��ت��م��ن��ى ل���ه ال��ت��وف��ي��ق ب��ال��ت��اأه��ل اإىل 
جانريو  دي  بريو  املقبلة  الأوملبية  الأل��ع��اب  دورة 
اأه��م��ي��ة هذه  ون���وؤك���د   2016 ع����ام  ال��ربازي��ل��ي��ة 
تطوير  يف  كبري  ب�سكل  ت�ساهم  التي  الإجن����ازات 
على  ال��رم��اي��ة  ولعبة  عموما  الريا�سي  القطاع 

وجه التحديد.
واأ�ساف ان فريق الرماية باأكمله قدم اأداء م�سرفا 
خلل املناف�سات وناف�س على املراكز املتقدمة رغم 
ال��ظ��روف التي اأح��اط��ت ب��ه خ��لل ال���دورة ومنها 
ملعب الرماية وغريها من العوامل الفنية لكن 

مع ذلك و�سلوا اإىل النهائيات.

�سعادته  ع��ن  ال��ه��اج��ري  داوود  املهند�س  واأع����رب 
ال���ذي يعترب احل��اف��ز وال��دف��ع��ة لكافة  ب���الإجن���از 
امل�ساركني  ول��لع��ب��ني  ع��ام��ة  ب�سفة  الريا�سيني 
اإىل  ..م�����س��ريا  اخل�سو�س  وج��ه  على  ال����دورة  يف 
ال�سيخ  الواعد  الرامي  حققها  التي  امليدالية  اأن 
جمعه بن دملوك جاءت لتكلل اجلهود الكبرية من 
قبل منتخب الرماية الذي ي�سعى لإ�سافة اإجناز 
م�ستوى  تطور  م��دى  يعك�س  الإم����ارات  لريا�سة 
رماتنا وخو�سهم لكربى املحافل بعزمية ومتيز.

امل��ل��م��و���س يف كافة  ال���ت���ق���دم  ال���ه���اج���ري  واأرج�������ع 
ال�سخي  ال��دع��م  اإىل  الريا�سي  القطاع  جم��الت 
والهتمام البالغ من القيادة الر�سيدة التي دائما 
ما حتر�س على تلبية كافة الحتياجات لأبنائها 
الذين يحملون م�سوؤولية متثيل الدولة يف كافة 

املحافل القارية والعاملية.
ب���ن يعقوب  ع���ب���داهلل  اأب������دى  ذات�����ه  ال�����س��ي��اق  ويف 
اإعجابه باخلطة التي و�سعها البطل الرامي بن 
اأن تكرار هذه الإجن��ازات مل ياأت  دملوك ..موؤكدا 

اأثبت  ك��ان خل�سة عمل متوا�سل  ب��ل  ف��راغ  م��ن 
وحر�سه  للرماية  حبه  م��دى  الغايل  بطلنا  فيه 
التام على اأن يجعل ا�سم الإم��ارات مرتبط دائما 

بالنجاحات على كافة ال�سعد.

واأكد �سيف مانع ال�سام�سي رامي منتخبنا الوطني 
اأن الإجن��از ال��ذي حققه بن دمل��وك لي�س بال�سيء 
املف�سلة  الهواية  اأن  اإىل  .. م�سريا  اجلديد عليه 
والألقاب  امل��ي��دال��ي��ات  ح�سد  ه��ي  امل��ت��وج  لبطلنا 

لكي ي�سهم يف �سل�سلة النجاحات والطفرات التي 
ت�سهدها ريا�سة الإمارات.. مو�سحا ان امليدالية 
الربونزية التي حققها جمعه بن دملوك ما هي اإل 

بداية للنطلق نحو احللم الأوملبي . 
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اأ�ساد �سعادة الدكتور ح�سن واريو اأريرو 
والثقافة  وال��ري��ا���س��ة  ال�����س��ب��اب  وزي����ر 
الكيني بدولة الإمارات قيادة وحكومة 
التي  والرعاية  الهتمام  على  و�سعباً 
ال�سبعينات  منذ  لكينيا  توليها  ظلت 
واملنا�سبات  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  ك��ث��ري  يف 
مقدمتها  ويف  وال�����س��ع��ب��ي��ة  ال��ر���س��م��ي��ة 
بن  ال�����س��ي��خ خليفة  م��در���س��ة  ت��اأ���س��ي�����س 
زايد اآل نهيان الثانوية الفنية للبنني 
والتي   ، كينيا  يف  ممبا�سا  يف  والبنات 
م��در���س��ة يف ممبا�سا  ك��اأف�����س��ل  ت��ع��ت��رب 
تاأ�سي�سها  مت  والتي  الكيني  وال�ساحل 
يف عام 1979 �سمن املدار�س الأهلية 
اخلا�سة يف كينيا، والتي تطبق املنهج 
ال���ك���ي���ن���ي، وم���ف���ت���وح���ة ل��ل��ج��م��ي��ع من 
والتي  دي���ن���ي،  اأو  ع��رق��ي  مت��ي��ي��ز  دون 
املدار�س  اأه����م  م���ن  واح�����دة  اأ���س��ب��ح��ت 
الكادميية الفنية للم�سلمني يف كينيا، 
ومتابعة  اإدارت���ه���ا  على  ت�سرف  وال��ت��ي 
زايد  بن  خليفة  موؤ�س�سة  احتياجاتها 
والتي  الإن�سانية،  للأعمال  نهيان  اآل 
ان��ط��ل��ق م��ن��ه��ا م��ه��رج��ان ك��ل��ن��ا خليفة 

الريا�سي .
ال�ساب  ا���س��ت��ق��ب��ال��ه  خ����لل  واأ�����س����اف 

عبدالعزيز  فهد  املهند�س  الريا�سي 
الربيكي رئي�س اللجنة العليا املنظمة 
بان  ال�سنوي  خليفة(  )كلنا  ملهرجان 
على  الثالث  للعام  املهرجان  ا�ستمرار 
���س��خ�����س��ي��ة اعطى  ب���ج���ه���ود  ال����ت����وايل 

ان�سانية  ق���ي���م���ة  ال����رائ����ع����ة  امل�����ب�����ادرة 
لرتباط  قيمة  وريا�سية  وجمتمعية 
العريقة  الكينية  ممبا�سا  مدينة  اأه��ل 
الريا�سي  ال�����س��ب��اب��ي  احل�����دث  ب���ه���ذا 
ال�سنوي الذي جاء تنظيمه هذا العام 

الفعاليات  ع��ن  يختلف  وب�سكل  رائ��ع��ا 
اجلهود  بف�سل  امل��ا���س��ي��ة  ال��ري��ا���س��ي��ة 
املنظمة  اللجنة  لرئي�س  ال�سخ�سية 
وم�ساندة  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وم��ت��اب��ع��ة 
اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة وال�����س��ع��ب��ي��ة يف 

ح���ك���وم���ة مم���ب���ا����س���ا ،مم������ا ج���ع���ل من 
�سباب  بني  للتوا�سل  ج�سراً  املهرجان 
املهرجان  ا�ستمرار  ،متمنيا  البلدين 
له  ت��وف��رت  ال���ذي  ال�سنوي  ال��ري��ا���س��ي 
كافه متطلبات النجاح خا�سة اجلوائز 
والتذكارية  والعينية  القيمة  امل��ادي��ة 
النوع  ه��ذا  لأبطال  حافزا  متثل  التي 
من الفعاليات الريا�سية خا�سة �سباق 
ال��ط��ري��ق ال��ع��امل��ي ال�����ذي ج����ذب اأب����رز 
ال�سباقات  هذه  مثل  يف  العامل  ابطال 
�سوارع  يف  مره  لأول  رك�سوا  ،والذين 
كبرية  فرحة  و�سط  الكينية  ممبا�سا 
من قطاع الن�سء الذي �سارك بحيوية 

يف املهرجان .
الدكتور  ����س���ع���ادة  اأك������د  ج���ان���ب���ه  م����ن 
اللجنة  رئي�س  كاينو  كيب  كيب�سوجي 
الأومل���ب���ي���ة ال��ك��ي��ن��ي��ة وم���وؤ����س�������س اأك���رب 
م��رك��ز يف اأف��ري��ق��ي��ا ل��ت��دري��ب واإع�����داد 
ب��اأن مهرجان )  األ��ع��اب القوي  اأب��ط��ال 
كلنا خليفة ( ج�سد الكثري من القيم 
الن�����س��ان��ي��ة ال��ت��ي اق��ي��م م��ن اج��ل��ه��ا ملا 
ظل يحققه من اأهداف نبيلة، والذي 
الريا�سية  الأع��ي��اد  من  واح���داً  اأ�سبح 
ال�ساحلية ممبا�سا  املدينة  ال�سنوية يف 

ب��ج��ان��ب ال����دور امل��ج��ت��م��ع��ي ال����ذي ظل 
يقدمه مما �ساهم يف توطيد العلقات 
الأهداف  بجانب  البلدين،  �سباب  بني 
ال��ت��ي ظ���ل يقدمها  ال��ف��ن��ي��ة الآخ������ري 
والتي ك�سفت عن العديد من املواهب 

م��دار���س ممبا�سا، موجها  ال��واع��دة يف 
ط����لب مدار�س  م���ن  ل���ع���دد  ال����دع����وة 
اأب������و ظ���ب���ي ل���لن�������س���م���ام لأك���ادمي���ي���ة 
ي�����س��رف عليها  ال���ت���ي  ال���ق���وي  األ����ع����اب 
اأب���رز جنوم  للتدريب والح��ت��ك��اك م��ع 

خمتلف  ،ويف  العامل  يف  القوي  العاب 
من  كنوع  وامل�سمار  امليدان  مناف�سات 
ال��وف��اء جت��اه م��ب��ادرات دول��ة المارات 
،وه����ذا ميثل  جت���اه كينيا م��ن��ذ ع��ق��ود 

نوعا من الوفاء لأهل العطاء .

النجمة الذهبية رو�سة ال�سركال لعبة منتخبنا 
الوطني لل�سطرجن ونادي اأبوظبي توا�سل تاألقها 
يف  حاليا  امل��ق��ام  النا�سئني  �سطرجن  م��ون��دي��ال  يف 
بجمهورية  الهندي  املحيط  على  دي��رب��ن  مدينة 
لعب   1000 مب�ساركة  وذل���ك  اأفريقيا  ج��ن��وب 
 5 95 دول��ة ، حيث حققت رو�سة )  ولعبة من 
�سنوات ( فوزها الرابع يف فئة حتت 8 �سنوات على 

اأفريقيا  جنوب  من  �سالومي   مناف�ستها   ح�ساب 
وذلك �سمن لقاءات اجلولة ال�سابعة التي اأقيمت 
جنح  �سنوات   10 فئة  ويف  اأم�����س.  من  اأول  م�ساء 
اأب��وظ��ب��ي �سلطان ال��درم��ك��ي يف ال��ف��وز على  لع��ب 
مناف�سه  جو�سوا من جنوب اأفريقيا وجنح زميله 
�سنة   12 الزعابي يف فئة  �سلطان  اأبوظبي  لعب 
نيمان   الأمريكي   مناف�سه  على  الفوز  حتقيق  يف 

ل��ريف��ع ال��درم��ك��ي وال��زع��اب��ي ر���س��ي��ده��م��ا اإىل 4 
ن��ق��اط وه����و ن��ف�����س ر���س��ي��د لع��ب��ن��ا اأح���م���د فريد 
16 �سنة بعد ف��وزه على  لعب ن��ادي دبي يف فئة 
مناف�سه نكوبي من زميبابوي. ويف فئة 18 �سنة 
رفع لعب نادي دبي اإبراهيم �سلطان ر�سيده اإىل 
3.5 نقطة بعد فوزه على مناف�سه  كينينباييف  
نادي  لع��ب  ر�سيد  نف�س  وه��و  قريغيز�ستان  من 

الفجرية خليفة خالد �سقر يف فئة 8 �سنوات ويف 
فئة 10 �سنوات جنح لعب نادي الفجرية عامر 
ال�سدراين يف اأن يرفع ر�سيده اإىل 3.5 نقطة بعد 

فوزه على مناف�سه جروبلر من جنوب اأفريقيا .
 16( ال��را���س��دي  مايد  العيناوي  الثلثي  وجن��ح 
واأمل  ���س��ن��وات(  ال��ن��ي��ادي )10  ���س��ن��ة( وع��ب��د اهلل 
يرفعوا  اأن  يف  ���س��ن��ة(   12( ال�����س��ام�����س��ي  ف��ا���س��ل 

ر�سيدهم من النقاط اإىل 3.5 نقطة لكل منهم 
وذلك بعد فوز الرا�سدي على مناف�سه جولدبرج 
مناف�سه  على  النيادي  وف��وز  اأفريقيا  جنوب  من 
�سي�سالك من جنوب اأفريقيا وفوز اأمل ال�سام�سي 
على مناف�ستها  نينا ماراي�س من جنوب اأفريقيا . 
28 لع��ب ولعبة  ي�سم  بوفد  الإم���ارات  ت�سارك 
من اأندية اأبوظبي والعني ودبي والفجرية ويتوىل 

رئا�سة بعثة الإمارات اإىل املونديال املهند�س طارق 
اأبوظبي  ن��ادي  من  التميمي  ومن�سور   ، الطاهر 
و���س��ع��ي��د ي��و���س��ف م��ن ن����ادي دب���ي ن��ائ��ب��ني لرئي�س 
البعثة والإداري��ة فاطمة احلمادي واإبت�سام حمي 
اإي��ل��م��ر جم��رام��وف وبوجدان  ال��دي��ن وامل���درب���ون 
جاربيا وتادي �ساكل�سيك ومي�سا هرينيك وحممد 

ه�سام الأرغا وكمال النجيلي.

وزير ال�سباب والريا�سة الكيني ي�سيد مبهرجان كلنا خليفة الريا�سي 

 ي��د���س��ن منتخب الم�����ارات لأل���ع���اب ال��ق��وى غ���دا م�����س��ارك��ت��ه يف 
اإن�سيون  17 املقامة حاليا يف مدينة  ال�  دورة الألعاب الآ�سيوية 
الكورية اجلنوبية من خلل ظهور عداءة املنتخب علياء حممد 
�سعيد يف نهائي �سباق 10 اآلف مرت لل�سيدات الذي يقام على 

امل�سمار الرئي�س يف اإن�سيون.
وتتطلع علياء للمناف�سة على امليدالية الذهبية رغم قوة املناف�سة 
يف هذا ال�سابق الذي ي�سهد م�ساركة وا�سعة من نخبة من اأف�سل 
العداءات يف قارة ا�سيا بحثا عن الفوز بامليداليات وت�سجيل ارقام 
قيا�سية جديدة يف ريا�سة العاب القوى يف حني �سي�سارك العداء 
الماراتي �سعود عبدالكرمي يف ت�سفيات �سباق 400 مرت الذي 

ي�سعى بدوره لتحقيق نتيجة م�سرفة.
وق���د اأك��م��ل��ت ال���ع���داءة ع��ل��ي��اء - ���س��اح��ب��ة امل��ي��دال��ي��ة الف�سية يف 

امليدالية  الهند وكذلك  اقيم يف  ال��ذي  500 مرت ج��ري  �سباق 
 - ال��ي��اب��ان  يف  ال�ساحية  لخ���رتاق  ا�سيا  بطولة  يف  ال��ربون��زي��ة 
ا�ستعداداتها ل�سباق الغد من اأجل الظهور امل�سرف وحتقيق رقم 

قيا�سي جديد للإمارات.
حممد  علياء  جانب  اىل  �سفوفه  يف  الم���ارات  منتخب  وي�سم 
ن��خ��ب��ة م���ن اب����رز ال���ع���داءي���ن وال����ع����داءات ه���م ال��لع��ب��ني �سعود 
بيتي  اإلهام  للعداءة  اإ�سافة  املهريي  �سامل  و�سابر  عبدالكرمي 
ذهبيتي  ابرزها  وامليداليات  اللقاب  العديد من  على  احلا�سلة 
اقيمت يف  التي  لل�سالت  ا�سيا  بطولة  و1500 يف  500 مرت 
الهند وف�سية �سباق 3000 مرت يف بطولة ا�سيا التي اقيمت يف 

مدينة عوانزو ال�سينية.
لألعاب  ال���دويل  الحت���اد  ع�سو  الكمايل  اأح��م��د  امل�ست�سار  وق��ال 

القوى رئي�س احتاد الم��ارات لألعاب القوى - الذي و�سل اىل 
ليزال  اأن��ه   - ال���دورة  ه��ذه  املنتخب يف  م�ساركة  كوريا حل�سور 
عند وعده باهداء المارات ثلث ميداليات من خلل م�ساركة 

منتخب األعاب القوى يف هذه الدورة.
م��ن خلل  للبولينغ  الم���ارات  يبحث منتخب  اآخ��ر  م��ن جانب 
ال�سيوية  الل��ع��اب  دورة  يف  الثلثي  م�سابقة  يف  غ��دا  م�ساركته 
باإحدى  والظفر  الم���ارات  لبولينغ  م�سرف  اجن��از  حتقيق  عن 
عليها  احل�سول  يف  اخفق  م��ا  بعد  امل�سابقة  ه��ذه  يف  امليداليات 
نايف  املنتخب  كان لعب  والزوجي حيث  الفردي  م�سابقتي  يف 
الزوجي  م�سابقة  يف  اخلام�س  املركز  يف  حل  قد  عبداهلل  عقاب 
ال�سويدي و�ساكر  فيما جاء كل من نايف عقاب وح�سني نا�سر 
ع��ل��ي وح����ارب امل��ن�����س��وري يف امل��رك��زي��ن ال���راب���ع واخل��ام�����س على 

التوايل يف م�سابقة الزوجي. ووا�سلت ال�سني �سدارتها جلدول 
لت�سل اىل  اإين�سون و�ساعفت كفتها  باأوملبياد  امليداليات  ترتيب 
167 ميدالية ملونة منها 85 ميدالية ذهبية و 46 ميدالية 
36 ميدالية برونزية فيما كان وا�سحا تبادل املراكز  ف�سية و 
تقدمت  حيث  الكلي  لتقاربهم  اجلنوبية  وك��وري��ا  ال��ي��اب��ان  ب��ني 
الثاين وتراجعت بعد ذلك لكوريا اجلنوبية  املركز  اليابان اىل 
 37 و  ذهبية  ميدالية   30 منها  ميدالية   101 جمعت  التي 
ف�سية و 34 برونزية مقابل 29 ميدالية ذهبية لليابان و37 
ف�سية و 33 برونزية. وارتفع ر�سيد العرب اىل 10 ميداليات 
بعد حتقيق البطل الأوملبي الإماراتي ال�سيخ جمعة بن دملوك اآل 
5 ميداليات كويتية منها  مكتوب برونزية الرماية اإ�سافة اىل 
ذهبية و 3 ف�سيات و برونزية و ذهبيتني لقطر و ف�سية للبنان 

وبرونزية للعراق. وقد دع منتخبنا الوطني لل�سباحة مناف�سات 
دورة الألعاب الآ�سيوية باإين�سون مب�ساركة مبارك حممد اآل ب�سر 
يف املناف�سة الأخرية للدولة يف �سباق 50 مرت �سدر حيث جاء 
على  املناف�سة  اأج��ل  من  للنهائي  يتاأهل  ومل  ال�ساد�س  املركز  يف 
امليداليات. وي�ستاأنف منتخب الإمارات للدراجات غدا م�ساركته 
يف �سباق �سد ال�ساعة الفردي مب�ساركة دراجنا اأحمد املن�سوري 
..كما يخو�س الفريق �سباق ال� 200 كيلو غدا مب�ساركة يو�سف 
اإداري��و وم��درب املنتخب على  احلمادي وبدر مريزا حيث يعول 
اأجل  من  واملناف�سة  متقدم  مركز  لتحقيق  بال�سباقني  امل�ساركة 
يو�سف  ال��لع��ب  واأن  �سيما  ل  ال�سباق  ه��ذا  يف  ميدالية  ح�سد 
احلمادي كان قريبا من حتقيق امليدالية الربونزية يف �سباقات 

اأمونيوم.

منتخب الإمارات لألعاب القوى يد�سن غدا م�ساركته يف دورة الألعاب الآ�سيوية يف كوريا اجلنوبية 

رو�سة ال�سركال حتقق فوزها اخلام�ص

ح�ســـور اإمــاراتـــي قـــوي يف مونديــــال �سطــرنـــج النا�سئيــــن بجنـــوب اأفريقيـــــا
الدرمكي والزعابي وفريد يح�سدون 4 نقاط

ا�ستقبال حافل لل�سيخ جمعة بن دملوك اآل مكتوم املتوج 
بربونزية الدبل تراب بدورة الألعاب الآ�سيوية
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لقائه  قبل  اخ��رية  جتربة  جرمان  �سان  باري�س  يواجه 
ال�سبوع  اوروب��ا  ابطال  دوري  يف  بر�سلونة  مع  املرتقب 
املقبل عندما يحل �سيفا على تولوز يف املرحلة الثامنة 

من بطولة فرن�سا لكرة القدم.
وك����ان ف��ري��ق ال��ع��ا���س��م��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة خ���رج م���ن دوام���ة 
التعادلت ثلث مرات متتالية ليحقق الفوز على كاين 
خارج ملعبه 2-�سفر منت�سف ال�سبوع احلايل لريتقي 
اىل امل��رك��ز ال��راب��ع ب��ف��ارق ث���لث ن��ق��اط ع��ن مر�سيليا 

املت�سدر والهم من ذلك ا�سكات منتقديه.
وك��ان م��درب �سان جرمان ل��وران ب��لن اع��رتف مطلع 
ال�سبوع احلايل بان فريقه ل يقدم م�ستواه املعهود يف 

مطلع املو�سم احلايل م�سريا اىل ان فريقه مير يف فرتة 
�سعبة بع�س ال�سيء ، لكن الفوز على كاين اراح اع�ساب 

اجلهاز الفني وامل�سوؤولني وان�سار النادي.
ك��م��ا اع���رب رئ��ي�����س ن���ادي ب��اري�����س ���س��ان ج��رم��ان نا�سر 
بالتعادل  فريقه  اكتفاء  بعد  ر�ساه  ع��دم  عن  اخلليفي 
الحد  ب��ران�����س  دي  ب���ارك  ملعبه  على  ل��ي��ون  م��ع   1-1
ان  املباراة يجب  بعد  بلو�س  ل�سبكة كانال  املا�سي وقال 
جرمان  �سان  باري�س  م�ستوى  يف  ل�سنا  نحن  ن�ستيقظ. 
املعهود. يتعني علينا بذل املزيد من العمل وتغيري امور 

�سغرية .
بقيادة  الفني  اجلهاز  يطال  لن  التغيري  ان  يبدو  لكن 

ل����وران ب���لن ال���ذي ي��واج��ه ان��ت��ق��ادات حملية ق��وي��ة يف 
مبارياته  ف��ري��ق��ه يف  ت��ق��دم  ان  ب��ع��د  الخ�����رية  ال���ف���رتة 
الثلث الخرية �سد رين واياك�س ام�سرتدام يف دوري 
ان يتمكن من اخل��روج فائزا  البطال وليون من دون 

يف اي منها.
وا�ساف اخلليفي لدي ملء الثقة باملدرب وباللعبني، 

�سنبقى �سويا حتى نهاية املو�سم احلايل .
اما تولوز فيحتل حاليا املركز العا�سر بعد فوزه ال�سريح 
على رين منت�سف ال�سبوع، لكنه دائما ما يقدم اف�سل 

عرو�سه يف مواجهة الكبار.
وق���ال م��درب��ه الن ك��ازان��وف��ا ن���درك مت��ام��ا ب��ان باري�س 

�سان جرمان اقوى منا لكن على مدى 90 دقيقة نحن 
قادرون على اخلروج بنتيجة ايجابية .

وتابع مباراة كرة القدم لي�ست م�سمونة النتيجة ابدا، 
ع��ل��ى موهبة  ك��ب��رية ونعتمد  ن��ب��ذل ج��ه��ودا  ان  وي��ج��ب 

لعبينا، هذا كل ما يف المر .
وي��غ��ي��ب ع��ن ���س��ان ج��رم��ان ه��داف��ه ال�����س��وي��دي زلت���ان 
كازانوفا  ت��ف��اوؤل  م��ن  يزيد  م��ا  وه��ذا  ايرباهيموفيت�س 
على حتقيق نتيجة جيدة بقوله زلتان هو اف�سل لعب 
يف الدوري كما انه احد اف�سل اربعة لعبني يف العامل 
اىل جانب كري�ستيانو رونالدو وليونيل مي�سي ونيمار، 
 3 اه���داف يف  ان��ه دائ��م��ا م��ا ي�سجل يف مرمانا )5  كما 

مباريات(، وبالتايل انا �سعيد لعدم مواجهته .
هذا  م��ب��اراة  اي  يخ�سر  ال��ذي مل  �سان جرمان  ويعاين 
ايزيكييل  م��ه��اج��م��ه الرج��ن��ت��ي��ن��ي  غ��ي��اب  م���ن  امل��و���س��م 
ب��ت��م��زق يف الع�سلة  ت��ع��ر���س ل���س��اب��ة  ال����ذي  لف��ي��ت��زي 

اخلليفة يف املباراة �سد كاين.
يحل  عندما  ل��ه  حقيقي  اختبار  او  مر�سيليا  وي��واج��ه 
بفارق  الثالث  املركز  �ساحب  اتيان  �سانت  على  �سيفا 

نقطتني عنه.
ويف املباريات الخرى،يلتقي موناكو مع ني�س، وليل مع 
با�ستيا، ولوريان مع ايفيان، ومتز مع رمي�س، ومونبلييه 

مع غانغان، وبوردو مع رين، ولن�س مع كاين.

املمتاز  ال����دوري الن��ك��ل��ي��زي  ال�����س��اد���س��ة م��ن  امل��رح��ل��ة  ت�سهد 
مباراتي دربي مرتقبتني جتمع الوىل بني غرميي �سمال 
قطبي  بني  والثانية  وتوتنهام،  ار�سنال  التقليديني  لندن 

مري�سي�سايد، ليفربول وايفرتون.
تريد  التي  الربعة  للفرق  بالغة  اهمية  املباراتان  وتكت�سي 

من خللهما اطلق مو�سمها املتعرث بع�س ال�سيء.
وكان ليفربول خ�سر اللقب املحلي يف المتار الخرية املو�سم 
املا�سي مل�سلحة مان�س�سرت �سيتي، لكنه حقق انطلقة �سيئة 
�سهدت خ�سارته يف ثلث مباريات من ا�سل خم�س ومل يقدم 
الب���رز للفريق  ال��ع��ن��وان  ك��ان��ت  ال��ت��ي  الهجومية  ال��ع��رو���س 

الحمر املو�سم املا�سي.
كما عانى ليفربول المرين لتخطي عقبة ميدلزبره من 

الرتجيح  ب���رك���لت  الوىل  يف ال���درج���ة 
الندية  راب���ط���ة  ك���اأ����س  م�����س��اب��ق��ة 

بنتيجة  امل��ح��رتف��ة  الن��ك��ل��ي��زي��ة 
مثرية 13-14.

ليفربول  م�������درب  واع����ت����رب 
ب��ران��دن رودج���رز ب��ان فريقه 
ال��وق��ت احل���ايل ه��و ور�سة  يف 

مواجهة  بان  يعتقد  لكنه  عمل، 
ليفربول قد تكون نقطة 

حت���ول وق����ال يف هذا 
ال���������س����دد ن�����درك 

بانه  مت�����ام�����ا 
ي������ت������ع������ني 
ع������ل������ي������ن������ا 
ن���ق���دم  ان 
ع���رو����س���ا 

ل��ل��ق��ي��ام بذلك  ال��ف��ر���س��ة  ال���درب���ي تعطينا  م���ب���اراة  اف�����س��ل. 
�سل�سلة من  ن�ستغلها لنحقق  ان  والرتقاء مب�ستوانا. يجب 

النت�سارات املتتالية .
لوي�س  الورغ���وي���اين  مهاجمه  ع��ن  تخلى  ليفربول  وك���ان 
بر�سلونة  مل�سلحة  املا�سي  املو�سم  ال���دوري  ه��داف  �سواريز 
خلل ال�سيف وتعاقد مع حوايل ثمانية لعبني جدد لكن 
رودج��رز مل يجد التوليفة املنا�سبة حتى الن بني خمتلف 
هوؤلء، ومل ت�ساعده ا�سابة املهاجم الخر دانيال �ستاريدج 

الذي ميلك فر�سة اللعب �سد ايفرتون.
اما الطرف الزرق يف مدينة ليفربول، فهو الخر يعاين يف 
مطلع املو�سم احلايل خلفا للما�سي فقد �سقط ايفرتون 
اخر  يف   3-2 املتوا�سع  بال�س  كري�ستال  ام��ام  ملعبه  على 
م��ب��اراة ل��ه يف ال����دوري، قبل ان ي��خ��رج م��ن ك��اأ���س الرابطة 

بخ�سارة قا�سية امام �سوان�سي �سيتي �سفر-3.
وقال مدرب ايفرتون روبرتو ماترينيز املرة الخرية التي 
 27 تغلبنا فيها على ليفربول على ملعب انفيلد كانت يف 
ايلول �سبتمرب عام 1999، وامل ان يكون اليوم ذاته فاأل 

خري علينا .
وع��ل��ى م��ل��ع��ب الم�������ارات يف ل���ن���دن، ي���اأم���ل ار����س���ن���ال يف 
تعوي�س خيبة اخلروج من م�سابقة الرابطة ذلك 

على ح�ساب جاره توتنهام.
ومني املدفعجية بالهزمية على ملعبه �سد 
الرابطة  ك��اأ���س  يف   2-1 �ساوثمبتون 

الربعاء املا�سي.
توتنهام  ي��ف��ز  مل  امل���ق���اب���ل،  يف 

ال����ث����لث  م����ب����اري����ات����ه  يف 
مدربه  ل��ك��ن  الخ������رية، 

الرجنتيني  اجل���دي���د 
بوكيتينو  ماوري�سيو 

ب��دا واث��ق��ا م��ن قررة 
فريقه على احللول 

اف�سل  م��رت��ب��ة  يف 
ار�سنال للمرة  من 

 19 م��ن��ذ  الوىل 
نهاية  يف  �سنة 

امل��������و���������س��������م 
احل�������������������ايل 
هذا  يف  وق����ال 

طموحون  نحن  ال�سدد 
وذلك بعد فوز فريقه عل نوتنغهام 

ال�سبوع  منت�سف  ال��راب��ط��ة  ك��اأ���س  يف   1-3 ف��وري�����س��ت 
احلايل.

ا�سهر فقط  الفني قبل ثلثة  انا واجلهاز  وتابع و�سلنا 
ان  املواجهة وتاريخها ونريد  ونحن ندرك اهمية هذه 

نكتب التاريخ .
ا�ستون  �سد  ن�سبيا  �سهلة  م��ب��اراة  ت�سل�سي  ويخو�س 

ب���ري���دج يف مباراة  ���س��ت��ام��ف��ورد  ف��ي��ل ع��ل��ى م��ل��ع��ب 
�سي�ستعني فيها املدرب جوزيه مورينيو بت�سكيلته 
ال�سا�سية التي مل تخ�س مباراة كاأ�س الرابطة 

�سد �سيفيلد يونايتد قبل ثلثة ايام.
راأ�سهم  ع��ل��ى  ع���دة  لع��ب��ني  م��وري��ن��ي��و  واراح 
احل���ار����س ال���س��ا���س��ي ت��ي��ب��و ك���ورت���وا وه���داف 
جون  ال��ف��ري��ق  وق��ائ��د  كو�ستا  دييغو  ال��ف��ري��ق 

تريي و�سانع اللعاب �سي�سك فابريغا�س.

هال  ي�ستقبل  ال��ذي  �سيتي  مان�س�سرت  على  ينطبق  والم��ر 
�سيفيلد  على  الكا�سح  بفوزه  منت�سيا  املباراة  ويدخل  �سيتي 

ونزداي ب�سباعية نظيفة.
�سريح  ف��وز  اىل  فيحتاج  اجل��ري��ح،  يونايتد  مان�س�سرت  ام��ا 
النتقادات  لوقف  اولدترافورد  ملعب  على  هام  و�ست  على 
العنيفة التي يتعر�س لها مدربه اجلديد الهولندي لوي�س 
الرباعي  م��ن  امل��وؤل��ف  الهجومي  ال�سق  ك��ان  واذا  غ��ال.  ف��ان 
امل��ث��ري واي���ن روين ورادام���ي���ل ف��ال��ك��او وروب���ني ف��ان بري�سي 
وانخل دي ماريا يقوم بواجبه على اكمل وجه، فان امل�سكلة 
تكمن يف خط الدفاع الذي تلقت �سباكه 12 هدفا يف �ست 
مباريات بينها خم�سة اهداف يف اخر مباراة له �سد لي�سرت 

�سيتي بعد ان تقدجم عليه 2-�سفر و1-3.
لي�سرت  مع  بال�س  كري�ستال  يلتقي  الخ��رى،  املباريات  ويف 
�سيتي، و�ساوثمبتون مع كوينز 
و�سندرلند  ري��ن��ج��رز،  ب����ارك 
وو�ست  �سيتي،  �سوان�سي  مع 
ب���روم���ي���ت�������س ال���ب���ي���ون مع 
 - �سيتي  و�ستوك  برينلي، 

نيوكا�سل يونايتد.

�ســــان جـــرمــــــان ي�ستعـــــد لرب�سلونــــــة مــــــن بوابــــــــة تولـــــــوز 

مباراتا دربي لأر�سنال -توتنهام وليفربول -ايفرتون
بت�سجيل  املذهل  م�ستواه  رونالدو  كري�ستيانو  ا�ستعاد 
�سبعة اأهداف يف اآخر مباراتني بعد مرحلة عانى فيها 
من اإ�سابات ب�سيطة لي�سبح جاهزا متاما لقيادة ريال 
مدريد اأمام فياريال يف دوري الدرجة الأوىل ال�سباين 
لكرة القدم اليوم ال�سبت . واعرتف رونالدو اأنه حتامل 
نهاية  الركبة يف  مل�ساكل يف  نف�سه عندما تعر�س  على 
املو�سم املا�سي وا�ستمرت الإ�سابة يف كاأ�س العامل قبل 
اأن يتعر�س بعدها لإ�سابة يف ع�سلت الفخذ اخللفية 

يف بداية املو�سم.
وح�سل رونالدو على راحة 
يف م��ب��اراة ري��ال اأم���ام ريال 

�سو�سيداد يف الدوري كما مل 
الربتغال  لت�سكيلة  ين�سم 

يف ب���داي���ة ال�����س��ه��ر اجل����اري 
تام  ب�سكل  تعافيه  لي�ستكمل 

وي�ستعيد م�ستواه املتميز.
و�سجل رونالدو اأربعة اأهداف 
على   1-5 ري��������ال  ف������وز  يف 
املا�سي  الثلثاء  ايلت�سي يوم 

اللعب  واأظ���ه���ر  ال�����دوري  يف 
اأنه مل  29 عاما  البالغ عمره 

يفقد متاما نهمه يف هز �سباك 
املناف�سني.

على  لل�سحفيني  رون��ال��دو  وق���ال 
اأن  ي�سبق يل  اأت���ذك���ره مل  م��ا  ح��د 

اأه������داف يف خم�سة  ���س��ب��ع��ة  ���س��ج��ل��ت 
اأيام. 

واأح���رز رون��ال��دو ثلثة اأه���داف يف فوز 
يوم  ك��ورون��ا  ديبورتيفو  على   2-8 ري��ال 

اأف�سل  ب��ذل��ك  لي�سجل  امل��ا���س��ي  ال�����س��ب��ت 
بداية له يف اأي م�سابقة دوري باإحراز ت�سعة 

اأهداف يف اأول خم�س جولت.
تاألقه وقال كنت يف حاجة  رونالدو ق�سة  و�سرح 

على مدار  لأن��ه  املو�سم  خ��لل  الراحة  بع�س  اإىل 
على  اعتدت على احل�سول  عاما يف م�سريتي   12

ف��رتة راح���ة قبل ان��ط��لق امل��و���س��م اجل��دي��د لكن مل 
يحدث ذلك هذا العام ب�سبب امل�ساكل التي عانيت منها 

يف نهاية املو�سم املا�سي. 
عن  فيها  غبت  التي  الفرتة  �ساعدتني  رونالدو  وق��ال 
اأتدرب  كنت  لأين  التعايف  ف��رتة  ا�ستكمال  يف  امللعب 
واأن���ال راح��ة واأت��ع��اف��ى. ه��ذه الأه����داف تعك�س اجلهد 

الكبري الذي بذلته. 
واأ����س���اف اأ���س��ع��ر ك��ل ي���وم ب���اأين اأ���س��ب��ح��ت اأك���رث �سرعة 
واأ�ستعيد م�ستواي. هذه رابعة مباراة اأ�سارك فيها كلها 
اأفتقد  ب��اأين  اأ�سعر  اأبقى  لكني  دقيقة   90 م��دار  على 

�سيئا بعد غيابي لفرتة طويلة. 
وتابع ولهذا ال�سبب لي�س هذا الوقت املنا�سب حل�سويل 
الفر�س  بع�س  هناك  �ستكون  اأن��ه  واأعتقد  راح��ة  على 

الأخرى اأمام املدرب لإراحتي وتنفيذ �سيا�سة التناوب. 
�سريعا  تعافى  لكنه  ب�سكل متوا�سع  املو�سم  ريال  وب��داأ 
انت�سارين كبريين  من خ�سارتني متتاليتني بتحقيق 
كما قل�س الفارق اإىل اأربع نقاط مع بر�سلونة املت�سدر 

الذي تعادل بدون اأهداف مع ملقة اأم�س الأربعاء.
املو�سم  يف  ل��ه  نقطتني  اأول  ب��ذل��ك  بر�سلونة  واأه����در 
لي�سبح ر�سيده 13 نقطة ويتقا�سم القمة مع اأ�سبيلية 
مدريد  اأتليتيكو  م��ع  �سعبا  اختبارا  �سيخو�س  ال��ذي 

حامل اللقب الذي يتاأخر عن القمة بنقطتني.
ومل يدخل مرمى بر�سلونة اأي هدف يف الدوري حتى 
رغم  ملقة  �سباك  ه��ز  يف  اأخ��ف��ق  هجومه  لكن  الآن 

م�ساركة الثنائي ليونيل مي�سي ونيمار.
�ساحق  فوز  اأي��ام من  بعد  التعادل  هذا  وياأتي 
ل��ي��ف��ان��ت��ي يف  ع��ل��ى  5-�سفر  ل��رب���س��ل��ون��ة 
ت���األ���ق���ا كبريا  ���س��ه��دت  م����ب����اراة 

ملي�سي.
وق��������ال ل���وي�������س اإن���ري���ك���ي 
م������درب ب���ر����س���ل���ون���ة يف 
�سحفي  م�����وؤمت�����ر 
ب����ع����د ال����ت����ع����ادل 
ل�سنا  مع ملقة 
م��اك��ي��ن��ات ول 
اأن  مي���ك���ن���ن���ا 
نلعب بنف�س 
القوة طوال 
ال������������وق������������ت. 
احلايل  هدفنا 
خ����و�����س م����ب����اراة 
غ�������رن�������اط�������ة ي������وم 

ال�سبت يف نو كامب. 
واأ�ساف مل نلعب ب�سكل 
ما  ن��ع��رف  لكننا  متميز 
واأهدافنا.  فعله  ن��ح��اول 
ومل  �سعبة  امل���ب���اراة  ك��ان��ت 
اللزمة  ب���اخل���ط���ورة  ن��ك��ن 

داخل منطقة اجلزاء. 

كيف ا�ستعاد رونالدو م�ستواه املذهل ؟

يوفنتو�س  امل���ت�������س���دران  ي��خ��و���س 
ورما مباراتني �سهلتني يف اجلولة 
لكرة  بطولةايطاليا  م��ن  ال��راب��ع��ة 
القدم حيث يحل الول �سيفا على 
الثاين  ي�ستقبل  ح��ني  يف  ات��الن��ت��ا، 

فريونا.
يوفنتو�س  م��رم��ى  ح��ار���س  وت��وق��ع 
املخ�سرم  اي���ط���ال���ي���ا  وم���ن���ت���خ���ب 
عاما(   36( ب���وف���ون  ج��ان��ل��وي��ج��ي 
ك���ان يف  ك��م��ا  ال��ل��ق��ب  ب���ان ينح�سر 
ونادي  فريقه  ب��ني  املا�سي  املو�سم 

العا�سمة.
العجوز  ال�سيدة  فريق  يخ�سر  ومل 
يف مبارياته الرب��ع حتى الن هذا 
ببوفون  مرمى  يدخل  ومل  املو�سم 
اي�سا، لكن الخ��ري يعي  اي ه��دف 
مت���ام���ا اخل�����ط�����ورة ال����ق����ادم����ة من 

روما.
ب����دوره ح��ق��ق روم���ا ان��ط��لق قوية 
بفوزه يف مبارياته الربع حتى الن 
�س�سكا  ف��وزا كا�سحا على  كما حقق 
ابطال  دوري  يف   1-5 م��و���س��ك��و 

اوروبا.
بقوة  روم��ا  �سيناف�س  بوفون  وق��ال 
ع���ل���ى ال���ل���ق���ب ه�����ذا امل���و����س���م حتى 
املا�سي.  املو�سم  فعل  كما  النهاية 

ل��ق��د ب���ات ف��ري��ق ال��ع��ا���س��م��ة ميلك 
اتت من خلل  بالنف�س  وثقة  قوة 
القوية  وال���ع���رو����س  الن��ت�����س��ارات 

التي قدمها لعبوه .
وا�ساف انهم فريق قوي الن وقد 

جعلوا الدوري اكرث تناف�سية.
وب���ع���د ان غ�����اب ����س���ان���ع الل���ع���اب 
بريلو  ان��دري��ا  وال��ق��دي��ر  املخ�سرم 
م��ن��ذ م��ط��ل��ع امل��و���س��م، ف���ان امل���درب 
مينحه  ق��د  اليغري  ما�سيميليانو 
بعد  اتالنتا  مواجهة  يف  الفر�سة 

ان تعافى من ال�سابة يف فخذه.
ثمينا  ف��وزا  حقق  يوفنتو�س  وك��ان 
فريقه  م��ي��لن  ���س��د  ملعبه  خ���ارج 
ق��ب��ل ان يحقق  ال�����س��اب��ق،  ال��ي��غ��ري 
فوزا مريحا على ت�سيزينا 3-�سفر 
�سهد  لقاء  ال�سبوع يف  يف منت�سف 
الت�سيلياين  ال��و���س��ط  ل��ع��ب  ت���األ���ق 
هدفني  بت�سجيله  ف��ي��دال  ارت����ورو 

احدهما من ركلة جزاء.
روما  ي�ستقبل  يوفنتو�س  ان  يذكر 
لكن  املقبل،  ال�سبوع  قمة  لقاء  يف 
الفرن�سي  العا�سمة  فريق  م��درب 
تركيز  ب���ان  اع��ت��رب  غ��ار���س��ي��ا  رودي 
فريقه �سيكون على مباراة فريونا 
وق������ال م����ن امل���ب���ك���ر احل����دي����ث عن 

اول  �سنلعب  يوفنتو�س.  مواجهة 
م���ع ف���ريون���ا ع���ل م��ل��ع��ب��ن��ا ث���م مع 

ان  قبل  خ��ارج��ه  �سيتي  مان�س�سرت 
نتوجه اىل تورينو .

ح�سدنا  لن��ن��ا  �سعيد  ان���ا  وا���س��اف 
ثلث نقاط هامة �سد بارما خارج 

ملعبنا يف منت�سف ال�سبوع، لكننا 
على  الن  ال��رتك��ي��ز  اىل  ح��اج��ة  يف 

فريونا .
و�ستكون النظار م�سلطة يف املباراة 
القدم  ك����رة  يف  ا���س��ط��ورت��ني  ع��ل��ى 
اليطالية فران�سي�سكو توتي ولوكا 

توين.
و���س��ج��ل ت���وت���ي م��ل��ك روم�����ا 235 
و�سيحتفل  مو�سما،   21 يف  ه��دف��ا 
والثلثني  ال��ث��ام��ن  م��ي��لده  بعيد 
الوملبي  امل��ل��ع��ب  ع��ل��ى  ال�سبت  ي���وم 
حيث �سيخ�س�س له ان�سار الفريق 

ا�ستقبال حا�سدا.
اما توين فيبلغ ال�سابعة والثلثني 
م���ن ع���م���ره و���س��ج��ل ال���ع���دي���د من 
الهداف كما خا�س جتربة ناجحة 
يف �سفوف بايرن ميونيخ الملاين.

موا�سة  يف  ان���رتم���ي���لن  وي����اأم����ل 
ال�سدارة  ف��ري��ق��ي  ع��ل��ى  ال�����س��غ��ط 
ال�����ذي ي��ت��خ��ل��ف ع��ن��ه��م��ا ب���ف���ارق 4 
بارما  ي�����س��ت�����س��ي��ف  ع��ن��دم��ا  ن���ق���اط 

الثنني املقبل.
�سارب  بهجم  ن��ريات��زوري  ويتمتع 
الن لكن  اه��داف حتى   10 �سجل 
على ال��رغ��م م��ن ذل��ك ف��ان مدربه 
والرت ماتزاري�س طالب مهاجميه 
ب��ان يكونوا اك��رث فعالية ام��ام باب 
املرمى بقوله اذا كنا نريد املناف�سة 

نكون  ان  علينا  يتعني  اللقب  على 
اكرث فعالية وواقعية امام املرمى .

يف امل��ق��اب��ل، ي��واج��ه م���درب نابويل 
�سغوطا  بينيتيز  رافايل  ال�سباين 
التي  املخيبة  النتائج  بعد  متزايدة 
احلايل  امل��و���س��م  يف  ف��ري��ق��ه  حققها 
واخرها �سقوطه يف فخ التعادل مع 
بالريمو 3-3 ال�ساعد هذا املو�سم 

اىل الدرجة الوىل.
ال��ف��ري��ق اجل��ن��وب��ي املركز  وي��ح��ت��ل 
العا�سر حاليا وهناك تقارير ت�سري 
بينيتز  ع��ن  التخلي  ام��ك��ان��ي��ة  اىل 
وال����س���ت���ع���ان���ة ب���خ���دم���ات روب���رت���و 
مان�سيني يف حال توا�سلت النتائج 

ال�سيئة لنابويل.
امللحق  يف  خ�سر  ن��اب��ويل  ان  ي��ذك��ر 
املوؤهل اىل دوري ابطال اوروبا على 
يد اتلتيك بلباو وذلك على الرغم 
من تعزيز �سفوفه بوجوه جديدة 

مطلع املو�سم احلايل.
يلتقي  الخ��������رى،  امل����ب����اري����ات  ويف 
مع  وكييفو  م��ي��لن،  م��ع  ت�سيزينا 
فيورنتينا،  م��ع  وت��وري��ن��و  ام��ب��ويل، 

وجنوى مع �سمبدوريا، 
ب��ارم��ا، وبالريمو  واودي��ن��ي��زي م��ع 

مع لت�سيو.

مبـــاراتــــان �سهـلتــــان ليـــوفنتــــو�ش ورومــــا يف الكــــالت�سيــــو



    

ي�ساب بر�سا�سة يف القلب 
وينجو

رج��ل هندي  على  انطبق متاماً  ق��ول   ، �سدة  تقتله  له حياة ل  كتبت   من 
متكن من البقاء على قيد احلياة، رغم اإ�سابته بر�سا�سة اخرتقت �سمام 

قلبه منذ �سهرين.
ويف التفا�سيل، التي اأوردتها �سحيفة دايلي ميل الربيطانية، فاإن ل�سو�ساً 
�سهرين،  منذ  عاماً(   30( �سارما  بهارات  الهندي  على  الر�سا�س  اأطلقوا 
فاأ�سيب  الهند،  �سرق  برادي�س  ولي��ة  يف  حملياً  م�سرفاً  �سرقتهم  خ��لل 

بر�سا�ستني، واحدة يف خا�سرته واأخرى يف قلبه.
ونقل اإىل امل�ست�سفى معلقاً بني احلياة واملوت، ومتكن الأطباء من ا�ستخراج 
الر�سا�سة من خا�سرته، فيما قرروا املغامرة برتك الر�سا�سة م�ستقرة يف 

قلبه، لأن ا�ستخراجها يف ذلك الوقت كان �سيقتله يف احلال.
واأذهل الهندي الأطباء حني عاد اإليهم بعد �سهرين لإجراء عملية جراحية 
بهدف ا�ستخراج الر�سا�سة من قلبه، اإذ كان معر�ساً للموت مع كل نب�سة 
جديدة، ب�سبب ا�ستقرارها يف اجلزء الأ�سفل من القلب، وهي حالة نادرة 

جداً.
العملية  اأن  ج��اي��ن،  اأن��ي��ل  ال��ه��ن��د  غ���رب  ���س��ال  اجل����راح يف م�ست�سفى  واأك����د 
واخلطورة،  الدقة  بغاية  كانت  املا�سي،  الثلثاء  اأجريت  التي  اجلراحية 
ا�ستقرت  التي  الر�سا�سة  لإزال���ة  متوا�سلة  �ساعات  ث��لث  اإىل  واحتاجت 

ب�سكل اأفقي بني ال�سمامني. 

�سيلفي من اأعلى �سارية يف 
العامل

تداول م�ستخدمو مواقع التوا�سل الجتماعي مقطع فيديو ل�ساب �سعودي 
ي�سعد اإىل اأعلى �سارية علم يف العامل بجدة ليد�سنها ب�سورة �سيلفي .

يف  امل��وج��ودة  ال�سارية  اإىل  لل�سعود  العمالة  غياب  فر�سة  ال�ساب  وا�ستغل 
جدة ، ليتفرد بلقب اأول مت�سلق لأعلى �سارية علم يف العامل ، بعد تد�سينها 

الثلثاء مبنا�سبة الذكرى ال� 84 لليوم الوطني ال�سعودي.
و�سعار  البحر  م�سهد  التقطه،  ال��ذي  الفيديو  مقطع  يف  ال�ساب  وي�سور 
ال�سعودية حلظة و�سوله اإىل قمة ال�سارية، التي تعلو 120 مرًتا عن �سطح 
مواكبته  ع��ن  عجزه  بعد  الأ�سفل  يف  ينتظره  �سديقه  ك��ان  فيما  الأر����س، 

بت�سلق ال�سارية.
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ريهـانـا بـ لـوك 
ال�سبعينات

الرببادو�سية  امل���ط���رب���ة  خ��ط��ف��ت 
ال�سهرية، ريهانا، الأ�سواء بظهورها 
القرن  �سبعينات  اإىل  يعود  ل��وك  ب� 
درمي  فندق  دخولها  عند  املا�سي، 
نيويورك  م��دي��ن��ة  يف  ت����اون  داون 
ميلد  بعيد  للحتفال  الأمريكية 

اأحد اأ�سدقائها. 
يف  التغيري  دائ��م��اً  ريهانا  وحت���اول 
النتباه،  للفت  ملب�سها  طريقة 
ب��دل��ة �سوداء  ارت�����دت  امل����رة  وه����ذه 
ع���ام  م���و����س���ة  اإىل  ت����ع����ود  لم����ع����ة 
�سعر  ت�����س��ف��ي��ف��ة  م����ع   ،1970

قدمية.
الو�سوم  ال��ب��دل��ة  ت��ل��ك  واأظ����ه����رت 
العديدة التي ر�سمتها املطربة على 

ج�سمها.
وب���ح�������س���ب ���س��ح��ي��ف��ة دي����ل����ي ميل 
ريهانا  ف�����اج�����اأت  ال���ربي���ط���ان���ي���ة، 
اأثناء  اجلميع بهذا املظهر القدمي 
خ�سو�سا  امل��ي��لد،  عيد  ح�سورها 

اأنها كانت حتمل بالونا يف يدها.

ا�ستخراج ع�سا من اأنف طفل
ا�ستخراج  من  ال�سينيني  الأط��ب��اء  من  جمموعة  متكنت 
وو�سلت  زي�سنغ  هوانغ  يدعى  طفل  اأن��ف  اخرتقت  ع�سا 

لغاية 8 �سنتيمرتات من دماغه.
اأنفه وعندما علم  اأدخل الع�سا يف  وكان الطفل ال�سيني 
والده نقله على الفور للم�ست�سفى حيث اأجرى له الأطباء 

عملية جراحية ا�ستغرقت اأكرث من �ساعة .
وقال الأطباء اإن الع�سا مل تخرتق الأع�ساب اأو ال�سرايني 
داخل دماغه ومن املنتظر اأن يتعافى الطفل -الذي يبلغ 

عامني- ب�سورة كاملة.

�سبط �سبكة تتاجر بـ الر�سع 
الر�سع  ت�سرتي  كانت  �سبكة  اليونانية  ال�سرطة  فككت 
من اأمهاتهم يف رومانيا وتتاجر بهم لأغرا�س التبني يف 

اليونان بعد تدخلها لإحباط اإحدى العمليات. 
واأوقف اأربعة يونانيني تراوح اأعمارهم بني 45 و 49 عاما 
وبلغاريان يف الثالثة والثلثني واخلام�سة والأربعني يف 
اأنهم �سالعون  اإثر ال�ستباه يف  مدينة تريكال )الو�سط( 
تبنيهم.   يف  ي��رغ��ب��ون  ك��ان��وا  لأزواج  ر�سيعا   11 ب��ي��ع  يف 
تن�سط  منظمة  جد  �سبكة  فككت  اأنها  ال�سرطة  واعتربت 
اأنحاء  جميع  يف  ب��الأط��ف��ال  الجت���ار  يف  بعيد  زم��ن  منذ 
الن�ساء  باإقناع  يق�سي  حمبوك  منهج  على  بناء  اليونان 

العزباوات احلوامل ببيع اأطفالهن لغر�س تبنيهم. 
الن�ساء  ل��ه��وؤلء  ال��لزم��ة  العناية  ت��ق��دم  ال�سبكة  وك��ان��ت 

وتنقلهن اإىل م�ست�سفيات يونانية لإجناب اأولدهن. 
وقد اأم�سك املحققون اأفراد هذه ال�سبكة باجلرم امل�سهود 
وعر�س  اأط��ف��ال.  تبني  ي��ري��دون  باأنهم  اأوهموهم  بعدما 
عليهم طفلن اأو ثلثة يف مهلة ق�سرية جدا ويف مقابل 
10 اآلف يورو.  ومن بني املوقوفني، حمام وكاتب عدل 
كانا ي�سفيان طابعا �سرعيا على معاملت التبني.  وقد 
فككت يف ما م�سى �سبكات اأخرى كانت تتاجر بر�سع من 

رومانيا يف اليونان، يف دليل على انت�سار هذه الظاهرة. 

ال�سرطة تعو�ش �سيدة بـ 1,5 مليون دولر
يق�سي  بالرتا�سي  اتفاقا  اجنلي�س  لو�س  �سرطة  اأبرمت 
�سربها  �سوداء  ام��راأة  اإىل  دولر  مليون   1،5 مبلغ  بدفع 
امل�سهد،  امل��ارة  اأح��د  �سور  ال�سرطة يف حني  عنا�سر  اأح��د 

على ما اأفاد حماميها. 
امل�سردة  اأب��رح،  الذي  ال�سرطة  اإن �سابط  ال�سرطة  وقالت 
قد  يوليو  يف  �سربا  ع��ام��ا،   51 البالغة  بينوك  م��ارل��ني 
ا�ستقال. وكان احلادث اأثار �سدمة يف �سفوف الكثري من 

الأمريكيني. 
ال�سيدة  وع��دت  تغريدة  يف  هاربر  ك��اري  املحامية  وقالت 
لبقية  امل���ال  م��ن  يكفي  م��ا  على  �ستح�سل  ب��اأن��ه��ا  بينوك 

حياتها واأن ال�سابط �سيخ�سر عمله . 
هاتفه  بوا�سطة  �سيارة  �سائق  �سوره  فيديو  �سريط  ويف 
متكرر  ب�سكل  ي�سرب  وه��و  ان��درو  دانييل  يظهر  النقال، 
على  عليها  القرف�ساء  جال�س  وه��و  ال��راأ���س  على  بينوك 

جنب اإحدى الطرقات ال�سريعة يف لو�س اجنلي�س. 

الكركم.. بهار ذهبي ي�سنع العجائب
الكركم بهار معروف بلونه الذهبي ورائحته العطرة وطعمه املر قليًل. ا�ستخدم الطب ال�سرقي قدمياً م�سحوق 
الكركم لعلج جمموعة متنوعة من الظروف وامل�ساكل ال�سحية منذ حوايل 4 اآلف �سنة. ويف الآونة الأخرية تزايد 

الهتمام بالكركم بعد اأن ك�سفت جمموعة من الدرا�سات احلديثة عن فوائد موؤكدة، واأخرى حمتملة له.
مبجرد اإ�سافة ر�سة ب�سيطة من الركم اإىل الطعام يومياً تقوم بتح�سني ج�سمك �سد جمموعة متنوعة من الأمرا�س 

وامل�ساكل. كما ميكن تناول كب�سولت م�سحوق الكركم لعلج بع�س احلالت. اإليك فوائد الكركم ال�سحية:
باأن الكركم يحتوي على مادة ت�سّمى  اجلهاز اله�سمي. تفيد تقارير املركز الطبي بجامعة مرييلند الأمريكية 
اجلهاز  م�ساكل  على حت�سني جمموعة من  ذلك  ي�ساعد  ال�سفراء.  املزيد من  اإنتاج  على  امل��رارة  الكركمني، حتّفز 
خا�سة  اله�سم،  ع�سر  اأعرا�س  لتخفيف  الكركم  كب�سولت  تناول  اأي�ساً  ميكن  والنتفاخ.  الغازات  مثل  اله�سمي، 

الغثيان وفقدان ال�سهية والتج�سوؤ وا�سطراب املعدة.
م�ستويات  على  واحلفاظ  ال��دم،  يف  الكولي�سرتول  م�ستويات  خف�س  على  الكركم  ي�ساعد  والقلب.  الكولي�سرتول 
الربوتني الدهني منخف�س الكثافة من بناء لوحات يف ال�سرايني، وهي ما ت�سبب ت�سلب ال�سرايني. كذلك تفيد 
تقارير املركز الطبي جلامعة مرييلند اأي�ساً باأنه ميكن تناول الكركم للتقليل من خطر ال�سكنة والنوبات القلبية. 

ميتاز الكركم اأي�ساً بقدرته على وقف اجللطات الدموية التي تت�سكل على جدران ال�سرايني.
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قتلت طفليها وو�سعتهما يف الثالجة
35 عاما على �سيدة دينت بقتل  حكم الق�ساء الأ�سباين بال�سجن 
ما  بح�سب  ث��لج��ة،  يف  جثتيهما  وو���س��ع  ال���ولدة  حديثي  طفليها 
اعلن حماميها.  وتبلغ هذه ال�سيدة 37 عاما، و�سدر احلكم عليها 
بال�سجن 35 عاما على ال تقل مدة ال�سجن الفعلية عن 25 عاما، 
وفق ما افاد حماميها.  واألزمتها املحكمة كذلك بدفع 300 الف 
يورو تعوي�سا لزوجها واطفالها الثلثة الباقني.  ونفت ال�سيدة 
با�ستمرار ان تكون ارتكبت اجلرمية، وقالت يف احدى اجلل�سات ل 

ا�سعر بالذنب لأين مل اقتل الطفلني . 
وكان زوجها عرث على جثتي الطفلني يف الثلجة، وذلك يف العام 
نتيجة  كانت  وفاتهما  ان  اإىل  ال�سرعيون  الأطباء  2012، وخل�س 
امهات قتلن اطفالهن  اوروبية عدة ق�س�س  اختناق.  وهزت دول 

وو�سعن جثثهم يف ثلجات يف ال�سنوات الخرية. 

حتويل وجهة طائرة بعد وفاة م�سافر 
كانت  الفرن�سية،  فران�س  اي��ر  ل�سركة  تابعة  طائرة  وجهة  حولت 
تقوم برحلة بني باري�س ونيويورك، اإىل مدينة هاليفاك�س الكندية 
اأمريكي )58 عاما( يف اجل��و.  وق��ال ال�سرجنت الن  ب�سبب وف��اة 
لوبلن، من ال�سرطة امللكية الكندية اإن الرجل كان قد تويف عند 
اأنه �سمح للطائرة  هبوط الطائرة يف مطار هاليفاك�س.  واأ�ساف 
با�ستئناف رحلتها اإىل الوليات املتحدة لعدم وجود اأي ا�ستباه من 
دون اأن تت�سح اأ�سباب الوفاة حتى الآن.  وقال بيرت �سبوراي الناطق 
يف  �ساعتني  بقيت  الفرن�سية  الطائرة  اإن  هاليفاك�س  مطار  با�سم 
الرجل  جثة  وبقيت  ن��ي��وي��ورك.   اإىل  رحلتها  ت��ع��اود  اأن  قبل  كندا 
 ، الأرج��ح  ت�سريحها على  �سيجرى  الأمريكي يف هاليفاك�س حيث 

على ما اأو�سج ال�سرجنت لوبلن. 

يقتل اربعة طالب ب�سكني 
اإن رجل قتل اربعة طلب  قال و�سائل اعلم ر�سمية �سينية ام�س 
ابتدائية ب�سكني يف منطقة قوانغ�سي اجلنوبية يف احدث  مبدر�سة 
وكالة  ونقلت  ال��ب��لد.  ه��زت  مماثلة  هجمات  �سل�سلة  �سمن  هجوم 
ان���ب���اء ال�����س��ني اجل���دي���دة )���س��ي��ن��خ��وا( ع���ن م��ك��ت��ب الم����ن ال���ع���ام يف 
حملة  اطلقت  ال�سرطة  اإن  قوله  قوانغ�سي  يف  لينغ�سان  مقاطعة 
ل�سبط القاتل. ومل تعط الوكالة تفا�سيل اخرى عن الدافع وراء 
اجلرمية. وقالت �سينخوا اإن الرجل هاجم الطلب بينما كانوا يف 
طريقهم اإىل املدر�سة. واأ�سافت اأن ثلثة منهم قتلوا على الفور يف 
موقع اجلرمية بينما لفظ الرابع اأنفا�سه الأخرية متاأثرا بجراحه 
يف امل�ست�سفى. وجاء احلادث بعد اقل من �سهر على قيام رجل بقتل 
ثلثة اطفال وا�سابة اخرين يف مدر�سة ابتدائية يف ال�سني. وجرائم 
العنف نادرة يف ال�سني باملقارنة مع بلدان اخرى كثرية لكنها ت�سهد 

�سل�سلة من الهجمات على املدار�س والأطفال يف ال�سنوات الخرية.

ابنة الثالثة تدخن الرنجيلة
اأث����ار ف��ي��دي��و م��ت��دول ع��ل��ى م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل الإج��ت��م��اع��ي موجة 
انتقادات وا�سعة بني املعلقني ب�سبب ظهور طفلة ل يتجاوز عمرها 

الثلث �سنوات تدخن الرنجيلة، ت�سورها والدتها ب�سعادة .
م�ساهدي  اأح���د  و���س��ف  اإذ  الن��ت��ق��ادات،  م��ن  ل�سيل  الأم  وتعر�ست 
فا�سدة ويجب �سجب  الأم  قائًل: هذه  الأم  يوتيوب  الفيديو على 
الطفلة من يديها ، وقال اآخر: ما خرب بناتنا غري اأ�سكال زي الأم 
دي اهلل يهديها وي�سفيها ، وقال ثالث: األ تبايل ب�سحة ابنتها األ 

ترى اأن عينيها �ستنفجران . 
النجم جورج كلوين وخطيبته املحامية اللبنانية الأ�سل اأمل علم الدين يركبان اجلندول عند و�سولهما مدينة 

فين�سيا الإيطالية ع�سية زفافهما.. )اأ ف ب(

مطعم يقدم اأطباقًا 
باملخدرات

ابتكار  يف  امل��ط��اع��م  ب��ع�����س  ت��ت��ف��ن 
اأ���س��ال��ي��ب ج��دي��دة لج��ت��ذاب املزيد 
اأحياناً  ك���ان���ت  ول����و  ال���زب���ائ���ن  م���ن 
خم���ال���ف���ة ل����ل����ق����ان����ون، م���ث���ل ه���ذا 
امل��ط��ع��م ال�����س��ي��ن��ي ال����ذي جل���اأ اإىل 
النودلز  اأط��ب��اق  امل��خ��درات يف  د���س 
مطعمه  اإىل  زبائنه  ع��ودة  ل�سمان 

ب�سكل م�ستمر.
اك��ت�����س��ف��ت ال�����س��رط��ة خ���دع���ة هذا 
امل��ط��ع��م ال�����س��ي��ن��ي ال�����ذي ي��ق��ع يف 
ال�سدفة  �سن�سي مبح�س  مقاطعة 
خلل دورية روتينية تنفذها على 
بال�سائق  ا�ستبهت  حني  الطرقات، 
وتبنّي  ع����ام����اً(   26( ج���وي���و  ل���ي���و 
تعاطى  اأن�����ه  ال�����دم  ف��ح��و���س��ات  يف 
امل���خ���درات ف��و���س��ع يف احل��ب�����س 15 

يوماً بتهمة تعاطيه املخدرات.
وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن ت��اأك��ي��د جويو 
املخدرات  تعاطيه  ي�سبق  مل  ب��اأن��ه 
يف حياته، تذكر اأنه يف اليوم الذي 
النودلز  تناول  قد  كان  فيه  اعتقل 
اأ���س��رت��ه، لكن  اأف����راد  يف مطعم م��ع 
اإدعاءاته  �سحة  توؤكد  مل  ال�سرطة 
اأن  بعد  اإل  املطعم  ب��ه��ذا  وت��رب��ط��ه 
لختبارات  ج��م��ي��ع��اً  اأخ�����س��ع��ت��ه��م 

فح�س املخدرات.
�ساحب  حيلة  ال�سرطة  وف�سحت 
امل��ط��ع��م ال�����س��ي��ن��ي ال�����ذي اع���رتف 
ب��اأن��ه ا�سرتى  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  خ���لل 
ال�سهر املا�سي 2 كيلو من الأفيون 
جيداً  وط��ح��ن��ه��ا  دولراً،   98 ب����� 
ل��ي��ت��م��ك��ن م����ن د������س امل�������س���ح���وق يف 
اأطباق النودلز لت�سفي نكهة �سهية 
وت�سمن عودة الزبائن له من دون 
ي�سابوا  اأو  خ��دع��ت��ه  ي��لح��ظ��وا  اأن 

باإدمان حقيقي للمخدرات.

فيكتوريا بيكام �سفرية اأممية
عني برنامج المم املتحدة ملكافحة اليدز م�سممة الزي��اء ومغنية فريق �سباي�س جريلز 

ال�سابقة فيكتوريا بيكام �سفرية له للنوايا احل�سنة.
وقال الربنامج اإن بيكام -التي ا�ستلهمت امل�ساركة يف جهود مكافحة اليدز من زيارة قامت 
بها لعيادات يف جنوب افريقيا- �سرتكز يف عملها على �سمان األ ي�ساب اطفال جدد بفريو�س 
الطفال  به من  للم�سابني  ال�سحية  والرعاية  العلج  وتوفري  امل�سبب لليدز  ات�س.اآي.يف 

والن�ساء.
يف  املتحدة  ل��لمم  العامة  اجلمعية  اع��م��ال  هام�س  على  �سحفي  م��وؤمت��ر  يف  بيكام  وق��ال��ت 
نيويورك اأدركت بعد و�سويل اإىل �سن الأربعني انني احتمل م�سوؤولية كامراة وان يل �سوتا 

�سي�سمعه النا�س. 
وا�سافت ل انوي اجللو�س هنا والتظاهر بانني اعرف ان كل �سيء على ما يرام. لن افعل 

حول  املزيد  لتعلم  ميدانية  بجولت  للقيام  تخطط  اإنها  وقالت  اتعلم.  انني  ذل��ك. 
املر�س وكيفية امل�ساعدة يف جهود مكافحته.

ماغدالينا  ال�����س��ل��وف��اك��ي��ة  ال�������س���ي���دة  ت��خ��ت��ل��ف 
ف���ارك���ا����س���وف���ا، ع���ن غ���ريه���ا م���ن ال��ب�����س��ر يف اأن 
املعاك�سة  اجلهة  يف  توجد  الداخلية  اأع�ساءها 
والطحال  القلب  ي��وج��د  م��األ��وف، حيث  ه��و  مل��ا 
يف اجلهة اليمنى من ج�سدها، يف حني يتواجد 
ال��ك��ب��د وامل������رارة وال���زائ���دة ال���دودي���ة يف اجلهة 

الي�سرى.
وتقول فاركا�سوفا اإن الأطباء قالوا لأمها عند 
ف��ق��ط، ثم  اأع���وام  �ستعي�س ع�سرة  اإن��ه��ا  ولدت��ه��ا 
لع�سرين،  ثم  عاما  ل�15  الفرتة  لحقا  م��ددوا 
ال�65،  بعيد ميلدها  العام  هذا  احتفلت  لكنها 
ت��وق��ع��وا لها  ال��ذي��ن  الأط��ب��اء  ت��ويف بع�س  فيما 

الوفاة مبكرا.
واأ�سارت اإىل اأنه قبل ولدتها قال الأطباء لأمها 
تكن  مل  توقعاتهم  اأن  غري  ت��واأم��ا،  تنتظر  اإنها 
ماغدالينا،  ���س��وى  الأم  تلد  مل  حيث  �سائبة، 
لفتة اإىل اأن الأطباء اأزالوا ورما كبريا كان يف 
بطن والدتها، لكنه مل يكن من النوع اخلبيث.

اإن����ه عندما  ق���ال زوج م��اغ��دال��ي��ن��ا  م���ن ج��ه��ت��ه، 
يقولون  النا�س  كان  وقام بخطبتها،  بها  تعرف 
باإمكانها  يكون  قلبا مري�سا، ولن  لديها  اإن  له 
اأبناء  ثلثة  لدينا  الآن  ت��رون  وكما  الإجن���اب، 

وثمانية اأحفاد . 
واجهت  حياتها  خ��لل  اإن���ه  ماغدالينا  وت��ق��ول 
اآن واح��د يف  ع��دة م��واق��ف مبكية وم�سحكة يف 
امل�ست�سفى،  اأُدخلت  املرات  امل�سايف، ففي مرة من 
�سوؤال  �سابه  طبيبة  �ساألتها  الفح�س  واأث��ن��اء 
اأثار حفيظتها، وهو منذ متى و�سعت الأع�ساء 
الداخلية لديها بهذا ال�سكل املعاك�س ، م�سيفة 
اإنني قمت البارحة يف املنزل  اأن اأقول لها  اأردت 
برتتيبها بهذا ال�سكل غري اأنني ف�سلت ال�سمت 
دقات  �سماع  م��رة  اأراد  اآخ��ر  طبيبا  اأن  وتابعت   .
قلبها غري اأنه و�سع اجلهاز يف الناحية الي�سرى 
من �سدرها، وبعد دقائق من املحاولت الفا�سلة، 
قال: يبدو اأن اجلهاز معطل.. ل اأ�سمع اأي دقات 

للقلب .

اأع�ساوؤها الداخلية يف غري مو�سعها مكافحة التدخني بعلب �سجائر 
�سامتة

اأي خالية  تعتزم فرن�سا فر�س علب موحدة �سامتة 
من الألوان والر�سوم اجلذابة اأو حتى من العلمات 
التجارية، يف اإطار �سيا�سة تخفي�س ن�سبة املدخنني يف 
% خلل 10 �سنوات. جاء ذلك خلل  فرن�سا اإىل 20 
موؤمتر �سحايف ك�سفت عنه وزيرة ال�سحة الفرن�سية 
التي  ال��ت��داب��ري  �سل�سلة  اإط����ار  يف  ت����وران  م��اري�����س��ول 
 13 مكافحة  حم��اول��ة  اأج��ل  م��ن  احلكومة  تعتمدها 
مليون مدخن يف فرن�سا والتقليل من ن�سبة الوفيات 

ال�سنوية التي ت�سهدها فرن�سا ب�سبب التدخني. 
اإىل ج��ي��ل غ��ري م��دخ��ن بعد  ت�����وران: نطمح  وق��ال��ت 
20 ع��ام��اً، وذل���ك م��ن خ���لل ال��ب��دء ب��ف��ر���س غرامة 
الأماكن  يف  ي��دخ��ن  م��ن  ع��ل��ى  ي���ورو   450 اإىل  ت�سل 
التي تقل  ال�سيارات  املخ�س�سة للأطفال ويف  العامة 
لو  �سحيفة  لكن   . ع��ام��اً  ال�12  �سن  دون  قا�سرين 
باريزيان الفرن�سية مل ت�سر اإىل تاريخ البدء ب�سريان 
هذه اخلطة فيما ك�سفت الأرقام اأن 73 األف �سخ�ساً 


