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عربي ودويل

الهديدي واملزينة: ال�رشطة الإماراتية قادرة على حماية 
اجلمهور من اجلرمية الإلكرتونية واأخطار املواقع الإجتماعية

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

يف ا�ستفزاز خطري بتون�ص: 
حماولة العتداء على الأمني العام لحتاد ال�سغل.!

•• دبي-وام: 

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  طلب 
�ل��وزر�ء حاكم دبي من �جلمهور ومتابعي �شموه  �لدولة رئي�س جمل�س 
على و�شائل �لتو��شل �الجتماعي تر�شيح و�قرت�ح 43 ��شما من �أ�شماء 
�الأو�ئ��ل يف �الإم��ار�ت يف خمتلف �ملجاالت وذلك لتكرميهم يف �حتفاالت 

�ليوم �لوطني �ل�43. 
يعملون  ويقدر من  �الأول  �ملركز  �شعب يحب  ملتابعيه نحن  �شموه  وقال 
من �أجل �ملركز �الأول ونريد من �ملجتمع �أن ير�شح �أ�شماء �الأو�ئل �شو�ء 
�إيفر�شت من  �أول من ت�شلق جبل  �أو  �أول �شفرية  �أو  �أول طبيب مو�طن 

�ملو�طنني �أو غريهم يف �ملجاالت �لعلمية �أو �لريا�شية �أو �الجتماعية �أو 
�لوظيفية كافة لتكرميهم يف �ليوم �لوطني و�إعطائهم ما ي�شتحقون من 
حفاوة وتقدير. و�أ�شاف �شموه �أ�شحاب �ملر�كز �الأوىل هم قدو�ت ومناذج 
للجميع وتكرميهم تكرمي ل�شغف �إن�شان �الإمار�ت باملركز �الأول . و �شيتم 
��شتقبال كافة م�شاركات �جلمهور عرب و�شم #�أو�ئل_�الإمار�ت وميكن 
للجمهور �ق��رت�ح �ملجال وذكر �الإ�شم يف �أي جمال ك��اأول مدرب ملنتحب 
�الإم��ار�ت مثال �أو �أول طيار �إمار�تي �أو غريهم من �الأو�ئ��ل يف �ملجاالت 
كافة ليتم تكرميه يف حفل كبري يح�شره �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم و�لوزر�ء و�مل�شئولون يف �ليوم �لوطني �ل�43 لدولة 

�الإمار�ت.

   

اأعرب عن تقديره للدولة و�شعبها الكرمي بقيادة خليفة 
حملب: االمارات وم�صر تقدمان 

منوذجا للدول ذات امل�صري امل�صرتك
•• القاهرة-وام:

يف تعبري عن مدى تقدير دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة لعمق رو�بط 
وبناء على  �لعربية  �ل�شقيقة جمهورية م�شر  و�لتعاون مع  �ل�شد�قة 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رع��اه �هلل نظم نادي  رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
مب�شاركة  �ل��ق��اه��رة  مدينة  يف  مو�شعا  �إع��الم��ي��ا  ل��ق��اء  لل�شحافة  دب��ي 
معايل �ملهند�س �إبر�هيم حملب رئي�س جمل�س �لوزر�ء �مل�شري ومعايل 
�لتن�شيقي  �ملكتب  رئي�س  دول��ة  وزي��ر  �جل��اب��ر  �أح��م��د  �شلطان  �لدكتور 

للم�شاريع �لتنموية �الإمار�تية يف م�شر.
�الإعالمي  للمكتب  �لعام  �ملدير  �ملري  �شعادة منى غامن  �للقاء  ح�شر 
�لعابد  �إب��ر�ه��ي��م  و���ش��ع��ادة  لل�شحافة  دب��ي  ن���ادي  رئي�س  دب��ي  حلكومة 
مدير عام �ملجل�س �لوطني لالإعالم وقياد�ت �لعمل �الإعالمي وروؤ�شاء 

�ملوؤ�ش�شات �ل�شحفية وروؤ�شاء حترير �ل�شحف يف م�شر و�الإمار�ت.
بو�شمرة  �الإم��ار�ت��ي��ة منى  �الإعالمية  �أد�رت��ه��ا  ح��و�ري��ة  وخ��الل جل�شة 
مدير نادي دبي لل�شحافة وجه معايل �ملهند�س �إبر�هيم حملب حتية 
�إعز�ز وتقدير �إىل دولة �الإمار�ت و�شعبها �لكرمي بقيادة �شاحب �ل�شمو 
كل  و�إىل  �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ 
من �شاهم يف دعم م�شر وم�شاندتها يف هذه �ملرحلة �ملهمة من تاريخ 
�الإمار�تية و�لتي تعود  �مل�شرية  �ملنطقة موؤكد� عمق جذور �لعالقات 
�لتي �عرتفت  �ل��دول  �أو�ئ��ل  1971 حيث كانت م�شر من  �لعام  �إىل 
يريد  من  �إن  وق��ال   .. قيامها  منذ  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  بدولة 
باملو�قف  �لتاريخ �حلافل  �إىل  يعود  �أن  �لعالقات فعليه  تلك  يفهم  �أن 
�ل�شعبني  �الأخ��وي��ة بني  �ل��رو�ب��ط  م��دى �شالبة  �لتي تظهر  و�لوقائع 

�ل�شقيقني.    

طلب من اجلمهور تر�شيح 43 ا�شما من الأوائل يف الإمارات لتكرميهم يف اليوم الوطني 

حممد بن را�صد: �صعبنا يحب املركز 
االأول ويقدر كل من يعمل من اأجله

مقتل 25 م�صلحًا حوثيًا يف كمني و�صط اليمن
•• �صنعاء -وكاالت:

�ملعروفة  �هلل  �أن�����ش��ار  جماعة  م��ن  م�شلًحا   25 ُق��ت��ل 
م�شلحون  ن�شبه  كمني  يف  �م�س،  باحلوثي،  �إعالمًيا 
بح�شب  �ليمن،  و�شط  �لبي�شاء  مبحافظة  قبليون 

م�شدر قبلي.
وقال �مل�شدر �إن م�شلحني قبليني ن�شبو� كميًنا د�خل 
قرية خبزة �لتابعة ملدينة رد�ع، ما �أدى �إىل مقتل 25 
من م�شلحي جماعة �حلوثي �لذين �قتحمو� �لقرية 

يف وقت �شابق من �م�س �جلمعة.
ويف وقت �شابق �شيطر م�شلحون من جماعة �حلوثي 

على قرية خبزة، مبحافظة �لبي�شاء بعد نحو �أ�شبوع 
من �ملو�جهات �ملتقطعة مع م�شلحي �لقبائل، بح�شب 

�شهود عيان.
و�أفاد �شهود �لعيان باأن قرية خبزة �شقطت �م�س بيد 
�مل�شلحني �حلوثيني بعد معارك عنيفة ��شتمرت مع 
فيها  ��شتخدم  �خلمي�س،  �شباح  منذ  �لقبائل،  رج��ال 
�لثقيلة،  و�ملدفعية  �ل�شو�ريخ  ر�ج��م��ات  �حل��وث��ي��ون، 

وخلفت ع�شر�ت �لقتلى و�جلرحى من �لطرفني.
منازل  ع��دة  بتفجري  ب���د�أو�  �حلوثيني  �أن  و�أ���ش��اف��و� 
ملو�طنني من �أهايل �لقرية ممن �شاركو� يف مقاومة 

م�شلحي �جلماعة خالل �الأيام �ملا�شية.
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دعا اإىل �شرورة الت�شدي لكل ما يهدد ال�شلم والأمن الدوليني 

جمل�س االأمن يدين ا�صتهداف �صفارتي االمارات وم�صر يف ليبيا
•• نيويورك-وام:

�الإرهابية  �ل��ه��ج��م��ات  ب�����ش��دة  �الأم�����ن  جم��ل�����س  �أد�ن 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت  �شفارتى  على  بالقنابل 
بيان  وف��ى  ط��ر�ب��ل�����س.  �لليبية  �لعا�شمة  يف  وم�شر 
�شد  �لعنف  �أعمال  بجميع  فيه  ندد  �ملجل�س  �أ�شدره 
�ملقار �لدبلوما�شية و�لتي تهدد حياة �الأبرياء وتعرقل 
و�أكد  و�مل�شوؤولني.  �لدبلوما�شيني  عمل  جدى  ب�شكل 
جمل�س �الأمن �أن �الإرهاب بجميع �أ�شكاله ومظاهره 
و�الأمن  لل�شلم  �لتهديد�ت  �أخطر  من  و�ح��د�  ي�شكل 
و�أن �أي �أعمال �إرهابية تعترب �إجر�مية وغري مربرة 
..م�شدد� على �شرورة تقدمي مرتكبي هذه �الأعمال 
�إىل �لعد�لة. ودعا �أع�شاء جمل�س �الأمن �إىل �شرورة 

�لت�شدي بكافة �لو�شائل لكل ما يهدد �ل�شلم و�الأمن 
ميثاق  �إط��ار  فى  �الإرهابية  �الأعمال  ج��ر�ء  �لدوليني 
و�أ�شار   . �ل���دويل  �ل��ق��ان��ون  �مل��ت��ح��دة ومب��وج��ب  �الأمم 
لعدم  �الأ���ش��ا���ش��ي  �مل��ب��د�أ  �إىل  �الأم����ن  �أع�����ش��اء جمل�س 
و�لقن�شلية  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  �مل��ب��اين  ح��رم��ة  �ن��ت��ه��اك 
و�لتز�مات �حلكومات �مل�شيفة مبوجب �تفاقية فيينا 
لعام 1961 ب�شاأن �لعالقات �لدبلوما�شية و�تفاقية 
1963 ب�شاأن �لعالقات �لقن�شلية. ونبه  فيينا لعام 
�الإجر�ء�ت  جميع  �تخاذ  �شرورة  �ىل  �الأم��ن  جمل�س 
و�لقن�شلية  �لدبلوما�شية  �مل��ب��اين  حلماية  �ملنا�شبة 
�أي �إخالل باأمن هذه  �أو �شرر ومنع  �أي �قتحام  �شد 
�عتد�ء  �أي  ومنع  كر�متهم  من  �نتقا�س  �أو  �لبعثات 

على �لدبلوما�شيني .

قو�ت �الحتالل تطلق قنابل �لغاز باجتاه �لفل�شطينيني �ملحتجني بال�شفة

حزب تون�س للجميع يعلن دعمه لل�شب�شي

�لدخان يت�شاعد من مو�قع �ال�شتباكات بني �ملقاتلني �الكر�د وعنا�شر د�ع�س يف مدينة كوباين )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

ق�����ال م�������ش���وؤول���ون ع���ر�ق���ي���ون �إن 
�لقو�ت �لعر�قية متكنت من طرد 
�الإرهابي  د�ع�����س  تنظيم  مقاتلي 
�أكرب  من بلدة بيجي حيث يوجد 

م�شفاة للنفط يف �لعر�ق.
�حلكومية  �لعر�قية  قناة  ونقلت 
�ل����ع����ر�ق����ي����ة ع�����ن ع����ب����د �ل����وه����اب 
�لعمليات  ق����ائ����د  �ل���������ش����اع����دي، 
�شالح  حم��اف��ظ��ة  يف  �حل��ك��وم��ي��ة 
مت  �نه  قوله  بغد�د،  �شمال  �لدين 
حت��ري��ر ك��ام��ل م��دي��ن��ة بيجي من 

عنا�شر �لتنظيم �الرهابي.
وكان مقاتلو �لتنظيم قد �شيطرو� 
م�شفاتها  وط��وق��و�  �مل��دي��ن��ة،  على 
يف ي��ون��ي��و ح��زي��ر�ن خ���الل هجوم 

خاطف ب�شمال �لعر�ق.
على  �حلكومية  �لقو�ت  وت�شيطر 
�لتنظيم  م�شلحي  لكن  �مل�����ش��ف��اة، 

يحا�شرونها منذ ذلك �لوقت.
�لتحقيق  �ع��ل��ن��ت جل��ن��ة  ذل���ك  �ىل 
�لتابعة لالمم �ملتحدة حول �شوريا 
�جلمعة �ن تنظيم د�ع�س �الرهابي 
يرتكب جر�ئم �شد �الن�شانية على 
�خلا�شعة  �ملناطق  يف  و��شع  نطاق 

ل�شيطرته يف �شوريا.

خالل  �لق�شري  �الخ��ف��اء  عمليات 
مناطق  يف  �ملدنيني  �شد  هجمات 
جر�ئم  مع  ترت�فق  و�ل��رق��ة  حلب 

وتعذيب.
 20 يف  �ل��و�ق��ع  �لتقرير  و����ش��اف 
بقطع  ق�����ام  د�ع���������س  �ن  ���ش��ف��ح��ة 
ون�شاء  رج��������ال  ورج��������م  روؤو�����������س 
و�طفال يف �ماكن عامة يف بلد�ت 

وقرى �شمال �شرق �شوريا. 
وتعلق جثث �ل�شحايا عموما على 
�شلبان ملدة ثالثة �يام كما تو�شع 
�لروؤو�س فوق ��شالك عامة لتكون 
مب���ث���اب���ة حت���ذي���ر ل��ل�����ش��ك��ان حول 
ل�شلطة  �الن�شياع  رف�س  ع��و�ق��ب 

�ملجموعة �مل�شلحة.
عمليات  �ن  �ي�شا  �لتقرير  ويوؤكد 
�غت�شاب ترتكب بحق ن�شاء كا�شفا 
�ن �لعائالت �خلائفة تقوم بتزويج 
بناتها �لقا�شر�ت على عجل خوفا 
بالقوة  ت��زوي��ج��ه��ن  ي��ت��م  �ن  م���ن 
�ىل  �ي�شا  وي�شري  د�ع�س.  ملقاتلي 
�خذ ن�شاء �يزيديات �شبايا معترب� 

ذلك جرمية �شد �الن�شانية.
�لتحقيق  فقط  �ملكلفة  و�للجنة 
تنظر  مل  �شوريا  يف  �لو�شع  ح��ول 
�خلا�شعة  �ملناطق  يف  يح�شل  مبا 

ل�شيطرة �لتنظيم يف �لعر�ق. 

اجلي�ش العراقي يحرر بيجي بالكامل من التنظيم الرهابي

االأمم املتحدة تتهم داع�س بارتكاب جرائم �صد االن�صانية

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

من  �الآالف  ع�����������ش�����ر�ت  ت�����دف�����ق 
�مل�شجد  �إىل  �ل���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي���ني 
�الأق�شى يف �لقد�س �ل�شرقية الأد�ء 
�شالة �جلمعة، بعد رفع �حلكومة 
على  �مل�شددة  �لقيود  �الإ�شر�ئيلية 
�الأوىل  للمرة  �مل�شجد  يف  �ل�شالة 
ح���ني خرجت  ���ش��ه��ري��ن، يف  م��ن��ذ 
عدة م�شري�ت من مناطق حميطة 
بالقد�س باجتاه �حلو�جز �ملحيطة 

باملدينة.
وق���ال م��دي��ر ع���ام د�ئ����رة �الأوق����اف 
للحكومة  �ل��ت��اب��ع��ة  �الإ����ش���الم���ي���ة 
عز�م  �ل�شيخ  �لقد�س  يف  �الأردن��ي��ة 
�أدو�  �خلطيب �إن نحو �أربعني �ألفاً 
�الأق�����ش��ى، يف  �مل�شجد  يف  �ل�����ش��الة 
�أول جمعة هادئة ت�شهدها �لقد�س 

من عدة �أ�شهر.

•• الفجر – تون�س - خا�س

�النتقاد�ت  ع��ا���ش��ف��ة  ت��و����ش��ل��ت 
�ملرت�شح  �أث��اره��ا  �لتي  �ل�شيا�شية 
�إث����ر و�شفه  �مل����رزوق����ي،  م��ن�����ش��ف 
ملناف�شيه يف �ال�شتحقاق �لرئا�شي 
عا�شفة  وه�����ي  �ل���ط���و�غ���ي���ت،  ب����� 
ُمر�شحة للمزيد من �لتفاعل، ال 
�شيما و�أن �عتذ�ر�ت مدير حملته 
�النتخابية عدنان من�شر مل تفلح 
من  و�لتقليل  �آث��اره��ا،  تبديد  يف 
�لفعل  رد  وقد جت��اوز  تد�عياتها، 
لي�شمل  تون�س  ن��د�ء  �ملندد حركة 

فاعلني �شيا�شيني �آخرين.
وق��د �أك��د �ل��ق��ي��ادي يف ح��زب ند�ء 
تون�س حم�شن مرزوق �أن �حلملة 

خطبة  يف  ن���و�ه�������ش���ة  �الأق���������ش����ى 
للتهدئة،  م���ب���ادرة  ب���اأي���ة  �جل��م��ع��ة 
�لفر�شة  لتفويت  �مل�شلني  د�ع��ي��اً 

على �ملرتب�شني، ح�شب تعبريه.
وياأتي �لقر�ر �الإ�شر�ئيلي يف �أعقاب 
�لليلة قبل  ُع��ق��د  �ل���ذي  �الج��ت��م��اع 
�ملا�شية بني �مللك �الأردين عبد �هلل 
�لثاين ورئي�س �لوزر�ء �الإ�شر�ئيلي 
بنيامني نتنياهو ووزير �خلارجية 
�الأمريكي جون كريي يف �لعا�شمة 

�الأردنية عّمان.
حمتجني  عدة  �شارك  �شعيد  على 
��شتجابة  �لغ�شب  م�شري�ت  �شمن 
لدعوة وجهها ن�شطاء فل�شطينيون 
و�حل����م����ل����ة �ل�������ش���ع���ب���ي���ة مل���ق���اوم���ة 
�ل�شبابي  و�حل�����ر�ك  �ال���ش��ت��ي��ط��ان 
عالقد�س  ع����ن����و�ن  حت����ت  وذل�������ك 
و�ملدينة  �الأق�شى  لن�شرة  ر�يحني 

�ملقد�شة.

ب���وت���ني ل����ن ي�������ص���ارك يف 
االقت�صادي  دافو�س  منتدي 

•• مو�صكو-د ب اأ:

�لكرملني  ب��ا���ش��م  �مل���ت���ح���دث  �أك�����د 
�لرئي�س  �أن  ب��ي�����ش��ك��وف  دم���ي���رتي 
�ل����رو�����ش����ي ف����الدمي����ري ب����وت����ني ال 
�ملنتدى  ق��م��ة  �مل�����ش��ارك��ة يف  ي��ن��وي 
�الق�����ت�����������ش�����ادي �ل����ع����امل����ي و�ل����ت����ي 
ت��ع��ق��د ع��ل��ى م���دى خم�شة �ي����ام يف 
�لو�قع  �ل�����ش��ت��وي  د�ف��و���س  منتجع 
�ل�����ش��رق��ي��ة م���ن جبال  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
موقع  ون��ق��ل  �ل�شوي�شري.  �الأل���ب 
�الخبارية  �ل���ي���وم  رو���ش��ي��ا  ���ش��ب��ك��ة 
على  تعليقا  ق��ول��ه،  بي�شكوف  ع��ن 
�الإعالم  و�شائل  بع�س  تناولته  ما 
�ملنتدى دعوة  عن توجيه منظمي 
توجد  ال  للم�شاركة:  ب��وت��ني  �إىل 
�أعماله،  ج��دول  �لرحلة على  ه��ذه 
�شيمثل  من  يعرف  ال  �أن��ه  م�شيفا 

رو�شيا يف �ملنتدى.
يذكر �أن رو�شيا ت�شارك يف �ملنتدى 
���ش��ن��وي��ا يف منتجع  ي��ن��ع��ق��د  �ل����ذي 

د�فو�س �جلبلي يف �شوي�شر�.

جنوب ال�صودان يتهم ال�صمال بق�صف اأرا�صيه
•• جوبا -وكاالت:

ذكرت و�شائل �إعالم يف جنوب �ل�شود�ن �أن طائر�ت �شود�نية ق�شف جنوب 
حتاول  حدودية  منطقة  يف  مدنيني  �شتة  ج��رح  �إىل  �أدى  مما  �ل�شود�ن، 

�خلرطوم �شحق حركة مترد فيها.
متازج  الذ�ع��ة  �غ��ري  فيليب  �ل�شود�ن  جنوب  جي�س  با�شم  �لناطق  وق��ال 
�مل�شتقلة �ن قنابل �لقيت �الربعاء يف منطقة مابان يف والية �عايل �لنيل 
حيث جلاأ �كرث من 125 �لف �شخ�س فرو� من �ملعارك يف والية �لنيل 

�الزرق �ل�شود�نية �ملجاورة.
ورد� على �شوؤ�ل لوكالة فر�ن�س بر�س، نفى �جلي�س �ل�شود�ين ب�شدة هذه 
�ل�شو�رمي مل  خالد  �ل�شود�ين  �جلي�س  با�شم  �لناطق  وقال  �التهامات. 

نق�شف �ي منطقة يف �ر��شي جنوب �ل�شود�ن.

�الإ�شر�ئيلية  �ل�����ش��رط��ة  و�أز�ل�������ت 
ت�شعها يف  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �حل���و�ج���ز 
�مل�شجد، لكن وجودها  �إىل  �لطرق 
�لبلدة  مد�خل  على  ملحوظاً  كان 

�لقدمية يف �لقد�س.

�ملرزوقي  للمن�شف  �الن��ت��خ��اب��ي��ة 
يف  �الإرهابية  �جلماعات  ينق�شها 
ج��ب��ل �ل�����ش��ع��ان��ب��ي.  وق���ال مرزوق 
برنامج  يف  ����ش��ت�����ش��اف��ت��ه  خ����الل 

�ل�شرطة  �ح���ت���ج���از  ����ش���وه���د  ك���م���ا 
�مل�شجد  ب��و�ب��ات  عند  �الإ�شر�ئيلية 
هويات مئات �ل�شبان حلني �نتهاء 

�ل�شالة.
�مل�شجد  خطيب  رح��ب  جهته  م��ن 

�ملرزوقي  ح��م��ل��ة  �إن  ت��ل��ف��زي��وين 
�إره���اب���ي���ي  ي����ن����زل  �أن  ي��ن��ق�����ش��ه��ا 

�ل�شعانبي للم�شاركة فيها.
)�لتفا�شيل �س11(

ب�شكل  رك���ز  ل��ه��ا  ت��ق��ري��ر  �ول  ويف 
�لتنظيم يف  خا�س على ممار�شات 
�لتحقيق  ع��ر���ش��ت جل��ن��ة  ���ش��وري��ا، 
�مل��ت��ح��دة �شورة  ل����المم  �ل��ت��اب��ع��ة 
يح�شل  م��ا  تفا�شيل  ع��ن  ره��ي��ب��ة 
ل�شيطرة  �خل��ا���ش��ع��ة  �مل��ن��اط��ق  يف 
�مل���ت���ط���رف���ني مب����ا ي�����ش��م��ل جم����ازر 

�شبايا  ن�شاء  و�خ��ذ  روؤو����س  وقطع 
و�رغامهن على �حلمل.

و�ك����د �ل��ت��ق��ري��ر �ل����ذي �ع����د حتت 
��شر�ف باولو �شريجيو بنيريو �ن 
�شيا�شة  تنتهج  �مل�شلحة  �ملجموعة 
�ل�شر�ئب  مثل  متييزية  عقوبات 
�و �الرغام على تغيري �لدين على 

�لدينية،  �و  �التنية  �لهوية  ��ش�س 
وت����دم����ري م����و�ق����ع دي���ن���ي���ة وط����رد 

منهجي لالقليات.
نطاق  ع��ل��ى  �ل��ه��ج��م��ات  �ن  وق����ال 
�ملدنيني  ���ش��د  وم��ن��ه��ج��ي  و�����ش���ع 
�اليزيديني  �قلية  و���ش��د  �الك���ر�د 
ت�شكل جر�ئم �شد �الن�شانية مثل 

بعد اجتماع للعاهل الأردين وكريي ونتنياهو

اآالف الفل�صطينيني ي�صلون يف االأق�صى وم�صريات لن�صرته

توتر اخلطاب ال�شيا�شي ي�شتفّز التون�شيني:

انتقاد اعتماد ميلي�صيات اإجرامية يف احلمالت االنتخابية
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فريو�صات توقف عددًا من املواقع االإلكرتونية االإ�صرائيلية 
•• غزة-وام:

مو�قع  )�مل��ج��ه��ول��ون(  �الأن��ون��ي��م�����س  �ل��دول��ي��ة  �ملنظمة  ت�شمى  م��ا  هاجمت 
منها  �لعديد  توقف  �أدى  ما  �لفريو�شات  بو�بل من  ��شر�ئيلية  �لكرتونية 
و�ح��د� تلو �الآخ��ر.  جاء هذ� �لهجوم بعد تهديد ووعيد ��شتمر �أكرث من 
�أربعة �أيام عرب فيديو ن�شرته �ملنظمة يهدد ��شر�ئيل بهجمة �شر�شة ن�شرة 
لالأق�شى ورد� على �نتهاكاته جتاه �ملقد�شات �لدينية يف �لقد�س �ل�شريف. 
ودعت منظمة ANONYMOUS ��شر�ئيل لال�شتعد�د بكل ما متلك من 
جي�س �لكرتوين ل�شد هذ� �لهجوم �لذي بد�أ يف �ل�شاعات �الأوىل من �شباح 
�م�س �جلمعة .  وذكرت �ملنظمة عرب ح�شابها �لر�شمي على �شبكة �لتو��شل 
�ال�شر�ئيلية  �حلكومية  �مل��و�ق��ع  على  �لهجوم  ب��د�ي��ة  م��ع  �أن��ه  �الجتماعي 
وت�شخم  باالنخفا�س  �ال�شر�ئيلية  �لبور�شة  موؤ�شر�ت  بد�أت  �اللكرتونية 
�ملالية الإ�شر�ئيل جر�ء حجب �خلدمة على مو�قعها �حلكومية  �خل�شائر 
و�مل�شالح �لعامة .  و�شارك �لعديد من جماعات �لهاكرز �ملنت�شبة ملنظمة 
يف  �ال�شر�ئيلية  �لعنكبوتية  �ل�شبكة  على  �لهجوم  يف    ANONYMOUS
�قت�شادها و�شحب  ��شر�ئيل عن �النرتنت وتدمري  حماولة منها حلجب 

�مللفات و�لوثائق �ملهمة �لتي متثل ورقة �شغط عليها . 

يدمر  اجلزائري  اجلي�س 
للم�صلحني  خم��ب��اأي��ن 

•• �جلز�ئر-د ب �أ:
�ل�����دف�����اع  وز�رة  �أع�����ل�����ن�����ت 
�أن م��ف��رزة من  �جل��ز�ئ��ري��ة 
للجي�س  �مل�شرتكة  �ل��ق��و�ت 
خمباأين  ودم���رت  �كت�شفت 
للم�شلحني �خلمي�س، خالل 
ب�شو�حي  مت�شيط  عملية 
بوالية  مت���ال���و����س  م���دي���ن���ة 

�شكيكدة �شرق �جلز�ئر.

بانفجار  ع�صكريني  اإ�صابة 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ع���ر����ص���ال  يف 

•• بريوت-وكاالت:

بانفجار  ع�شكريني  ثالثة  �أ�شيب 
بلدة  يف  للجي�س  دوري���ة  ��شتهدف 

عر�شال �شمايل �شرقي �لبالد.
ل���ب���ن���ان���ي���ة على  م�����و�ق�����ع  وق�����ال�����ت 
�الإنرتنت �إن �ملقدم �شعيد م�شيم�س 
و�لرقيب �شهيب م�شعود و�جلندي 
م�����ازن ن�����ش��ر �ل���دي���ن �أ����ش���ي���ب���و� يف 
�لتفجري. وذكرت وكالة �الإعالم يف 
لبنان �أن �لدورية ��شتهدفت بعبوة 
يف  ع��ط��ا  و�دي  منطقة  يف  ن��ا���ش��ف��ة 
عر�شال �ملحاذية للحدود �ل�شورية. 
وقالت جبهة �لن�شرة �إنه مت ر�شد 
�للبناين  �هلل  ح��زب  م��ن  عن�شرين 

وهما يزرعان لغما يف و�دي عطا.
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اأخبـار الإمـارات

اختتام موؤمتر احل�صارة العربية وتاأثريها يف اأوروبا 
•• ابوظبي-وام: 

��شت�شافته  �ل��ذى  �أوروب��ا  يف  وتاأثريها  �لعربية  �حل�شارة  موؤمتر  �ختتم 
��شبانية  جامعات  مع  و�لتعاون  بالتن�شيق  للتكنولوجيا  �الم���ار�ت  كلية 
وبرتغالية �عماله �م�س فى �بوظبي مثنيا على دور �لعرب و�مل�شلمني يف 

بناء �حل�شارة �لغربية.
�ملوؤمتر ثمرة  �ن  �لكلية  �مناء  رئي�س جمل�س  �النقر  �بر�هيم  و�ئل  وقال 
�لعمل �مل�شرتك بني �ملوؤ�ش�شات �ملحلية و�لدولية لرفع م�شتوى �ملوؤ�ش�شات 

�ملحلية و�شهولة �لتو��شل �لدويل يف �الأو�شاط �الأكادميية.
وبني رئي�س �لكلية �لربوفي�شور برو�س تايلور يف كلمته �أن دولة �المار�ت 

�لعربية �ملتحدة ت�شم ن�شبة كبرية من �ملقيمني �لذين قدمو� من جميع 
�أنحاء �لعامل بعاد�تهم وتقاليدهم وثقافاتهم لي�شاهمو� يف �إثر�ء �ملخزون 
�حل�شاري و �لتبادل �لثقايف بالبالد وهو ما جعل �المار�ت مثاال يحتذى 

به بني �لدول يف �النفتاح �لثقايف و�لتعاي�س �الثني.
كما �أكد �لدكتور كا�شرب كالفنز �أ�شتاذ م�شاعد بكلية �المار�ت للتكنولوجيا 
يف مد�خلته �أن �ملوؤمتر يعد فر�شة ثمينة الإبر�ز مظاهر �لتاأثري �لقوي 

للح�شارة �لعربية و�ال�شالمية على �ملجتمعات �الأوربية قدميا وحديثا.
وعميد  تايلور  برو�س  �لربوفي�شور  �لكلية  رئي�س  �ملوؤمتر  جل�شات  �شهد 
�الأ�شاتذة  ج��ان��ب  �إىل  ���ش��م��ودة  �ل��دك��ت��ور حم��م��د  �الك��ادمي��ي��ة  �ل�����ش��وؤون 
�مل�شاركني يف �ملوؤمتر من باحثني ومفكرين متخ�ش�شني من جامعة ليد� 

�ال�شبانية وجامعة بر�شلونة وجامعة ليزبن �لربتغالية وكلية �الإمار�ت 
للتكنولوجيا ��شافة �ىل عدد من من �لباحثني �لغربيني مثل �لدكتور 
كمثال  �الن��دل�����س  ع��ن  حت��دث  �ل���ذي  ل��ي��د�  جامعة  م��ن  �شاباتي  فلو�شيل 
للتعاي�س �حل�شاري و�لديني. وتناول �لدكتور �آنتوين رييار� من جامعة 
بر�شلونة �ملوروث �لغذ�ئي �ال�شالمي فيما حتدث �لدكتور تبو ليوناز من 
نف�س �جلامعة عن �الآثار �لباقية عن ح�شارة �الأندل�س يف جماالت �لطب 

و�ل�شيدلة يف �أق�شى �لغرب �ال�شالمي.
�الم���ار�ت  كلية  يف  �ال���ش��ت��اذ  م�شطفى  ح�شن  �ل��دك��ت��ور  ب��ني  جانبه  وم��ن 
�الأوروبي  �الإحت���اد  يف  �مل�شلمني  �أع���د�د  �ن  م�شاركته  �شمن  للتكنولوجيا 
عام  ف��ى  ن�شمة  �مل��ل��ي��ون  ي��ت��ج��اوز  مل  و�شوي�شر�  �ل��روي��ج  �إيل  ب��االإ���ش��اف��ة 

فى  �أوروبا  �إيل  �مل�شلمني  قبل  من  �لقوية  �لهجرة  ب�شبب  ولكن   1950
�ملا�شى باالإ�شافة �إىل ن�شب �إجناب عالية لديهم قد �أ�شبحت �أعد�دهم يف 

ن�شمة. مليون   23 حو�يل   2014
و توقع �لدكتور ح�شن م�شطفى زيادة �أعد�د �مل�شلمني هناك بن�شبة 55 
�أهمية  موؤكد�  مليون   36.50 لتتجاوز  �لقادمني  �لعقدين  يف  �ملائة  يف 
و�الإعرت�ف  �ملتبادل  و�الإح���رت�م  �لت�شامح  مبد�أ  على  �ل�شلمى  �لتعاي�س 
�لقيم  م��ن  كثري  ف��ى  �لت�شابه  �أوج���ه  م�شتدركا  �إق�����ش��ائ��ه  وع���دم  ب��االآخ��ر 
وق�ش�س �لر�شل بني �لقر�آن �لكرمي و�الإجنيل م�شدد� على �أهمية وجود 
�لتطرف  ونبذ وحماربة  �ل�شلمى  �لتعاي�س  وتقوية  لدعم  م�شرتكة  قيم 

و�الإرهاب .. 

عبداهلل بن زايد ووزير خارجية كندا يح�صران احللقة النقا�صية وحفل ا�صتقبال جمل�س االأعمال االإماراتي الكندي
•• اأبوظبي-وام: 

�أكد �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية �أن �لعالقات 
بني دولة �الإم��ار�ت وكند� منت منو� كبري� خا�شة على �شعيد �الأعمال 
نخلق  �أن  نحاول  و�إن��ن��ا  �حلكومية  �لتجارية  و�لعالقات  و�ال�شتثمار�ت 
�أف�شل بيئة ممكنة لرجال �الأعمال بني �لبلدين وذلك من خالل �لعمل 
معا و�كت�شاف �لفر�س لتقوية وتعزيز �لعالقات �لثنائية بني �لبلدين. 
جاء ذلك خالل ح�شور �شموه م�شاء �أم�س �الول �حللقة �لنقا�شية �لتي 
�ملرحلة  باختتام  �ح��ت��ف��اء  �ل��ك��ن��دي  �الإم���ار�ت���ي  �الأع��م��ال  �أق��ام��ه��ا جمل�س 
�لتاأ�شي�شية للمجل�س وبح�شور معايل جون بريد وزير �خلارجية �لكندي 
ومعايل  �لطاقة  وزي��ر  �مل��زروع��ي  فار�س  ف��رج  حممد  بن  �شهيل  ومعايل 
�شمو  كما ح�شر  �القت�شاد.  وزير  �ملن�شوري  �شعيد  بن  �شلطان  �ملهند�س 
��شتقبال  حفل  كند�  خارجية  ووزي��ر  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ 
. وح�شر  باأبوظبي  �أقيم يف فندق ريتز كارلتون  �لذي  �الأعمال  جمل�س 
�لدكتور  �آل �شالح وكيل وز�رة �القت�شاد و�شعادة  �شعادة عبد�هلل  �حلفل 
حممد �شعيد �حل�شاين وكيل وز�رة �لتعاليم �لعايل و�شعادة ماجد عمر�ن 
مدير �د�رة �لعالقات �ملالية �لدولية بوز�رة �ملالية و�شعادة فهد �لقرقاوي 
لوتاه  و�شعادة حممد  �ال�شتثمار  لتنمية  دبي  �لتنفيذي مبوؤ�ش�شة  �ملدير 

و�الأغذية �لزر�عية مع �لرتكيز على �الأمن �لغذ�ئي.. وتتمثل خطتنا يف 
جمل�س �الأعمال �الإمار�تي �لكندي يف ت�شهيل �ال�شتثمار �ملحلي و�الأجنبي 

يف �لقطاع �خلا�س �شو�ء ب�شورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة .
من جانبه قال جيفري �شتاير نائب رئي�س �ملجل�س �أن جمل�س �الأعمال 
�لتي  �ملميزة  �لعالقات �حلكومية  بدعم من  �لكندي يحظى  �الإم��ار�ت��ي 
جتمع بني دولة �الإمار�ت وكند�. و�أ�شار �إىل �أن �ملجل�س يهدف �إىل ت�شجيع 
�ال�شتثمار�ت �الأجنبية �ملبا�شرة يف كال �لبلدين ويف �الجتاهني باالإ�شافة 
�إىل توفري �لدعم لل�شركات �خلا�شة �ل�شغرية و�ملتو�شطة يف �لبلدين.. 
يف  و�ملتاحة  �لبلدين  بني  �مل�شرتك  �لتعاون  فر�س  بتقييم  �شيقوم  كما 
جد�  �شعد�ء  نحن  و�أ���ش��اف  �أفريقيا.  و�شمال  �الأو���ش��ط  �ل�شرق  منطقة 
�ملتاحة  و�لفر�س  �الإم���ار�ت  بدولة  �لكندي  �ملجتمع  بتعريف  مل�شاهمتنا 
فيها وذلك من خالل مكتب �ملجل�س �لذي �شيفتتح �أوال يف كند� و�لذي 
�شيعترب مبثابة بو�بة لدخول �الأ�شو�ق يف قارة �أمريكا �ل�شمالية . و�أ�شار 
�إىل �أن �إن�شاء �ملجل�س حظي بتو�شية من جمموعة و��شعة من �ل�شركات 
و�ملوؤ�ش�شات يف دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة وكند� مبا يف ذلك �شركة 
و���ش��رك��ة طاقة  �لعتيبة  ���ش��رك��ات  �آي��ب��ي��ك وجم��م��وع��ة  و  للتنمية  �مل��ب��ادل��ة 
ومو�نئ دبي �لعاملية وجمموعة �جلابر وجمموعة �لغرير و رويال بنك 
�أوف كند� و �إلي�س دون و بروك فيلد الإد�رة �الأ�شول و كاميكو و �أالين�س 

دبي  ع��ن  وممثلني  �ل�����ش��ادر�ت  لتنمية  دب��ي  بهيئة  �لتنفيذ  �مل��دي��ر  نائب 
ومبادلة  �أبوظبي  �ل�شحة  وهيئة  للتعليم  �بوظبي  وجمل�س  �لتجارية 
و�أغذية  لال�شتثمار  �بوظبي  وجهاز  و�أدن���وك  م�شدر  و�شركة  للبرتول 
و�ملناطق  للحديد  و�الم�����ار�ت  للتنمية  وم��ب��ادل��ة  �ل��زر�ع��ي��ة  و�ل��ظ��اه��رة 
ومركز  كليفالند  وم�شت�شفى  و�إع��م��ار  ك��وب  وزون  ج��اف��ز�   �القت�شادية  
خليفة  و�شندوق  �لهالل  وم�شرف  �ال�شالمي  �القت�شاد  لتطوير  دب��ي 
و���ش��ن��دوق حممد ب��ن ر����ش��د �ل مكتوم وط���ري�ن �الحت���اد وم��و�ن��ئ دبي 
و�ملجل�س �لتنفيذي الإمارة عجمان. و�ألقى عمر �لها�شمي رئي�س �جلانب 
�الإمار�تي يف جمل�س �الأعمال �الإمار�تي �لكندي كلمة خالل �حلفل �أكد 
�إىل  ��شتناد�  ياأتي  �لكندي  �الإم��ار�ت��ي  �الأع��م��ال  �إط��الق جمل�س  �أن  فيها 
�الأ�شا�س �ملتني �لذي تقوم عليه �لعالقات �لثنائية بني �الإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة وكند�. وقال �أن �ملناق�شات �لتي جرت بني �جلانبني خالل مرحلة 
�إن�شاء �ملجل�س عربت عن �لرغبة �مل�شرتكة لديهما الإن�شاء هيئة ر�شمية 
لدفع م�شرية �لعالقات �القت�شادية بني دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وكند� قدما .. مو�شحا �أنه باالإ�شافة �إىل تو�شيع نطاق �لفر�س �لقائمة 
حاليا �شيلعب �ملجل�س دور� �أ�شا�شيا يف ت�شهيل �لتعاقد�ت يف مرحلة مبكرة 
�شمن جمموعة من �لقطاعات �مل�شتهدفة و�لتي ت�شمل �لبنية �لتحتية 
و�لتعدين  و�لطاقة  �الإ�شالمي  و�لتمويل  و�ل�شياحة  و�لتعليم  و�ل�شحة 

غرين تريدر�س و نيو فر�ن�شايز ميديا . ونوه �إىل �أنه �شيتم ت�شكيل جلان 
خمت�شة بالقطاعات ذ�ت �الأولوية لدعم �جلهود �لر�مية لتحديد فر�س 
�لنمو وهذه �لقطاعات ت�شم �لبنية �لتحتية و�لتمويل �الإ�شالمي و�ملو�رد 
�لطبيعية و�لتعدين و�لرعاية �ل�شحية و�لتعليم و�ل�شياحة وتكنولوجيا 
�ملعلومات و�الإبد�ع مثل �لطاقة �لنظيفة وتكنولوجيا �لتنمية �مل�شتد�مة 
و�الأغذية �لزر�عية و�الأمن �لغذ�ئي. يذكر �أن جمل�س �الأعمال �الإمار�تي 
�لبلدين  �ملبا�شرة يف  �الأجنبية  �ال�شتثمار�ت  ت�شجيع  �إىل  �لكندي يهدف 
وحتفيز �لعالقات �لتجارية ودعم �ل�شركات �ل�شغرية و�ملتو�شطة فيهما 
و�شيعمل بالتن�شيق مع جمل�س �الأعمال �لكندي يف كل من �أبوظبي ودبي. 
�لبلدين  �القت�شادية بني  �لعالقات  و�شيكون من �شمن مهامه تطوير 
�ل�شركات  تاأ�شي�س  ودع��م  �لثنائي  �ملبا�شر  �الأجنبي  �ال�شتثمار  وت�شجيع 
�ل�����ش��غ��رية و�مل��ت��و���ش��ط��ة �الإم���ار�ت���ي���ة و�ل��ك��ن��دي��ة و�ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى �مل�شائل 
�لتجارية  �لعالقات  على  ت��وؤث��ر  و�ل��ت��ي  بال�شيا�شات  �ملتعلقة  �الأ�شا�شية 
�أجل  من  �لبلدين  كال  يف  �الأ���ش��و�ق  به  تتمتع  ما  �إىل  �الهتمام  وتوجيه 
وتنظيم  برعاية  �ملجل�س  �شيقوم  كما  �ملبا�شرة.  �ال�شتثمار�ت  ت�شجيع 
�مل���وؤمت���ر�ت و�مل��ن��ت��دي��ات ل��ت��ب��ادل �مل��ع��ل��وم��ات �ل��ت��ج��اري��ة وحت��دي��د �لنتائج 
�لعربية  �الإم�����ار�ت  دول���ة  ب��ني  �ل��ع��الق��ات  تعزيز  على  �ل��ق��ادرة  �مللمو�شة 

�ملتحدة وكند� ب�شورة عامة.

تاأهيل 30 منت�صبا من اجلن�صية واالإقامة يف اإدارة املوارد الب�صرية 

تكرمي 115 من املتميزين يف كلية ال�صرطة

•• اأبوظبي-وام:

�جلن�شية  ب�����ش��وؤون  �مل�شاندة  و�خل��دم��ات  ل��ل��م��و�رد  �ل��ع��ام��ة  �الإد�رة  �حتفلت 
�إد�رة �ملو�رد �لب�شرية �لتي نظمتها �الإد�رة  و�الإقامة و�ملنافذ بتخريج دورة 
�لعامة للمو�رد و�خلدمات �مل�شاندة بالتعاون مع معهد �الإمار�ت للجن�شية 
من  منت�شبا   30 مب�شاركة  و�ل��ت��دري��ب  �لتاأهيل  وق�شم  و�ملنافذ  و�الإق��ام��ة 
باالإد�رة  �لعاملني  �لن�شائي  و�لعن�شر  و�الأف���ر�د  �ل�شباط  و�شف  �ل�شباط 
و�الإقامة  �جلن�شية  ���ش��وؤون  مببنى  �الحت����اد  روح  ق��اع��ة  يف  وذل���ك  �ل��ع��ام��ة 

و�ملنافذ.

�ملو�رد  �لعامري مدير عام  �ملقدم حممد بن ودمي��ة  �لتخريج  ح�شر حفل 
باجلن�شية  �ل�����ش��ب��اط  م��ن  وع���دد  �الإد�ر�ت  وم��دي��رو  �مل�����ش��ان��دة  و�خل���دم���ات 

و�الإقامة و�ملنافذ.
�لعامة  �الإد�رة  �إط����ار ح��ر���س  ت��اأت��ي يف  �ل����دورة  �إن  �ل��ع��ام��ري  �مل��ق��دم  وق���ال 
ورفع  لديها  �لعاملني  وت��دري��ب  تاأهيل  على  �مل�شاندة  و�خل��دم��ات  للمو�رد 
كفاءتهم �لعلمية و�لعملية ومتكينهم من �لقيام باملهام و�لو�جبات �ملوكلة 
ويف  �ل�شرطي.  �لعمل  مب�شتوى  �الرتقاء  يف  زمالئهم  مع  و�الإ�شهام  �إليهم 
خ��ت��ام �حل��ف��ل وزع م��دي��ر ع��ام �مل���و�رد و�خل��دم��ات �مل�شاندة �ل�����ش��ه��اد�ت على 

�خلريجني. 

•• اأبوظبي-وام:

نظمت �الإد�رة �لعامة لالإقامة و�شوؤون �الأجانب يف �أبوظبي مبادرة توعية 
�لذي  �ل�شكري  ملر�شى  �لعاملي  باليوم  �لدولة  �حتفالية  مع  تز�منا  �شحية 
ي�شادف 14 نوفمرب من كل عام. و�أكد �لعقيد �شامل علي �لقطام �لزعابي 
�أبوظبي  �إق��ام��ة  �أبوظبي حر�س  �الأج��ان��ب يف  و���ش��وؤون  �الإق��ام��ة  ع��ام  مدير 
�ملر�س  بهذ�  و�ملر�جعني  �لعاملني  لدى  �لوعي  وتعزيز  �لثقافة  ن�شر  على 
يف  �أبوظبي  ب�شرطة  �لطبية  �خلدمات  �إد�رة  و�شاركت  منه.  �لوقاية  و�شبل 
�لفعالية من خالل قيام فريق طبي باإجر�ء �لفحو�س �لطبية للموظفني 
و�ملر�جعني و�الإجابة على ��شتف�شار�تهم حول مر�س �ل�شكري ومعاجلته . 
وقام ق�شم �الإعالم و�لعالقات �لعامة بالتعاون مع �إد�رة �خلدمات �لطبية 
بتوزيع كتيبات توعية على �لعاملني و�ملر�جعني تلقي �ل�شوء على مر�س 

�ل�شكري و�الر�شاد�ت �ل�شرورية للوقاية منه.
ورحب مدير عام �الإقامة و�شوؤون �الأجانب يف �أبوظبي مب�شاركة م�شت�شفى 
تو�م يف �لفعالية من خالل حما�شرة يف معهد �الإمار�ت للجن�شية و�الإقامة 

و�ملنافذ �ألقتها خبرية �لتغذية ندى زهري مديرة �إد�رة �لتغذية �ملجتمعية 
فيها  قدمت  �ل�شكري  ود�ء  �لغذ�ئية  �لتحديات  بعنو�ن   ت��و�م  مب�شت�شفى 
�ل��ع��الج على  �ملعتمد يف  �الأول  �ل�����ش��ك��ري..  مل��ر���س  �أن���و�ع  ث��الث��ة  �شرحا ع��ن 
و�الأدوية  و�لريا�شة  باحلمية  ويعالج  �شيوعا  �الأك��رث  و�لثاين  �الأن�شولني 
�لفموية و�الآخري �شكري �حلمل ويتم ت�شخي�شه �أثناء �حلمل ويختفي بعد 
�لوالدة ويتم عالجه باحلمية و�لريا�شة و�أحيانا باالأن�شولني.. م�شرية �إىل 

�أن خمتلف �ملر�حل �لعمرية قد ت�شاب مبر�س �ل�شكري.
و�الأطعمة  �مل�شنعة  و�الأغ��ذي��ة  �لطعام  يف  �الإف����ر�ط  خماطر  م��ن  وح���ذرت 
�الأغذية  تناول  �أهمية  ..م��وؤك��دة  و�ل�شكريات  بالدهون  �مل�شبعة  �ل�شريعة 
للوقاية من  �ل��ري��ا���ش��ة  و�ل��ف��و�ك��ه ومم��ار���ش��ة  �خل�����ش��ر�و�ت  م��ن  �لطبيعية 
�ملر�س ..وقدمت ن�شائح ب�شاأن �ختيار �الأطعمة �ل�شحية وردت على �أ�شئلة 
 . �ل�شكري  مبر�س  �ملتعلقة  �الأم��ور  من  �لعديد  يف  �حل�شور  و��شتف�شار�ت 
وق��دم �لعقيد يو�شف �خل��وري نائب مدير ع��ام �الإق��ام��ة و���ش��وؤون �الأجانب 
يف �أبوظبي يف ختام �ملحا�شرة �شهادة �شكر �إىل �خلبرية ندى زهري تقدير� 

مل�شاركتها يف هذه �لفعالية. 

•• اأبوظبي-وام:

كرم �لعقيد �شيف علي �لكتبي مدير عام كلية �ل�شرطة 115 من �ل�شباط 
و�شف �ل�شباط و�الأفر�د و�ملدنيني �لعاملني بالكلية �ملتميزين و�ملتفردين 
يف �أعمالهم ووظائفهم من جميع �الإد�ر�ت و�الأق�شام بالكلية تقدير� للجهود 

�لكبرية �لتي يبذلونها يف تنفيذ مهام عملهم على �أكمل وجه.
وقال �لعقيد �لكتبي �إن �لتكرمي ياأتي جت�شيد� ال�شرت�تيجية كلية �ل�شرطة 
بتكرمي �ملتميزين �إميانا منها باأن ذلك ي�شكل د�فعا وحافز� جلميع �لعاملني 

فيها على �لقيام باملهام �ملوكلة �إليهم على �لوجه �الأكمل.

و�أكد �حلر�س على �الرتقاء باأ�شاليب �لعمل وحتقيق �الجناز�ت وفق �لتميز 
�لعمل  تطوير  �إىل  ي��وؤدي  مبا  عالية  بكفاءة  �لفعالة  و�مل�شاركة  �لوظيفي 
..الفتا �إىل حر�س وز�رة �لد�خلية على م�شاعفة جهودها لتعزيز م�شرية 

�الأمن و�ال�شتقر�ر وفق �أف�شل �ملعايري �لعاملية �ملتقدمة.
وثمن جهود �ملكرمني �ملتميزين يف �أد�ء �ملهام و�لو�جبات �ملناطة بهم وحثهم 
على بذل �ملزيد منها ملو��شلة �لتميز ..د�عيا �جلميع �إىل �أن يحذو� حذوهم 
ح�شره  �ل��ذي  �حلفل  ختام  ويف  و�ل��ن��ج��اح.  �لتوفيق  دو�م  للجميع  متمنيا 
بكلية  �ل�شباط  من  وع��دد  و�ملحا�شرون  �الق�شام  وروؤ�شاء  �الإد�ر�ت  مديرو 

�ل�شرطة وزع �لعقيد �شيف �لكتبي �شهاد�ت �لتقدير على �ملكرمني. 

االحتاد الن�صائي ي�صت�صيف امل�صتك�صفة العاملية �صيلني كو�صتو

حملة املليون �صجرة توا�صل فعالياتها 

اإقامة اأبوظبي تعزز التوعية بالوقاية من مر�س ال�صكري

•• اأبوظبي- وام: 

�الول  �م�س  �بوظبي  �لرئي�شي يف  �لعام مبقره  �لن�شائي  ��شت�شاف �الحت��اد 
و�بنة  و�ال���ش��ت��د�م��ة  �لبيئة  لق�شايا  �ل��د�ع��م��ة  كو�شتو  �شيلني  �مل�شتك�شفة 
كو�شتو  مي�شيل  ج��ان  �ل�شهري  �ل�شينمائي  و�مل��خ��رج  �ملحيطات  م�شتك�شف 
و�لقت  ك��و���ش��ت��و.  �ي���ف  ج���اك  �ل��ك��ب��ري  و�مل�شتك�شف  �ل��ب��ح��ار  ع���امل  وح��ف��ي��دة 
�مل�شتك�شفة �شيلني كو�شتو على م�شرح �الحتاد �لن�شائي �لعام حما�شرة عن 
مر�فقتها و�مها وجدتها جلدها جاك كو�شتو لكثري من رحالته وعر�شت 
مغامر�تها وجتاربها خاللها. كما �شلطت �ل�شوء على �مل�شوؤولية �مللقاة على 
.ح�شر  �لطبيعية  وم��و�رده��ا  �ملحيطات  على  �حلفاظ  جتاه  �الإن�شان  عاتق 
وعدد من  �لعام  �لن�شائي  �الحت��اد  �ل�شويدي مديرة  نورة  �شعادة  �ملحا�شرة 
كما  �ل�شاأن.  بهذ�  �ملهتمني  ومن  �لدولة  لدى  �ملعتمدين  �ل�شفر�ء  قرينات 
يف  ج��اف��اري  و�دي  يف  �الأ�شليني  �ل�شكان  قبائل  م��ع  جتربتها  �إىل  تطرقت 
منطقة �الأم��ازون �لرب�زيلية و�شعيها �إىل توفري خمتلف �شبل �لدعم لهم 

�شمن م�شروع هو �الأكرب لها حتى �الآن . 

•• دبي -وام: 

ق��دم��ت م��ب��ادرة زر�ع���ة �مل��ل��ي��ون �شجرة ب��دب��ي �لتي 
نائب  متيم  خلفان  �شاحي  �لفريق  معايل  �أطلقها 
رئي�س �ل�شرطة و�الأمن �لعام بالتعاون مع موؤ�ش�شة 
�شجرة   200 لالإ�شكان  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
م�شتفيدي  م��ن  �الأوىل  للمجموعة  ه��دي��ة  غ���اف 
�ملالزم  وقام  �لر�بعة.  �لورقاء  منطقة  يف  �ملوؤ�ش�شة 
�أول فهد جا�شم �لغ�س مدير مكتب م�شاعد �لقائد 
�ل��ع��ام ل�����ش��وؤون �الأك��ادمي��ي��ة و�ل��ت��دري��ب �أم���ني �شر 
�أخ�شائي  �ملدحاين  خلفان  �شعيد  بح�شور  �ملبادرة 
جممعات �شكنية يف �ملوؤ�ش�شة بتوزيع �الأ�شجار على 

�ل�شكان.
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لقاء اإعالمي م�شري اإماراتي يوؤكد عمق العالقات التاريخية الرا�شخة بني الدولتني ال�شقيقتني  

حملب: م�صر واالإمارات تقدمان منوذجا يحتذى للدول التي يربطها امل�صري امل�صرتك
امل�صريون لن ين�صوا لل�صيخ زايد مقولته ال�صهرية يف حرب اأكتوبر )اإن النفط العربي لي�س اأغلى من الدم العربي( 

•• القاهرة-وام:

ت��ق��دي��ر دولة  م���دى  ع��ن  يف تعبري 
لعمق  �ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت 
رو�ب�����ط �ل�����ش��د�ق��ة و�ل���ت���ع���اون مع 
�ل�شقيقة جمهورية م�شر �لعربية 
�شاحب  ت���وج���ي���ه���ات  ع���ل���ى  وب����ن����اء 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
دب��ي رعاه  �ل����وزر�ء ح��اك��م  جمل�س 
لل�شحافة  دب����ي  ن�����ادي  ن��ظ��م  �هلل 
مدينة  يف  مو�شعا  �إع��الم��ي��ا  ل��ق��اء 
�لقاهرة مب�شاركة معايل �ملهند�س 
�إب���ر�ه���ي���م حم��ل��ب رئ��ي�����س جمل�س 
�لدكتور  ومعايل  �مل�شري  �ل��وزر�ء 
دولة  وزي��ر  �جلابر  �أحمد  �شلطان 
رئي�س �ملكتب �لتن�شيقي للم�شاريع 

�لتنموية �الإمار�تية يف م�شر.
م��ن��ى غامن  ���ش��ع��ادة  �ل��ل��ق��اء  ح�شر 
للمكتب  �ل�����ع�����ام  �مل�����دي�����ر  �مل��������ري 
دب���ي رئي�س  �الإع���الم���ي حل��ك��وم��ة 
و�شعادة  ل��ل�����ش��ح��اف��ة  دب�����ي  ن������ادي 
�إبر�هيم �لعابد مدير عام �ملجل�س 
�لعمل  وقياد�ت  لالإعالم  �لوطني 
�ملوؤ�ش�شات  وروؤ�����ش����اء  �الإع����الم����ي 
حترير  وروؤ���������ش��������اء  �ل�������ش���ح���ف���ي���ة 

�ل�شحف يف م�شر و�الإمار�ت.
وخ����الل ج��ل�����ش��ة ح���و�ري���ة �أد�رت���ه���ا 
�الإعالمية �الإمار�تية منى بو�شمرة 
لل�شحافة وجه  دب��ي  ن���ادي  م��دي��ر 
حملب  �إب��ر�ه��ي��م  �ملهند�س  م��ع��ايل 
دولة  �إىل  وت��ق��دي��ر  �إع������ز�ز  حت��ي��ة 
بقيادة  �لكرمي  و�شعبها  �الإم���ار�ت 
�ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�شاهم  م���ن  ك���ل  و�إىل  �هلل  ح��ف��ظ��ه 
يف دعم م�شر وم�شاندتها يف هذه 
�ملنطقة  تاريخ  من  �ملهمة  �ملرحلة 
�لعالقات  ج������ذور  ع���م���ق  م����وؤك����د� 
تعود  و�ل��ت��ي  �الإم��ار�ت��ي��ة  �مل�شرية 
كانت  ح��ي��ث   1971 �ل���ع���ام  �إىل 
�أو�ئ��������ل �ل�������دول �لتي  م�����ش��ر م����ن 
�لعربية  �الإم��ار�ت  �عرتفت بدولة 
�إن  وق���ال   .. قيامها  منذ  �مل��ت��ح��دة 
�أن يفهم تلك �لعالقات  من يريد 
فعليه �أن يعود �إىل �لتاريخ �حلافل 
ب��امل��و�ق��ف و�ل���وق���ائ���ع �ل��ت��ي تظهر 
�الأخوية  �ل��رو�ب��ط  �شالبة  م��دى 

بني �ل�شعبني �ل�شقيقني.
و�أو�����ش����ح م���ع���ايل رئ��ي�����س جمل�س 
�لعالقات  �أن  �مل�������ش���ري  �ل�������وزر�ء 
�ل��ت��ي جت��م��ع ب���ني �ل��ب��ل��دي��ن تقوم 
�أ���ش��ا���س و����ش��ح م��ن �لتقدير  ع��ل��ى 
و�ع  و�إدر�ك  �ملتبادلني  و�الح���رت�م 
مرجعا  �لتعاون  ه��ذ�  و�آث��ر  لقيمة 
�لوطيدة  �ل��ع��الق��ات  ت��ل��ك  ج����ذور 
ب������اإذن �هلل  ل���ه  �مل���غ���ف���ور  �إىل ع��ه��د 
�آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  تعاىل 
�لزعيم  ميلكه  ك��ان  ما  بكل  نهيان 
�خل���ال���د م���ن ح�����س ع��م��ي��ق باملجد 
�لعربي و�لذي �نعك�س بدوره على 
�ملو�قف  من  �لعديد  يف  �مل�شريني 
م���ذك���ر� مب��ق��ول��ت��ه �ل�����ش��ه��رية )�إن 
�لنفط �لعربي لي�س �أغلى من �لدم 
�أوجز  �لتي  �لعبارة  وهي  �لعربي( 
دولة  موقف  بحكمة  خاللها  م��ن 
مل�شر يف حرب  �ل��د�ع��م  �الإم�����ار�ت 
�لعدو  ���ش��د   1973 ع���ام  �أك��ت��وب��ر 
�ل�شيخ  �ل�شهيوين وكذلك مقولة 
�لعروبة  قلب  ه��ي  م�شر  �إن  ز�ي���د 
�لناب�س مبا تظهره تلك �ملقوالت 
من حر�س على مكانة ودور م�شر 

�ال�شرت�تيجي يف �ملنطقة.
�لتي  �الأح�����د�ث  ع��ل��ى  تعقيب  ويف 
عاملنا  يف  ع��دي��دة  مبناطق  تع�شف 

باأنه يرتجم هذ� �لتفاوؤل �إىل و�قع 
�لقادرة  �مل�شريني  �إر�دة  ويج�شد 
�مل��ع��ج��ز�ت ح��ي��ث قام  ع��ل��ى حتقيق 
�مل�������ش���ري���ون ب��ج��م��ع ح�����و�يل 8.5 
مليار دوالر يف �أقل من ثمانية �أيام 
لتمويل �مل�شروع �لعمالق يف �إجناز 
باهر يعك�س مدى قوة هذه �الإر�دة 
ع���ل���ى حتقيق  �ل�����ق�����ادرة  �ل�����ش��ل��ب��ة 
م�شر  �أن  على  ويربهن  �ملعجز�ت 

ت�شري يف �الجتاه �ل�شحيح.
�أك����د م��ع��ايل �لدكتور  م��ن ج��ان��ب��ه 
���ش��ل��ط��ان ب��ن �أح��م��د �جل��اب��ر وزير 
�لتن�شيقي  �مل��ك��ت��ب  رئ��ي�����س  دول�����ة 
�الإمار�تية  �لتنموية  للم�شاريع 
�للقاء  مل�����س خ���الل  �أن����ه  م�����ش��ر  يف 
عبد  �مل�شري  �لرئي�س  فخامة  مع 
�لزيارة  ه��ذه  يف  �ل�شي�شي  �ل��ف��ت��اح 
روحا جديدة للعمل يف م�شر وهي 
للم�شتقبل  ط��م��وح��ة  روؤي����ة  ث��م��رة 
�أ�شا�س من �جلد  و�أم��ل مبني على 
و�ل�����ش��دق يف �ل��ع��م��ل ون��ت��اج طاقة 
دولة  جيد�  تعرفها  بناءة  �إيجابية 
�الإم����������ار�ت ك���ون���ه���ا مت���ث���ل �إح�����دى 
�لركائز �الأ�شا�شية يف بناء �لدولة.

وح����������ول �ل������ع������الق������ات �مل�������ش���ري���ة 
�الإمار�تية ورد� على �شوؤ�ل عن عدم 
للطبيعة  �لبع�س  و��شتيعاب  فهم 
�لبلدين  ب��ني  للعالقات  �خلا�شة 
�لعالقات  �إن  �جل��اب��ر  م��ع��ايل  ق��ال 
�شاربة  �ل�شقيقتني  �لدولتني  بني 
ولي�شت يف  �ل��ت��اري��خ  ب��ج��ذوره��ا يف 
حاجة �إىل تف�شري �أو تو�شيح وهي 
رو�ب��ط قائمة على مبادئ ر��شخة 
و�التفاق  و�لو�شوح  �ل�شفافية  من 

على وحدة �لهدف و�مل�شري.
وعن دور �الإع��الم يف دعم �لتعاون 
قال  �ملقبلة  �مل��رح��ل��ة  يف  �مل�����ش��رتك 
�لقادمة تتطلب  �الأي��ام  �إن  معاليه 
من �جلانبني خا�شة على �ل�شعيد 
�لعمل  م����ن  م����زي����د�  �الإع�����الم�����ي 
و�الجتهاد مع �الهتمام باملقومات 
مل���ا يحدث  و�ل���ف���ه���م  �مل��و���ش��وع��ي��ة 
ع��رب��ي��ا وت���د�ع���ي���ات ت��ل��ك �الأح����دث 
�إىل  �ملنطقة م�شري�  على م�شتقبل 
ك��ون �الإع���الم ج��زء� ال يتجز�أ من 
و�القت�شادي  �ل�شيا�شي  �لنظامني 
ن��ظ��ر يف  ذل���ك م��ن  وم���ا ي�شتدعيه 
�لتعاون  ب���اآف���اق  �الرت���ق���اء  ك��ي��ف��ي��ة 
�مل�������ش���رتك و�ل���ع���م���ل ع���ل���ى زي�����ادة 
�لوعي �جلماهريي �لذي يعد �أهم 
م��ق��وم��ات جن��اح جم���االت �لتعاون 
�الإع��الم للدقة  �أهمية مر�عاة  مع 

و�ملو�شوعية يف �لتناول و�لطرح.

ي��اأت��ي يف  �لتجمع  ه��ذ�  �أن  م��وؤك��دة 
وقت تدخل فيه �لعالقات �لثنائية 
فيها  ت���ت���وط���د  ج����دي����دة  م���رح���ل���ة 
وترت�شخ  �مل�شرتك  �لنجاح  دعائم 
�ن��ط��الق��ة م�شرتكة  �أ���ش�����س  م��ع��ه��ا 
قوية نحو �مل�شتقبل بدعم ورعاية 
�لقيادة �لعليا للبلدين �ل�شقيقني.
ل��ل��ح�����ش��ور حتيات  �مل�����ري  ون��ق��ل��ت 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�شموه  وت��اأك��ي��د  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د 
�الإعالم  دور  �أهمية  على  �مل�شتمر 
يف تعميق قنو�ت �لتو��شل وتعزيز 
�ل�شعوب  ب�����ني  �ل����ت����ع����اون  ع������رى 
لالإعالم  �ل��ك��ام��ل  �شموه  وت��ق��دي��ر 
ومدر�شته  �ل��ر�ئ��د  ودوره  �مل�شري 
على  �لعربي  للعامل  قدمت  �لتي 
م�����د�ر ع���ق���ود �أج���ي���اال ���ش��اه��م��ت يف 
�الإعالمي  �مل�شهد  مالمح  ت�شكيل 
�للقاء  �إن  وق���ال���ت  �مل��ن��ط��ق��ة..  يف 
لتوجيهات  ت��ن��ف��ي��ذ�  ج�����اء  �ل������ذي 
���ش��م��وه ي��دل��ل ع��ل��ى وح���دة �لهدف 
�ل�شعبني �مل�شري  �لتي جتمع بني 
�أبو�ب �مل�شتقبل  و�الإمار�تي لطرق 

بكل �لتفاوؤل و�الأمل.
دوره  ل����الإع����الم   : �أن  و�أ����ش���اف���ت 
�أح���د يف  ينكره  �أن  �ل���ذي ال ميكن 
ت�شكيل وعي �ملجتمع و�إر�شاده �إىل 
تكوين  على  تعينه  �لتي  �حلقائق 
و�آر�ء مبنية على  و��شحة  قناعات 
�أ�شا�س من ��شتيعاب �الأبعاد �لكاملة 
لالأحدث ليبقى �الإعالم د�ئما �أحد 
�أهم مرجعيات �حلكم على �الأ�شياء 
طاملا كانت �لعني �لر��شدة للو�قع 
�لناقلة لتفا�شيله ملتزمة بقو�عد 
�مل�شد�قية و�لنز�هة وحري�شة على 
مر�عاة قيم �حلياد و�ملو�شوعية .. 
�أمنيات �لوفد  و�أع��رب عن خال�س 
�الإعالمي �الإمار�تي وكذلك �شعب 
بكل  م�شر  يف  لالأ�شقاء  �الإم����ار�ت 
�لعظيمة  ومل�شر  و�ل�شعادة  �لرخاء 

بكل �لرفعة و�الزدهار.
رئي�س  ي���و����ش���ف  حم���م���د  وحت������دث 
�الإمار�تيني  �ل�شحافيني  جمعية 
للتعاون  �لتاريخية  �خللفيات  عن 
على  ال�شيما  �الإم���ار�ت���ي  �مل�����ش��ري 
�إنه  وق���ال  �الإع�����الم  ق��ط��اع  �شعيد 
ت��ع��ل��م ع��ل��ى يد  ي��ن��ت��م��ي �إىل ج��ي��ل 
�للم�شات  ك��ان��ت  بينما  �الأ���ش��ات��ذة 
�الأوىل لالإعالم �الإمار�تي م�شرية 
�الإعالمي  �لتعاون  �أن  �إىل  م�شري� 
�مل�����ش��ري �الإم���ار�ت���ي ه��و ج���زء من 
جتلت  و�أع���م  و�أ�شمل  �أك��رب  عالقة 
قيمتها يف خالل تلك �ل�شنة �لتي 

�لعربي حاليا قال معايل �إبر�هيم 
يف  �الآن  ي���ح���دث  م����ا  �إن  حم���ل���ب 
�لعمل  �����ش����رورة  ي���وؤك���د  �مل��ن��ط��ق��ة 
�مل�شرتك وت�شافر �جلهود وتالحم 
�لقوى يف مو�جهة �ملخطط �الآثم 
�ل��ت��ي ت�شعى  �ل�����ش��ر���ش��ة  و�ل��ه��ج��م��ة 
للنيل من مقدر�ت وطننا �لعربي 
تلك  �أن  م���و����ش���ح���ا  وم�����ش��ت��ق��ب��ل��ه 
�ل��ه��ج��م��ة ن��ت��ي��ج��ة خل��ط��ة حمكمة 
مفهوم  على  مبنية  و�إ�شرت�تيجية 
�لهدم .. و�أكد �أن م�شر كانت قبل 
عام م�شى تقف على �أعتاب مرحلة 
بالغة �خلطورة لوال �شرت من �هلل 

وحفظه لكنانته على �الأر�س.
و�أك��������د رئ���ي�������س جم��ل�����س �ل��������وزر�ء 
لوحدة  ب������الده  �إدر�ك  �مل�������ش���ري 
�ملنطقة  يف  �الأ�شقاء  جميع  م�شري 
�أن  ب���و����ش���وح  ن���ع���ي  �إن����ن����ا   : وق������ال 
ق���وة لالإمار�ت  ت��ع��ن��ي  م�����ش��ر  ق���وة 
و��شت�شهد  ����ش���ح���ي���ح  و�ل���ع���ك�������س 
بت�شريح فخامة �لرئي�س �مل�شري 
عبد�لفتاح �ل�شي�شي �لذي �أكد فيه 
�أن �أمن منطقة �خلليج خط �أحمر 
به  �مل�شا�س  �ل�شماح الأحد  ال ميكن 
يف حني �شدد معاليه على �أن م�شر 
ي��ق��دم��ان معا منوذجا  و�الإم�����ار�ت 
للدول  م�شرفة  وو�ج��ه��ة  يحتذى 

�لتي يربطها �مل�شري �مل�شرتك.
�لرفيع  �مل�����ش��ري  �مل�����ش��وؤول  وح���ذر 
م���ن خ��ط��ر �الإره�������اب �ل����ذي ك�شر 
�ملنطقة  دول  وج���ه  �أن��ي��اب��ه يف  ع��ن 
�شعوبها  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ي��ت��ه��دد  ور�ح 
�الآن  ت��خ��و���س  م�����ش��ر  �أن  م���وؤك���د� 
ح��رب��ا ���ش��د �الإره�����اب �الأ����ش���ود بكل 
ما لهذه �حلرب من تبعات و�أعباء 
وخ�شائر ب�شرية �أو مادية تتحملها 
م�شر بكل �شجاعة و�إقد�م و�إ�شر�ر 
�لتنمية  درب  �مل�شي قدما يف  على 
بخطى قوية وو�ثقة.. ونوه �إىل �أن 
�ملنطقة  على  يوجب  �خلطر  ه��ذ� 
عن  للدفاع  مو�جهته  يف  �لتوحد 
�لتوقيت  م�شتقبل �شعوبها يف هذ� 

�لفارق يف تاريخ �الأمة �لعربية.
�إىل �شالح  م��ع��ايل حم��ل��ب  و�أ����ش���ار 
�ملعركة  ه���ذه  يف  �مل�����ش��ري  �ل�شعب 
بقدرة  عميق  �إمي���ان  يف  و�ملتج�شد 
�هلل �شبحانه وتعاىل وثقة تامة يف 
�إر�دة �لنا�س ورغبتهم يف �لتطوير 
قائد  ح��ول  و�لتفافهم  �الإي��ج��اب��ي 
ذي روؤية و��شحة للم�شتقبل يعطي 
ح��اف��ز� ع��ل��ى �الأم����ل يف غ��د مفعم 
قناة  و�شاق مثاال مب�شروع  بالبناء 
و�شفه  �ل���ذي  �جل��دي��دة  �ل�شوي�س 

�لتو�جد  ل��ه��ذ�  �لناجحة  �ل��ن��م��اذج 
�لعديد  تو�فر  �أك��د  و  �ال�شتثماري 
من �لفر�س �ملمتازة �ملتاحة �شمن 
�لطموحة  �مل�شرية  �خلطة  �شياق 
ح�شدت  و�ل��ت��ي  �قت�شادها  لتنمية 
�ملحفز�ت  كل  �مل�شرية  �لدولة  لها 
لال�شتثمار  �مل�شتقطبة  و�لقو�نني 
دعوة  معاليه  وجه  و  له  و�جلاذبة 
ملتابعة  �الإمار�تي  �خلا�س  للقطاع 
تلك �لفر�س و�لنظر يف �خليار�ت 
�مل���ت���اح���ة ك���م���ا دع������اه ل���ل���دخ���ول يف 
�����ش����ر�ك����ة م�����ع ن����ظ����ريه �مل�������ش���ري 
يف  وفعالية  باإيجابية  للم�شاركة 
تنمية �القت�شاد �مل�شري و�لتو�شل 
تعزيز  تكفل  م�شتد�مة  حلول  �إىل 
على  و�حل��ف��اظ  �لتنمية  م��ع��دالت 
�ملدين  على  م�شر  يف  مكت�شباتها 

�ملتو�شط و�لبعيد.
ويف �إجابة على �شوؤ�ل حول �الإطار 
�ل��زم��ن��ي �خل���ا����س ب��االن��ت��ه��اء من 
�مل�����ش��اري��ع �الإم��ار�ت��ي��ة ق���ال معايل 
�مل�شاريع  �إن  �جل����اب����ر  ����ش���ل���ط���ان 
م�شر  يف  �الإم����ار�ت����ي����ة  �ل��ت��ن��م��وي��ة 
حم��ك��وم��ة ب���ج���دول زم��ن��ي حمدد 
عليه..  وم��ت��ف��ق  �مل���ع���امل  وو�����ش���ح 
�أن بع�س �مل�شاريع قد مت  مو�شحا 
بالفعل  وت�شليمها  منها  �النتهاء 
خا�شة  �مل�����ش��ري��ة  �حل���ك���وم���ة  �إىل 
�الإ���ش��ك��ان��ي��ة م��ن��ه��ا يف ح���ني ب����د�أت 
م�شاكنهم  ت�شلم  يف  �الأ���ش��ر  بع�س 

�جلديدة �شمن تلك �مل�شاريع.
�ل��دك��ت��ور �شلطان  و�أع����رب م��ع��ايل 
�جل�����اب�����ر ع�����ن ����ش���ك���ره وت���ق���دي���ره 
وفريقه  ل��ل�����ش��ح��اف��ة  دب����ي  ل���ن���ادي 
على �ملجهود �ل�شخم ور�ء تنظيم 
�ل��ل��ق��اء ع��ل��ى �ل��ن��ح��و �ل����ذي يكفل 
خروجه ب�شورة م�شرفة.. وقال �إن 
�ل�شكر و�لتقدير مو�شوالن جلميع 
�أع�شاء �لوفد �الإعالمي �الإمار�تي 
�لز�ئر معربا عن �أمنياته للجميع 

مبزيد من �لتوفيق و�ل�شد�د. 
وك���ان���ت ���ش��ع��ادة م��ن��ى غ���امن �ملري 
�الإعالمي  للمكتب  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر 
حل��ك��وم��ة دب����ي رئ��ي�����س ن����ادي دبي 
لل�شحافة قد ��شتهلت �للقاء بكلمة 
�أع���رب���ت ف��ي��ه��ا ع���ن ���ش��ع��ادة �لوفد 
بالتو�جد  �الإم����ار�ت����ي  �الإع���الم���ي 
مع �إخو�نهم يف م�شر وعلى �أر�س 
�لعرب  حا�شرة  رح��اب  يف  �لكنانة 
�للقاء  ه���ذ�  يحمله  مب��ا  �ل��ق��اه��رة 
م���دى  ع���ل���ى  م���ه���م���ة  دالالت  م����ن 
و�الإم��ار�ت��ي على  �مل�شري  �لتقارب 
و�ل�شعبي..  �لر�شمي  �ل�شعيدين 

ب�شرورة  �جل����اب����ر  م���ع���ايل  ون������وه 
م�شاعفة �لعمل لتو�شيح �ل�شورة 
�خلارج  �أم���ام  لالإ�شالم  �حلقيقية 
به  يتم�شحون  م��ن  �شوهه  �أن  بعد 
وي��دع��ون �الن��ت��م��اء �إل��ي��ه وه��و دور 
ك��ب��ري ن���وؤك���د م���ن خ���الل���ه جوهر 
وند�فع  �ل�شمح  �لو�شطي  �الإ�شالم 
عن قيمه وتعاليمه �لتي تدعو �إىل 
�ل��ت�����ش��دد و�لعنف  �الع���ت���د�ل ون��ب��ذ 
�الأجيال  بتوعية  بالعناية  مطالبا 
�جلديدة بالدين �لو�شطي �ملتطور 
�لت�شدد  خ���ط���ر  م����ن  حل��م��اي��ت��ه��ا 
و�لتطرف و�لثبات بقوة يف مو�جهة 
من  للنيل  ت�شعى  �لتي  �لهجمات 
�شلطان  معايل  و�أ���ش��اد  م�شتقبله. 
�الإمار�تي  �الإع����الم  ب����اأد�ء  �جل��اب��ر 
�ل�������ذي ج������اء م���و�ك���ب���ا وب���اق���ت���د�ر 
ل��الأ���ش��ل��وب �مل��ب��ت��ك��ر و�مل���ب���دع �لذي 
قر�رها  يف  �الإم����ار�ت  دول��ة  �شلكته 
�ل�شقيقة  ج���ان���ب  �إىل  ب���ال���وق���وف 
�ل��ك��ربى م�����ش��ر.. وق���ال �إن���ه وجد 
�إعالم  و�الإ���ش��ر�ر من  �لعزم  نف�س 
�لدولة على �لقيام بدور موؤثر يف 
�الإيجابية  �ل��ع��الق��ات  ت��ط��ور  دع��م 

بني �جلانبني.
معايري  ح����ول  �����ش����وؤ�ل  ع��ل��ى  ورد� 
�لتنموية  �مل���������ش����اري����ع  �خ����ت����ي����ار 
تنفيذها  يجري  �لتي  �الإم��ار�ت��ي��ة 
يف م�����ش��ر �أك����د م��ع��ايل �جل��اب��ر �أن 
توجيهات �لقيادة �الإمار�تية �لعليا 
�الأول  �ل��ي��وم  منذ  �شريحة  ك��ان��ت 
�مل�����ش��اري��ع يف  ت��ل��ك  �أن ت�شب  وه���ي 
�إىل  ترتجم  و�أن  �لب�شطاء  �شالح 
���ش��ري��ع��ة وم��ل��م��و���ش��ة وذ�ت  ن��ت��ائ��ج 
تنعك�س  وعملية  مبا�شرة  تاأثري�ت 
�إي��ج��اب��ا ع��ل��ى ح��ي��ات��ه��م م���وؤك���د� �أن 
�لتنموية  �مل�شاريع  �نتقاء  عملية 
جاءت بدعم مبا�شر من �حلكومة 
�مل�����ش��ري��ة و�����ش���ت���ن���دت �أي�������ش���ا �إىل 
مناطق  �شملت  م��ي��د�ن��ي��ة  زي�����ار�ت 
ولقاء�ت  �جلمهورية  من  خمتلفة 
حتديد  �شوئها  يف  مت  �ل��ن��ا���س  م��ع 
لتعظيم  �شمانا  �ل��ع��م��ل  �أول���وي���ات 

�لنتائج �ملرجوة.
وعن �لفر�س �ال�شتثمارية �ملتاحة 
�ل��ق��ط��اع �خلا�س  �أم�����ام  م�����ش��ر  يف 
رئي�س  م���ع���ايل  ق�����ال  �الإم������ار�ت������ي 
للم�شاريع  �ل��ت��ن�����ش��ي��ق��ي  �مل���ك���ت���ب 
م�شر  يف  �الإم����ار�ت����ي����ة  �ل��ت��ن��م��وي��ة 
على  ع���دي���دة  ����ش���و�ه���د  ه���ن���اك  �إن 
دول����ة  يف  �خل����ا�����س  �ل����ق����ط����اع  �أن 
�الإمار�ت له ح�شور و��شح ومميز 
�ل���ع���دي���د من  يف م�����ش��ر وه����ن����اك 

�لظالم  �شنة  كانت  باأنها  و�شفها 
ع�شيت على �أ�شحابها ومل يبلغو� 

فيها ما �أر�دوه مل�شر.
�ل�شحافيني  جمعية  رئي�س  ووجه 
لالإعالم  و�إع��������ز�ز  ت��ق��دي��ر  حت��ي��ة 
�مل�������ش���ري �ل�����ذي ���ش��ك��ل خ��ط��ا من 
ق���وى �لظالم  خ��ط��وط م��و�ج��ه��ة 
�ل�شغوط ومل  و�شرب يف مو�جهة 
�لهوجاء  �ل��ع��ا���ش��ف��ة  �أم�����ام  ي��ن��ح��ن 
و���ش��م��د ���ش��م��ود �الأب���ط���ال ورف�س 
�الن����ح����ي����از ل���غ���ري �ل����وط����ن �ل����ذي 
نهاية  يف  ن�شيبه  م��ن  �لن�شر  ك��ان 

�ملطاف.
ر�شو�ن  ���ش��ي��اء  ق����ال  ج��ان��ب��ه  م���ن 
�مل�شريني  �ل�����ش��ح��اف��ي��ني  ن��ق��ي��ب 
ونظريه  �مل�������ش���ري  �الإع��������الم  �إن 
�الإمار�تي ينتظرهما مهمة كبرية 
�ملقبلة  �مل���رح���ل���ة  خ����الل  وث��ق��ي��ل��ة 
�شيا�شي  �شكل  ظ��ه��ور  م��ع  ال�شيما 
يحمله  مب����ا  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة  ج����دي����د 
م��ن ���ش��ور ج��دي��دة الأط���ر �لتعاون 
�أهمية  �إىل  م�������ش���ري�  وحم���������اوره 
مو��شلة �الإعالم لر�شالته يف دفع 
من  م��زي��د  �إىل  �ل��ع��رب��ي��ة  �شعوبنا 
يحيق  ملا  و�لتيقظ  و�لبناء  �لعمل 
حتديات  م����ن  �ل���ع���رب���ي���ة  ب����االأم����ة 
و�أطر  �إب��ر�ز من��اذج  و�أهمية  ج�شام 
�لتعاون �لتي باتت جتمع بني دول 
�ملنطقة  يف  و�أه��م��ي��ت��ه��ا  ثقلها  ل��ه��ا 
و�أ���ش��ب��ح��ت م�����ش��وؤول��ة ع��ن ت�شكيل 

مالمح �لنظام �لعربي �جلديد.
وقد �أعرب �الإعالميون �مل�شريون 
بالغ  ع��ل��ى  �ل��ل��ق��اء  �مل�������ش���ارك���ون يف 
�م���ت���ن���ان���ه���م ل�����دع�����وة ن��������ادي دب���ي 
للتو��شل  للم�شاركة  لل�شحافة 
و�لتحاور مع �أ�شقائهم من قياد�ت 
�الإعالم �الإمار�تي وبالغ تقديرهم 
مل���ا ت��رم��ز �إل���ي���ه ه���ذه �مل���ب���ادرة من 
تقريب  ق��ي��م��ة  ع��ل��ى  و�ع  ح���ر����س 
�لدولتني  �إعالميي  بني  �مل�شافات 
�ل�����ش��ق��ي��ق��ت��ني م�����ش��ر و�الإم���������ار�ت 
يف ه����ذه �مل���رح���ل���ة �مل��ف�����ش��ل��ي��ة من 
تتجدد  �أن  �آم��ل��ني  �ملنطقة  ت��اري��خ 
�أو  ���ش��و�ء يف م�شر  �ل��ل��ق��اء�ت  ه��ذه 
�الإمار�ت بكل ما حتمله من معان 
�حل��ب و�ل��ود و�لتعاون د�ع��ني �هلل 
�ل�شقيقة  ي��دمي على  �أن  وج��ل  ع��ز 
و��شتقر�رها  �أم���ن���ه���ا  �الإم����������ار�ت 
ورخاءها و�أن ي�شدد خطى قيادتها 
�إىل كل خري ومين على  �حلكيمة 
�لكرمي  و�شعبها  �الإم������ار�ت  دول���ة 
و�لتقدم  �ل�������ش���ع���ادة  م����ن  مب���زي���د 

و�الزدهار. 

�صندوق الزواج ينظم دورة تدريبية حول معايري التميز املوؤ�ص�صي
•• اأبوظبي-وام:

معايري  تناولت  يومني  ��شتمرت  تدريبية  دورة  �ل���زو�ج  �شندوق  موؤ�ش�شة  نظمت 
�شعادة  �لتميز وح�شور  ف��رق  وروؤ���ش��اء  م��در�ء  ع��دد من  �ملوؤ�ش�شي مب�شاركة  �لتميز 
حبيبة عي�شى �حلو�شني مدير عام �ل�شندوق باالنابة. تاأتي �لدورة يف �إطار جهود 
وتنمية  وبناء  �لتميز  ثقافة  ن�شر  �إىل  و�لهادفة  �لتميز  لفريق  �لد�عمة  �ل�شندوق 
�لقدر�ت �لالزمة للموظفني فيها لدفع عجلة �لتميز يف جميع �الد�ر�ت ومر�كز 
�لتميز  �ملوؤ�ش�شة يف جمال  �لتي حققتها  �لنوعية  �خلدمة و�حلفاظ على �لقفز�ت 
�ملوؤ�ش�شي. و �أكدت �شعادة حبيبة عي�شى �حلو�شني �أن عقد مثل هذه �لدور�ت ياأتي 
ترجمة جلهود �ل�شندوق و�أهد�فه �الإ�شرت�تيجية يف تاأهيل موظفيه �لذين �شاهمو� 

يف حتقيق منجز�ت عدة يف جمال �لتميز �ملوؤ�ش�شي .. م�شرية �إىل �أن �شباق �لتميز 
لي�س له نهاية وال حتكمه حدود وفق روؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل . و �أ�شارت �إىل 
�أن هذه �لدورة - �لتي قدمت �شرحا تف�شيليا ملفهوم �لتميز ومعايريه ومبادئه - 
تاأتي �شمن �شل�شلة من �لدور�ت �لتدريبية وور�س �لعمل وجل�شات �لع�شف �لذهني 
على  �ملوؤ�ش�شة  �إىل حر�س  نوهت  و  كامل.  ع��ام  مل��دة  �إقامتها  �ملوؤ�ش�شة  تعتزم  �ل��ذي 
�أد�ئهم  تطوير  وخ��رب�ت متكنهم من  مهار�ت  و�إك�شابهم  �لب�شرية  مو�ردها  تاأهيل 
�ملوؤ�ش�شي يف مو�قع عملهم مبا ي�شهم يف حت�شني �أد�ء �ل�شندوق و�مل�شاهمة يف ن�شر 
للحكومة  �ال�شرت�تيجية  �خلطة  من  �ملنبثقة  روؤيته  وحتقيق  �ملجتمع  يف  ر�شالته 
�الإحتادية لت�شبح �الإمار�ت �إحدى �أف�شل �لدول يف �لتالحم و�لتما�شك �ملجتمعي. 

عبداهلل غبا�س يح�صر حفل ا�صتقبال مبنا�صبة ذكرى ا�صتقالل اأجنوال 
•• دبي-وام:

�لذى  �أم�س �الول حفل �ال�شتقبال  �شعيد غبا�س وزير دولة م�شاء  �شهد معايل عبد�هلل بن حممد 
�أقامته �لقن�شلية �لعامة جلمهورية �أجنوال فى دبي بفندق جى جى ماريوت ماركيز مبنا�شبة �لذكرى 
39 لعيد ��شتقالل �أجنوال. ح�شر �حلفل �شعادة خو�شية �ندر�دي دي ليمو�س �شفري جمهورية  �ل� 
�أجنوال �جلديد لدى �لدولة و�شعادة جوليو بيال رمينو غومز ماياتو �لقن�شل �لعام �الأجنويل فى 
�مل�شئولني  من  وع��دد  و�لقن�شلي  �لدبلوما�شي  �ل�شلك  �أع�شاء  جانب  �إىل  �لقن�شلية  و�أع�شاء  دب��ى 
�لعالقات  بتطور  فيها  �أ�شاد  كلمة  دبى  فى  �الأجن��ويل  �لعام  �لقن�شل  و�ألقى  �لعامة.  و�ل�شخ�شيات 
�ل��ذى ت�شلم مهام عمله موؤخر�  �أجن��وال �جلديد  �لثنائية بني �الم���ار�ت و�أجن���وال.. ورح��ب ب�شفري 
لال�شتثمار  وت�شجيعها  ب��الده  ترحيب  �إىل  �الأجن��ويل  �لقن�شل  و�أ�شار  �لدولة.  لدى  لبالده  �شفري� 
�ملبا�شر ودعوتها للم�شتثمرين لدخول قطاعات متعددة ت�شمل �ملو��شالت و�لبنى �لتحتية و�لبرتول 

و�لطاقة وغريها من �ملجاالت �ال�شتثمارية �ملتاحة �أمام �مل�شتثمرين �لعرب و�الأجانب. 

م�صر تخو�س حربا �صد االإرهاب االأ�صود يوجب على املنطقة التوحد يف مواجهته للدفاع عن م�صتقبل �صعوبها 
�صلطان اجلابر: القيادة االإماراتية وجهت اأن ت�صب امل�صاريع التنموية يف �صالح الب�صطاء واأن ترتجم اإىل نتائج �صريعة وملمو�صة

عمار النعيمي وعبداهلل بن زايد وال�صيوخ يقدمون واجب العزاء بوفاة حممد خلف املزروعي والفندي املزروعي
•• املنطقة الغربية-وام:

قدم �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان و�شمو 
�م�س  م�شاء  �خلارجية  وزي��ر  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ 
و�جب �لعز�ء �إىل �شعادة �للو�ء �لركن طيار فار�س خلف �ملزروعي 
رئي�س جهاز حماية �ملن�شاآت �حليوية و�ل�شو�حل و�إخو�نه يف وفاة 
ب��اإذن �هلل حممد خلف �ملزروعي و�ىل عائلة  �شقيقهم �ملغفور له 
ب���اإذن �هلل �ل��ف��ن��دي حم�شن ر����ش��د �مل��زروع��ي �للذين  �مل��غ��ف��ور ل��ه 

و�فتهما �ملنية �أم�س �الول �إثر حادث �شري �أليم.
بن  �شلطان  �ل�شيخ  معايل  �شموهما  جانب  �ىل  �ل��ع��ز�ء  ق��دم  كما 

حمد�ن �آل نهيان م�شت�شار �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة و�ل�شيخ 
�لدكتور �شعيد بن حممد �آل نهيان ومعايل �ل�شيخ حممد بن بطي 
�آل حامد ومعايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لثقافة 
خالد  بن  حممد  بن  عبد�هلل  و�ل�شيخ  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب 
و�ل�شيخ  �لقدم  لكرة  �لعني  �شركة  �إد�رة  رئي�س جمل�س  نهيان  �آل 
ر��شد بن حمد�ن بن حممد �آل نهيان و�ل�شيخ نهيان بن حمد�ن 
قرقا�س  حممد  بن  �أن��ور  �لدكتور  ومعايل  نهيان  �آل  حممد  بن 
فرج  �شهيل بن حممد  لل�شوؤون �خلارجية ومعايل  �لدولة  وزير 
فار�س �ملزروعي وزير �لطاقة ومعايل �لدكتور �شلطان بن �أحمد 
نائب  �لزعابي  �أحمد جمعة  ومعايل  دول��ة  وزي��ر  �جلابر  �شلطان 

ثاين  حممد  حمد  �لركن  �لفريق  و�شعادة  �لرئا�شة  �شوؤون  وزير 
و�شعادة حممد حمد بن  �مل�شلحة  �لقو�ت  �رك��ان  رئي�س  �لرميثي 
�لغربية  �ملنطقة  �حلاكم يف  دي��و�ن ممثل  وكيل  �مل��زروع��ي  ع��ز�ن 
ممثل  �شمو  مكتب  مدير  �لرميثي  خلفان  ب��ن  �شلطان  و�شعادة 
�حلاكم يف �ملنطقة �لغربية وعدد من �ل�شيوخ و�ل��وزر�ء و�أع�شاء 

�ل�شلك �لدبلوما�شي وكبار �مل�شوؤولني و�الأعيان و�أبناء �لقبائل.
ومو��شاتهم  تعازيهم  و�ملعزون عن خال�س  �ل�شيوخ  �شمو  و�أع��رب 
�ل�شادقة الأ�شرتي �لفقيدين �شائلني �ملوىل عز وجل �أن يتغمدهما 
بو��شع رحمته وي�شكنهما ف�شيح جناته و�أن يلهم �أهلهما وذويهما 

جميل �ل�شرب و�ل�شلو�ن.
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اأخبـار الإمـارات

كهرباء ومياه دبي تبحث تعزيز التعاون مع وفد فرن�صي
•• دبي-وام:

�لرئي�س  �ملنتدب  �لع�شو  �لطاير  حممد  �شعيد  �شعادة  �لتقى 
�لتنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي وفد� فرن�شيا رفيعا برئا�شة 
�خلارجية  �ل�شوؤون  لوزير  �خلا�شة  �ملمثلة  �إي���در�ك  م��اري  �آن 
خالل  مت  �القت�شادية.  لل�شوؤون  �لفرن�شية  �لدولية  و�لتنمية 
�لتعاون  تعزيز  و�شبل  �لثنائية  �ل��ع��الق��ات  ��شتعر��س  �للقاء 
ورغبة  و�لهيئة  �لطاقة  يف  �لعاملة  �لفرن�شية  �ل�شركات  بني 
�لتنموية  �مل�شاريع  �لتعاون يف جم��ال  وت��رية  رف��ع  �جلانبني يف 
و�ال���ش��ت��ث��م��ار�ت. ���ش��م �ل��وف��د �مل��ر�ف��ق ك��ال م��ن ���ش��ع��ادة جمدي 
عابد �لقن�شل �لعام لفرن�شا يف دبي وجان كلود دوبريو رئي�س 
�شبورر  وف��رن�����ش��و�  �لفرن�شية  ب��ال�����ش��ف��ارة  �الق��ت�����ش��ادي  �لق�شم 

�للقاء من  �الإم��ار�ت وقطر. ح�شر  دول��ة  �لتجاري يف  �ملفو�س 
�لتنفيذي  �لنائب  �شلمان  �ملهند�س وليد  �لهيئة كل من  جانب 
يو�شف  و�لدكتور  �الأع��م��ال  وتطوير  لال�شرت�تيجية  للرئي�س 
�بر�هيم �الأكرف �لنائب �لتنفيذي للرئي�س قطاع دعم �الأعمال 
و�ملو�رد �لب�شرية و�أحمد عبد�هلل مدير �أول �الت�شال �خلارجي. 
و ��شتعر�س �شعادته �مل�شاريع و�ملبادر�ت �لكربى لهيئة كهرباء 
ومياه دبي �لتي ت�شتند على روؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
مل�شروع تو�شعة حمطة  �شعادته  رع��اه �هلل. و تطرق  حاكم دبي 
حمطة  وم�����ش��روع  �م  �ملحطة  �مل��ي��اه   وحتلية  �ل��ك��ه��رب��اء  توليد 
بح�شيان  �لنظيف  �لفحم  تقنية  با�شتخد�م  �لكهرباء  توليد 
وم�شروع جممع حممد بن ر��شد �آل مكتوم للطاقة �ل�شم�شية 

�لذكية  و�ل��ع��د�د�ت  �ل�شبكات  �شيما  ال  �لذكية  دب��ي  وم��ب��ادر�ت 
كون  فيها  للم�شاركة  �لفرن�شية  و�ل�شركات  �مل�شوؤولني  ..د�عيا 
فرن�شا لديها �هتمامات يف قطاع �لطاقة ..حيث �أبدى �جلانب 
�لهيئة. ووجه  �مل�شاركة مب�شاريع  �هتماما ورغبة يف  �لفرن�شي 
�شعادته �لدعوة للجانب �لفرن�شي للم�شاركة يف �لقمة �لعاملية 
�ملقبل بدبي  �بريل  �لتي تعقد يف   2015 لالقت�شاد �الأخ�شر 
و�لبيئة  و�ل��ط��اق��ة  �مل��ي��اه  تكنولوجيا  م��ع��ر���س  م��ع  ب��ال��ت��ز�م��ن 
ماري  �آن  �ل�شيدة  ��شتعر�شت  جانبها  م��ن   .2015 ويتيك�س 
مع  �شر�كاتها  بتعزيز  �لفرن�شي  �جل��ان��ب  �هتمامات  �إي����در�ك 
�إمارة دبي خا�شة يف قطاع �لطاقة. و�أعرب �لوفد �لفرن�شي عن 
تقديره للهيئة لدعمها �ملتو��شل وم�شاهمتها يف تعزيز �لتعاون 

�مل�شرتك بينهما يف خمتلف �ملجاالت.

قانون التعليم اخلا�ش اجلديد قيد التنقيح والتدقيق 

لن حتدد رواتب املعلمني بحد اأدنى واإطالق الر�صوم الدرا�صية للعر�س والطلب
برامج متكاملة للرقابة ملتابعة االأداء و�صمان جودة العمل باملدار�س اخلا�صة 

•• دبي-حم�صن را�صد:

و�لتعليم  �ل���رتب���ي���ة  وز�رة  رف���ع���ت 
ب�شاأن  �إحت��������ادي  ق����ان����ون  م�������ش���روع 
�لعدل،  وز�رة  �إىل  �خلا�س  �لتعليم 
بنوده،  �إع������د�د  م���ن  �الن���ت���ه���اء  ب��ع��د 
على  �ل��ع��دل  وز�رة  ح��ال��ي��اً  تعمل  �إذ 
م��ر�ج��ع��ت��ه ع��ن ط��ري��ق جل��ن��ة فنية 
، لن يت�شمن �حلد �الأدنى  مو�شعة 
للر�تب �ملعلمني  باملد�ر�س �خلا�شة 
�أي�شا  �ل��الئ��ح��ة  ت�����ش��ري  ل���ن  ك��م��ا   ،
�شيرتك  �إذ  �ل���در�����ش���ي���ة  ل��ل��ر���ش��وم 
، و�قت�شار  �الأم��ر للعر�س و�لطلب 
�ل���ت���ع���ي���ني ب������امل������د�ر�������س �خل���ا����ش���ة 
ل��ل��م��ع��ل��م��ني ب��ال��رخ��ي�����س ل��ه��م وفق 
�الختبار�ت  و�إج����ر�ء  �لتخ�ش�شات 
�لعاملني  باملعلمني  م�شا�س  وال   ،
دون  تعيينهم  مت  مم��ن  ب��امل��د�ر���س 
تخ�ش�س يو�فق �ملادة �لتي يدر�شها 
، �إذ �شيوؤخذ باالعتبار خربة �شنو�ت 

�لعمل �لطويلة لهم .
   و�أكد وكيل وز�رة �لرتبية و�لتعليم 

�إىل جمموعة من  �إ�شافة  �ملد�ر�س، 
�لنماذج �ملرفقة لالإ�شتمارة.

ت�شمنت  ذل��������ك  ج�����ان�����ب  �إىل  و 
�الآليات  م��ن  �خل���ط���و�ت جم��م��وع��ة 
الإجر�ء�ت  �لعمل  و�شو�بط  �ملوثقة 
عمليات �لرقابة وذلك حتقيقاً ملبد�ً 
ع��ن ط��ري��ق �شمان جودة  �مل�����ش��اءل��ة 
ومدى  �الأد�ء  ومتابعة  �الج����ر�ء�ت 

�اللتز�م بالقو�نني و�للو�ئح.
وحول مدى �لتز�م �ملد�ر�س �خلا�شة 
�للغة  و  �الجتماعية  �مل��و�د  بتطبيق 
�أكد  �ال�شالمية،  و�لرتبية  �لعربية 
�ل��وز�رة حتر�س على  �أن  �ل�شويدي 
�مل��ت��اب��ع��ة �مل��ي��د�ن��ي��ة ل��ل��وق��وف على 
مدى �لتز�م �ملد�ر�س بتطبيق �ملو�د 
�ل��ع��رب��ي��ة. و�أ����ش���اف: تعمل �ل���وز�رة 
�ملد�ر�س  �مل��خ��ال��ف��ات يف  ر���ش��د  ع��ل��ى 
�خلا�شة فيما يتعلق بتطبيق ن�شاب 
�حل�ش�س باملو�د �لثالث �الجبارية 
وكذلك �ملقرر�ت �ملعتمدة وتدري�شها 
متخ�ش�شون  معلمون  ط��ري��ق  ع��ن 
وموؤهلون وحا�شلون على �خطار�ت 

وموؤهالتهم.
وحتدث �ل�شويدي عن مبادرة ربط 
�لبيانات  بقاعدة  �خلا�شة  �ملد�ر�س 
يف �لوز�رة )��س �آي ��س( و�خلطو�ت 
�ملبادرة،  تلك   �عتماد  �عقبت  �لتي 
على  �ل���������وز�رة  ح���ر����س  �ىل  الف����ت����اً 
حتديث  ب�����ش��اأن  عمل  ور����س  تنظيم 
�خلا�شة  �ملد�ر�س  تر�خي�س  بيانات 

للمناطق �لتعليمية.
 273 �أن��ه مت حتديث بيانات  و�أك��د 
مبختلف  خ��ا���ش��ة  وم��در���ش��ة  معهد 
 118 م��ن��ه��م  �لتعليمية،  �مل��ن��اط��ق 
خا�شة،  م���در����ش���ة  و155  م��ع��ه��د 
وتعمل �لوز�رة على تعزيز متابعتها 
�ل���ت���ح���دي���ث يف ق���اع���دة  ل���ع���م���ل���ي���ات 

�لبيانات مع �ملناطق �لتعليمية.
حر�شت  �ل�������وز�رة  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار 
�ملناطق  ملالحظات  �ال�شتماع  على 
�لبيانات يف  �لتعليمية بعد حتديث 
�لنظام وحتر�س �ي�شاً على متابعة 
للمد�ر�س  �ل���رت�خ���ي�������س  حت���دي���ث 

و�ملعاهد �خلا�شة.

موؤمتر  يف  �ل�����ش��وي��دي  ميحد  ع��ل��ى 
�شحفي عقد يف دي��و�ن عام �لوز�رة 
بدبي �أنه فور �النتهاء من مر�جعة 
رفعه  �شيتم  �لعدل  ب��وز�رة  �لقانون 
�ل��وزر�ء ومن ثم رفعه  �إىل جمل�س 
�الحت�����ادي  �ل���وط���ن���ي  �مل��ج��ل�����س  �إىل 
مل���ن���اق�������ش���ت���ه وو������ش�����ع �ل���ت���ع���دي���الت 
وتابع:  عليه.  �ملطلوبة  و�لتو�شيات 
وب��ع��د ت��ل��ك �مل��رح��ل��ة ���ش��ي��ت��م �إرج����اع 
�لوزر�ء  جمل�س  �إىل  �لقانون  ذل��ك 
�لرئا�شة  دي��و�ن  �إىل  وم��ن ثم رفعه 
م�شري�ً  لتطبيقه،  متهيد�ً  الإق��ر�ره 
�لالئحة  �إع�������د�د  ج�����اري  �أن�����ه  �إىل 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة مل�����ش��روع �ل��ق��ان��ون عرب 
جلنة م�شرتكة مع جمال�س وهيئات 

�لتعليم �ملحلية. 
وعن برنامج �لرقابة و�جلودة على 
�ل�شويدي  �أف����اد  �خل��ا���ش��ة  �مل���د�ر����س 
متكامل  ب���رن���ام���ج  و����ش���ع  مت  ب���اأن���ه 
للرقابة على �ملد�ر�س �خلا�شة عرب 
��شتمارة  �إع��د�د  عدة خطو�ت منها، 
د�خل  �لعمل  ل�شمان جودة  متابعة 

و�أ�شار وكيل وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
�خلا�س  �لتعليم  ل�����ش��وؤون  �مل�شاعد 
منهجية  ����ش��ت��ح��د�ث  مت  �أن�����ه  �إىل 
عند تعيني مدر�ء �ملد�ر�س و�ملعاهد 
�خلا�شة �شمن �إطار عام وجمموعة 
م��ن �ل�����ش��و�ب��ط و�الج������ر�ء�ت �لتي 

تنظم طبيعة عملية �لتعيني.
�لنماذج  ت��ط��وي��ر  ب��اأن��ه مت  و�أف�����ش��ح 
�لتعيني  �إج������ر�ء�ت  يف  �مل�����ش��ت��ح��دث��ة 
لتوظيفها يف  �لتطلعات  مبا يحقق 
عملية �لتطوير و�لتح�شني �مل�شتمر، 
على  �حل�شول  ملبد�ً  حتقيقاً  وذل��ك 
ط��ري��ق �شمان  ع��ن  خ��دم��ة متميزة 

جودة �الجر�ء�ت.
�أن  �إىل  �أ�����ش����ار  �أخ������رى  وم����ن ج��ه��ة 
�لوز�رة تعتمد برنامج للرقابة على 
�للغة �لفرن�شية باملد�ر�س �خلا�شة، 
�إىل  �ل����ربن����ام����ج  ذل�����ك  ي����ه����دف  �إذ 
و�لتدري�س  �لتعلم  نوعية  حت�شني 
جودة  ي�شمن  مبا  �لفرن�شية،  للغة 
كفائة  وم����دى  �لتعليمية  �مل��ن��اه��ج 
�لفرن�شية  �للغة  �لعاملني بتدري�س 

تعيني يف �ملناطق �لتعليمية.
و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �أن  و�أو�شح 
و�شع  ب�شاأن  وز�ري  ق��ر�ر  �أ���ش��د�رت 
مناهج  ل��ت��دري�����س  �ل����ز�م����ي  ن���ظ���ام 
�للغة �لعربية و�لرتبية �ال�شالمية 
وعممته  �الجتماعية  و�ل��در����ش��ات 

على جميع �ملد�ر�س �خلا�شة.
وك��ل��ف��ت �ل�������وز�رة ج��م��ي��ع �مل���د�ر����س 
�شنوية  خ���ط���ة  ب�����اإع�����د�د  �خل���ا����ش���ة 
م��ع��ت��م��دة م����ن �ل���������وز�رة و�جل���ه���ات 
�لتعليمية تت�شمن �أن�شطة منهجية 
�ملو�طنة  ل��ت��ع��زي��ز  م��ن��ه��ج��ي��ة  وال 
وز�رة  حالياً  وتعمل  �لطلبة.   لدى 
�إعتماد  ع��ل��ى  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل���رتب���ي���ة 
مبد�أ �ل�شر�كة بني مد�ر�س �لتعليم 
�خلا�س و�لتعليم �حلكومي، ف�شاًل 
ال�شتقطاب  م��ع��اي��ري  �إع���ت���م���اد  ع���ن 
�ملو�د  للتدري�س  �ملوؤهلني  �ملعلمني 
حالياً  تتم  �إذ  �مل�شتهدفة،  �ل��ث��الث 
م���ر�ج���ع���ة ن�������ش���اب م��ع��ل��م��ي �مل�����و�د 
�ل��ث��الث و�إع��ت��م��اد �ل��ت��دري��ب �ملهني 

�خلا�س بهم. 

وحول م�شروع حتويل خدمات �إد�رة 
خدمات  �إىل  �ملدر�شية  �لرت�خي�س 
�ل�شويدى  �أك���د  ذك��ي��ة،  �ل��ك��رتون��ي��ة 
�لنماذج  وم��ر�ج��ع��ة  �إع�����د�د  مت  �أن����ه 
عمل  ور���ش��ة  وتنظيم  �الل��ك��رتون��ي��ة 
�ملناطق  مل��وظ��ف��ي  �أول���ي���ة  ت��ع��ري��ف��ي��ة 
تد�شني  ع���ن  ف�����ش��اًل  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
�لنظام  لتطبيق  جتريبية  مرحلة 

ملوظفي �ملناطق �لتعليمية.
�لور�س  م��ن  ع��دد  �ل����وز�رة  ونظمت 
�ملناطق  ج���م���ي���ع  يف  �ل���ت���ع���ري���ف���ي���ة 
�لتعليمية مل�شاعدة �ملد�ر�س �خلا�شة 
يف ��شتخد�م �لنظام، وحر�شت على 
�لتعليمية  �ملناطق  مالحظات  �أخ��ذ 
حول �لنظام و�لعمل على تطويره.

�لربنامج  �إىل  �ل�����ش��وي��دي  وت��ط��رق 
باملعلمني  �خل�����ا������س  �الر��������ش�������ادي 
�ملناطق  ع��رب  �ل����وز�رة  �ل��ذي نفذته 
بالثقافة  ل��ت��ع��ري��ف��ه��م  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
�الم�����ار�ت�����ي�����ة وط���ب���ي���ع���ة �ل�����ع�����اد�ت 

و�لتقاليد د�خل �لدولة.
و�أ�شاف: جاري �لعمل على تنظيم 

ور�س تعريفية للمعلمني و�الد�ريني 
فيما يخ�س ثقافة �لدولة و�لهوية 
نظام  �إن�شاء  �إىل  �إ�شافة  �لوطنية، 
ل���ق���ي���ا����س م������دى فهم  �ل�����ك�����رتوين 
�لوطنية،  للهوية  �مل�شتهدفة  �لفئة 
�لكرتوين  دل��ي��ل  �إ����ش���د�ر  وك���ذل���ك 
وحمتويات  �أه��م��ي��ة  ع���ن  ت��ع��ري��ف��ي 

�لثقافة �الإمار�تية.
وجاري �لعمل �أي�شاً على �إنتاج فيلم 
�الإمار�تية  �لهوية  يو�شح  وثائقي 

وثقافة �لدول.
وح��ول ف��ك �الرت��ب��اط ب��ني مد�ر�س 
�جلاليات و�شفار�تها �أكد وكيل وز�رة 
ل�شوؤون  �مل�شاعد  و�لتعليم  �لرتبية 
تعديل  ج��اري  �أن��ه  �خلا�س  �لتعليم 
�أو�شاع تر�خي�س تلك �ملد�ر�س ومن 
�ملقرر �النتهاء من ذلك �ملو�شوع يف 

�لعام 1015.

�صرطة اأبوظبي تقيم معر�صًا للتوظيف االأول براأ�س اخليمة 
•• راأ�س اخليمة-الفجر:

�ل��ع��ام��ة ل�شرطة  �ل��ق��ي��ادة  �أق��ام��ت 
�لعامة  ب���االإد�رة  متمثلة  �أبوظبي 
�إد�رة   – �ل���ب�������ش���ري���ة  ل����ل����م����و�رد 
معر�شاً   – و�ل��ت��ع��ي��ني  �الخ��ت��ي��ار 
للوظائف حتت �شعار ) كن و�حد�ً 
منا ( وذلك يف �شاحة مركز �ملنار 

�لتجاري بر�أ�س �خليمة .
���ش��ل��ط��ان ظبيب  �ل���ر�ئ���د  و�أ�����ش����ار 
�ل�شام�شي رئي�س ق�شم �ال�شتقطاب 
باإد�رة �الختيار و�لتعيني ب�شرطة 
الأول  يقام  �ملعر�س  ب��اأن  �أبوظبي 
ب�شكل  �ل��دول��ة  م��رة على م�شتوى 
�ل�شمالية  �الإم���������ار�ت  ويف  ع�����ام، 
ع��ل��ى وج���ه �خل�����ش��و���س، ح��ي��ث �أن 
�ملعر�س متنقل مبعدل يومني يف 
كل �إمارة من �ل�شاعة 10 �شباحاً 
ويعمل   ، م�����ش��اء�ً   10 �ل����  وح��ت��ى 
من  �لوطن  �أبناء  ��شتقطاب  على 
�جل��ن�����ش��ني – �ل����ذك����ور و�الإن������اث 

للمقابلة �ل�شخ�شية �لتي جتريها 
بنجاح  و�لتعيني  �الإخ��ت��ي��ار  جلنة 
�لطبية  ل��ل��ف��ح��و���ش��ات  و�ج��ت��ي��ازه 
و�ملهنية . ويتابع ، باأن ال يقل عمر 
�ل�شاب عن 18 وال يزيد عن 30 
عن  يزيد  ال  �لن�شاء  بينما   ، عاماً 

ومنها  معتمدة  ���ش��روط  وف��ق   –
�أن الي��ق��ل �مل���وؤه���ل �ل��در����ش��ي عن 
�ل�شف �لثاين ع�شر ، و�أن ال يكون 
ع��ل��ي��ه بق�شية  ���ش��ب��ق �حل���ك���م  ق���د 
بال�شرف  �أو ق�شية خملة  جنائية 
، باالإ�شافة �إىل �جتيازه  و�الأمانة 

�لطول  يقل  ال  كذلك  عاما،   25
للرجال عن 165 �شم و�أن ال يقل 
�لوزن عن 60 كجم ، بينما �لن�شاء 
ال يقل �لطول عن 155 �شم وال 
يقل �لوزن عن 50 كجم ، ف�شاُل 
عن �أن يكون �ل�شاب حا�شاًل على 

رخ�����ش��ة ق��ي��ادة ����ش���ادرة م��ن دولة 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة وغريها 
من �الأمور، بينما �لن�شاء ي�شرتط 
مو�فقة ويل �الأمر عند �لتعيني .

�ملطلوبة  بالوثائق  وفيما يخت�س 
يقول  �ل���ع�������ش���ك���ري���ة  ل���ل���وظ���ائ���ف 
�الأ�شلي  �ل�شفر  جو�ز  �ل�شام�شي: 
و�����ش����ورة عنه،  �مل���ف���ع���ول  �����ش����اري 
و�شورة  �ال�شلية  �لقيد  خال�شة 
�لوطنية  �ل��ه��وي��ة  ب��ط��اق��ة  ع��ن��ه��ا، 
�ل�شمان  ب��ط��اق��ة  ع��ن��ه��ا،  و����ش���ورة 
و�شورة  �الأ�شلية  )ثقة(  �ل�شحي 
ع��ن��ه��ا، ����ش���ورة ط��ب��ق �الأ����ش���ل عن 
�ل�����ش��ه��ادة �ل���در�����ش���ي���ة، ع���دد )1( 
 )4*6( مقا�س  �شخ�شية  ���ش��ورة 
زرق��������اء،  �أو  ب���ي�������ش���اء  ب���خ���ل���ف���ي���ة 
�شهاد�ت  �أ����ش���ل  �إىل  ب���االإ����ش���اف���ة 
وج����دت  �إن  و�ل����������دور�ت  �خل������ربة 
�ملوؤهالت  ومعادلة  عنها  و���ش��ورة 
�ل��ع��ل��م��ي��ة �ل���������ش����ادرة م����ن خ����ارج 

�لدولة و�ملد�ر�س �خلا�شة .

بينما �لوثائق �ملطلوبة للوظائف 
�لعمر  ي��ق��ل  ال  �أن  ف��ه��ي:  �مل��دن��ي��ة 
ي��زي��د عن  و�أن ال  ع��ام��اً   10 ع��ن 
وح�شوله  للجن�شني،  ع��ام��اً   35
على �شهادة )ICDL( �الأ�شلية، 
و�ل�شجل  �لدر��شي  �ملوؤهل  و�أ�شل 
�جلامعية،  للموؤهالت  �ل��در����ش��ي 
 )IELTS( باالإ�شافة �إىل �شهادة
وعلى �أن ال تقل درجة �الختبار عن 
)4.5( للبكالوريو�س و�لدبلوم و 

)5.0( للماج�شتري .
�ال�شتقطاب  ق�شم  رئي�س  و�أ���ش��ار 
من  �شخ�س  �أي  با�شتطاعة  ب���اأن 
�ل��دول��ة م��ن �جلن�شني،  م��و�ط��ن��ي 
�الأوقات  �ملذكور يف  �ملعر�س  زيارة 
�ملحددة له، وتعبئة منوذج خا�س 
�أعّد ال�شتقبال �لطلبات ودر��شتها 
ثم رفعها لالإد�رة الختيار �ملنا�شب 
مطار  يف  �شتكون  �لتي  للوظائف 
�أبوظبي �جلديد و�ملتوقع �النتهاء 

منه خالل �لفرتة �لقادمة .
�شلطان  �ل���ر�ئ���د  ي���وؤك���د  وب������دوره 
وز�رة  ب���اأن  كلمته،  يف  �ل�شام�شي 
�حلر�س  ك��ل  حري�شة  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
�شمن خطتها �الإ�شرت�تيجية على 
�لوطنية  �ل��ك��و�در  ق���در�ت  تنمية 
�لتنمية  ع��م��ل��ي��ة  يف  و�إ����ش���ر�ك���ه���م 
ون�������ش���ر �الأم�������ن يف �مل��ج��ت��م��ع من 
فر�س  من  �لعديد  توفري  خ��الل 

�لعمل يف خمتلف �لتخ�ش�شات .

و�شل عدد توافدهم على معر�ش الكتاب يف يوم واحد 30 األف

طالب وطالبات املدار�س يتفاعلون مع احلملة الوطنية للقراءة التي اأطلقتها الرتبية 
•• دبي-الفجر:

�ل����ط����الب  م�����ن  �الآالف  ت����ف����اع����ل 
و�ل��ط��ال��ب��ات وج��م��ي��ع �مل���د�ر����س مع 
�حل��م��ل��ة �ل��وط��ن��ي��ة ل��ل��ق��ر�ءة �لتي 
ك����ان ق���د �أط��ل��ق��ه��ا م���ع���ايل ح�شني 
و�لتعليم  �لرتبية  وزي��ر  �حل��م��ادي 
و�ملمتدة  �مل��ا���ش��ي  �أك��ت��وب��ر   30 يف 
�شعلة  و   ، نبدع  ن��ق��ر�أ  مب�شابقتيها 
دي�شمرب  م��ن   15 ، حتى  �ل��ق��ر�ءة 
من  �الآالف  ت���و�ف���د  ك��م��ا  �مل���ق���ب���ل، 
�ل�شارقة  م��ع��ر���س  ع��ل��ى  �ل��ط��ل��ب��ة 
لتفاعلهم  �متد�د�ً  للكتاب،  �لدويل 
لدعوة  وتلبية  �ل��ق��ر�ءة،  حملة  مع 
معايل وزير �لرتبية �لتي حث فيها 
�حلكومية  و�ملد�ر�س  كافة  �لطلبة 
�ملعر�س  على  ل��الإق��ب��ال  و�خل��ا���ش��ة 
�لعلمية  مقتنياته  من  و�ال�شتفادة 
و�مل��ع��رف��ي��ة و�ل��ث��ق��اف��ي��ة �ل��ق��ي��م��ة ، 
�الأثر  ك��ان لها  �لتي  �ل��دع��وة  وه��ي 
�الإيجابي �لكبري يف ح�شور �لطلبة 
باأعد�د هائلة قدرها �لقائمون على 
�ملعر�س يف �إح�شاء ر�شمي عن يوم 
�ملا�شي،  �لثالثاء  وهو  و�حد فقط 
�أل�����ف طالب   30 ع���ن  ي���زي���د  مب���ا 

وطالبة . 
وز�رة  ملن�شة  كان  نف�شه  �لوقت   يف 
�ملعر�س  يف  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل���رتب���ي���ة 
ح�����ش��وره��ا �مل��م��ي��ز ه����ذ� �ل���ع���ام، �إذ 
����ش��ت��ح��وذت مب��ا ق��دم��ت��ه م��ن روؤى 
ملناهجها  م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ت��ط��وي��ري��ة 

الأ����ش���ح���اب �الب���ت���ك���ار�ت و�مل���ه���ار�ت 
بطبيعة  �شينعك�س  مم���ا   ، �ل��ع��ل��ي��ا 

�حلال على �ملجتمع �ملدر�شي .
�لرتبية  �أن  ����ش���ع���ادت���ه���ا  وذك��������رت 
��شتثمار  ع��ل��ى  وب�������ش���دة  ح��ر���ش��ت 
�لدويل  �ل�شارقة  جناحات معر�س 
�لعاملية،  �ملعر�س  ومكانة  للكتاب، 
و��شتقطابه كبار �لكتاب و�ملفكرين 
�لدولية،  و�ل��ت��األ��ي��ف  �لن�شر  ودور 
ق��ا���ش��ر�ً فقط على  ذل��ك  ومل يكن 
م�����ش��ارك��ت��ه��ا مب��ن�����ش��ة مم���ي���زة هذ� 
�لعام، وفقط، و�إمنا باإطالق �حلملة 
وم�شابقتيها  ل��ل��ق��ر�ءة  �ل��وط��ن��ي��ة 
ودع�������وة �ل��ط��ل��ب��ة ل����الإق����ب����ال على 
يطرحه  مما  و�ال�شتفادة  �ملعر�س 
من علم وثقافة ومعرفة، وهو ما 
توجهت  متكاملة،  منظومة  ميثل 
لغتنا  ل��دع��م  م��ن خاللها  �ل����وز�رة 
�لعربية، وتاأ�شيل قيمها يف نفو�س 
مهار�تها،  جميع  وتعزيز  �لطلبة، 

وال�شيما مهارة �الت�شال لديهم .
مع  �ل��������وز�رة  ت��ع��ام��ل  �إن  و�أك�������دت 
�ملرتبطة  �ل����ك����ربى  �ل���ف���ع���ال���ي���ات 
باملجاالت �لعلمية و�لثقافية، بهذه 
�الإيجابي  م�����ردوده  ل��ه  �مل��ن��ه��ج��ي��ة، 
وم�شلحة  �لتعليمية  �لعملية  على 
م���ا ظ��ه��ر و��شحاً  وه���و  �ل��ط��ال��ب، 
و�لطالبات  �ل���ط���الب  ت��ف��اع��ل  يف 
للقر�ءة  �ل���وط���ن���ي���ة  �حل���م���ل���ة  م����ع 
وم�شابقتيها، ويف تو�فدهم �لكثيف 

على �ملعر�س .

وو�شائل  �ل��در����ش��ي��ة  وم��ق��رر�ت��ه��ا 
�هتمام  ع��ل��ى  �حل���دي���ث���ة،  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
�لدولة  د�خ����ل  م��ن  �مل��ع��ر���س  رو�د 
�ملا�شي،  �الأ�شبوع  طو�ل  وخارجها، 
�لطالب  �آالف  ت��و�ف��د  ع��ن  ف�شاًل 
و�لطالبات و�أولياء �الأمور و�إد�ر�ت 
م�شابقتيها  �إىل  للتعرف  �مل��د�ر���س 
نقر�أ نبدع ، �لتي خ�ش�شتها �لوز�رة 
للطلبة، و �شعلة �لقر�ءة ، �ملوجهة 
وت�شتهدف  �مل������د�ر�������س.  جل���م���ي���ع 
�مل�����ش��اب��ق��ت��ان ت��وث��ي��ق ���ش��ل��ة طالب 
�حلكومية  �مل�����د�ر������س  وط����ال����ب����ات 

�ملد�ر�س �حلكومية لالنطالق �إىل 
للكتاب،  �ل��دويل  �ل�شارقة  معر�س 
و�خ��ت��ي��ار م���ا ي��رغ��ب��ون وم���ا يتفق 
كتب  م��ن  ومو�هبهم  ميولهم  م��ع 
يف  وت�شيجلها  معرو�شة،  �إث��ر�ئ��ي��ة 
�لرتبية  وز�رة  لتتوىل  مد�ر�شهم، 
�شر�ء جميع ما يرغبه �لطلبة من 
ل��ه��م يف مر�كز  وت���وف���ريه  �ل��ك��ت��ب، 
م�شادر �لتعلم يف مد�ر�شهم ليكون 

يف متناول �أيديهم.
�الأم���ور و�لرتبويون  �أول��ي��اء  وق��ال 
بامل�شوؤولني  ل���ق���اء�ت���ه���م  خ������الل 

و�أ�شوله  ب�شو�بطه  �الختيار  لهم 
�لرتبوية. من جانبها لفتت �شعادة 
�لرتبية  وز�رة  وكيل  �لكو�س  �أم��ل 
لالأن�شطة  �مل�������ش���اع���د  و�ل���ت���ع���ل���ي���م 
معايل  �أن  �إىل  �ملدر�شية،  و�لبيئة 
جميع  وج������ه  �حل�����م�����ادي  ح�������ش���ني 
�لوز�رة  يف  و�ملخت�شني  �مل�شوؤولني 
ب�����ش��رورة �اله��ت��م��ام ب���اإث���ر�ء �للغة 
�أحد  لكونها  مد�ر�شنا،  يف  �لعربية 
�أول���وي���ات �ل�����وز�رة �مل��ه��م��ة، بجانب 
ب��االب��ت��ك��ار، وم���ا يت�شل  �اله��ت��م��ام 
وفعاليات،  �أن�شطة  من  �الأم  بلغتنا 

و�آد�ب���ه���ا  �الأم  ب��ل��غ��ت��ه��م  و�خل���ا����ش���ة 
�لغنية  و�إب��د�ع��ات��ه��ا  وج��م��ال��ي��ات��ه��ا 

بالقيم .
وخالل �طالعهم على ما طرحته 
وتعرفهم   ، من�شتها  يف  �ل������وز�رة 
�ل���ف���وز يف  ����ش���روط وم���ع���اي���ري  �إىل 
�مل�����ش��اب��ق��ت��ني، �أع�����رب �أول���ي���اء �أم���ور 
وم���دي���رو م���د�ر����س وم��ع��ل��م��ون عن 
�لتي  للمبادرة  �ل�شديد  �متنانهم 
�حلمادي  ح�شني  م��ع��ايل  �أط��ل��ق��ه��ا 
و�خلا�شة  �مل����ع����ر�����س،  ب����د�ي����ة  يف 
وطالبات  ط����الب  ج��م��ي��ع  ب���دع���وة 

و�مل��خ��ت�����ش��ني يف م��ن�����ش��ة �ل������وز�رة 
باملعر�س ، �إن مبادرة معايل �لوزير 
ع���ززت قيمة �ل��ق��ر�ءة و�مل��ع��رف��ة يف 
�ل��ط��ل��ب��ة، ووث��ق��ت �شلتهم  ن��ف��و���س 
وفتحت  �لعربية،  لغتنا  مب��ه��ار�ت 
لتنويع  �أم���ام���ه���م  و�����ش���ع���ة  �آف����اق����اً 
م�����ش��ادر م��ع��ارف��ه��م، وال���ش��ي��م��ا �أن 
مبادرة معايل �حلمادي، مل حتدد 
للطلبة،  �لكتب  من  معينة  نوعية 
وه��ذ� يف حد ذ�ت��ه يك�شب �لطالب 
�أنف�شهم  يف  ث���ق���ة  و�ل����ط����ال����ب����ات 
وي�شقل �شخ�شيتهم، عندما يرتك 

بالغة  تعد  �لتي  �ل��ق��ر�ءة،  وخا�شة 
�لطلبة  وع��ي  ت�شكيل  يف  �الأه��م��ي��ة 
وتطوير مهار�ت �لتو��شل لديهم، 
ح�شيلتهم  �إغ�����ن�����اء  ع����ن  ف�������ش���اًل 

�لعلمية و�لثقافية .
طلبة  �أن  �إىل  ���ش��ع��ادت��ه��ا  و�أ����ش���ارت   
هذ�  �لكثري يف  ينتظرهم  �مل��د�ر���س 
�ملقبلة،  �مل���رح���ل���ة  خ����الل  �ل�������ش���اأن 
على  ن��وع��ي��اً  ت��ط��ور�ً  �شت�شهد  �ل��ت��ي 
�لتعلم،  م�������ش���ادر  م���ر�ك���ز  ���ش��ع��ي��د 
للطلبة  دعماً  �أك��رث  �شت�شبح  �لتي 
�ملوهوبني و�ملبدعني، و�أف�شل حااًل 

اأولياء اأمور وتربويون ي�صيدون بتكفل الوزارة حتقيق رغبات الطلبة يف اقتناء الكتب االإثرائية
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ال�صوؤون االجتماعية ت�صتقبل قافلة رحلة االأمل الكويتية مبيناء را�صد بدبي
•• دبي-وام:

�الأمل  رحلة  قافلة  �الول  �أم�س  �الجتماعية  �ل�شوؤون  وز�رة  ��شتقبلت 
بالواليات  بو�شطن  من  �لعودة  رحلة  فى  بدبي  ر��شد  مبيناء  �لكويتية 

�ملتحدة �الأمريكية مقر �الأوملبياد �خلا�س لذوى �العاقة �لذهنية.
كانت �لقافلة �لتي ��شتغرقت رحلتها حو�ىل �شبعة �أ�شهر قد ز�رت ميناء 
خليفة فى رحلة �لذهاب فى ثاين حمطة لها بعد �إنطالقها من ميناء 
�ل��ك��وي��ت ف��ى م��اي��و �مل��ا���ش��ي. ح�شر �ملقابلة ���ش��ع��ادة ن��اج��ي �حل���اي وكيل 
..ووفاء  وقن�شليتها  �لكويتية  �ل�شفارة  عن  وممثلون  باالإنابة  �ل��وز�رة 
حمد بن �شليمان مديرة �إد�رة رعاية وتاأهيل �ملعاقني ..وزينب �ملال نائب 
مدير �الد�رة وطالب مركز دبي لتاأهيل �ملعاقني من فئة ذوي �العاقة 

�لذهنية وممثلون من موؤ�ش�شة ز�يد للرعاية �الن�شانية.

ورح��ب ناجي �حل��اي بالقافلة يف دول��ة �الم���ار�ت وق��ال �إن ه��ذه �ملبادرة 
تعرب عن وعي �ملجتمع �خلليجي باأهمية ت�شليط �ل�شوء على فئة ذوي 
�العاقة ودعمهم ليكونو� منتجني فاعلني م�شاركني يف تنمية �ملجتمع.

و�أ�شاف �أن ت�شليط �ل�شوء على قدر�ت ذوي �العاقة �لذهنية من خالل 
�ل��دول برفقة  �أنحاء  قافلة رحلة �الأم��ل �لتي حتط رحالها يف خمتلف 
ر�شالة  يعترب  �لذهنية  �الع��اق��ة  ذوي  م��ن  �أبنائهم  م��ع  �الأم���ور  �أول��ي��اء 
بها  و�اله��ت��م��ام  �لفئة  ه��ذه  على  �ل��رتك��ي��ز  ب�����ش��رورة  للجميع  �يجابية 

و�إعطائها �لثقة و�لدعم �ملعنوي.
ح�شن  على  �الأم���ل  رح��ل��ة  �أم��ن��اء  جمل�س  ع�شو  �لر�شيد  جا�شم  و�أث��ن��ى 
�لعربية  �أر���س دول��ة �الم��ار�ت  �ل��ذي مل�شوه على  �ال�شتقبال و�لرتحيب 
�ملتحدة. و�أ�شار خالل حفل �ال�شتقبال �إىل �أن �لقافلة بد�أت فكرتها منذ 
�أبناء ذوي �العاقة �لذهنية وتقارب  �أ�شر  2003 حيث كان جتمع  عام 

لل�شعي و�الجتهاد  �الأمل حافز�  �أفكارهم وتاأييدهم لفكرة قافلة رحلة 
لرتى �لقافلة �لنور.

و�أ�شاف �أنه وبالتعاون مع بادي �لدو�شري نائب رئي�س رحلة �الأمل مت 
تعنى بذوي  م��ادة فيلمية  �أل��ف   140 توزيع  �شنو�ت  م��دى ثماين  على 
�ل�����ش��وء على  ت��ت��ن��وع يف ت�شليطها  66 م���ادة  ب��و�ق��ع  �ل��ذه��ن��ي��ة  �الع��اق��ة 
�جناز�ت هذه �لفئة ودعم �الأ�شرة وغريها من �ملو�د �لتي تعرف �ملجتمع 

على هذه �لفئة وقدر�تها.
و�شارك �ملو�طن هادف علي �ملري �شقيقه �شالح من ذوي �العاقة �لذهنية 
�أن �مل�شاركة مع �الأ�شقاء من  يف جولة رحلة �الأمل �لكويتية.. مو�شحا 
�لكويت يف توعية �ملجتمعات باأهمية دعم هذه �لفئة و�إعطائهم فر�شة 
�إثبات قدر�تهم للجميع تعترب فخر� حيث و�شلت �لرجلة �إىل م�شقط 

ومن ثم �ىل دبي يف �لثاين ع�شر من �ل�شهر �حلايل.

االإمارات ت�صارك يف موؤمتر االأطراف املتعلق باتفاقية االأنواع املهاجرة من احليوانات الفطرية يف االإكوادور

اأع�صاء املجل�س اال�صت�صاري الإمارة ال�صارقة يطلعون على اأدوار ثقافة بالحدود

•• دبي-وام: 

������ش�����ارك�����ت دول�����������ة �الإم��������������������ار�ت يف 
باتفاقية  �ملتعلق  م���وؤمت���ر�الأط���ر�ف 
�حليو�نات  م���ن  �مل��ه��اج��رة  �الأن������و�ع 
�ل��ف��ط��ري��ة �ل�����ذي ع��ق��د م����وؤخ����ر� يف 
�ملوؤمتر  ون��وه  �الإك����و�دور.  جمهورية 
دعمها  يف  �الإم����������ار�ت  دول������ة  ب������دور 
�لتفاهم  وم�����ذك�����ر�ت  ل���الت���ف���اق���ي���ة 
و�أبقار  �جل��ارح��ة  بالطيور  �ملتعلقة 
�ل��ب��ح��ر . وع��ل��ى ه��ام�����س �مل��وؤمت��ر مت 
�أمانة �التفاقية  �تفاقية بني  توقيع 
عن  بالنيابة  �أبوظبي  �لبيئة  وهيئة 
مب�شاركة  �الإم������ار�ت  دول����ة  ح��ك��وم��ة 
حيث  لالتفاقية  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
وقعت �شعادة رز�ن �ملبارك �التفاقية 
لدعم  وذل���ك  �أب��وظ��ب��ي  يف  �مل�شرتكة 
لالتفاقية  �إق��ل��ي��م��ي  م��ك��ت��ب  �أك�����رب 
و�لذي يقع مقره يف �إمارة �أبوظبي. 
�ملوؤمتر  �ل���دول���ة خ���الل  وق����ام وف���د 
با�شتعر��س جهود �المار�ت �ملتعلقة 
�لقر�س من  �أ�شماك  باملحافظة على 
و�لقو�نني  �لت�شريعات  �شن  خ��الل 
وزي���������ادة �ل����وع����ي وب����ن����اء �ل����ق����در�ت 
باالإ�شافة  �ل�شركاء  م��ع  و�لتن�شيق 
�لور�س  م��ن  �لعديد  ��شت�شافة  �إىل 

•• ال�صارقة-وام:

�ملجل�س  وع�����ش��و�ت  �أع�����ش��اء  بحث 
من  �ل�شارقة  الإم���ارة  �ال�شت�شاري 
و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  ����ش���وؤون  جل��ن��ة 
و�ل�شباب  و�الع��������الم  و�ل���ث���ق���اف���ة 
�لتثقيفية  �الدو�ر  خم���ت���ل���ف 
بال  ثقافة  تبذلها  �لتي  و�جلهود 
ح����دود ل��دع��م �ل����ق����ر�ءة يف �إم����ارة 
زيارة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء  �ل�شارقة. 
�مل��ج��ل�����س جل��ن��اح م�شروع  �ع�����ش��اء 
ثقافة بال حدود �م�س �الول �شمن 
فعاليات معر�س �ل�شارقة �لدويل 
للكتاب حيث �لتقو� بر��شد �لكو�س 

�لكبري  ب��ه��ذ� �اله��ت��م��ام  �مل��ج��ل�����س 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ق��ب��ل  م��ن 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  �ل����دك����ت����ور 
�العلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي 
بالثقافة و�لقر�ءة  �ل�شارقة  حاكم 
�لناجح  �لثقايف  بامل�شروع  ال�شيما 
ح���دود مثمنني جناح  ب��ال  ث��ق��اف��ة 
ثقافة بال حدود �ملميز يف معر�س 
على  و�حل��ر���س  للكتاب  �ل�شارقة 
و�لفعاليات.  �ملهرجانات  مو�كبة 
و �أطلع ر��شد �لكو�س وفد �ملجل�س 
بال  ثقافة  على جناح  �ال�شت�شاري 
كافة  ع��ل��ى  و  �مل��ع��ر���س  ح�����دود يف 
و��شتفادة  ن��ف��ذت  �ل��ت��ي  �مل���ب���ادر�ت 

�ع��رب عن  �ل��ذي  �لربنامج  مدير 
�ملجل�س  وع�شو�ت  الأع�شاء  �شكره 
زيارة  على  وحر�شهم  �ال�شت�شاري 
 . باملعر�س  ثقافة بالحدود  جناح 
�شم وفد �ملجل�س �ال�شت�شاري من 
�لدكتور  ب��ج��ان��ب  �ل��رتب��ي��ه  جل��ن��ة 
حممد  من  كال  �شرحان  �شليمان 
و�شيخه  �حل���م���ودي  ر���ش��ود  ر����ش��د 
ب�����ن دمي�����ا������س وع�����ب�����د�هلل حممد 
خمي�س  وي��و���ش��ف  �لنقبي  م��ب��ارك 
و�شيخة  �ملدفع  وح�شني  �مل��زروع��ي 
�الأمانة  وم����ن  �ل��ط��ن��ي��ج��ي  ع��ب��ي��د 
�ل�شيوي  �إ�شالم  للمجل�س  �لعامة 
�أم����ني ���ش��ر �ل��ل��ج��ن��ة. و�����ش���اد وفد 

�الأ���ش��ر �مل��و�ط��ن��ة يف �ل�����ش��ارق��ة من 
يوزعها  �ل��ت��ي  �مل��ج��ان��ي��ة  �مل��ك��ت��ب��ات 
�خلا�س  �ال���ش��ت��ب��ي��ان  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
ب�شكل  �ملجتمع  يف  �ل��ق��ر�ءة  بحالة 
ع����ام . ك��م��ا ����ش��ت��ع��ر���س �مل���ب���ادر�ت 
�مل�شتقبلية  و�ل���رب�م���ج  �جل���دي���دة 
�لتي يعتزم �مل�شروع �الإعالن عنها 
خالل �ل��دورة �ملقبلة من معر�س 
�ل�����ش��ارق��ة �ل�����دويل ل��ل��ك��ت��اب �لتي 
�شتقام خالل �لفرتة من �خلام�س 
وقال  �مل��ق��ب��ل.  ن��وف��م��رب   15 �إىل 
ر����ش��د �ل��ك��و���س �ن �مل�����ش��روع خالل 
توفري  �إىل  �شعى  �ملقبلة  �ل��ف��رتة 
�ملنا�شبة  �الإح�����ش��ائ��ي��ة  �ل��ب��ي��ان��ات 

�ملحلي  �ملجتمع  يف  �ل��ق��ر�ءة  ح��ول 
�أمام  وو�شعها  �ل�شارقة  يف  خا�شة 

�جلهات  تطلقها  �ل��ت��ي  �لثقافية 
حتقيق  يف  ب��ال�����ش��ارق��ة  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 

�شانعي �ل��ق��ر�ر�ت يف �الإم���ارة من 
�مل�شروعات  جن����اح  ���ش��م��ان  �أج�����ل 

�إىل  بالكتاب  و�ل��و���ش��ول  �أه��د�ف��ه��ا 
كل مو�طن يف �الإمارة. 

�التفاقيات �لبيئية �لدولية وخا�شة 
دعم  يف  بامل�شاهمة  �ملتعلق  �لعن�شر 
�مل�����ب�����ادر�ت �ل���دول���ي���ة �ل���ه���ادف���ة �إىل 
تعزيز  ت�شاهم يف  كما  �لبيئة  حماية 
و�ملياه  �لبيئة  وز�رة  ��شرت�تيجية 
فيما   2016-2014 ل����الأع����و�م 
�لبيئية  �ال���ش��ت��د�م��ة  بتعزيز  يتعلق 
و�شمن مبادرة �إد�رة وحماية �لنظم 
�ملوؤمتر  و��شتعر�س  �الإيكولوجية. 
للمرحلة  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �خل��ط��ة 
�ل����ق����ادم����ة ل���الت���ف���اق���ي���ة وم����ذك����ر�ت 
�ل���ت���ف���اه���م �مل��ن��ب��ث��ق��ة ع��ن��ه��ا ك���م���ا مت 
م��ن��اق�����ش��ة ق�����ش��اي��ا �مل��ح��اف��ظ��ة على 
�الأنو�ع �ملهاجرة ومو�ئلها وباالأخ�س 
�شبكة �الأنظمة �الإيكولوجية وتاأثري 
�لتغري �ملناخي على �الأنو�ع �ملهاجرة 
�ل�شلبية  �الآث�����ار  �مل���وؤمت���ر  وت���ن���اول   .
جر�ئم  ومكافحة  �ل��غ��ازي��ة  ل��الأن��و�ع 
�حلياة �لربية و�أهمية �حلفاظ على 
�ل��ق��ر���س و�ل�����ش��ب��ل �لالزمة  �أ���ش��م��اك 
��شتعر��س  مت  ك��م��ا  ذل���ك  لتحقيق 
للحفاظ  �ل���ع���امل���ي���ة  �ل���ع���م���ل  خ���ط���ة 
ع��ل��ى �ل�����ش��ق��ر �حل���ر وخ��ط��ة �لعمل 
�ل�شلحفاة  على  للحفاظ  �ملطروحة 
�لر�أ�س يف منطقة  �لبحرية �شخمة 

جنوب �ملحيط �لهادي.

�ل��ت��دري��ب��ي��ة �الإق��ل��ي��م��ي��ة ح��ي��ث قامت 
مذكرة  ب��ت��وق��ي��ع  م����وؤخ����ر�  �ل����دول����ة 
�لقر�س  باأ�شماك  �ملتعلقة  �لتفاهم 
�ملنبثقة من �التفاقية يف دبي وذلك 
توقيع  يف  �مل���ا����ش���ي  ف���رب�ي���ر  خ����الل 
م�����ش��اح��ب ل��ور���ش��ة �إق��ل��ي��م��ي��ة حيث 
وقعت �لدولة على �ملذكرة باالإ�شافة 
�إىل ثمان دول عربية. ووقعت وز�رة 

�ملحافظة على �أ�شماك �لقر�س. وتاأتي 
�لكبري  �اله��ت��م��ام  �إط���ار  يف  �مل�شاركة 
�لذي توليه دولة �الإم��ار�ت ملو�جهة 
و�ملخاطر  �ل�����ش��ائ��ع��ة  �ل���ت���ه���دي���د�ت 
�ل��ت��ي ت��و�ج��ه �الأن����و�ع �مل��ه��اج��رة ذ�ت 
و�الإقليمية  �ل���وط���ن���ي���ة  �الأه���م���ي���ة 
وت�������ش���م���ل �ل����ط����ي����ور و�ل����ث����دي����ي����ات 
فيما  وخا�شة  �لبحرية  و�ل�شالحف 

من �حليو�نات �لفطرية �لتي تتخذ 
�نت�شار لها مثل  من �لدولة مناطق 
�لبحر  و�أب��ق��ار  �لبحرية  �ل�شالحف 
�لقر�س  و�أ�شماك  و�لطيور �جلارحة 
�حليو�نات  مثل  مثلها  تعاين  حيث 
�لربية �الأخ��رى من بع�س �ملخاطر 
توجهت  وعليه  وجودها  تهدد  �لتي 
�أف�شل  ت��ب��ن��ي  �ىل  �الإم�������ار�ت  دول����ة 

تفاهم  مذكر�ت  �أرب��ع  و�ملياه  �لبيئة 
منبثقة من �تفاقية �الأنو�ع �ملهاجرة 
باأبقار  خا�شة  تفاهم  مذكرة  ومنها 
�لبحر ومو�ئلها على �متد�د مو�قع 
�نت�شارها و�لطيور �جلارحة وكذلك 
�ل�شالحف  ح��م��اي��ة  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة 
منطقة  يف  وم���و�ئ���ل���ه���ا  �ل���ب���ح���ري���ة 
�ملحيط �لهندي وجنوب �آ�شيا وكذلك 

متطلبات  وتنفيذ  بتطبيق  يتعلق 
كبرية  جمموعة  بحماية  �التفاقية 
�ل��ف��ط��ري��ة �لربية  م���ن �حل���ي���و�ن���ات 
و�ل���ب���ح���ري���ة و�ل����ط����ي����ور �مل���ه���اج���رة 
وقال  هجرتها.  وم�شار�ت  ومو�ئلها 
�لتنوع  �إد�رة  مدير  �لها�شمي  �أحمد 
�لبيولوجي يف وز�رة �لبيئة و�ملياه �أن 
�ملهاجرة  �الأن���و�ع  من  �لعديد  هناك 

�لتنوع  حلماية  �لعاملية  �مل��م��ار���ش��ات 
خمتلف  يف  و�مل����و�ئ����ل  �ل��ب��ي��ول��وج��ي 
�لدولة.  يف  �الإيكولوجية  �الأن��ظ��م��ة 
م�شاركة  �أن  �ل��ه��ا���ش��م��ي  و�أ�����ش����اف 
�ل���دول���ة ت���ن���درج ���ش��م��ن �إط�����ار روؤي���ة 
�المار�ت 2021 ويعزز مكانة دولة 
�لتناف�شية  م��وؤ���ش��ر�ت  يف  �الإم������ار�ت 
�ىل  �ن�شمامها  جم���ال  يف  �ل��دول��ي��ة 

ثمن دور العرب وامل�شلمني يف احل�شارة الغربية

اختتام موؤمتر احل�صارة العربية وتاأثريها يف اأوروبا يف كلية االمارات للتكنولوجيا

•• ابوظبي - الفجر :

�الم������������ار�ت  ك����ل����ي����ة  يف  �خ����ت����ت����م����ت   
�بوظبي  بالعا�شمة  للتكنولوجيا 
�لعربية  �حل�شارة  موؤمتر  فعاليات 
وت��اأث��ريه��ا يف �أوروب�����ا �ل���ذي ث��م��ن يف 
يف  و�مل�شلمني  �ل��ع��رب  دور  تو�شياته 

بناء �حل�شارة �لغربية.
ثالثة  �مل��وؤمت��ر  فعاليات  و����ش��ت��م��رت 
�جلل�شات  م��ن  ع���دد�  مت�شمنة  �ي���ام 
�ل��ن��ق��ا���ش��ي��ة �ل���ت���ي ت�����دور ح����ول رفع 
م�������ش���ت���وى �ل�����وع�����ي �ل���������دويل ح���ول 
�ملنطقة  يف  و�ل��ت��ق��ال��ي��د  �ل���ث���ق���اف���ات 
�ل����ع����رب����ي����ة.  وق�������ال �ال�����ش����ت����اذ و�ئ����ل 
�بر�هيم �النقر رئي�س جمل�س �مناء 
�لعمل  ث��م��رة  �مل��وؤمت��ر  يعد   : �لكلية 
�ملحلية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ب���ني  �مل�����ش��رتك 
�ملوؤ�ش�شات  م�شتوى  لرفع  و�لدولية 
�ملحلية و�شهولة �لتو��شل �لدويل يف 

�الأو�شاط �الأكادميية.
�لربوفي�شور  �ل��ك��ل��ي��ة  رئ��ي�����س  وب���ني 
�ملوؤمتر  يف  كلمته   يف  تايلور  ب��رو���س 
: �أن دولة �الم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
�ملقيمني  م���ن  ك���ب���رية  ن�����ش��ب��ة  ت�����ش��م 
�لذين قدمو� من جميع �أنحاء �لعامل 
وثقافاتهم  وت��ق��ال��ي��ده��م  ب��ع��اد�ت��ه��م 
و�إثر�ء  تدعيم  مزيد   يف  لي�شاهمو� 
�ملخزون �حل�شاري و �لتبادل �لثقايف 
بالبالد وهو ما جعل �المار�ت مثاال 
�النفتاح  يف  �ل���دول،  بني  به  يحتذى 

�لثقايف و�لتعاي�س �الثني.

�لغرب �ال�شالمي.
وم����ن ج��ان��ب��ه ب���ني �ل���دك���ت���ور ح�شن 
�شمن  �لكلية  يف  �ال���ش��ت��اذ  م�شطفى 
م�����ش��ارك��ت��ه يف ج��ل�����ش��ات �مل����وؤمت����ر يف 
�ل�شكان  من��و  �إح�����ش��ائ��ي��ات  �ن  كلمته 
�مل�شلمني يف �أوروبا وفر�س �لت�شامح 
و�لتعاي�س �ل�شلمى على �أ�شا�س �لقيم 
�مل�����ش��رتك��ة �ل��ت��غ��ري �ل���دم���غ���ر�ف���ى يف 
بناء�  �أوروب���ا  يف  �ل�شكانية  �لرتكيبة 
على زيادة �أعد�د �مل�شلمني �لكبرية يف 
�ملا�شى حيث ذكر �أن �أعد�د �مل�شلمني 
يف �لالإحتاد �الأوروبي باالإ�شافة �إيل 
�لرويج و�شوي�شر� مل يتجاوز �ملليون 
1950 ولكن ب�شبب  ن�شمة فى عام 
�ل�شلمني  م��ن قبل  �ل��ق��وي��ة  �ل��ه��ج��رة 
باالإ�شافة  �مل��ا���ش��ى  ف��ى  �أوروب�����ا  �إيل 
قد  لديهم  عالية  �إجن���اب  ن�شب  �إىل 
�أ�شبحت �أعد�دهم يف 2014 حو�يل 
23 مليون ن�شمة فى حني ت�شاعفت 
�أعد�دهم 3 مر�ت فى �لثالثني �شنة 
نوه  نف�شه  �لوقت  يف  فقط.  �ملا�شية 
�ملو�طنني  �أع�����د�د  ف��ى  �ل��ن��ق�����س  �إىل 
�لن�شل  ق��ل��ة  ن��ت��ي��ج��ة  �الأوروب����ي����ي����ني 
�لنق�س  هذ�  �إ�شتمر�ر  �أي�شا  متوقعا 

بوترية �أكرب فى �مل�شتقبل.
�لدكتور ح�شن م�شطفى  توقع  وقد 
بن�شبة  هناك  �مل�شلمني  �أع���د�د  زي��ادة 
�لقادمني  �ل��ع��ق��دي��ن  يف   %  55
�أكد  وقد  مليون.   36.50 لتتجاوز 
على  �ل�شلمى  �لتعاي�س  �أهمية  علي 

�ملتبادل  و�الإح����رت�م  �لت�شامح  م��ب��د�أ 
�إق�شاءه  ب��االآخ��ر وع��دم  و�الإع����رت�ف 
م�شتدركا �أوجه �لت�شابه فى كثري من 
�لقر�أن  بني  �لر�شل  وق�ش�س  �لقيم 
�لكرمي و�الإجنيل م�شدد� على �أهمية 
وتقوية  لدعم  م�شرتكة  قيم  وج��ود 
وحماربة  ون��ب��ذ  �ل�شلمى  �ل��ت��ع��اي�����س 
�ل��ت��ط��رف و�الإره������اب ك��م��ا �أك����د علي 
�أهمية �لتخلى ونبذ �ل�شور �لنمطية 
�ل�شلبية بني �مل�شلمني و �الأوروبيون 

يف �لقارة �لعجوز.
كما �أكد على �أهمية معرفة �لطرف 
لرف�س  �أف���������ش����ل  ب�������ش���ك���ل  �الآخ����������ر 
لالآخر.  �ل�شلبية  �لنظرة  وجمابهة 
يت�شمن  �الإ�����ش����الم  ب�����اأن  م�����ش��ت��درك��ا 
�لكثري من �لت�شامح  و�لقيم �لبيئية 
قبل  من  بها  معرتف  و�القت�شادية 
�لعامل  يف  �مل��ف��ك��ري��ن  م���ن  �ل���ع���دي���د 
�مل���ث���ال �لعامل  ���ش��ب��ي��ل  ب���اأ����ش���ره ع��ل��ى 
�مل�����ش��ه��ور ج��وت��ه يف �أمل��ان��ي��ا. ح��ت��ى �أن 
�الإ�شالمية  �مل�����ش��رف��ي��ة  �خل����دم����ات 
�ل�شريعة،  م��ب��ادئ  م��ع  تتو�فق  �ل��ت��ي 
من  للكثري  حقيقيا  بديال  �أ�شبحت 
�الأوروب���ي���ني �ل��ذي��ن ي��ري��دون جتنب 

�لفقاعات �ملالية.
�إثر�ء  ميكننا  باأنه  كلمته  �أنهى  وق��د 
�مل�شرتكة.  �لقيم  �أ�شا�س  �أنف�شنا على 
يف  بالتاأكيد  �ملوؤمتر  هذ�  �شاهم  وقد 
هذه �لعملية. دعونا ناأمل �نها بد�ية 

جديدة.

ك��م��ا �أك����د �ل��دك��ت��ور ك��ا���ش��رب كالفنز 
�المار�ت  بكلية  م�شاعد  �أ�شتاذ  وه��و 
هذ�  �أن  مد�خلته  يف   ، للتكنولوجيا 
ي��ع��د ف��ر���ش��ة ثمينة الإب���ر�ز  �مل��وؤمت��ر 
للح�شارة  �ل��ق��وي  �ل��ت��اأث��ري  م��ظ��اه��ر 
�لعربية و�ال�شالمية على �ملجتمعات 
�الأوربية قدميا وحديثا ، كما �أطنب 
خالل مد�خلته يف تبيان مدى تاأثري 
جمال  يف  �لعرب  �لعلماء  �كت�شافات 
�لطب و�لبيولوجيا على تقدم �لعلم 
يف �أروبا. �شهد جل�شات �ملوؤمتر رئي�س 
تايلور  ب��رو���س  �لربوفي�شور  �لكلية 
�ل�شوؤون �الكادميية �لدكتور  وعميد 
�الأ�شاتذة  �إىل جانب  حممد �شمودة 
�مل�����ش��ارك��ني يف �مل���وؤمت���ر  م��ن باحثني 
جامعة  من  متخ�ش�شني  ومفكرين 
بر�شلونة  وج��ام��ع��ة  �ال�شبانية  ل��ي��د� 
وكلية  �لربتغالية  ليزبن  وج��ام��ع��ة 

�الإمار�ت للتكنولوجيا.
����ش���ارك يف �مل����وؤمت����ر جم��م��وع��ة من 
�لدكتور  م��ث��ل  �ل��غ��رب��ي��ني  �ل��ب��اح��ث��ني 
ليد�،  جامعة  م��ن  �شاباتي  فلو�شيل 
�ل���ذي حت���دث ع��ن �الن��دل�����س كمثال  

للتعاي�س �حل�شاري و �لديني.
كما تناول �لدكتور �آنتوين رييار� من 
جامعة بر�شلونة عن �ملوروث �لغذ�ئي 
�ال���ش��الم��ي، و حت���دث �ل��دك��ت��ور تبو 
ليوناز من نف�س �جلامعة عن �الآثار 
�ل��ب��اق��ي��ة ع��ن ح�����ش��ارة �الأن��دل�����س يف 
جماالت �لطب و�ل�شيدلة يف �أق�شى 

املتابعون يتجاوزون حاجز 250 الف و�شور ال�شلفي ت�شجل 200 �شورة

موؤ�ص�صة ال�صارقة لالإعالم تعزز تفاعل اجلمهور مع مواقع التوا�صل االإجتماعي
•• ال�صارقة-الفجر: 

م��ت��اب��ع��ي قنو�ت  �أع������د�د  جت�����اوزت 
على  ل��الإع��الم  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة 
�الإجتماعي  �ل���ت���و�����ش���ل  م���و�ق���ع 
حاجز �ل� 250  �لف متابع، وعزز 
ح�شور �ملوؤ�ش�شة وتغطيتها �لبارزة 
تقيمها  �لتي  �الخرى  و�لفعاليات 
�شمن �لدورة 33 ملعر�س �ل�شارقة 
�لدويل للكتاب �لذي يقام للفرتة 
بني 5-15 من نوفمرب �حلايل- 
�الإيجابي  و�حل�شور  �لتوجه  من 
و�خلليجي  �مل���ح���ل���ي  ل��ل��ج��م��ه��ور 
مبو�قع  �مل�������ش���ارك���ة  يف  و�ل���ع���رب���ي 
ب�شكل  �الإج���ت���م���اع���ي  �ل���ت���و�����ش���ل 
ه�����ذه �خلطوة  وت�������ش���ب  الف�������ت.  
�ل�شارقة  م��وؤ���ش�����ش��ة  ���ش��ع��ي  ���ش��م��ن 
تو��شل  ���ش��ب��ل  ل��ت��ع��زي��ز  ل���الإع���الم 
�جلمهور مع �ملوؤ�ش�شات �الإعالمية 
�لتو��شل  �ىل  �إ�شافة  �ل��دول��ة،  يف 
لها  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل��ق��ن��و�ت  م��ع جميع 
مو�قع  يف  �ل��ت��ف��اع��ل  خ����الل  م���ن 
و�لتعرف  �الجتماعي،  �لتو��شل 
�جلمهور  �آر�ء  �إىل  ق�����رب  ع����ن 
يف  �ملختلفة  �هتماماتهم  ور���ش��د 
تتم  �لتي  �لعديدة  �لق�شايا  �شوء 
يومياً  و����ش��ت��ع��ر����ش��ه��ا  مناق�شتها 
وبر�جمها  �الإخبارية  ن�شر�تها  يف 

�ملتخ�ش�شة.
ق��ال��ت فاطمة  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  ه���ذه  ويف 
�لت�شويق  �إد�رة  مديرة  �شندل  بن 
مبوؤ�ش�شة  �مل��وؤ���ش�����ش��ي  و�الإت�������ش���ال 
حتر�س  ل������الإع������الم:  �ل�������ش���ارق���ة 
�جلمهور  م�شاركة  على  �ملوؤ�ش�شة 
�الإجتماعي  �ل��ت��و����ش��ل  م��و�ق��ع  يف 
ب��ط��ري��ق��ة �إي��ج��اب��ي��ة ق��ائ��م��ة على 

�لتعاون وتبادل �الأفكار و�لتو��شل 
�حل�������ش���اري، وه���ن���اك �ل��ك��ث��ري من 
�ملوؤ�ش�شة  �أع��دت��ه��ا  �ل��ت��ي  �الأف���ك���ار 

للتنفيذ على مد�ر �لعام .
��شتقطب  م��ت�����ش��ل،  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى 
لالإعالم  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة  جناح 
و�شمن  ب����امل����ع����ر�����س،  �مل�����������ش�����ارك 
م�����ش��اب��ق��ة خ���ذ ���ش��ي��ل��ف��ي م���ع جناح 
�ن�شتغر�م  م��وق��ع  ع��ل��ى  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  

للفوز  يتناف�شون  م�شارك   200
�ل�شحب  خ�����الل  ق��ي��م��ة  ب���ج���و�ئ���ز 
عدد  يرتفع  �أن  ويتوقع  بالقرعة، 
�لقادمة،  �الأي���ام  خ��الل  �مل�شاركني 
�مل���ع���ر����س قيام  وي���الح���ظ ز�ئ������رو 
�جلمهور  م��ن  ع��دي��دة  جمموعات 
و �الأف������ر�د ب��ال��ت��ق��اط �ل�����ش��ور مع 
�ل�شور  �إ�شافة �ىل  �ملوؤ�ش�شة  جناح 
�ملاأخوذة مع جنوم �إذ�عة وتلفزيون 

�ل�شارقة، و�لفنانني، و�لعديد من 
�ل�شخ�شيات �ملعروفة.

ذ�ت��ه، و�شمن مبادر�ت  �الإط���ار  يف 
تلفزيون �ل�شارقة -�لتابع ملوؤ�ش�شة 
��شتقطب  ل����الإع����الم-  �ل�����ش��ارق��ة 
�لتلفزيون  متابعي  تو�قيع  �شجل 
و�ن�شتغر�م  ت��وي��رت  م��وق��ع��ي  ع��ل��ى 
و�شعو�  متابع   1250 م��ن  �أك��رث 
على  عناوينهم  نف�شه  �ل��وق��ت  يف 
مو�قع �لتو��شل �الإجتماعي لدعم 
بر�مج  �ىل  و�ل��ت��ع��رف  �ل��ت��و����ش��ل 
و�لتوعوية  �لتثقيفية  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 
يف �مل�����ج�����االت �ل���ف���ن���ي���ة و�الأدب�����ي�����ة 
و�لفكرية و�لثقافية و�الإهتمامات 
�ملختلفة �الأخرى، وبينت �ملوؤ�ش�شة 
�أنها جتري �لقرعة يومياً الختيار 
�شيلفي  خ��ذ  مب�شابقة  �ل��ف��ائ��زي��ن 
مع جناح �ملوؤ�ش�شة ، حيث يتم نقل 
�ل��ه��و�ء من  �حل��دث مبا�شرة على 
�أر����س �مل��ع��ر���س يف ب��رن��ام��ج �شاعة 

كتاب. 
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•• ال�صارقة-الفجر:

عا�شمة  �ل�شارقة  ج��ن��اح  ي�شتعر�س 
�ل��ث��ق��اف��ة �الإ����ش���الم���ي���ة، �مل�����ش��ارك يف 
و�لثالثني  �لثالثة  �ل��دورة  فعاليات 
من معر�س �ل�شارقة �لدويل للكتاب، 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة �لتي  �إجن�������از�ت �الإم�������ارة 
حتققت خالل �لعام �جلاري، تز�مناً 
مع �ختيارها بهذ� �للقب �لرفيع من 
للرتبية  �الإ���ش��الم��ي��ة  �ملنظمة  ق��ب��ل 
)�الإي�شي�شكو(،  و�ل��ث��ق��اف��ة  و�ل��ع��ل��وم 
�ملختلفة  و�إجن��از�ت��ه��ا  جهودها  بعد 
�حل�شارية و�لفكرية و�لثقافية، وفق 
روؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
�لقا�شمي، ع�شو  �شلطان بن حممد 

�ملجل�س �الأعلى حاكم �ل�شارقة.
وي��ق��دم �جل��ن��اح ل������زو�ره، ع����دد�ً من 
و�الأف����الم  �لتو�شيحية  �مل��ط��ب��وع��ات 
�لثقافية  ل��ل��م�����ش��اري��ع  ت���وث���ق  �ل���ت���ي 
خ������الل �ل����ع����ام �جل���������اري، وحت���اك���ي 
للثقافة  ك��ع��ا���ش��م��ة  �الإم������ارة  م��ك��ان��ة 
�ملنظومة  وت�������رثي  �ال�����ش����الم����ي����ة، 
�لفكرية �لعاملية باإجناز�ت ح�شارية 
ت�شاهم يف خدمة �لثقافة �ال�شالمية 
وروحها  بفكرها  لرتتوي  و�إب��ر�زه��ا 

�أجيال �حلا�شر و�مل�شتقبل.
�أحمد  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان  �ل�����ش��ي��خ  و�أك������د 
�لتنفيذية  �للجنة  رئي�س  �لقا�شمي، 
الحتفاالت �ل�شارقة عا�شمة �لثقافة 

�لكبري  �ل���ن���ج���اح  �أن  �الإ����ش���الم���ي���ة، 
يف  للكتاب  �ل��دويل  �ل�شارقة  ملعر�س 
�أك��رب دليل على  دورت���ه �حلالية ه��و 
عا�شمة  للقب  �ل�����ش��ارق��ة  ��شتحقاق 
بالدور  م�شيد�  �الإ�شالمية،  �لثقافة 
�ل��ك��ب��ري �ل�����ذي ي��ل��ع��ب��ه �مل���ع���ر����س يف 
و�نت�شارها  و�لقر�ءة  �لثقافة  تعزيز 

يف �لدولة و�ملنطقة و�لعامل �أجمع.
�ملنظمة  �ل���ل���ج���ن���ة  �أط���ل���ق���ت  وق�������ال 
عا�شمة  �ل���������ش����ارق����ة  الح����ت����ف����االت 
ل��ل��ث��ق��اف��ة �الإ����ش���الم���ي���ة خ����الل هذ� 
فعالية،   100 م����ن  �أك������رث  �ل����ع����ام 

م�شروعاً   20 م���ن  �أك�����رث  ون���ف���ذت 
�حتفاًء  دره���م  م��ل��ي��ار   1.5 بتكلفة 
�لثقافة  عا�شمة  �ل�شارقة  باختيار 
لت�شيف   ،2014 لعام  �الإ�شالمية 
مبكنوز�ته  �ل��غ��ن��ي  �أج��ي��ال��ه��ا  الإرث 
و�شياحية  تر�ثية  ج��دي��دة  م�شاريع 
وثقافية وعلمية وعمر�نية، ترتجم 
روؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
�لقا�شمي، ع�شو  �شلطان بن حممد 
يف  �ل�شارقة،  حاكم  �الأع��ل��ى  �ملجل�س 
�الرتقاء بكل ما يخدم �لفكر �لثقايف 
�الإ����ش���الم���ي وت��ع��م��ي��م ف��ائ��دت��ه على 

خمتلف �أنحاء �لعامل.
�ل�شارقة  م�شاريع  تنوعت  و�أ���ش��اف: 
ع��ا���ش��م��ة �ل��ث��ق��اف��ة �الإ���ش��الم��ي��ة بني 
وحد�ئق  تذكارية  ون�شب  جامعات 
تر�ثية  ومتاحف  و�أ���ش��و�ق  �إ�شالمية 
�شروح  �إىل  ب��اال���ش��اف��ة  وم��ك��ت��ب��ات 
علمية وعمر�نية، تكمل ما تزخر به  
وتر�ث  ثقافية  مظاهر  من  �الإم���ارة 
حكايتها  خاللها  من  ت��وؤرخ  �إن�شاين 
مكانة  تعزز  �لتي  و�لعلمية  �ملعرفية 
�ملنظومة  �لبارز يف  �الإم���ارة ودوره��ا 
جهودها  �إط��ار  يف  �لعاملية،  �لثقافية 

�ملعهودة لدعم وتعزيز �ملنتج �لثقايف 
وفق قيم و�أهد�ف ر�شينة .

و�أ����ش���ار �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب���ن �أحمد 
تزخر  �ل�����ش��ارق��ة  �أن  �إىل  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
�ليوم مبعامل �إ�شالمية �شاهدة على 
و�حل�شارة  �ل��ث��ق��اف��ة  وع��ظ��م��ة  �شمو 
�مل�شاجد  �أب���رزه���ا  م��ن  �الإ���ش��الم��ي��ة، 
�لتي ي�شل عددها �ليوم �إىل 1000 
م�شجد، �إ�شافة �إىل متحف �ل�شارقة 
ل��ل��ح�����ش��ارة �الإ���ش��الم��ي��ة، �الأه����و من 
�لعربية  �الإم�������ار�ت  دول����ة  يف  ن��وع��ه 
و�ملنطقة، ومتحف �حل�شن  �ملتحدة 
خالل  �فتتاحه  �إع����ادة  �شيتم  �ل���ذي 
�ل�شهر �جلاري وبلغت تكلفته حو�يل 
خ�ش�شت  ك��م��ا  دره�����م،  م��ل��ي��ون   16
�الإم�������ارة م��ب��ل��غ 23 م��ل��ي��ون دره���م 
الإن�����ش��اء م��ت��اح��ف ج���دي���دة و�أ����ش���و�ق 
عنها  �لك�شف  �شيتم  ت��ر�ث��ي��ة  وق���رى 
الح���ق���اً.   وي�����ش��ّل��ط �جل��ن��اح �ل�شوء 
�ل�شارقة عا�شمة  �أبرز م�شاريع  على 
�ل��ث��ق��اف��ة و�الإ���ش��الم��ي��ة وم���ن بينها 
�جلامعة �لقا�شمية، �لتي �أمر �شاحب 
باإن�شائها،  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  �ل�شمو 
وثقافية ترثي  علمية  منارة  لتكون 
م���ن���ظ���وم���ة �ل���ث���ق���اف���ة �الإ����ش���الم���ي���ة 
مكتبة  برفد  �شموه  وب���ادر  �لعاملية، 
 120000 م���ن  ب���اأك���رث  �جل��ام��ع��ة 
عنو�ن للدر��شات �الإ�شالمية و�أخرى 
دور  على  تاأكيد�ً  �الإجنليزية،  باللغة 

�ل�شارقة عا�شمة �لثقافة �الإ�شالمية 
يف ن�شر �لوعي باحل�شارة �الإ�شالمية 

وتاريخ �الإ�شالم �مل�شرق.
ك��م��ا ي��ع��ر���س �جل��ن��اح ���ش��ور�ً ملر�حل 
�إن�شاء م�شرح جزيرة �ملجاز �لذي يعد 
�الأول من نوعه على م�شتوى �ملنطقة 
�ل�����ش��روح �ل�شياحية  �أه���م  ك��ون��ه م��ن 
و�لثقافية �لتي مت تد�شينها، بتكلفة 
ومت  دره�������م،  م���ل���ي���ون   140 ب��ل��غ��ت 
�إجنازه خالل فرتة قيا�شية من �أجل 
�مل��ل��ح��م��ي �لفني  �ل��ع��م��ل  ����ش��ت�����ش��اف��ة 
من  د�شنت  �ل���ذي  �ل�شياء،  عناقيد 
�حتفاالتها  �ل�شارقة  �إم���ارة  خ��الل��ه 
للثقافة  ع���ا����ش���م���ة  ب����اخ����ت����ي����اره����ا 
�الإ���ش��الم��ي��ة، وي��ح��ك��ي �أع��ظ��م ق�شة 
�الإ�شالم  ق�شة  وه��ي  �لتاريخ،  رو�ه��ا 
�هلل  ر�شول  �شرية  عر�س  خ��الل  من 
حممد  �شلى �هلل عليه و�شلم، بهدف 

نقل �ل�شورة �حلقيقية لالإ�شالم �إىل 
�لعامل �أجمع.

على  �أي�����ش��اً  �جل��ن��اح  زو�ر  وي��ت��ع��رف 
عا�شمة  لل�شارقة  �لتذكاري  �لن�شب 
�ل��ث��ق��اف��ة �الإ���ش��الم��ي��ة، �ل����ذي بلغت 
تكلفته ثمانية ماليني درهم، وجاء 
ع��ل��ى ه��ي��ئ��ة م�����ش��ج��د يف دالل����ة على 
ع��م��ق �ل��ع��الق��ة �ل��ت��ي ت��رب��ط �لقيم 
�لثقافة  ب��روح  �الأ�شيلة  �الإ�شالمية 
�مل�شروع  �ملعا�شرة، وهو يعك�س تفرد 
�ل�����ش��ارق��ة، ويعرّب  �ل��ث��ق��ايف الإم������ارة 
�الإ�شالمية.  بهويتها  �عتز�زها  عن 
وهناك �أي�شاً �حلديقة �الإ�شالمية يف 
منتزه �ل�شحر�ء، �لتي بلغت تكلفتها 
12.5 مليون درهم، وجت�شد و�حد�ً 
من �أرقى �أ�شكال �لفنون �لب�شرية يف 
�حل�����ش��ارة �الإ���ش��الم��ي��ة، حيث حتيي 
م��ف��ه��وم �حل���د�ئ���ق �ل��ق��دمي��ة وتربز 

ب����اجت����اه مزيد  وت����دف����ع  �أه���م���ي���ت���ه���ا، 
�الإ�شالمية  بالعمارة  �الهتمام  م��ن 

وتر�ثها �لغني.
عا�شمة  �ل�������ش���ارق���ة  �خ���ت���ي���ار  وج�����اء 
للثقافة �الإ�شالمية يف �إطار برنامج 
�لذي  �الإ�شالمية  �لثقافة  عو��شم 
�ملنظمة  وت�����رع�����اه  ع���ل���ي���ه  ت�������ش���رف 
�الإ�����ش����الم����ي����ة ل���ل���رتب���ي���ة و�ل���ع���ل���وم 
و�ل��ث��ق��اف��ة )�الإي�����ش��ي�����ش��ك��و(، وذل���ك 
و�ملعايري  لل�شروط  مطابقتها  بعد 
�لثقافية  ل��ل��ع��و����ش��م  �الأ����ش���ا����ش���ي���ة 
�ملنظمة.  و�شعتها  �لتي  �ال�شالمية 
�لتتويج  ب��ه��ذ�  �ل�����ش��ارق��ة  وح��ظ��ي��ت 
مب�شادقة �ملوؤمتر �ال�شالمي �لر�بع 
لوزر�ء �لثقافة �لذي �نعقد باجلز�ئر 
تتمتع  ملا  نظر�ً   2004 دي�شمرب  يف 
به من تاريخ ثقايف بارز و�آثار مادية 

وفكرية ت�شتحق �لتعريف.

•• حوار : اأ�صامة عبد املق�صود

�ختارت �لرو�ئية �شونيا بوماد الجئة 
�الأوىل  لرو�يتها  ��شما  �حلرية  �إىل 
وق�شاياها  همومها  عن  بها  لتعرب 
�لتى باتت حتلم بحلها و�شط �أجو�ء 
من �خلوف و�لرعب وفقد�ن �الأمل 
�ل��ك��ات��ب��ة جمال  �ل���غ���د، ت��خ��ط��ت  يف 
و�شف �حلدود بتدوينها ليومياتها 
يف رحلة �لهروب من نري�ن �حلرب 
 2006 ع�����ام  ل���ب���ن���ان  يف  �ل�����د�ئ�����رة 
بوجود  م��ن��ه��ا  �إمي���ان���ا  �أوروب�������ا  �إىل 
بد�خلها من  م��ا  ي�شلح  �م��ن  م��الذ 
�ن��ك�����ش��ار وج�����ذع ع��ل��ى �ب��ن��ت��ه��ا الر� 
و�حتاجت  �حل��رب  يف  �أ�شيبت  �لتى 
�بنتها  �إ����ش���اب���ة  ب����اخل����ارج،  ل���ع���الج 
يف  �حلقيقية  �لتحول  نقطة  كانت 
�م��ر�أة كماليني  حياتها من جمرد 
�ملعاناة  حولتها  �م���ر�أة  �إىل  �لن�شاء 
�لتخلف،  وجه  يف  ر�شا�س  قلم  �إىل 

ولتحمل ر�ية �لتنوير وتن�شر ثقافة 
وهموم وطنها �إىل �لعامل من خالل 
�أدو�ت يف  رو�ياتها، وما متتلكه من 
�أن  �إىل  �أه���ل���ه���ا  و�ل���و����ش���ف  �ل�������ش���رد 
�لعربية  �لرو�ية  كتاب  �شمن  تكون 

�ملعا�شرة.
�لعديد  ب��وم��اد يف  ���ش��ون��ي��ا  ���ش��ارك��ت 
عينيها  وظلت  �الأدبية  �ملحافل  من 
ع��ل��ى م��ن��ط��ق��ت��ه��ا �ل��ع��رب��ي��ة ب��ع��د �أن 
بعيد� عن  للحياة يف فيينا،  �نتقلت 
�ل�شر�عات �ل�شيا�شية �لتى تعج بها 
فرط  من  رو�ياتها  تكتب  �ملنطقة، 
�ملوروث �لثقايف �لذي ذهبت به �إىل 
بالد �لفرجنة، وما حملته ذ�كرتها 
�لعربية  �ل�������ش���ع���وب  حل���م���ة  م�����ن 
و�ملبادئ و�لقيم �لد�عمة للمجتمع 

�لعربي.
باإن�شاء  �أن��ه��ا حت��ل��م  ���ش��ون��ي��ا  �أك����دت 
لكيان  ت���رت���ق���ي  ع���رب���ي���ة  م���ك���ت���ب���ة 
ث��ق��ايف ك��ب��ري ل��ي��ع��د م��رك��ز� ثقافيا 

دولة  ويكون م�شروع م�شرتك بني 
قبلة  لي�شبح  وف��ي��ي��ن��ا،  �الإم�������ار�ت 
�لثقافة �لعربية بالغرب، كما يقوم 
برتجمة �لكتب �ملهمة �لتى تعك�س 
مكانتنا  وتو�شيح  �لعربية  ثقافتنا 
عند �لغرب وفر�س مبادئنا وقيمنا 
�لغرب  و�ن  خا�شة  بها،  و�لتعريف 
�لتى  �لكتب  �إال  للعرب  يرتجم  ال 

�إن��ن��ا متخلفني عن  ع��ل��ى  ت�����ش��ورن��ا 
�لركب �حل�شاري، مع �أن �الأو�شاط 
�أهمية  ت���ع���رف  ب���ال���غ���رب  �مل��ث��ق��ف��ة 
�لعلماء �لعرب يف �لتنوير وتخطى 
�ل��ع�����ش��ور �مل��ظ��ل��م��ة �ل��ت��ى م���رت بها 
معينة،  زم��ن��ي��ة  ح��ق��ب��ة  يف  �أوروب�������ا 
�ثبتو�  �لعربية  �الأم���ة  علماء  و�ن 
للعام قدرتهم على �الأ�شتاذية ومد 
�لكون باملعرفة و�لتطوير يف جميع 
ال  �لغربي  �ل�شارع  �أن  �إال  �ملجاالت، 
ي�شله  وما  �لعربية  باملنطقة  يهتم 
م��ن �إخ���ب���ار م��غ��ل��وط��ة جت���ربه على 
ي�شحح  ما  وج��ود  لعدم  �لت�شديق 
�إليه  �ل���و�ردة  و�لبيانات  �ملعلومات 

من �أكرث من و�شيلة لالت�شال.
�مل�شروع  ه��ذ�  �إىل �شرورة  و�أ���ش��ارت 
�لعربية  �خل�����ش��ائ�����س  ع���ر����س  يف 
لل�شارع  �ل�����ش��ل��ي��م��ة  و�الإ����ش���الم���ي���ة 
�لغربي، و�لتن�شل من د�ئرة �لعنف 
بالعرب  تلت�شق  �لتى  و�ل�شر�عات 

د�ئما وتهددنا كمقيمني يف �لغرب 
�شياح  �أو  �ل��ع��رب��ي��ة  ج��ذورن��ا  بحكم 
�الأوروبية  �لبالد  زي��ار�ت  رو�د  من 
و�ل��ت��ن��زه ب��ه��ا، ف��ه��م ي�����ش��ع��و� د�ئما 
على  و�لرتكيز  لتهمي�س ح�شارتنا 
�الأغ������الط ،وع���ل���ى �ل�����ش��ع��ي��دي��ن ال 
�الأوروب����ي  �ملجتمع  ن��ظ��رة  تختلف 
عنا، بل يدعم هذ� �مل�شروع �لثقايف 
�إىل �إ�شاءة م�شباح يف �شماء فيينا، 
ب�شط  يف  �ل��ع��رب��ي  �ل�����دور  ليعك�س 
و�لفنون  و�الآد�ب  و�لثقافة  �لعلم 
�ل�شنني،  �أالف  م��ن��ذ  �ل��ع��امل  ع��ل��ى 
خا�شة و�ن فيينا متتلك متحف به 
مئات �لقطع �لفرعونية و�عتقد �أن 
زو�ر  بكثري من  �أك��رث  �ملتحف  زو�ر 
ي��درك متاما  �الأه��ر�م��ات، فالغرب 
�لعامل،  يف  دورن���ا  و�أهمية  مكانتنا 
وما يبقى �إال �أن نثبت ونو�شل هذه 
من  �الأوروب��ي��ة  لل�شعوب  �ملعلومات 

خالل هذ� �مل�شروع.

و�أعربت بوماد عن �شعادتها بزيارة 
للكتاب  �ل���دويل  �ل�شارقة  معر�س 
�مل����ر�أة �لعربية من  �إل��ي��ه  �آل���ت  وم��ا 
تقدم يف جميع �ملجاالت و�أ�شبحت 
���ش��ت��ى جماالت  �ل��رج��ل يف  ت��ز�ح��م 
�حلياة �الإبد�عية و�لعملية، و�ن ما 
بقى علينا �إال �أن نروج عند �لغرب 
�ل�شرعي  �إط��اره  �مل�شاو�ة يف  مفهوم 
و�ن �رتد�ء �ملر�أة �لعربية للحجاب 
ج���اء ب��ال ق��ي��د �أو ���ش��رط م��ن �حد 
و�ن���ه ج��اء م��ن وع��ي �مل���ر�أة باأهمية 
و�لتقاليد  ب����ال����ع����اد�ت  �ل��ت��م�����ش��ك 
�حلرية  متنحها  �ل��ت��ى  و�ل��ع��ق��ي��دة 
�لتى  و�ملعتقد�ت  �الأفكار  �قتناء  يف 
ويف  و�لدين،  �ل�شرع  مع  تتنافى  ال 
�إط�����ار م���ن �مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �لقيم 

�لنبيلة يف �ملجتمع �لعربي.
�جلدير بالذكر �أن �لرو�ئية �شونيا 
بوماد �شدر لها رو�ية  كايا  و الجئة 
�إىل �حلرية  ق�شة الر� و�لر�شا�شة 

وميالنو  ب����ريوت  ب���ني  �ل�����ش��دي��ق��ة 
وفيينا  وقيد �لن�شر رو�ية �لتفاحة 
�الأخ�����رية ، و�مل���ق���رر �أن ت��وق��ع��ه��ا يف 

للكتاب  �ل���دويل  �ل��ق��اه��رة  معر�س 
و�لع�شرون  ب��ال��ث��اين  ينعقد  �ل���ذي 

من يناير �لقادم. 

•• ال�صارقة-الفجر:

�لكتاب  م��ل��ت��ق��ى  ق����اع����ة  يف  ع����ق����دت 
�لثقايف  �ل��ربن��ام��ج  فعاليات  و�شمن 
ملعر�س �ل�شارقة �لدويل للكتاب 33 
ن��دوة �الأدي��ب��ة �الإم��ار�ت��ي��ة ب��ني �شحر 
�ل�شعر وغو�ية �لرو�ية �لذي ي�شتعد 
�ملختلفة  فعالياته  الختتام  �ملعر�س 
15 من نوفمرب �حلايل، وح�شر  يف 
�ملتخ�ش�شني  م��ن  �ل��ع��دي��د  �ل��ن��ق��ا���س 
�لعربية  �الأدب���ي���ة  �حل���رك���ة  ب�����ش��وؤون 
�ل�شعر�ء  م���ن  وع����دد  و�الإم����ار�ت����ي����ة، 

و�لنقاد و�الإعالميني.
عبيد�ت  رمي  �الأدي�����ب�����ة  و����ش��ت��ه��ل��ت 
�لرو�ية  �أن  �ىل  ب���االإ����ش���ارة  ح��دي��ث��ه��ا 
وفيها  �لعامل،  �ملاليني حول  �شحرت 
نف�شه عرب �شفحات  �لكاتب  �خت�شر 
و�شور وق�ش�س ��شتاأثرت كثري منها 
�الأك����رب الرتفاع  �ل��ع��امل��ي  ب��االإه��ت��م��ام 
���ش��ق��ف��ه��ا �ل��ب��ي��اين و�ل��ت��ع��ب��ريي حتى 
�أق�شى نهايات �لوجود و�حللم، حيث 
ين�شج �لر�وي خياله حول �لو�قع يف 
�لرو�ية  �شارت  حتى  باهرة،  �شردية 
م���وؤخ���ر�ً ح��ل��م �حل��امل��ني، ل��ت��خ��رج من 
�آخرين  مبدعني  �ىل  �لتفرد  ع��ب��اءة 
�إبد�عية  م���دي���ات  ن��ح��و  ب��ه��ا  �جت���ه���و� 

خمتلفة �نتجت رو�يات باهرة .

نوق�شت  �ل���ت���ي  �مل��و����ش��ي��ع  ورو�ح������ت 
خ�����الل �ل����ن����دوة ب����ني حم������اور ع����دة، 
�الإب���د�ع  �إ�شكالية  مناق�شة:  �أب��رزه��ا 
�مل���ت���ن���وع ع���ن���د �مل���������ر�أة �الإم�����ار�ت�����ي�����ة، 
و��شكالية �جتماع �ل�شعر مع �لرو�ية، 
و�مل��������ر�أة �مل���ب���دع���ة م���ن ه���ي يف عامل 
�الأديبة  �الإمار�تية  �ملر�أة  و�أين  �ليوم، 
و�ل�شاعرة من هذه �ملقايي�س، وكيفية 

و�لرو�ية،  �ل�شعر  عاملي  بني  �لت�شلل 
�ن  �الإمار�تية  �مل��ر�أة  ��شتطاعت  وه��ل 
�ل�شعر  بني  لها  خا�شاً  طريقاً  تفتح 
منه  ع���امل  ك��ل  لتعي�س يف  و�ل���رو�ي���ة 
���ش��م��ن �ال����ش���ول و�ل�����ش��و�ب��ط �لتي 

ي�شتدعيها، و�ىل �ي مدى؟
كما ناق�س �حلا�شرون �أ�شباب ودو�عي 
خروج �لكثري من �لن�شوة حول �لعامل 

من  �الإم��ار�ت��ي��ات  �لن�شوة  عن  ف�شاًل 
ي�شنف  وه���ل  �ل����رو�ي����ة،  �ىل  �ل�����ش��ع��ر 
�الإ�شكاليات  ع����د�د  يف  �خل����روج  ه���ذ� 
رمي  وبينت  �لن�شوية؟،  �م  �الإبد�عية 
ال  و����ش��ع  ف�شاء  �الإب����د�ع  �أن  عبيد�ت 
حم������دود، وب���د�خ���ل���ه ت��ت�����ش��ك��ل �ل����ذ�ت 
�ل�شاعرة �لتي تكتب يف جميع �شنوف 
�الأدب، ومن هنا ميكن �لقول �ن هذ� 

�ل�شلوك هو �لذي يحدد هذ� �لتوجه، 
قاعدة  �ع���ت���ب���اره���ا  مي���ك���ن  وك����ذل����ك 
�الأديبة.  �ل��ع��رب��ي��ة  ل��ل��م��ر�أة  بالن�شبة 
�أن  �مل�شري  �شمرية  �ل�شاعرة  وبينت 
�ملر�أة �لعربية  �أن  �لطرح �لذي يقول 
كانت تعاين قيود�ً من �لرجل �لعربي 
�ملفهوم  ه��ذ�  الأن  متاماً  �شحيح  غري 
ج��اء م��ن �ل��غ��رب ولي�س م��ن �ملجتمع 
ُكتب  �ل��ك��ث��ري مم���ا  �أن  ك��م��ا  �ل��ع��رب��ي، 
على  �شجل  �لن�شوية  �ل���رو�ي���ات  م��ن 
�شعر�ً  لي�س  �لو�قع  لكنه يف  �شعر  �نه 
و�من����ا مي��ك��ن �ع��ت��ب��اره ب���وح���اً نرثياً 
��شا�س  على  يقيم  �أن  الميكن  ع��ادي��اً 
�لتز�مه  لعدم  و�لقو�يف  �ل�شعر  بحور 
�أن غالب  �ل��ق��ول  ول��ذل��ك ميكن  بها، 
�لن�شوي  �الأدب  م���ن  �ل���ي���وم  م���ان���ر�ه 
�و  رو�ي������ات،  �و  ق�ش�س  ���ش��وى  ل��ي�����س 
جماميع نرثية، وهذ� على �فرت��س 
�الأدبية  �الأجنا�س  بقو�عد  تلتزم  �أنها 
�ل�شابقة �ملذكورة، �أما �ل�شعر فلي�شت 
و�الأديبة  �ل�شاعرة  وبينت  ب�شئ.  منه 
�شاجدة �ملو�شوي �أن �أهم �أ�شباب توجه 
�ملر�أة �لعربية ب�شكل عام و�الإمار�تية 
�ىل  يعود  �ل��رو�ي��ة  نحو  خ�س  ب�شكل 
توجه �لرجال لها، وهذ� لي�س غريباً، 
�لع�شر  يف  �ل�شعر  �مل����ر�أة  كتبت  فقد 
وبقيت  �ل��رج��ل،  كتبه  كما  �جل��اه��ل��ي 

م�شتمرة يف هذ� �لدور خالل �لع�شور 
�مل���ت���ق���دم���ة �ل���ت���ي ت��خ��ب��و ف��ي��ه��ا ت����ارة 
�أخ��رى، ولكنها توجهت  ت��ارة  وتظهر 
ن��ح��و �ل���رو�ي���ة يف �و�ئ����ل �ل��ق��رن 18 
حينما  �لطباعة  ظ��ه��ور  بعد   19 �و 
ك��رثت رو�ي���ات �ل��رج��ال، وه��ذ� يف�شر 
�ل�شعر،  ع��ل��ى  �ل���رو�ي���ة  ���ش��ي��وع  ���ش��ب��ب 
�ملوهبة  �م��ت��الك  ت��ع��ذر  �ىل  �إ���ش��اف��ة 

�ل�شعر.  م��ع��رف��ة  و�أدو�ت  �ل�����ش��ع��ري��ة 
ويف م��د�خ��ل��ة لها ح��ول ت�����ش��اوؤل: هل 
قالت  موعد؟،  �أم  �شدفة  �الإب���د�ع  �أن 
غاب�س:  �الإم��ار�ت��ي��ة �شاحلة  �الأدي��ب��ة 
و�ل��ك��ات��ب��ة تفر�س  ل��ك��ات��ب  ث��ق��اف��ة  �إن 
�ملو�شوعات  ت���ن���اول  يف  ج��م��ال��ي��ت��ه��ا 
رو�ية،  �و  �شعر�ً  كانت  �شو�ء  �ملختلفة 
و�لقدرة  �لتجربة،  �ن�شاج  هو  و�ملهم 

على �لتعبري عن �أو�شع مايف �لنف�س، 
الميكن  خ���ي���ال  دون  م����ن  ف���������االأدب 
�شر  يف�شر  �أي�شاً  وه��ذ�  �أدب���اً،  �عتباره 
دون  معني  نحوكاتب  �ل��ق��ارئ  توجه 
غ����ريه، والم���ك���ان ل��ل�����ش��دف يف عامل 
�دو�ت  �متالك  يبقى  و�إمن��ا  �الإب���د�ع، 
�الإب��د�ع هو �لعامل �الأه��م يف حتديد 

موعد ظهوره و�نت�شاره ومتيزه .

•• دبي-وام:

ب��ح��ث جمل�س �ل�����ش��رط��ة خل��دم��ة �الأح���ي���اء ب��دب��ي ج��ه��ود جمال�س 
�ل�شرطة خلدمة �الأحياء وروؤية ور�شالة وقيم �ل�شرطة و�أهد�فها 
�ملقبلة. جاء  �ملركز خالل �لفرتة  �ال�شرت�تيجية وبر�مج وخطط 
ذل��ك خ��الل �الج��ت��م��اع �ل���ذى ت��ر�أ���ش��ه �لعقيد عبد �ل��ق��ادر حممد 
�لدكتور  �مل��ق��دم  بح�شور  علي  جبل  �شرطة  م��رك��ز  م��دي��ر  �لبناي 
�لعامة  �الإد�رة  و�لوقاية يف  �لتوعية  �إد�رة  �ل�شام�شي مدير  جمعة 
بردبي  دوري���ات  �إد�رة  مدير  ع��ب��د�هلل  حممد  و�ل��ر�ئ��د  للمخدر�ت 
و�لر�ئد عبد�هلل عتيق �لكا�س من �الإد�رة �لعامة للمرور و�لر�ئد 
ح�����ش��ن �حل���م���ادي رئ��ي�����س م��ك��ت��ب ���ش��م��ان �جل����ودة وب��اق��ي �أع�شاء 
�ل�شابقة  �الجتماعات  قر�ر�ت  �لبناي  �لعقيد  و��شتعر�س  �ملجل�س. 

باالإ�شافة  �مل��رك��ز  ع��ن  تاريخية  نبذة  وق��دم  منها  تنفيذه  مت  وم��ا 
�ىل �شرح �أهد�ف و�خت�شا�شات جمال�س �ل�شرطة خلدمة �الأحياء 
وبر�مج  �ال�شرت�تيجية  و�أهد�فها  �ل�شرطة  وقيم  ور�شالة  وروؤي��ة 
وخطط �ملركز خالل �لفرتة �ملقبلة. وتطرق �إىل �لتطور�ت �لتي 
ت�شهدها منطقة �الخت�شا�س و�شرورة �لتعاون لتوفري بيئة �أمنة 
�حلالية  �مل�شاريع  على  �لتعرف  خطته  �شمن  �ملركز  �أن  مو�شحا 
�لتطور�ت  لتلك  �ملبكر  �الأمني  �ال�شتعد�د  يتم  حتى  و�مل�شتقبلية 
�ملنطقة  �شت�شهد  و�لتي   2020 الك�شبو  دب��ي  تنظيم  �إىل  م�شري� 
لها  �ال�شتعد�د  ويجب  �مل��ج��االت  جميع  يف  تو�شعات  لها  ��شتعد�د� 
من خالل �لتخطيط لالحتياجات �الأمنية. وطرح �لعقيد �لبناي 
�لعديد من �الأفكار للمناق�شة ومنها �قرت�حات �الأع�شاء خلطط 
لتحقيق  �ل��ت��ع��اون  وتفعيل  وتعزيز   2015 ل��ع��ام  �مل��رك��ز  وب��ر�م��ج 

�الأفكار  من  و�ال�شتفادة  �مل�شرتكة  �الأه��د�ف  تخدم  م�شافة  قيمة 
�لعمل  �إج����ر�ء�ت  وحت�شني  تطوير  يف  ت�شهم  �ل��ت��ي  و�الق���رت�ح���ات 
وخ��ا���ش��ة �خل��دم��ات م��ن��وه��ا ب��ت��وج��ه��ات �ل��ق��ي��ادة يف حت��وي��ل جميع 
�خلدمات �إىل ذكية م�شتعر�شا �خلدمات �لتي مت تطبيقها. وقدم 
�لتوعية  �إد�رة  دور  ع��ن  �شرحا  �ل�شام�شي  جمعة  �ل��دك��ت��ور  �مل��ق��دم 
�ملجتمع من  �ملخدر�ت يف توعية  ملكافحة  �لعامة  ب��االإد�رة  �الأمنية 
للتعاون  �ال�شتعد�د  معربا  بها  تقوم  �لتي  و�لن�شاطات  �مل��خ��در�ت 
م��ع جميع �جل��ه��ات يف جم���ال �ل��ت��وع��ي��ة م��ن �مل���خ���در�ت. ك��م��ا قدم 
�لر�ئد حممد عبد�هلل نبذة للح�شور عن �حلمالت �ملرورية �لتي 
تنفذها �الإد�رة �لعام للمرور يف �لتقليل من حو�دث �لده�س منوها 
با�شتعد�د �الإد�رة للقيام بحمالت للتوعية من خالل متخ�ش�شني 

يجيدون �لتحدث بالعديد من �للغات. 

جمل�س ال�صرطة خلدمة االحياء يف دبي يبحث اخلطط امل�صتقبلية

ال�شارقة عا�شمة الثقافة الإ�شالمية ت�شتعر�ش اإجنازاتها يف معر�ش الكتاب

ال�صيخ �صلطان بن اأحمد: ن�صعى لالرتقاء بالفكر الثقايف االإ�صالمي

الروائية �شونيا بوماد:

اأحلم مب�صروع مكتبة عربية ترتقي ملركز ثقايف م�صرتك بني االإمارات وفيينا

ال�شارقة للكتاب يناق�ش )الأديبة الإماراتية بني �شحر ال�شعر وغواية الرواية( 

االأديبة االإماراتية تقتحم عامل الرواية واالأ�صماء الن�صوية الفتية ت�صجل ح�صورًا الفتًا
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر:

بال�شوؤون  ومتخ�ش�شون  خ���رب�ء  �أك���د 
�ل�شرطة  �أن  و�ل�����ش��رط��ي��ة  �الأم���ن���ي���ة 
�الإمار�تية قادرة ب�شكل متميز ومهني 
�أخطار  م���ن  ع��ل��ى ح��م��اي��ة �جل��م��ه��ور 
وتهديد�ت  �الأل���ك���رتون���ي���ة  �جل���رمي���ة 
مو�قع �لتو��شل �الإجتماعي �ملختلفة، 
بالغات  تتابع  �أمنية  فرقاً  هناك  و�أن 
يف  �ل�شرطة  ح�شابات  على  �جل��م��ه��ور 
هذه �ملو�قع التخاذ �لتد�بري �لالزمة 
دولة  �أن  موؤكدين  �ل�شاعة،  مد�ر  على 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة كانت من بني 
�أو�ئل �لدول �لتي تعاملت ب�شكل فوري 
وعاجل مع �جلر�ئم �الإلكرتونية، و�أن 
ت��و����ش��ل��ه��ا م��ع �جل��م��ه��ور ع��ل��ى مو�قع 
�لتو��شل �الإجتماعي �شكل عامل ثقة 
و�أم����ان و�ط��م��ئ��ن��ان، وح���از ع��ل��ى نتائج 

مرتفعة من ر�شا �ملتعاملني.
وغريها  �ل���ت���اأك���ي���د�ت  ه�����ذه  وج�������اءت 
خ����الل ن�����دوة م��ف��ت��وح��ة ع��ل��ى حمطة 
�شبكات  بعنو�ن  �الإجتماعي  �لتو��شل 
�ل���ت���و�����ش���ل �الإج���ت���م���اع���ي و�جل����ر�ئ����م 
�شعادة  فيها  و���ش��ارك��م   ، �الأل��ك��رتون��ي��ة 
قائد  �ل��ه��دي��دي  �ل��ل��و�ء حميد حممد 
�للو�ء  و�شعادة  �ل�شارقة،  �شرطة  ع��ام 
خ��م��ي�����س م��ط��ر �مل��زي��ن��ة �ل��ق��ائ��د �لعام 
ل�����ش��رط��ة دب�����ي، و�أد�ره���������ا �الإع���الم���ي 
جمهور  وح�شرها  �ل�شويدي،  حممد 
بال�شوؤون  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ني  م���ن  غ��ف��ري 
و�ملهتمني  و�الأم�����ن�����ي�����ة  �ل�������ش���رط���ي���ة 
ز�ئ��ري معر�س  و�أف���ر�د �جلمهور من 
و��شتهل  ل��ل��ك��ت��اب.  �ل����دويل  �ل�����ش��ارق��ة 
باالإ�شارة  ح��دي��ث��ه  �ل��ه��دي��دي  ���ش��ع��ادة 
�الإجتماعي  �لتو��شل  م��و�ق��ع  �أن  �ىل 

�ملعا�شرة،  ح��ي��ات��ن��ا  يف  ك���ث���ري�ً  �ث�����رت 
�الإ�شتغناء  �ل�����ش��ع��وب��ة  م���ن  و�����ش���ب���ح 
��شتثمار  ع��ل��ى  ن��ح��ر���س  و�أن���ن���ا  ع��ن��ه��ا، 
مع  �لتو��شل  يف  �ملهمة  �لو�شائل  هذه 
�جلميع  نطمئن  �أن  ونحب  �جلمهور، 
�ل�����ش��رط��ة �الإم���ار�ت���ي���ة ل��دي��ه��ا من  �أن 
�الإمكانات و�ملهار�ت و�ملو�رد و�خلرب�ت 
و�ل���ط���و�ق���م �مل���وؤه���ل���ة م��ان�����ش��ت��ط��ي��ع �أن 
�لقلق  ع��دم  على  �جلميع  ب��ه  نطمئن 
�ملتمثلة  �الإلكرتونية  �لتهديد�ت  من 
م�شكالت  وال  �الإلكرتونية  باجلر�ئم 
وحتديات مو�قع �لتو��شل �الإجتماعي، 
تقدمي بالغ حول  �ملت�شرر  وي�شتطيع 
وحله  معه  �لتعامل  وبامكاننا  �مل�شكلة 

بالطريقة �لتي تكفل حقه.
��شتخد�م  �أن  �مل���زي���ن���ة  ����ش���ع���ادة  وب����ني 
مو�قع �لتو��شل �الإجتماعي يف �أجهزة 
ول��ي�����س تطور�ً،  ث����ورة  ت��ع��د  �ل�����ش��رط��ة 
يف  �أج��ري��ت  م�شحية  در����ش��ة  وبح�شب 
�ل����والي����ات �مل��ت��ح��دة �الأم��ري��ك��ي��ة ثبت 

بالتو��شل  ي��رح��ب��ون  ب��امل��ائ��ة   75 ب���اأن 
�لتو��شل  م��و�ق��ع  ع��رب  �ل�����ش��رط��ة  م��ع 
ت�شتخدم  �ل�شرطة  و�أن  �الإج��ت��م��اع��ي، 
فهم  يف  �الإجتماعي  �لتو��شل  و�شائل 
�مل��ج��ت��م��ع و�ل��ت��ن��وي��ه��ات ون�شر  ���ش��ل��وك 
م���ن �جلرمية  و�ل���وق���اي���ة  �مل��ع��ل��وم��ات 
ومنع وقوعها وكذلك يف �إد�رة �الأزمات 
دبي  ���ش��رط��ة  �أن  م���وؤك���د�ً  و�ل����ك����و�رث، 
��شتحدثت يف مار�س من �لعام 2013 
�الإجتماعي  �ل��ت��و����ش��ل  �شبكات  �إد�رة 
دبي  �شرطة  ح�شابات  ر�شمياً  و�أطلقت 
�الإجتماعي،  �ل��ت��و����ش��ل  م��و�ق��ع  ع��رب 
وت�شدرت قنو�ت �لتو��شل �الإجتماعي 
للح�شول  �ملف�شلة  �ل��و���ش��ائ��ل  ق��ائ��م��ة 
خالل  دب��ي  �شرطة  يف  �ملعلومات  على 
من  ب��امل��ائ��ة   70 و�أن   ،2014 �ل��ع��ام 
�ملتعاملني مع �شرطة دبي يعتقدون �أن 
م�شدر�ً  �الإجتماعي  �لتو��شل  مو�قع 

ملعلوماتهم.
�ل�شرطة  �أن  �ل��ه��دي��دي  �شعادة  و�أ���ش��ار 

توعية  ر�شائل  تبث  �أن  على  حري�شة 
للجمهور لتعزيز �جلو�نب �الإيجابية، 
�لكثري  ت�شلمت  �ل�شارقة  �شرطة  و�أن 
م��ن �ل��ب��الغ��ات �ل��ت��ي ت��و����ش��ل��ت معها 
�الإجتماعي  �ل��ت��و����ش��ل  م���و�ق���ع  ع���رب 
وحقق  �مل��ه��م��ة،  �لق�شايا  م��ن  ع���دد  يف 
�شعادته  ور�أى  الف��ت��اً،  جناحاً  �لتعاون 
�أن تعزيز تعاون �جلمهور مع �ل�شرطة 
يعزز  �الإجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  يف 
خدمات �ل�شرطة، وي�شب يف �لتخفيف 
مثل  �أخ���رى  م�شكالت  على  و�لق�شاء 
�جلمهور  تعريف  وكذلك  �الإ���ش��اع��ات، 
ببع�س �الإر�شاد�ت، و�خلدمات �ملرورية 
وغ��ريه��ا. وح���ول ح��ج��م �ل��ت��ف��اع��ل مع 
ج��م��ي��ع ح�������ش���اب���ات ����ش���رط���ة دب�����ي عرب 
قنو�ت �لتو��شل �الإجتماعي �أكد �شعادة 
12 من نوفمرب   �أنه بلغ حتى  �ملزينة 
متو�شط  يف  م��ت��اب��ع،   1.283.422
زيادة �شهرية يبلغ نحو 6466 متابع، 
و�أن��ه��ا حت��ول��ت �ىل �خل��دم��ات �لذكية 

تقدم حاليا  باملائة، وهي   100 بن�شة 
�طالقها  مت  ذك��ي��ة  خ��دم��ة   75 ن��ح��و 
وقد   ،2014 نوفمرب  منذ  للجمهور 
بلغ عدد م�شتخدمي �لن�شخة �لهاتفية 
 1.552.279 دب���ي  ���ش��رط��ة  مل��وق��ع 
م�������ش���ت���خ���دم���اً، وب����ل����غ �ج�����م�����ايل ع���دد 
�مل��ن��ج��زة منذ �ط���الق باقة  �مل��ع��ام��الت 
 7.442.426 �ل��ذك��ي��ة  �خل���دم���ات 
�ملبالغ  �ج���م���ايل  ب��ل��غ  ف��ي��م��ا  م��ع��ام��ل��ة، 
�ملح�شلة منذ �طالق �خلدمات �لذكية 

نحو 66.277.655 درهم.
وح�����ول ح��ج��م �الإن���ت�������ش���ار �الإع���الم���ي 
�خلدمات  الأخ���ب���ار  و�ل���ع���امل���ي  �مل��ح��ل��ي 
بلغ  �ملزينة  ق��ال  دب��ي،  ب�شرطة  �لذكية 
متابعي �خبار تطبيق �شرطة دبي على 
570 مليون  نظارة غوغل يف �أمريكا 
م�شاهدة، من مايو �ملا�شي وحتى 13 
مليون  و20  �حل�����ايل،  ن��وف��م��رب  م���ن 
م�شاهدة على �ملو�شوع نف�شه، وللفرتة 

نف�شها يف �الإمار�ت.
دبي  ���ش��رط��ة  �أن  �إىل  �مل��زي��ن��ة  و�����ش���ار 
ت�شتخدم مو�قع �لتو��شل �الإجتماعي 
�الأمن  حل��ف��ظ  مكلفة  غ��ري  كطريقة 
�ل�شكر  كلمات  وبلغت  �ل��ع��ام،  و�لنظام 
�جلمهور  م��ن  حازتها  �لتي  و�الإ���ش��ادة 
كما   ،949 �ل��ت��و����ش��ل  م���و�ق���ع  ع��ل��ى 
ومالحظة،  �ق����رت�ح   396 ت�شلم  مت 
بالغ  و624  �أمنية،  معلومة  و116 
و��شتف�شار  ب���الغ  و3974  ج��ن��ائ��ي، 
ع���ن خ���دم���ات ���ش��رط��ة دب�����ي، و360 
�شكوى عامة على خدمات وممار�شات 
�لعام  خ�����الل  �ل�������ش���رط���ة  و�إج�����������ر�ء�ت 
�مل��ت��اب��ع��ة يف  ب��ل��غ ح��ج��م  2014، ك��م��ا 
متابعة  مليون   114 �ملذكورة  �ملو�قع 

خالل 6 �أ�شهر.

�لتحديات  �أن  �لهديدي  �شعادة  و�أك���د 
�ل����ت����ي ت�����و�ج�����ه �ل�������ش���رط���ة ت���ك���م���ن يف 
ظ��ل �ل��ت��ط��ور �ل�����ش��ري��ع �ل���ذي ي�شهده 
�مل���ج���ال �ل��ت��ق��ن��ي، و�ل���ت���ز�ي���د يف �أع����د�د 
�مل�شتخدمني، وهذه �لتحديات تقابلها 
�ل�����ش��رط��ة مب��زي��د م���ن �جل���ه���ود �لتي 
ت�شب يف تعزز عمل �لفرق �ملتخ�ش�شة 
�الإلكرتونية،  �جل���رمي���ة  مب��ك��اف��ح��ة 
دوره  لتفعيل  �جلمهور  مع  و�لتعاون 
يف  �ل�شرطة  وم�شاعدة  مكافحتها  يف 
�الأمثل،  �ل��وج��ه  ع��ل��ى  م��ه��م��ات��ه��ا  �أد�ء 
�جلر�ئم  �أن���و�ع  �ن  �ىل  �ملزينة  و����ش��ار 
�الإلكرتونية �لتي ر�شدتها �شرطة دبي 
رو�حت بني: ق�شايا �لنف�س و�لعر�س، 
وق�شايا  و�الإحتيال،  �لن�شب  وق�شايا 
�الإئتمانية،  و�ل���ب���ط���اق���ات  �ل���ت���زوي���ر 
وق�����ش��اي��ا �أم���ن �مل��ع��ل��وم��ات، وح���ذر من 
بني  تتنوع  �لتي  �خلبيثة  �لتطبيقات 
�شرقة �لبيانات، و�الأر�شدة، و�الإحتيال 
بالنقر، وتنزيل �لرب�مج غري �ملرغوب 
وفريو�س  �ل��ت��ج�����ش�����س،  و�أدو�ت  ف��ي��ه��ا، 
�لنظام �لذي يقوم باأخذ �أحقية �شاملة 

للتحكم  �ل��ذك��ي��ة  �ل��ه��ات��ف  م���و�رد  على 
فيها.

�ملزينة  ����ش��ت��ع��ر���س  ذ�ت�����ه،  �الإط������ار  يف 
�لذكية  �جل����ر�ئ����م  ع���ل���ى  �ل����ب����الغ����ات 
�حلا�شوب  �أج��ه��زة  م��ن  �نتقلت  -�ل��ت��ي 
تعاملت  حيث  �لذكية-  �لهو�تف  �إىل 
عن  ب����الغ����اً   74 م����ع  دب������ي  ����ش���رط���ة 
����ش��ت��در�ج و�ب���ت���ز�ز ع��ن ط��ري��ق مو�قع 
عن  ب��الغ  و2  �الإج��ت��م��اع��ي،  �لتو��شل 
عمالء  ال�شتهد�ف  وهمية  تطبيقات 
عن  ب��الغ��اً  و240  �ملحليني،  �لبنوك 
من  و84  �ل��غ��ري،  �شخ�شيات  �نتحال 
بالغات �الإحتيال، و�تخذت �الإجر�ء�ت 
�ملنا�شبة ح�شب �ل�شو�بط و�الأ�شول يف 
�لتحديات  وحول  �ملذكورة،  �لبالغات 
�أكد  �الأم��ن��ي��ة،  �ملوؤ�ش�شات  ت��و�ج��ه  �لتي 
تقييم  يف  �لنظر  �إع���ادة  �أهمية  �ملزينة 
باجلمهور،  �ل�شرطة  تو��شل  و�شائل 
ب�شكل  ت��ل��ت��زم  دب����ي  ���ش��رط��ة  �أن  وب����ني 
�لعالقة  ذ�ت  �ملعلومات  ن�شر  يف  د�ئ��م 
باملئة   81.6 على  وح���ازت  باملجتمع، 
م���ن ن�����ش��ب��ة ر���ش��ا �جل��م��ه��ور ع���ن ن�شر 

2012، وو���ش��ل��ت يف  �مل��ع��ل��وم��ات ع���ام 
�لعام �حلايل �ىل 82.5 باملائة خالل 

�لعام 2014.
�أن  �مل��زي��ن��ة  �أك����د  �ل����ن����دوة،   ويف خ��ت��ام 
�مل�شاركة يف  �شرطة دبي حري�شة على 
ال�شيما  للكتاب،  �ملخ�ش�شة  �ملعار�س 
للكتاب،  �ل�����دويل  �ل�����ش��ارق��ة  م��ع��ر���س 
كالقاهرة  �الأخ��رى  �لعاملية  و�ملعار�س 
�ملتحدة وغريها،  و�ل��والي��ات  وب��ريوت 
�ل�شارقة  ���ش��رط��ة  ن��ظ��ر  وح���ول وج��ه��ة 
�لعامة  �لقيادة  �أن  �ملزينة  �شعادة  �أك��د 
�ل���������ش����ارق����ة حت����ر�����س على  ل�������ش���رط���ة 
�ل�شارقة  �لو��شعة يف معر�س  �مل�شاركة 
ق��دم��ت خالل  و�أن��ه��ا  للكتاب،  �ل���دويل 
�مل�شاركة �حلالية 15 �إ�شد�ر�ً جديد�ً، 
للبحوث  و10  ل���الأط���ف���ال،   5 ب��ي��ن��ه��ا 
�ل�����ش��رط��ي��ة، ب��زي��ادة 3 �����ش���د�ر�ت عن 
بلغ  وق��د  �ملا�شي،  �ل���دورة  يف  �مل�شاركة 
�ل�شارقة  �شرطة  مطبوعات  �إج��م��ايل 
�ملجاالت  يف  وب��ح��ث��اً  م��ط��ب��وع��اً   178
و�لق�ش�س  و�ل��ق��ان��ون��ي��ة  �ل�����ش��رط��ي��ة 

�ملخ�ش�شة لالأطفال.

•• ال�صارقة-الفجر:

�جلز�ئرية  و�ل��رو�ئ��ي��ة  �ل�شاعرة  �أك��دت 
ت�شكل  �ل�شارقة  �أن  م�شتغامني  �أح��الم 
�لعروبة  خريطة  على  ف��ارق��ة  ع��الم��ة 
�لناب�شة  وم���ن���ارت���ه���ا  ق��ل��ع��ت��ه��ا  الأن����ه����ا 
�ل�شمو  �شاحب  �أن  م�شيفة  ب��احل��ي��اة، 
�ل�����ش��ي��خ �ل��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان ب���ن حممد 
�الأعلى حاكم  �ملجل�س  �لقا�شمي، ع�شو 
�ل�شارقة، ال يحكم �الإمارة بقب�شة يد، 
بل بفكره، وال يحكمها من ق�شره، بل 

من �جلامعات و�شروح �لعلم .
جاء ذلك خالل كلمة �ألقتها م�شتغامني 

للكتاب،  �ل���دويل  �ل�شارقة  معر�س  يف 
�ل�شعري  دي���و�ن���ه���ا  ت���وق���ي���ع  ح���ف���ل  يف 
�أق��ي��م يف  و�ل���ذي   ، �للهفة  عليك  �الأول 
بح�شور  باملعر�س،  �الح��ت��ف��االت  قاعة 
�شفوف  يف  وق����ف  ك���ب���ري،  ج���م���اه���ريي 
توقيع  على  �حل�شول  منتظر�ً  طويلة 
للح�شول  �أو  �لديو�ن  على  م�شتغامني 
على �شورة تذكارية معها، حيث ��شتمر 
�ل��ق��اع��ة بعد  �إىل  ب��ال��ت��و�ف��د  �جل��م��ه��ور 
�نتهاء �لكلمة باأكرث من ثالث �شاعات، 
القتناء ن�شخة من �لكتاب �ل�شادر عن 

د�ر نوفل يف بريوت.
�ل�شارقة  م�شتغامني  �أح��الم  وخاطبت 

�شالماً  �ل�شارقة  �أيتها  قائلة:  و�أهلها 
�ل��ط��ي��ب��ني، �شالماً  الأه��ل��ك ول��رج��ال��ك 
ملاآذنك ومنابرك �أيتها �لنخلة �لبا�شقة 
يف �شحر�ء عروبتنا، �شكر�ً الأنك رفعت 
�شن  بلغنا  معِك  �حل���رة،  �لكلمة  عالياً 
�لر�شد �الأدبي، وحني نغادرك �شيغادرنا 
ذل���ك �الف��ت��ق��اد �مل���رع���ب �إىل �الأم�����ان . 
وت�����ش��اءل��ت م��ع��رّبة ع��ن ه��م��وم �لكاتب 
�لعربي مما يدور يف عامله من �أحد�ث: 
م��ا ج���دوى �ل��ك��ت��اب��ة وق���د �أ���ش��ب��ح �ملوت 

عندنا �أكرث وفرة من �حلياة؟ .
و�أ�شافت: ثمة من حني يكتب ال يكون 
ي�شع  يكتب  وه��و  م��ن  وثمة  كاتباً،  �إال 

�لكاتب  �أم�����ا  �الأب����ط����ال.  م���ك���ان  ن��ف�����ش��ه 
�لقارىء،  مكان  نف�شه  في�شع  �لعربي 
ف��ي��غ��دو ه���ذ� �ل���ق���ارىء ه���و �ل��رق��ي��ب . 
م�شرية �إىل �أنها تعّلمت من نز�ر قباين 
�حلقيقة،  ع��ل��ى  ب��خ��وف��ه��ا  ت�����ش��ت��دل  �أن 
و�الأ�شعب  �الأول  �لدر�س  ذلك  معتربة 
�لكتابة.  تعّلمته يف حياتها حول  �لذي 
و�أ���ش��اف��ت �أن �ل��در���س �ل��ث��اين يكمن يف 
�شاعر�ً،  �أو  كاتباً  ب�شفتك  عليك،  �أن���ه 
وقالت  ح���ر�ً.   لتع�س  قيودك  تخلع  �أن 
كتاباتها:  ع��ن  م��ت��ح��دث��ة  م�شتغامني 
حققُت هذ� �النت�شار يف �لعامل �لعربي 
لي�س الأنني متحررة بل الأنني �خرتت 

�ل��ت��ح��رر م���ن ق���ي���ودي، ور�ه���ن���ت فيما 
تركته من م�شاحات بي�شاء يف �أعمايل 
ق��ر�ئ��ي، وت��رك��ت لهم حرية  على ذك���اء 
�إك���م���ال م���ا ت��رك��ت��ه ل��ه��م م���ن ب��ي��ا���س . 
و�أ���ش��اف��ت: ل���دّي �ل��ي��وم �أك���رث م��ن �شتة 
�لتو��شل  م���و�ق���ع  يف  م��ت��اب��ع  م��الي��ني 
�الجتماعي، وهذ� ما حولني من كاتبة 
�ل��ق��ر�ء، غري  �إىل ق��ائ��دة جلحافل م��ن 
�أنه ثمة م�شوؤولية للكاتب جتاه قر�ئه، 
�أعد  �نت�شاره، لذلك مل  ز�د  تزد�د كلما 
قادرة على �لكتابة بنف�س �حلرية �لتي 
كتبت فيها �أول مرة .  وو�شفت �لقر�ء 
ل��ه��م بوجودنا.  ن��دي��ن  �ل��ق��ر�ء  ق��ائ��ل��ة: 

زمن  يف  �حلقيقيون  �ملنا�شلون  �إن��ه��م 
يف  مكان  للمكتبة  ز�ل  فما  �الإن��رتن��ت، 
�لبيت و�شيق �حلال  بيتهم رغم �شغر 
جهدها  و�شعت  �ل�شارقة  �أن  و�أك���دت   .
لديها  و�أن  �ل���ك���ت���اب،  الأج�����ل  ودخ���ل���ه���ا 
بيت  ك��ل  �إىل  �لكتب  الإدخ���ال  م�شروعاً 
�الإم����ارة. وحت��دث��ت م�شتغامني عن  يف 
�شجون �لكتابة وقالت: �الأوطان ُتن�شب 
و�الأم���ة  ل��ق��ادت��ه��ا،  تن�شب  ك��م��ا  لُكتابها 
ملبدعيها  ولي�س  لقتلتها  تن�شب  �ل��ت��ي 
و�أ�شافت:   ، �ل��ت��اري��خ  يف  ل��ه��ا  م��ك��ان  ال 
�لعربي  �لفرح  �أمة يتعر�س فيها  نحن 
نكتب  ح��ب��اً  نفتقد  عندما  للتطهري.. 

نكتب  وط��ن��اً  نفتقد  وع��ن��دم��ا  ق�شيدة، 
نفتقد  ع���ن���دم���ا  م������اذ�  ول���ك���ن  رو�ي��������ة، 
�أحالمنا وتنهار �أوطاننا.. �أي �شنف من 
تهيوؤنا  عندما  خا�شة  نكتب؟  �لكتابة 
مل�شتقبل نكون فيه  �الأخبار  ن�شر�ت  كل 
�للغة  بحماية  وط��ال��ب��ت   . م��ا���ٍس  ف��ع��َل 
عنها،  وت��د�ف��ع  حتبها،  �ل��ت��ي  �لعربية، 
تعرف  وال  �شو�ها،  لغة  تع�شق  ال  الأنها 
�إال من  ب��ال��ك��ل��م��ات �جل��م��ي��ل��ة  �ل��ت��ع��ب��ري 
م�شتغامني  �أح����الم  وخ��ت��م��ت  خ��الل��ه��ا. 

�حلفل بق�شيدة يا و�شيم �لتقى : 
ما طلبت من �هلل

يف ليلة �لقدر

�شوى �أن تكون قدري و�شرتي
�شقفي وجدر�ن عمري

وحاليل �شاعة �حل�شٍر!
يا و�شيم �لتقى

�أتقي بال�شالة ح�شنك
وبالدعاء �ألتم�س قربك
�أالم�س بال�شجود �شجاد�ً

عليه ركعت طوياًل!
يا لكرثتك!

كازدحام �ملوؤمن بالذكر
يف �شهر �ل�شيام

مزدحماً قلبي بك
ع�شاين �أو�فق وجهك!

••ال�صارقة-وام: 

�جلل�شات  ب��رن��ام��ج  �ليافعني  لكتب  �الإم���ار�ت���ي  �ملجل�س  �ختتم 
نوفمرب  و13   7 ب��ني  م��ا  �ل��ف��رتة  خ��الل  نظمها  �لتي  �لقر�ئية 
�جلاري يف جناحه مبعر�س �ل�شارقة �لدويل للكتاب. و ��شتمتع 
�لتي  و�حل��ك��اي��ات  بالق�ش�س  �جل��ل�����ش��ات  ت��ل��ك  خ���الل  �الأط���ف���ال 
�لقر�ءة  �ل�شغار على  �لزو�ر  لي�شجعو�  باأنف�شهم  �ملوؤلفون  رو�ها 

و�كت�شاف متعة �لكتب بن�شو�شها ور�شوماتها �جلميلة.
و �لتف �الأطفال يف هذه �جلل�شات حول �ملوؤلفني وهم يرتقبون 

دخول �لعامل �لو��شع للكتاب عرب �شخ�شيات مرحة ت�شفي على 
حياتهم �لبهجة وتعرفهم على بيئتهم �ملحيطة �أو من خالل ما 
خميلتهم  تفتح  حكيمة  �شخ�شيات  ل�شان  على  �لق�ش�س  ترويه 
من  ك��ال  �لقر�ئية  �جلل�شات  �شملت  و  و�الإب�����د�ع.  �لتفكري  على 
�لكهرباء  �نقطعت  وح��ني   - كبري  و�أنفي   - يل  تغني  ماما  كتاب 
�إينا�س عبا�شي و�أحمر حلو للقارئة �شحر جنا حمفوظ  للقارئة 
وفنتري و�لفالمنغو �ملنفو�س لنورة �خلوري و�أمرية �لت�شريحات 
مليثاء �خلياط وعندما تغ�شب ل�شيخة �ملهريي وود�عا نانا ملروة 

�لعقروبي ورحلة ورقة ل�شيماء �ملرزوقي. 

املجل�س االإماراتي لكتب اليافعني ين�صر متعة القراءة 
بني االأطفال يف معر�س ال�صارقة للكتاب 

الهديدي واملزينة يف حمطة التوا�شل الإجتماعي ملعر�ش ال�شارقة الدويل للكتاب

ال�صرطة االإماراتية قادرة على حماية اجلمهور من اجلرمية االإلكرتونية واأخطار املواقع االإجتماعية

خالل حفل توقيع ديوانها )عليك اللهفة(

اأحالم م�صتغامني: ما جدوى الكتابة عندما ي�صبح املوت اأكرث وفرة من احلياة؟

•• ال�صارقة-الفجر:

وقعت �لكاتبة �الإمار�تية، نورة �لنومان، رو�يتها ماند�ن ، �جلزء 
�لثاين من رو�يتها �أجو�ن ، �لتي ح�شلت على جائزة �ت�شاالت 
كاأف�شل كتاب لليافعني لعام 2013، وهي من رو�يات �خليال 
�ل�شارقة  معر�س  يف  �لتوقيعات  رك��ن  على  وت��و�ف��د  �لعلمي، 
�ل��ث��ال��ث و�ل��ث��الث��ني، ع���دد ك��ب��ري م��ن جمهور  �ل����دويل للكتاب 
�لقر�ء، خ�شو�شاً �أولئك �لذين قر�أو� �أجو�ن ، �ملتلهفون ملعرفة 

�ملزيد من �لتفا�شيل يف هذ� �جلزء �لثاين.
فبعد �أن ف�شلت �أج��و�ن يف �لعثور على �بنها �لذي خطف منها 
��شم ماند�ن، تيمناً مبكانة و�لدها،  �أطلقت عليه  قبل والدت��ه، 
و�أم��اًل يف �ن يكون ال�شمه �لعظيم تاأثري يف عودته لها، وفيما 

وحدتها  يف  مكانتها  على  �حل��ف��اظ  �أج���ل  م��ن  �أج����و�ن  تنا�شل 
حيث  �ل��دم��ار،  ري��اح   ، �ي�شبلندور  بكوكب  تع�شف  �لع�شكرية، 

يحكم �لطارق، �شلطنة �شيغوفيا ، دون منازع.
يف �لرو�ية �جلديدة �شيتعرف �لقارئ على �أزرق ، من هو، وملاذ� 
بقي مكان  وه��ل  �لبحث،  �أج��و�ن من مو��شلة  �لعر�فة  ح��ذرت 
و  �أج��و�ن  مو�شوعا  ويتلخ�س  و�ملاآ�شي.  �حل��روب  و�شط  للحب 
ماند�ن ، وهي فتاة يف �لتا�شعة ع�شرة، وتنتمي ل�شعب يتنف�س �ملاء 
و�لهو�ء، حيث جتد نف�شها الجئة على منت �شفينة ف�شائية بعد 
دمار كوكبها بارتطام جرم ف�شائي �أدى لفقد�ن �أهلها وزوجها 
��شت�شعار  قوة  �لع�شبية  �ل�شدمة  هذه  بعد  لتكت�شف  و�شعبها، 
على  �ل��ق��درة  دون  م��ن  ي�����ش��ع��رون،  مب��ا  �ل�شعور  عليها  تفر�س 
�ل�شيطرة مبا ت�شعر به، فتقودها �لظروف لت�شارك بالتدريب 

و�لبحث عن طفلها �ملفقود، وتنخرط لتحقيق �ل�شالم �ملن�شود 
ت��ب��ح��ر�ن، يف عو�مل  �أج���و�ن  يف ع��امل يعج بالعنف.  م��ان��د�ن و 
�ليافعني، وت�شاهمان يف تعزيز مكانة �أدب �ليافعني يف �ملنطقة. 
�ملتو�شط،  480 �شفحة من �لقطع  �إىل ذلك، �لرو�ية تقع يف 
وهي �شادرة عن د�ر ن�شر نه�شة م�شر، يف يناير 2014، وجاء 

�الإهد�ء فيها: �إىل كل �مر�أة حطمت قيد�ً وما ز�لت.
يف  �ملاج�شتري  �شهادة  ح��ائ��زة  �إم��ار�ت��ي��ة،  وكاتبة  �ل��ن��وم��ان  ن��ورة 
كتابني   2010 �ل��ع��ام  يف  كلمات  د�ر  لها  �أ���ش��درت  �ل��رتج��م��ة، 
م�����ش��وري��ن ل��الأط��ف��ال، ه��م��ا �ل��ق��ط��ة قطنة و �ل��ق��ن��ف��ذ ك��ي��وي ، 
ق�ش�س  على  عثورها  ع��دم  �إث��ر  �ليافعني  �إىل  للكتابة  حتولت 
�ليوم  و�أتبعتها  �أج��و�ن  فكتبت  لبناتها،  يافعني عربية منا�شبة 

ب� ماند�ن كجزء ثان.

نورة النومان توقع روايتها ماندان يف ركن التوقيعات مبعر�س ال�صارقة الدويل للكتاب
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العدد 11257 بتاريخ 2014/11/15

اإعــــــــــالن
�شحر  �ل�ش�����ادة/مركز  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1276654:جلمال لتجميل �ل�شيد�ت رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة يان �شوفني %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ب�شرى �لقا�شمي

�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11257 بتاريخ 2014/11/15

اإعالن )قبل �شدور الرتخي�ش(
بهذ� تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية - قطاع �ل�شوؤون �لتجارية بان 
�شاوث   : �لتجاري  باال�شم   CN  1363521 رقم  �لتجارية  �لرخ�شة 
�لدرجة  �ل�شادة/  وميلكها  ذ.م.م  و�ل�شالمة  �المن  لتدريب  فايل 
حممد  �حمد  وعبد�هلل  �جلن�شية  �مار�ت  ذ.م.م  للخدمات  �لذهبية 

جا�شم بدري بحرين �جلن�شية.
حيث �بدى �ملذكورون �عاله رغبتهم يف �جر�ء �لتعديالت �لتالية:

حذف/ عبد�هلل �حمد حممد جا�شم بدري
تعديل ن�شبة/�لدرجة �لذهبية للخدمات ذ.م.م �ىل ن�شبة %51
��شافة/�شيال بريان باال�شاندير - هندي �جلن�شية بن�شبة %49

تعديل �ال�شم �لتجاري �ىل / كنز لتدريب �المن و�ل�شالمة ذ.م.م
د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �العالن و�ال  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11257 بتاريخ 2014/11/15

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شبيه �لريح للنقليات �لعامة

 رخ�شة رقم:CN 1049048 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من 1*1 �ىل 0.20*0.50

تعديل ��شم جتاري:من/�شبيه �لريح للنقليات �لعامة
SHABH AL REEH GENERAL TRANSPORTING

�ىل/�شبيه �لريح للمقاوالت �لعامة 
SHABH AL REEH GENERAL CONTRACTING

تعديل ن�شاط/��شافة مقاوالت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(
تعديل ن�شاط/��شافة مقاوالت �لطرق �لرئي�شية و�ل�شو�رع و�العمال �ملتعلقة بها )4210001(

تعديل ن�شاط/��شافة مقاوالت �لت�شجري )4220403(
تعديل ن�شاط/حذف تاجري �الليات و�ملعد�ت �لثقيلة )7730004(

تعديل ن�شاط/حذف نقليات عامة )4923011(
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11257 بتاريخ 2014/11/15

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم درمي �شتارز ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1047875 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شهاب �شامل فرج �شامل �لتميمي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حفيظه �و مو�شى
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ثر� �شايل �بو حممود
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من 1*2 �ىل 4.50*0.70

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ��شم جتاري:من/مطعم درمي �شتارز ذ.م.م

DREAM STARS RESTAURANT LLC
�ىل/مطعم درمي �شتارز 

DREAM STARS RESTAURANT
تعديل عنو�ن/من �بوظبي �بوظبي �شارع �لنادي �ل�شياحي بناية ورثة �ل�شيخ ذياب 
�آل نهيان �ىل �بوظبي جزيرة �بوظبي �شارع حمد�ن ق 19 حو�س �شرق 10  هالل 

متجر 6 + 8 �ملالك حممد هادي حمد حويرب �ملن�شوري
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11257 بتاريخ 2014/11/15

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جرين تيك لل�شيانة �لعامة 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1463499 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ر�جي�س كمار �يابان بيالي �شياماال ديف �يابان بيالي ر�غوكوروب %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شالح حممد ر��شد حممد �ملن�شوري %51 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف فيجايان �ونيتان كاروناكار�ن بيالي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد عبد�هلل حمد عبد�للطيف �جلابري
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �القت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11257 بتاريخ 2014/11/15

اإعــــــــــالن
فاكهة  �ل�ش�����ادة/حمل  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
م�شطفى رخ�شة رقم:CN 1039918 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حميد ح�شن حميد �لزعابي من وكيل خدمات �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء
حميد ح�شن حميد �لزعابي من 0% �ىل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شاكان بر�مبيل عبد�لرحمن

�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11257 بتاريخ 2014/11/15

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/نظار�ت �جلزيرة 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1030160 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�شب �ل�شركاء

موهان توما�س من 45% �ىل %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبد�لعزيز مامايل تيكيبور�يل
�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11257 بتاريخ 2014/11/15

اإعــــــــــالن
�الت�شاالت  النظمة  �لعاملية  �ل�ش�����ادة/كارير  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�شلكية و�لال�شلكية ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1487923 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شعيد حممد �شعيد ر��شد هميلة �ملزروعي من �شريك �ىل مالك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �شعيد حممد �شعيد ر��شد هميلة �ملزروعي من 70% �ىل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف مارتني �نثوين جو�شيف ماريا جو�شيف
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من 1*1 �ىل 0.50*0.20

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ��شم جتاري:من/كارير �لعاملية النظمة �الت�شاالت �ل�شلكية و�لال�شلكية ذ.م.م
CARRIER INTERNATIONAL CABIE & WIRELESS NETWORKS SYSTEMS LLC

�ىل/كارير �لعاملية النظمة �الت�شاالت �ل�شلكية و�لال�شلكية  
CARRIER INTERNATIONAL CABIE & WIRELESS NETWORKS SYSTEMS

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11257 بتاريخ 2014/11/15

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/خياط �جلامعة للرجال 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1188418 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة نعيمة فتحي �شعيد %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف ح�شن عبد�هلل حممود �لعلي
ملحق عقد �شر�كة ذ.م.م

د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �العالن و�ال  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11257 بتاريخ 2014/11/15

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملنزلة لالن�شاء�ت

 رخ�شة رقم:CN 1529504 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عتيق خليفة عاتي حميد �لدرمكي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ عتيق خليفة عاتي حميد �لدرمكي من 100% �ىل %80
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة فاطمة �شيف فرج %20

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/�ملنزلة لالن�شاء�ت
 AL MANZILA CONSTRUCTIN

�ىل/�ملنزلة لالن�شاء�تذ.م.م 
AL MANZILA CONSTRUCTIN  LLC

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11257 بتاريخ 2014/11/15

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

ت��ع��ل��ن �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��و����ش��الت )ق���ط���اع �لنقل 

�لبحري( بان /اأد�سو للمقاولت العامة قد تقدم بطلب 

ت�شجيل �ل�شفينة �ملذكورة بياناتها بعد وهي:

�ل�شفينة  ه��ذه  ت�شجيل  على  �ع��رت����س  له  كل من  على 

مدة  خ��الل  �بوظبي  �ل�شفن  ت�شجيل  مكتب  مر�جعة 

�ق�شاها 60 يوما من تاريخ هذ� �العالن.

 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

                   اإ�شم ال�شفينة                    رقم الت�شجيل ال�شابق          العلم ال�شابق
               �أد�شو 103                  جديد                    جديد

العدد 11257 بتاريخ 2014/11/15

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

ت��ع��ل��ن �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��و����ش��الت )ق���ط���اع �لنقل 

�لبحري( بان /ناي�ص تامي للريا�سات البحرية قد تقدم 

بطلب ت�شجيل �ل�شفينة �ملذكورة بياناتها بعد وهي:

�ل�شفينة  ه��ذه  ت�شجيل  على  �ع��رت����س  له  كل من  على 

مدة  خ��الل  �بوظبي  �ل�شفن  ت�شجيل  مكتب  مر�جعة 

�ق�شاها 60 يوما من تاريخ هذ� �العالن.

 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

                   اإ�شم ال�شفينة                    رقم الت�شجيل ال�شابق          العلم ال�شابق
                ناي�س تامي AP3568/206942                  1          �أبوظبي

العدد 11257 بتاريخ 2014/11/15

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

ت��ع��ل��ن �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��و����ش��الت )ق���ط���اع �لنقل 
�لبحري( بان /موؤ�س�سة �سي كروزر لقوارب النزهة قد تقدم 

بطلب ت�شجيل �ل�شفينة �ملذكورة بياناتها بعد وهي:

�ل�شفينة  ه��ذه  ت�شجيل  على  �ع��رت����س  له  كل من  على 
مدة  خ��الل  �بوظبي  �ل�شفن  ت�شجيل  مكتب  مر�جعة 

�ق�شاها 60 يوما من تاريخ هذ� �العالن.

 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

    رقم الت�شجيل ال�شابق          العلم ال�شابق

    AP8156 - 202704          �أبوظبي
اإ�شم ال�شفينة

 SEACRUISER 5
�شي كروزر 5 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية :

بتاريخ: 2004/8/2 �ملودعة بالرقم 62761 
با�شم م�شنع �المار�ت ملعد�ت مكافحة �حلريق ذ.م.م

وعنو�نه �ل�شارقة �س.ب: 22436 هاتف: 065340300 فاك�س: 065340090 
�المار�ت �لعربية �ملتحدة

بتاريخ 2005/8/20 �مل�شجلة حتت رقم 54866  
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ 

�نتهاء �حلماية يف :  / /200 وحتى تاريخ : / /200
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  15  نوفمرب 2014 العدد 11257

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لوكالء �ملتحدون للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :218791     بتاريخ :  2014/9/30
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  /  /  200م

با�ش��م:�شيبيل كوزمتيك�س ليمتد
وعنو�نه:    100/98 الديبو �شرتيت - مو�شن – الغو�س – نيجرييا

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
�لعطور – و�لزيوت �لعطرية وم�شتح�شر�ت �لتجميل وغ�شول �ل�شعر – �ل�شابون - م�شتح�شر�ت �لتبيي�س 

وغريها من مو�د �لغ�شيل –  م�شتح�شر�ت �لتنظيف و�ل�شقل و�إز�لة �لبقع و�لك�شط ومعاجني �ال�شنان
�لو�ق�عة بالفئة: 3

و�شف �لعالمة : �لكلمات COSMETICS  PASSION C CYBELE  باالأحرف �لالتينية  
على خلفية ر�شم مميز باللون �الأحمر على خلفية �شود�ء . �حلرف �لالتيني C مكتوب باللون �لذهبي مع 
خط ��شود و�شط �حلرف ؛ �حلرف C د�خل مربع باللون �لذهبي ويتميز بوجود نقاط د�خل �ملربع يف �طر�فه 

�لد�خلية.
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  15  نوفمرب 2014 العدد 11257

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �وريون �شتار بيزن�شكون�شلتان�شي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 209343        بتاريخ :  2014/04/07 م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     /       /   20م

با�ش��م: �وبل لت�شميم �حلد�ئق )�س.ذ.م.م(
وعنو�نه: �س  ب: 191406، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
جتارة �لبذور ، جتارة �لعدد �لزر�عية ، جتارة �لزهور ونباتات �لزينة يف فئة 44.

�لو�ق�عة بالفئة:44
باللغة  مكتوبة  كلمتني  عن  عبارة  هي   OPAL LANDSCAPING LLC  : �لتجارية  عالمة 
د�ئ��رة ويوجد هناك على طرف �الي�شر  �الجنليزية وباللون �ال�شود يف خلفية رم��ادي د�كن وفاحت وبد�خل 
�شجرتني باللون �لرمادي ويوجد على طرف �المين على �شكل �ل�شم�س باللون �لرمادي ويوجد حتت �ل�شم�س 

على �شكل �جلبال و�لبحار باللون �لرمادي د�كن وفاحت خطني يف �لبحر على طرف �الي�شر باللون �بي�س . 
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد -اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  15  نوفمرب 2014 العدد 11257

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �وريون �شتار بيزن�شكون�شلتان�شي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 204538        بتاريخ :  2014/01/16 م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     /       /   20م

با�ش��م: �شياو�س ح�شني دكاند�ري
وعنو�نه: �س  ب: 66978، �ل�شارقة، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�ملياه و�الغر��س  وتوريد  و�لتهوية  و�لتجفيف  و�لتربيد  و�لطهي  �لبخار  وتوليد  و�لتدفئة  �لالنارة  �جهزة 

�ل�شحية يف فئة 11.
�لو�ق�عة بالفئة:11

عبارة عن �حلروف �لالتينية "HSI " "�ت�س ��س �ي" كتبت ب�شكل كبري باللون �ال�شود وعلى ي�شارها جند 
 "LIGHTING" ر�شمة على �شكل م�شتطيل باللون �ال�شود و�لرمادي . وفوقها جند �لكلمة �لالتينية

�ال�شود.  وباللون  كبري  ب�شكل  "اليتنيغ" كتبت 
�ال�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد -اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  15  نوفمرب 2014 العدد 11257

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �وريون �شتار بيزن�شكون�شلتان�شي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 203399         بتاريخ :  2014/12/26 م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     /       /   20م

با�ش��م: حممد �شعيد مريز�
وعنو�نه: �س  ب: 12568، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
و�مل�شتح�شر�ت  �لدقيق   ، �ال�شطناعي  و�ل��ن  و�ل�شاغو  و�لتابيوكا  و�الرز  و�ل�شكر  و�لكاكاو  و�ل�شاي  �ل��ن 
 ، �ال�شود  و�لع�شل  �لنحلة  ع�شل   ، �ملثلجة  و�حللويات  و�حللويات  و�لفطائر  و�خلبز  �حلبوب  من  �مل�شنوعة 

�خلمرية وم�شحوق �خلبيز ، �مللح و�خلردل و�خلل و�ل�شل�شة ، �لتو�بل ، �لبهار�ت ، �لثلج يف فئة 30.
�لو�ق�عة بالفئة:30

عبارة عن �لكلمات �لالتينية "Bubble Trouble" "بابيل تر�بيل " كتبت ب�شكل مميز على �شكل فقاقيع 
 ."Trouble" فوق �لكلمة �لالتينية "Bubble" باللون �لرمادي و�ال�شود مع كتابة �لكلمة �لالتينية

�ال�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد -اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  15  نوفمرب 2014 العدد 11257

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / �وريون �شتار بيزن�شكون�شلتان�شي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم 203398        بتاريخ :  2014/12/26 م
تاريخ �إيد�ع �الأولوية:     /       /   20م

با�ش��م: حممد �شعيد مريز�
وعنو�نه: �س  ب: 12568، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لبرية )�شر�ب �ل�شعري( و�ملياه �ملعدنية و�لغازية وغريها من �مل�شروبات غري �لكحولية ، م�شروبات م�شتخل�شة 

من �لفو�كه وع�شائر �لفو�كه ، ��شربه وم�شتح�شر�ت �خرى لتح�شري �مل�شروبات يف فئة 32.
�لو�ق�عة بالفئة:32

عبارة عن �لكلمات �لالتينية "Bubble Trouble" "بابيل تر�بيل " كتبت ب�شكل مميز على �شكل فقاقيع 
 ."Trouble" فوق �لكلمة �لالتينية "Bubble" باللون �لرمادي و�ال�شود مع كتابة �لكلمة �لالتينية

�ال�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن .
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عربي ودويل

��شيب �ثنان من عنا�شر �الأمن باإحدي �لدوريات �الأمنية �ملُتمركزة 
جر�ء �إنفجار عبوة نا�شفة يف مدينة �ملرج �شرق ليبيا.

�الإنفجار  �أن  �لليبية  �الخبارية  �لو�شط  بو�بة  ل�  عيان  �شاهد  و�أك��د 
قرب  �ملُتمركزة  �ل��دوري��ة  من  لُعن�شرين  طفيفة  �إ�شابات  يف  ت�شبب 
�ملرج،  �لكبري يف مدينة  ب� �جلامع  �ل�شهري  �ل�شديق  �أبو بكر  م�شجد 
�ل�شرطة  عنا�شر  �أح���د  ميتكلها  مدنية  ب�شيارة  م��ادي��ة  �أ���ش��ر�ر  ويف 

بالدورية.
و�أو�شح �شاهد �لعيان �أن �لعبوة �لنا�شفة ُزرعت ب�شور �مل�شجد، وعلى 
�لفور �نت�شرت عنا�شر �الأمن، و�أعلنت حالة �ال�شتنفار ومت ��شتهد�ف 

�شيارة ُي�شتبه بها بو�بل من �لر�شا�س من قبل عنا�شر �الأمن.
يذكر �ن �شرق ليبيا ي�شهد �شر�عا بني �مليلي�شيات �مل�شلحة �ملتناحرة 
�لوطني  �جلي�س  ب��ني  ق��ت��ال  ي���دور  حيث  بنغازي  يف  خا�شة  وب�شفة 
حفرت  خليفة  �ملتقاعد  �ل��ل��و�ء  ب��ق��ي��ادة  �ل��ك��ر�م��ة  عملية  ي�شن  �ل���ذي 
�لقائد �ل�شابق للقو�ت �لربية �لليبية لتطهري �لبالد من �جلماعات 

�ملت�شددة من بينها �ن�شار �ل�شريعة.

�د�نت بعثة �المم �ملتحدة للدعم يف ليبيا �لتفجري�ت �لتي ��شتهدفت 
طر�بل�س  �لعا�شمة  يف  وم�شر  �ملتحدة  �لعربية  �الم���ار�ت  �شفارتي 
د�عية جميع �الطر�ف يف ليبيا �ىل �حرت�م �لقانون �لدويل. و�عربت 
�أعمال  م��ن  �لبالغ  قلقها  ع��ن  �الول  �م�س  ��شدرته  بيان  يف  �لبعثة 
و�عد�م  �ختطاف  وخا�شة  ليبيا  وغ��رب  �شرق  يف  �ملت�شاعدة  �لعنف 
�ملدنيني و�نتهاكات قانون حقوق �الن�شان و�لقانون �الن�شاين �لدويل 
�ملتقاتلة يف ليبيا. ودعت جميع �الطر�ف  من قبل جميع �الط��ر�ف 
�ىل وقف فوري للقتال ونبذ �لعنف و�حرت�م حقوق �الن�شان وحماية 
�الن�شانية  �ملعونات  لتو�شيل  �منة  ممر�ت  وفتح  و�ل�شجناء  �ملدنيني 
و�خالء �جلرحى. و�كد �لبيان �ن �لعنف لن يحل �الزمة يف ليبيا و�ن 

�حلو�ر �ل�شيا�شي هو �ل�شبيل �لوحيد لت�شوية �خلالفات.

كيم  �ل�شمايل  �لكوري  �لزعيم  �إن  �م�س  ر�شمية  �إع��الم  و�شائل  قالت 
حترك  �أح���دث  يف  رو�شيا  �إىل  �شخ�شيا  مبعوثا  �شيوفد  �أون  ج��وجن 
�شمن �شل�شلة حتركات دبلوما�شية من �لدولة �ملنعزلة وهي تت�شدى 
من  دبلوما�شيون  ود�شن  �الإن�شانية.  �شد  جر�ئم  بارتكاب  التهامات 
مل�شروع  للت�شدي  �الخ��رية  �ل�شهور  ن�شطة يف  �ل�شمالية حملة  كوريا 
�ملحكمة  �إىل  �ل�شمالية  كوريا  الإح��ال��ة  يدعو  �ملتحدة  �الأمم  يف  ق��ر�ر 
�جلنائية �لدولية وهو حترك نددت به بيوجنياجن بو�شفه خمطط 
تقوده �لواليات �ملتحدة لتدمري نظامها �ل�شيا�شي. وجاء يف �الإفادة 
�ملقت�شبة �أن ت�شو ريوجن هاي وهو ع�شو بارز يف حزب �لعمال �حلاكم 
و�ل����ذي يعترب م��ن �مل��ق��رب��ني م��ن ك��ي��م ���ش��ي��زور رو���ش��ي��ا ق��ري��ب��ا . ومل 
تذكر مزيد� من �لتفا�شيل. وذكر بيان على موقع وز�رة �خلارجية 
لزيارة  �شيتوجه  ثم  �الثنني  ي��وم  مو�شكو  �شيزور  ت�شو  �أن  �لرو�شية 
مدينتي خباروف�شك وفالديفو�شتوك يف �أق�شى �ل�شرق قبل �أن يختم 

جولته يوم 24 نوفمرب ت�شرين �لثاين.
 

هوجن  يف  �الح��ت��ج��اج��ات  يتزعمون  �ل��ذي��ن  للطالب  ممثلون  يعتزم 
كوجن نقل م�شعاهم للمطالبة بقدر �أكرب من �لدميقر�طية �ىل بكني 
�ليوم �ل�شبت مع تنامي �الحباط من عدم قدرة �شلطات �ملدينة على 
�لتفاو�س على ��شالحات لنظام �النتخابات يف �مل�شتعمرة �لربيطانية 

�ل�شابقة.
ويحتل �ملحتجون بع�شا من �أكرث �الحياء ذ�ت �الهمية �القت�شادية 
��شابيع  �شتة  م��ن  �ك��رث  منذ  �ال���ش��ي��وي  �مل���ايل  �مل��رك��ز  يف  و�ل�شيا�شية 

. للمطالبة بانتخابات حرة يف 2017 
ت�شاو زعيم �حت��اد طالب هوجن كوجن يف وقت متاأخر  �ليك�س  وق��ال 
يوم �خلمي�س �نه يعتزم �ل�شفر �يل بكني مع رفيقيه �لن�شطني �ي�شون 
ت�شونغ وناثان لو و�إنهم ياأملون بلقاء رئي�س �لوزر�ء �ل�شيني يل كه 

ت�شيانغ.

عوا�صم

بنغازي

�سول

بكني

وا�سنطن

اليابان توؤيد املحادثات الثالثية مع ال�صني
•• طوكيو-د ب اأ:

باك كون  رئي�شة كوريا �جلنوبية  باقرت�ح  �م�س  �ليابانية  رحبت �حلكومة 
هيه لعقد �جتماع ثالثي مع رئي�س �لوزر�ء �شينزو �آبي و�لرئي�س �ل�شيني 

�شي جني بينج.
�أنها تريد  �أمام �جتماع �ال�شيان ز�ئد-3 يف ميامنار  وكانت باك قد ذكرت 
عقد قمة ثالثية و�شط توتر �لعالقات �ليابانية مع �لدولتني �ملجاورتني 
�لعاملية  �حل��رب  �أح��د�ث  ب�شاأن  متباينة  وت�شور�ت  �إقليمية  خالفات  ب�شاأن 

�لثانية.
�أمام موؤمتر  �ل��وزر�ء �لياباين يو�شيهيدي �شوجا  �أمناء جمل�س  وذكر كبري 

�شحفي نرحب به )�القرت�ح( .
�آبي �لذي يتبنى توجهات قومية  �أن توىل  �أي قمة ثالثية منذ  ومل تعقد 

. �ل�شلطة يف كانون �أول دي�شمرب 2012 
�الجتماع  لعقد  ج��ه��ود�  ���ش��ول  ت��ب��ذل  �أن  يف  ت��اأم��ل  طوكيو  �إن  �شوجا  وق���ال 

بو�شفها �لرئي�س �حلايل الطار �لعمل �لثالثي.
�أم��ام �حل��و�ر حتى لو كانت  و�أ�شاف د�ئما ما ترتك �ليابان �لباب مفتوحا 

هناك ق�شايا خمتلفة .
وكان �آبي قد عقد �جتماعه �الول مع �شي يوم �الثنني �ملا�شي على هام�س 
قمة ر�بطة �لتعاون �القت�شادي لدول �آ�شيا و�ملحيط �لهادي )�أبيك( يف بكني 

منذ �أن توىل �الثنان �ل�شلطة.
�إىل �شريح  �ملا�شي  دي�شمرب  �أول  كانون  �آب��ي يف  زي��ارة  و�شول  بكني  وتنتقد 
يا�شوكوين �ملثري للجدل يف طوكيو �لذي يكرم �أرو�ح قتلى �حلرب وعددهم 
�حلرب  بعد  �حللفاء  �تهمهم  رج��ال   14 بينهم  م��ن  ي��اب��اين  مليون  5ر2 

�لعاملية �لثانية باأنهم جمرمو حرب من �لفئة �الوىل .

ا�شرائيل متنع وزيرة اخلارجية الكولومبية من زيارة رام اهلل

ا�صبانيا ت�صوت الثالثاء على االعرتاف بدولة فل�صطني

داع�س يخو�س حرب ا�صتنزاف يف عني العرب 

ال�شودان ي�شتدعي رئي�ش يوناميد

انطالق املفاو�صات بني اخلرطوم واملتمردين يف اإثيوبيا 

مو�صكو متهل فرن�صا اأ�صبوعني لت�صليم مي�صرتال الرئي�س االفغاين يزور باك�صتان الإ�صالح العالقات 
•• مو�صكو-اأ ف ب:

�مام فرن�شا مهلة ��شبوعني حتى نهاية ت�شرين �لثاين نوفمرب لت�شليم رو�شيا �ول �شفينة مي�شرت�ل 
و�ال ف�شوف تو�جه طلبات تعوي�س جدية ، على ما �فادت وكالة ريا نوفو�شتي �جلمعة نقال عن م�شدر 
�ل�شهر  نهاية  حتى  �شننتظر  �الحتماالت.  ملختلف  ن�شتعد  �ننا  �مل�شدر  وق��ال   . �مل�شتوى  رفيع  رو�شي 

)موعد ت�شليم �ول �شفينة مي�شرت�ل( وبعدها �شنقدم مطالباتنا �جلدية .
�للتان وقعت فرن�شا مع رو�شيا على عقد بيعهما يف  وتقع �شفينتا مي�شرت�ل �حلاملتان للمروحيات 
قرر  �ن  منذ  دبلوما�شي-ع�شكري  خ��الف  �شلب  يف  دوالر،  مليار   1،2 لقاء   2011 يونيو  حزير�ن 

�لرئي�س فرن�شو� هوالند ربط ت�شليمهما بالتو�شل �ىل ت�شوية �شيا�شية لالزمة �الوكر�نية.
و��شمها  �ل�شفينتني  �وىل  بتلقي  تبلغت  �ن��ه��ا  م��و���ش��ك��و  �ع��ل��ن��ت  �ك��ت��وب��ر  �الول  ت�����ش��ري��ن  ن��ه��اي��ة  ويف 
�لفرن�شية  و�حلكومة  �ل�شفينة  بناء  �شركة  �ن  غري  نوفمرب.  �لثاين  ت�شرين   14 يف  فالديفو�شتوك 

�شارعتا �ىل نفي �خلرب، فيما وجهت دول �حللف �الطل�شي �نتقاد�ت �ىل فرن�شا.

�لثنائي  بالتعاون  له �شلة  ما  وكل  و�الم��ن  �ل�شالم  وقالت  ق�شايا عديدة. 
و�لتعامل �ل�شيا�شي و�لتعاون �القت�شادي وبر�مج �لتدريب .. كل �شيء على 

مائدة �لتفاو�س. 
-خ�شمها  �ل��ه��ن��دي  �ل��ن��ف��وذ  تنامي  �لرئي�شية  باك�شتان  قلق  �أ���ش��ب��اب  وم��ن 
من  �الطل�شي  �شمال  حلف  ق��و�ت  �ن�شحاب  م��ع  �أفغان�شتان  يف  �لتقليدي- 
�لبالد هذ� �لعام. ودرب��ت �لهند مئات من ق��و�ت �الم��ن �الفغانية يف �طار 
�تفاق ثنائي. ويف وقت �شابق من �ل�شهر عر�س �جلي�س �لباك�شتاين برنامج 
لكن  قبل  �لعرو�س قدمت من  �الفغاين. ومثل هذه  تدريب على �جلي�س 

�الفغان رف�شوها و�شط �شكوك من �يو�ء ��شالم �باد ملتمردين �فغان.
وعر�س �لرئي�س �الفغاين �لذي توىل �ل�شلطة يف �شبتمرب �يلول دور� �كرب 

على �ل�شني كو�شيط يف مفاو�شات �ل�شالم مع حركة طالبان.

•• ا�صالم اباد-رويرتز:

ب���اأول زي���ارة دول��ة �إىل  �أ���ش��رف عبد �لغني  ق��ام �لرئي�س �الف��غ��اين �جل��دي��د 
�جلارتني  بني  �لعالقات  ال�شالح  يومني  ت�شتمر  رحلة  يف  �م�س  باك�شتان 

و�ز�لة ��شباب �نعد�م �لثقة بينهما.
حيث  �ملتبادلة  باالتهامات  و�فغان�شتان  باك�شتان  بني  �لعالقات  وت�شررت 
تقول كل دولة �ن �الخرى ت�شت�شيف وت�شجع متمردين معادين لها يعربون 

�حلدود وينفذون هجمات قاتلة.
�ملحادثات  �ن  �لباك�شتانية  �خلارجية  با�شم  �ملتحدثة  ��شالم  ت�شنيم  وقالت 
�لتي �شتجري بني �لرئي�س �الفغاين ورئي�س �لوزر�ء �لباك�شتاين نو�ز �شريف 
�لذي توىل �ل�شلطة �لعام �ملا�شي �شتكون و��شعة �لنطاق و�نها �شتتطرق �ىل 

•• بوغوتا-مدريد-وكاالت: 

�علنت حكومة بوغوتا �ن ��شر�ئيل 
�خلارجية  لوزيرة  �ل�شماح  رف�شت 
�لكولومبية ماريا �نغيال هولغوين 
�لغربية  �ل�شفة  �هلل يف  ر�م  بزيارة 
�ملحتلة للقاء نظريها �لفل�شطيني 
�وال  �ياها  مطالبة  �ملالكي،  ريا�س 

بزيارة �لدولة �لعربية.
ه��ول��غ��وي��ن ح��ال��ي��ا بجولة  وت���ق���وم 
يف �ل�شرق �الو���ش��ط وق��د رغبت يف 
من  �لغربية  �ل�شفة  �ىل  �لتوجه 
وطلبت  باملالكي  لالجتماع  �الردن 
��شر�ئيل  يف  �لكولومبية  �ل�شفارة 
منحها �ذنا بالعبور يف �لثالث من 

ت�شرين �لثاين نوفمرب.
يف  �لكولومبية  �خلارجية  وق��ال��ت 
�ال�شر�ئيلية  �ل�����ش��ل��ط��ات  �ن  ب��ي��ان 
و��شرتطت  �ذن���ه���ا  م��ن��ح  رف�����ش��ت 
لدخولها )�لوزيرة( �ىل ر�م �هلل �ن 

تزور ��شر�ئيل .
��شر�ئيل  �ن  �خل��ارج��ي��ة  و����ش��اف��ت 
�و�شحت �نها لن ت�شمح لهولغوين 
بالتوجه �ىل ر�م �هلل �ال بعد لقائها 
)�ال�شر�ئيلي(  �خل��ارج��ي��ة  وزي����ر 

�فيغدور ليربمان .
و�ث�����ر ك���ل ذل�����ك، �ل��ت��ق��ت �ل���وزي���رة 
�لفل�شطيني  نظريها  �لكولومبية 
�لعا�شر  يف  �الردن��ي��ة  �لعا�شمة  يف 

�ال�شبانية  �إي���ل���ب���اي�������س  ���ش��ح��ي��ف��ة 
)خ���ا����ش���ة(، �م�����س �جل��م��ع��ة، قالت 
�لناطقة  خ��ي��م��ي��ن��ي��ث،  ت���ري���ن���ي���د�د 
للعمال  �ال���ش��رت�ك��ي  �حل��زب  با�شم 
�الإ�شبان �ملعار�س يف جمل�س �لنو�ب 
عن �ل�شوؤون �خلارجية، �إن �لربملان 
���ش��ي�����ش��وت �ل���ث���الث���اء �مل��ق��ب��ل على 
باالعرت�ف  يق�شي  ق���ر�ر  م�شروع 

بدولة فل�شطني. 

وفق  نوفمرب،  �لثاين  ت�شرين  من 
�مل�شدر نف�شه.

م��ن ج��ه��ة �أخ����رى، ي��ع��ت��زم �لربملان 
�لثالثاء  �ل��ت�����ش��وي��ت،  �الإ����ش���ب���اين 
يق�شي  ق��ر�ر  م�شروع  على  �ملقبل، 
فل�شطني،  ب����دول����ة  ب�����االع�����رت�ف 
ب��ح�����ش��ب ت�����ش��ري��ح��ات مل�����ش��وؤول��ة يف 

�أكرب �أحز�ب �ملعار�شة يف �لربملان.
ن�شرتها  ل���ه���ا،  ت�������ش���ري���ح���ات  ويف 

و�أو�شحت �أن �ملو�فقة على م�شروع 
�ل����ق����ر�ر م����ن ق���ب���ل �ل����ربمل����ان يعد 
�الإ�شبانية  ل��ل��ح��ك��وم��ة  م��ن��ا���ش��دة 
�إج����ر�ء�ت،  ك��ي تقوم مب��ا يلزم م��ن 
�مل��و�ف��ق��ة لن  ت��ل��ك  �أن  �إىل  م�����ش��رية 
�أمام �حلكومة مهلة حمددة  ت�شع 

الإعالن �العرت�ف ر�شمياً.
�أك���د وزي���ر �خلارجية  م��ن ج��ان��ب��ه، 
�الإ����ش���ب���اين خ��و���ش��ي��ه م���ارج���اي���و، يف 

•• عوا�صم-وكاالت:

ذكرت و�شائل �عالم يف جنوب �ل�شود�ن �ن طائر�ت �شود�نية ق�شف جنوب 
حتاول  ح��دودي��ة  منطقة  يف  م��دن��ي��ني  �شتة  ج���رح  �ىل  �دى  مم��ا  �ل�����ش��ود�ن 
ب��ا���ش��م جي�س جنوب  �ل��ن��اط��ق  �خل��رط��وم �شحق ح��رك��ة مت���رد ف��ي��ه��ا. وق���ال 

�الربعاء يف  �لقيت  قنابل  �ن  �مل�شتقلة  �غري الذ�ع��ة مت��ازج  فيليب  �ل�شود�ن 
منطقة مابان يف والية �عايل �لنيل حيث جلاأ �كرث من 125 �لف �شخ�س 

فرو� من �ملعارك يف والية �لنيل �الزرق �ل�شود�نية �ملجاورة.
�ل�شود�ن  �ملبا�شرة بني وفدي حكومة  �ملفاو�شات  �م�س،  �نطلقت  ذلك،  �ىل 
و�حلركة �ل�شعبية قطاع �ل�شمال �ملتمردة على م�شتوى 7 +1 ، يف �لعا�شمة 

�الإثيوبية �أدي�س �أبابا.
وير�أ�س �الجتماع رئي�س �الآلية �الإفريقية، ثامبو �أمبيكي، ومب�شاركة �ملبعوث 
�خلا�س لالأمني �لعام لالأمم �ملتحدة �إىل كل من �ل�شود�ن وجنوب �ل�شود�ن، 
هيلي منغريو�س. وقال م�شدر مقرب من �لطرفني، يف ت�شريحات �شحفية 
ب�شروة  �ل�شمال  قطاع  �ل�شعبية  �حلركة  طالبت  هويته:  حجب  مف�شال 
�إ�شر�ك �جلبهة �لثورية )�ئتالف حلركات م�شلحة تقاتل �شد �حلكومة( يف 
�ملفاو�شات، كما �قرتحت �أن يت�شمن جدول �أجندة �ملفاو�شات بيان �التفاق 
�لذي تو�شلت �إليه �جلبهة �لثورية مع جلنة �حلو�ر 7+7 )ت�شم ممثلني 
�ل�شود�ين  �لرئي�س  دع���وة  قبلت  �ل��ت��ي  �ملعار�شة  و�أح����ز�ب  �حل��اك��م  للحزب 
للحو�ر(. كما طالبت باأن يكون �حلو�ر �شامال ولي�س جزئيا؛ ووقف �إطالق 

نار جزئي، وتاأجيل �النتخابات �ملقررة يف 2015، بح�شب �مل�شدر ذ�ته.
وتتم�شك �حلكومة بوقف �إطالق نار �شامل، وح�شر �أجندة �لتفاو�س حول 
�الأمن  جمل�س  ق��ر�ر  مبوجب  �الأزرق(  و�لنيل  ك��ردف��ان  )جنوب  �ملنطقتني 
مفاو�شات  �نتهت  حيث  م��ن  �ملبا�شرة  �مل��ف��او���ش��ات  وب��دء   ،2046 �ل���دويل 

ت�شع. وكان  �شبع نقاط من بني  باتفاق على  �أف�شت  �لتي  �ل�شابعة  �جلولة 
حكومة  وف���دي  رئي�شي  ب��ني  مبا�شر�  �جتماعا  �الأول  �أم�����س  عقد  �أمبيكي 
�للقاء، قال رئي�س وفد  �ل�شمال. وعقب  �ل�شعبية قطاع  �ل�شود�ن و�حلركة 
رئي�س  مع  لقاءه  �إن  غندور،  �إبر�هيم  �ملفاو�شات،  يف  �ل�شود�نية  �حلكومة 
خالله  ومت  �إيجابيا،  ك��ان  عرمان،  يا�شر  �ل�شمال،  قطاع  �ل�شعبية  �حلركة 
�التفاق على بدء �ملفاو�شات �ملبا�شرة بني �لوفدين �جلمعة . وكانت �جلولة 
�ل�شابعة من �ملفاو�شات بني �لطرفني �لتي �ختتمت يف �أدي�س �أبابا يف 2 �أيار 
مايو �ملا�شي، مثار خالف بينهما، ومت ترحيلهما �إىل �جلولة �لثامنة من 

�ملفاو�شات، وهما: وقف �إطالق �لنار، و�لو�شع �الإن�شاين.
�ل�شمال،  قطاع   - �ل�شعبية  �حلركة  تقاتل   ،2011 يونيو  حزير�ن  ومنذ 

�حلكومة �ل�شود�نية يف واليتي جنوب كردفان و�لنيل �الأزرق.
�لرئي�س  با�شو�،  �أبيودون  �ل�شود�نية  �خلارجية  ��شتدعت  �أخ��رى،  جهة  من 
و�الأمم  �الأف��ري��ق��ي  �الحت���اد  ب��ني  �مل�شرتكة  �ل�شالم  بعثة حفظ  ل���  ب��االإن��اب��ة 
�ملتحدة باإقليم د�رفور )يوناميد(؛ الإبالغه �حتجاجها على طريقة تعاطي 

�لبعثة مع مز�عم �غت�شاب 200 �مر�أة باإحدى قرى �الإقليم.
عقب  �شحفي  م��وؤمت��ر  يف  �الأزرق  �هلل  ع��ب��د  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  وك��ي��ل  وق���ال 
�الأخري  �أبلغ  �إنه  �م�س،  باخلرطوم، �شباح  �ل��وز�رة  با�شو� مبقر  ب�  �جتماعه 
��شتنكار حكومته، لطريقة تعاطي �لبعثة مع ق�شية ح�شا�شة، تلطخ �شمعة 

ن�شاء �لقرية وت�شر مب�شتقبلهن .

�جتماع عقده م�شاء �أم�س �خلمي�س 
�ل�شحفيني  يف مدريد مع جمعية 
�لباب  �أن  )م�شتقلة(،  �الأوروب��ي��ني 
بفل�شطني  �الع��رت�ف  �أم��ام  مفتوح 
�إ�شبانيا  ب��ني  ث��ن��ائ��ي  ب�شكل  دول����ًة 
مع  م�شبق  �ت��ف��اق  دون  وفل�شطني 
�إ�شر�ئيل على �أ�شا�س حل �لدولتني 
و�شائل  ع��ن��ه  ن��ق��ل��ت  م���ا  ب��ح�����ش��ب   ،

�إعالم حملية.
�ل�شروط  �أن  م���ارج���اي���و  و�أو�����ش����ح 
�لالزمة لهذ� �العرت�ف هي �أن يتم 
ذلك يف كنف �الحتاد �الأوروبي و�أن 
ت�شل مفاو�شات �ل�شالم بني طريف 
�إىل  و�إ���ش��ر�ئ��ي��ل(  �لنز�ع)فل�شطني 
طريق م�شدود ، م�شيفا �أن �لدولة 
جدوى  ذ�ت  �شتكون  �لفل�شطينية 
�لدولتني  عند تثبيت �حلدود بني 
�لفل�شطينيني  �ل��الج��ئ��ني  وع����ودة 

وحل �لنز�ع على �لقد�س .
ن��ق��ا���س جمل�س  �أن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
على  وت�شويته  �الإ���ش��ب��اين  �ل��ن��و�ب 
�لفل�شطينية  ب��ال��دول��ة  �الع����رت�ف 
ج���اء ب��ن��اء ع��ل��ى ط��ل��ب م��ن �حلزب 
�لرئي�شي  �مل���ع���ار����س  �ال����ش���رت�ك���ي 
 350 �أ���ش��ل  م��ن  م��ق��اع��د   110(
مقعد�ً يف �ملجل�س( تقليد� ملا قام به 
�لربملانني �لربيطاين و�الإيرلندي 
�لفرن�شي  �ل��ربمل��ان  به  �شيقوم  وم��ا 

نهاية �ل�شهر �جلاري.

التفجري  ي��دي��ن  ال��زي��اين 
االإره��اب��ي ال��ذي وق��ع اأم��ام 
طرابل�س يف  االإمارات  �صفارة 

•• الريا�س-وام:

�لتعاون  ملجل�س  �ل��ع��ام  �الأم���ني  د�ن 
�لدكتور  �ل��ع��رب��ي��ة  �خل��ل��ي��ج  ل����دول 
�لزياين  ر�����ش���د  ب���ن  ع��ب��د�ل��ل��ط��ي��ف 
ب�����ش��دة �ل��ت��ف��ج��ري �ل����ذي وق���ع �أم���ام 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت  �شفارة 
يوم  طر�بل�س  �لليبية  �لعا�شمة  يف 
�إن هذ�  �أم�س �الول. وقال �لزياين 
�لعمل �الإرهابي �جلبان يعد �نتهاكا 
���ش��اف��ر� ل��ك��ل �ل��ق��و�ن��ني و�الأع�����ر�ف 
�ل����دول����ي����ة و�����ش���ت���خ���ف���اف���ا ب��������اأرو�ح 
على  وت��ع��دي��ا  و�ملمتلكات  �الأب���ري���اء 
حرمة مقار �لبعثات �لدبلوما�شية. 
�إىل  للمجل�س  �ل��ع��ام  �الأم���ني  ودع���ا 
������ش�����رورة ت����ق����دمي م���رت���ك���ب���ي ه���ذ� 
وحماية  للعد�لة  �الإره��اب��ي  �لعمل 
وعدم  �لدبلوما�شية  �لبعثات  مقار 
لالأنظمة  وف���ق���ا  ل���ه���ا  �ل���ت���ع���ر����س 

و�لقو�نني �لدولية.

 31 يف  ك��وب��اين  �ىل  �لعر�قية  �لب�شمركة  ق��و�ت  دخ��ول 
ت�شرين �الول �كتوبر، �ال �ن �ملعارك �لعنيفة تركت مكانا 
ل ��شتباكات متقطعة ال �شيما يف و�شط �ملدينة وجنوبها، 

بينما �لدور �ال�شا�شي حاليا هو لعمل �لقنا�شة .
�البنية  ينت�شرون على كل  د�ع�س  �ن قنا�شة  و��شار �ىل 
�لتنظيم وعلى خطوط  ي�شيطر عليها  �لتي  �ملناطق  يف 

�لتما�س .
��شتعادو�  �مل��ق��ات��ل��ني �الك����ر�د  �ن  �ل��رح��م��ن  وي��وؤك��د ع��ب��د 
�مل���ب���ادرة، ل��ك��ن �ل��ت��ق��دم �ل���ذي حت���رزه ق���و�ت �لب�شمركة 
فاملعركة  �بنية،  �ح��ت��الل  ه��و  �ل�شعب  حماية  ووح���د�ت 
�خرى  ن��اج��ح��ة  �ىل عمليات  وي�����ش��ري   . ���ش��و�رع  م��ع��رك��ة 
ي��ق��وم ب��ه��ا �مل��ق��ات��ل��ون �الك����ر�د خ���ارج ك��وب��اين يف مناطق 
يتعذر عليه حر��شتها  د�ع�س لكن  تنظيم  �شيطر عليها 

•• بريوت-اأ ف ب:

بعد �شهرين على بدء هجومه على عني �لعرب �ل�شورية 
��شتنز�ف  ح��رب  يخو�س  �الإره��اب��ي  د�ع�����س  تنظيم  ب��ات 
مكلفة يف �مل��دي��ن��ة �ل��ت��ي ك��ان��ت ح��ت��ى ق��ب��ل وق���ت ق�شري 
مهددة بال�شقوط، يف ظل مقاومة �شر�شة من �ملقاتلني 
�الك����ر�د �مل��دع��وم��ني ب��غ��ار�ت �الئ��ت��الف �ل���دويل وقو�ت 

م�شاندة فعالة.
ويقول �خلبري �لفرن�شي يف �ل�شوؤون �ال�شالمية رومان 
كاييه لوكالة فر�ن�س بر�س تنظيم د�ع�س ي�شيطر على 
�كرث من ن�شف �ملدينة لكنه مل يعد يحرز تقدما. قبل 
��شابيع، كل �شيء كان يوؤ�شر �ىل �شقوط و�شيك لكوباين 

)عني �لعرب(، ومن �لو��شح �ليوم �نها لن ت�شقط .
�المريكي  �ملن�شق  ع��رب  �ك��ت��وب��ر،  �الول  ت�شرين   29 يف 
�لتنظيمات  ���ش��د  �ل�����دويل  �ل��ع��رب��ي  �الئ���ت���الف  حل��م��ل��ة 
بان  قناعته  عن  �آل��ن  ج��ون  �ملتقاعد  �جل��ر�ل  �ملت�شددة 
تنظيم  �ي���دي  يف  �ل�شقوط  و���ش��ك  على  لي�شت  ك��وب��اين 
د�ع�س ، وذلك بعد و�شول قو�ت �لب�شمركة �لعر�قية �ىل 

�ملدينة لدعم �ملقاتلني �الكر�د.
نقطة حتول،  ت�شهد  �ملعركة  �ن  �لوقت  ذل��ك  منذ  وب��د� 
وذلك بعد �يام على تعبري م�شوؤولني �مريكيني، وعلى 
�ل�شديد على  �وباما، عن قلقهم  �لرئي�س بار�ك  ر��شهم 
كوباين بينما كان �لرئي�س �لرتكي رجب طيب �ردوغان 

يوؤكد �ن كوباين على و�شك �ل�شقوط .
وبد�أ �لهجوم على عني �لعرب يف 16 �يلول �شبتمرب بعد 
�ملتطرف يف مناطق خمتلفة  للتنظيم  �شل�شلة جناحات 
نحو  �شريعا  �لتقدم  م��ن  �لتنظيم  ومتكن  �شوريا.  م��ن 
على  طريقه  يف  و��شتوىل  تركيا،  مع  �حلدودية  �ملدينة 
بنزوح  ت�شبب  ما  و�لبلد�ت،  �لقرى  من  و��شعة  م�شاحة 

ع�شر�ت �آالف �ال�شخا�س. يف �ل�شاد�س من ت�شرين �الول 
ك��وب��اين، ومت��ك��ن��و� من  �لتنظيم  دخ��ل مقاتلو  �ك��ت��وب��ر، 

�ل�شيطرة على �كرث من ن�شفها.
وي���ق���ول ك��اي��ي��ه وق���ع ت��ن��ظ��ي��م د�ع�������س يف ك��م��ني حمكم. 
نقطة  لي�شت  ك��وب��اين  �ن  �ع��ل��ن��ت  �مل��ت��ح��دة  ف��ال��والي��ات 
��شرت�تيجية يف نظرها. لكن �لو�قع �ن طائر�تها كانت 
كثفت غار�تها. ولي�س ��شهل على طائر�ت من ��شتهد�ف 
�ملقاتلون  ك���ان  �ن  ف��م��ا   . �ل�����ش��ك��ان  م���ن  ف��رغ��ت  م��دي��ن��ة 
عنا�شر  فيه  ويرتكون  مبنى  على  ي�شتولون  �ملت�شددون 
�ملبنى  �الئتالف ويق�شف  حلمايته، حتى ي�شل طري�ن 

ويقتل عدد� كبري� من �مل�شلحني.
من  �ي�شا  لكنهم  ���ش��وري��ون،  �مل��ت�����ش��ددون  �لباحث  وق���ال 
بالقتال.  متمر�شون  وب��ال��ت��ايل،  و�ل�شي�شان،  �الوزب����ك 
عدد �لقتلى بني �ملت�شددين هو �شعف عدد �لقتلى بني 
حلقوق  �ل�����ش��وري  �ملر�شد  وبح�شب   . �الك���ر�د  �ملقاتلني 
�الن�شان، قتل يف معركة عني �لعرب 609 عنا�شر من 
تنظيم د�ع�س و363 عن�شر� من وحد�ت حماية �ل�شعب 
�لكردية، و24 مدنيا. وفوجىء �لتنظيم �لذي كان يرى 
قبل  حتى  تفرغ  و�ل��ع��ر�ق(  �شوريا  )يف  و�جلبهات  �مل��دن 
تر�شانته من  وقوة  يثريه  �لذي  �لرعب  نتيجة  و�شوله 

�ال�شلحة و�لذخائر، مبقاومة عني �لعرب �ل�شر�شة.
ويقول مدير �ملر�شد ر�مي عبد �لرحمن نفذ �لتنظيم 
بني  م�شاحتها  ت��رت�وح  مدينة  يف  �نتحارية  عملية   23
�ال�شتيالء  م��ن  يتمكن  ومل  ك��ي��ل��وم��رت�ت  و�شبعة  �شتة 

عليها. ماذ� ميكنه �ن يفعل بعد؟ .
�ل��ت��ن��ظ��ي��م مل ي��ع��د ي��ح�����ش��د قو�ت  وي�����ش��ي��ف �ل���و�ق���ع �ن 
بالكثافة نف�شها ومل يعد يركز على �ملدينة �لتي حتولت 

�ملعركة فيها بالن�شبة �ليه �ىل حرب ��شتنز�ف .
منذ  ك��ث��ري�  �الر����س  على  �خلريطة  تتغري  مل  ويو�شح 

ب��ق��و�ت م��ك��ث��ف��ة، م��ع��ت��رب� �ن ه���ذه �ل��ع��م��ل��ي��ات ت��زي��د من 
�رباك �لتنظيم ومن توتره . نتيجة ذلك، يخل�س مدير 
�ملر�شد �ىل �ن �ال�شلحة �لتي دخلت لالكر�د و�ملقاتلون 
�لذين و�شلو� �ىل كوباين وت�شليط �ال�شو�ء �العالمية 
�ل��ع��امل��ي��ة ع��ل��ى �مل��دي��ن��ة ك��ل ذل���ك رف���ع م��ع��ن��وي��ات �الك���ر�د 
و�شاهم يف �شمودهم، وجعل �شقوط �ملدينة م�شتبعد� �ال 

يف حال ح�شول مفاجاآت .
150(، كان  �لعر�قيني )عددهم  �ملقاتلني �الكر�د  قبل 
عدد من عنا�شر �جلي�س �ل�شوري �حلر �ن�شم �ي�شا �ىل 
�ملقاتلني �شد �لتنظيم د�خل كوباين، لي�شل عدد هوؤالء 
�ل�شحايف  يقول  ما  بح�شب  ح��و�ىل مئة،  �ىل  �ملدينة  يف 
�ل���ك���ردي ف��ره��اد �ل�����ش��ام��ي �مل��ق��رب م��ن وح����د�ت حماية 

�ل�شعب .
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اإ�صبانيا تبدي قلقها حيال الو�صع االإن�صاين يف �صوريا
•• مدريد-وام: 

جارثيا  مانويل  خو�شيه  �ال�شباين  �خلارجية  وزي��ر  �أب��دى 
مارجايو خالل لقائه يف مدريد ممثلي �ملعار�شة �ل�شورية 
قلق حكومة ب���الده ح��ي��ال �ل��و���ش��ع �الن�����ش��اين يف ���ش��وري��ا . 
“�ملخيف”  �الن�شاين  �لو�شع  �إىل  مارجايو  جارثيا  و�أ�شار 
و�الن��ت��ه��اك��ات حلقوق �الن�����ش��ان �جل��وه��ري��ة و�ل��ع��دد �لكبري 
ل��الج��ئ��ني و�ل���ن���ازح���ني يف ���ش��وري��ا ب��ح�����ش��ب ب���ي���ان ل�����وز�رة 
�خل��ارج��ي��ة. و����ش��ت��ق��ب��ل وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �م�����س يف مدريد 
�شل�شلة  ي�����ش��ارك��ون يف  �ل��ذي��ن  �ل�����ش��وري��ة  �مل��ع��ار���ش��ة  ممثلي 
�ل�شهور  خ��الل  قرطبة”  “جمموعة  تنظمها  �جتماعات 

�الخرية باإ�شبانيا. ومن بني �مل�شاركني يف �الجتماع ممثلون 
�ملعار�شة  لقوى  �لوطني  �لتحالف  �ل��دروز ف�شال عن  عن 
ل�����وز�رة �خلارجية  �ل�����ش��وري��ة. وب��ح�����ش��ب ت��ق��ري��ر  و�ل���ث���ورة 
و�لتعاون فاإن جارثيا مارجايو �أ�شار �إىل �أن �إ�شبانيا �شاهمت 
يورو  مليون   8.8 مببلغ  ل�شوريا  �الإن�شانية  �مل�شاعد�ت  يف 
ب�3.25  �ل��ع��ام  ه��ذ�  تعهد�ت  ولديها   2013 نهاية  حتى 
م��ل��ي��ون �إ���ش��اف��ي��ة. و����ش���دد ع��ل��ى ����ش���رورة �ل��ب��ح��ث ع���ن حل 
ي�شتند �إىل /�تفاق �شيا�شي بني �حلكومة و�ملعار�شة/ وفقا 
تدعو  و�ل��ت��ي   2012 جنيف  يف  عليها  �مل��ت��ف��ق  للمعايري 
توفري  على  ق���ادرة  �نتقالية  حكم  هيئة  الإن�شاء  �لطرفني 

حميط حيادي القامة �نتخابات حرة ونزيهة. 

بوكو حرام ت�صيطر على مدينتني جديدتني يف نيجرييا

بوتني يوبخ اأمريكا على العقوبات

•• عوا�صم-وكاالت:

�لتحالف  �أمريكية  �شحف  تناولت 
د�ع�س  ت��ن��ظ��ي��م  مل���و�ج���ه���ة  �ل������دويل 
ب��ع�����ش��ه��ا �إىل  �الإره�����������اب، و�أ������ش�����ار 
ع����زم �أم����ريك����ا �إر�����ش����ال م���زي���د من 
للعر�ق،  �لع�شكريني  �مل�شت�شارين 
�أخ����رى الح��ت��م��ال �عتبار  و�أ����ش���ارت 
و����ش��ن��ط��ن �ل��ن��ظ��ام �ل�����ش��وري جزء� 
�شحيفة  �أ�شارت  فقد  �حلملة.  من 
رئي�س  �أن  �إىل  ب��و���ش��ت  و����ش��ن��ط��ن 
هيئة �الأرك��ان �الأمريكية �مل�شرتكة 
�جل�����ر�ل م���ارت���ن دمي��ب�����ش��ي �شرح 
����ش��ت��م��اع يف  �أث��ن��اء جل�شة  �ل��ب��ارح��ة 
�إر�شال  �شيدر�س  ب��اأن��ه  �لكونغر�س 
�لع�شكريني  �مل�شت�شارين  �ملزيد من 

�الأمريكيني �إىل �لعر�ق.
ه�������وؤالء  م���ه���م���ة  �أن  و�أو������ش�����ح�����ت 
مر�فقة  على  تقت�شر  �مل�شت�شارين 
ب��ري��ة، وذل���ك يف  ق���و�ت عر�قية  �أي 
م�شلحي  مل��و�ج��ه��ة  ت��ق��دم��ه��ا  ح����ال 
م���ن���اط���ق مثل  د�ع���������س يف  ت��ن��ظ��ي��م 
للحدود  �مل��ح��اذي��ة  تلك  �أو  �ملو�شل 
�لتحالف  مل�شاعدة  وذلك  �ل�شورية، 

يف توجيه �ل�شربات �جلوية.
وزير  �إىل  �ل�شحيفة  ن�شبت  ك��م��ا 
�ل���دف���اع �الأم����ريك����ي ت�����ش��اك هيغل 
�ل�شربات  تكثيف  �شيتم  �إن��ه  �لقول 
�جلوية �شد مو�قع لتنظيم د�ع�س 
ق�����در�ت �لقو�ت  ي��زي��د م���ن  ب�����ش��ك��ل 
�ل��ع��ر�ق��ي��ة وي��ج��ع��ل��ه��ا ت��ت��ح��ول �إىل 

�لهجوم.
دميب�شي  �أن  �ل�شحيفة  و�أ���ش��اف��ت 
�ل���ك���ون���غ���ر����س على  وه���ي���غ���ل ح���ث���ا 
بقيمة  �إ�شايف  متويل  على  �ملو�فقة 
للحملة  دوالر  م����ل����ي����ار�ت   5.6
دميب�شي  و�أن  د�ع�����س،  تنظيم  �شد 
 80 �إىل  �ل��ع��ر�ق يحتاج  ب��اأن  �شرح 
�أل�����ف ج���ن���دي م�����درب ب�����ش��ك��ل جيد 
م��ن �أج���ل ����ش��ت��ع��ادة �مل��و���ش��ل وبقية 
�شيطرة  �ل��و�ق��ع��ة حت��ت  �الأر�����ش���ي 
تنظيم د�ع�س، و�أ�شاف �أن �لواليات 
بر�مج  لتنفيذ  �لطريق  يف  �ملتحدة 

تدريب �لقو�ت �لعر�قية.

�ل�شحيفة  �أ�����ش����ارت  �ل�����ش��ي��اق،  ويف 
جلنة  �أم�����ام  ����ش���رح  ه��ي��غ��ل  �أن  �إىل 
�لرئي�س  باأن  �لكونغر�س  يف  �لدفاع 
جزء�  يعترب  �الأ���ش��د  ب�شار  �ل�شوري 
م��ن �جل��ه��ود �ل��ر�م��ي��ة �إىل �إحل���اق 
�ل��ه��زمي��ة ب��ت��ن��ظ��ي��م د�ع�������س، وذلك 
حتدد  �نتقالية  حكومة  خ��الل  من 

م�شتقبل �شوريا.
عملة  �أن  �عترب  هيغل  �أن  و�أ�شافت 
�الإط���اح���ة ب��ن��ظ��ام �الأ���ش��د ال تعترب 
د�ع�س  تنظيم  الإ���ش��ع��اف  ���ش��م��ان��ة 
يف  �الأخ��رى  �ملت�شددة  و�لت�شكيالت 
�أن  �إىل  �ل�شحيفة  و�أ�شارت  �شوريا. 
ت�شريحات هيغل تاأتي بعد �شاعات 
ع��ل��ى ط��ل��ب �ل��رئ��ي�����س �الأم���ريك���ي 
ب�����ار�ك �أوب���ام���ا م���ن �إد�رت������ه �إع����ادة 
يتعلق  فيما  ب���الده  �شيا�شة  تقييم 

باالأزمة �ل�شورية.
�شحيفة  �أ�������ش������ارت  ج���ان���ب���ه���ا  م����ن 
�أوب���ام���ا  �أن  �إىل  ت���امي���ز  و����ش��ن��ط��ن 
�عتمد �إر�شال 3100 من �خلرب�ء 
�إىل  �الأم����ريك����ي����ني  �ل���ع�������ش���ك���ري���ني 
م�شت�شارين  ي�شمون  وهم  �لعر�ق، 
ومدربني وقو�ت م�شاندة، و�أن هذه 

�ل�شهر  نهاية  يف  �لتدريب  برنامج 
�ملقبل يف مركز تدريب �جلندرمة يف 

�قليم ��شكي�شهر و�شط �النا�شول.
ووف��ق��ال مل�����ش��ادر ، ف���ان م��ن �ملقرر 
�شوري  مقاتل  �لفي  نحو  م�شاركة 
يكون  و���ش��وف  ع�شكري  ت��دري��ب  يف 
تركز �لتدريب على حمافظة حلب 
�شمال غرب �شورية �لتي حتا�شرها 
قو�ت �لرئي�س �ل�شوري ب�شار �ال�شد 
، مما �دى �ىل حتذير�ت من جانب 

�حلكومة �لرتكية.
ق�شية  �ن  �ل�������ش���ح���ي���ف���ة  وق�����ال�����ت 
�خ����رى يف ج����دول �الع���م���ال �شوف 
وح��دة �حلماية  ق��و�ت  ب�شم  تتعلق 
�ل�����ش��ع��ب��ي��ة �ل���ك���ردي���ة �ل�������ش���وري���ة يف 
حما�شا  �نقرة  والت��ب��دي  �لتدريب. 
ل���ف���ك���رة ت����دري����ب ع���ن���ا����ش���ر وح����دة 
�حلماية �ل�شعبية �لكردية �ل�شورية 
النها تعتربها تابعة حلزب �لعمال 

�لكرد�شتاين �ملحظور ن�شاطه.
ت���رك���ي���ا الت���������ش����ارك يف  �ن  ي����ذك����ر 
تقوده  �ل�����ذي  �ل������دويل  �ل��ت��ح��ال��ف 
للت�شدي  �مل����ت����ح����دة  �ل�������والي�������ات 
ي�شيطر  �ل������ذي  د�ع���������س  ل��ت��ن��ظ��ي��م 

مو�جهات  يف  ت�شرتك  ل��ن  �ل��ق��و�ت 
م�شلحي  ����ش���د  م���ب���ا����ش���رة  ق��ت��ال��ي��ة 

تنظيم د�ع�س.
يف غ�شون ذلك، يجتمع م�شوؤولون 
�ملتحدة  �ل���والي���ات  م��ن  ع�شكريون 
�لثالثة  ل��ل��م��رة  �ن���ق���رة  يف  وت��رك��ي��ا 
ب�����ش��ان ت�شليح  م��ن��اق�����ش��ات  الخ��ت��ت��ام 
�ملعار�شة  جم���م���وع���ات  وت����دري����ب 

�مل�شلحة �ملعتدلة �ل�شورية .
�لرتكية  ح��ري��ت  �شحيفة  وذك����رت 
�ن  �م�����س  �الل���ك���رتوين  موقعها  يف 
�مل�شتوى من  وفود ع�شكرية رفيعة 
مقر  يف  يجتمعون  �ل��دول��ت��ني  كلتا 
هيئة �الرك����ان �ل��ع��ام��ة �ل��رتك��ي��ة يف 
�نقرة ل�شياغة �لتفا�شيل �خلا�شة 
�مل�شلحة  �مل���ج���م���وع���ات  ب���ت���دري���ب 
�شد  تقاتل  �لتي  �ل�شورية  �ملعتدلة 

تنظيم د�ع�س �الإرهابي .
يتخذ  �ن  �ملتوقع  م��ن  �ن  و��شافت 
�جل��ان��ب��ان خ���الل �الج��ت��م��اع قر�ر� 
�لذين  �مل�شلحني  ب�شان عدد  نهائيا 

�شوف يتم تدريبهم يف تركيا.
�الجتماعات  يف  �ن���ه  �إىل  و�����ش���ارت 
�ل�شابقة، كان من �ملقرر �ن ينطلق 

لتحتفظ باوكر�نيا حتت نفوذها .
ب��ح��اج��ة �ىل  �ن رو����ش���ي���ا  و�ع���ت���رب 
�نت�شار ع�شكري يف �ملنطقة الحتو�ء 
وهم  �النف�شاليني  �لقادة  حما�شة 
�شقور م�شتعدون للذهاب �ىل �بعد 
من بوتني و قرع �ل�شيوف �شروري 
حماولة  عن  �وكر�نيا  ل��ردع  �ي�شا 

��شتعادة تلك �الر��شي .
و�ع�����رب م�����ش��وؤول �م��ن��ي �وك����ر�ين 

كبرية  و���ش��ائ��ل  ويقت�شى  و�ل��ع��ت��اد 
لالحتفاظ بذلك �ملمر.

كلم   250 ي��ب��ل��غ  ط��ول��ه  �ن  وق����ال 
كلم  �رب��ع��ني  �الق���ل  على  ويلزمهم 
عر�شا، �ي م�شاحة ع�شرة �الف كلم 
م��رب��ع. ول��ل�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى منطقة 
ع�شرين  ب��ني  م��ا  ن�شر  يجب  كهذه 
�ىل ثالثني �لف جندي با�شتمر�ر، 

وذلك كثري .

����ش��م��ه، عن  كبري طالبا ع��دم ذك��ر 
ي�شنه  ق����د  ه���ج���وم  م����ن  خم������اوف 
�مل���ت���م���ردون ال���ش��ت��ع��ادة م��ن��اط��ق يف 
دونيت�شك ولوغان�شك قبل �لزحف 
نحو �جلنوب �لغربي يف �جتاه �شبه 
رو�شيا  �شمتها  �لتي  �لقرم  جزيرة 

يف �ذ�ر مار�س.
ل��ك��ن ه����ذ� �الح���ت���م���ال �الخ�����ري يف 
�جلنود  م���ن  �ل��ك��ث��ري  �ىل  ح���اج���ة 

�شورية  يف  �شا�شعة  م�شاحات  على 
ت��رك��ي��ا �ربعة  و�ل���ع���ر�ق . وو���ش��ع��ت 
وهى  للتحالف  لالن�شمام  �شروط 
�عالن منطقة حظر جوي، و�إقامة 
�ملعار�شني  وتدريب  �آمنة،  منطقة 
بال�شالح،  وت��زوي��ده��م  �ل�����ش��وري��ني 
ع��م��ل��ي��ة �شد  ���ش��ن  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة 

قو�ت �لرئي�س �الأ�شد نف�شه .
�لو�شطى  �ل��ق��ي��ادة  �أعلنت  ميد�نياً 
مقاتالت  �أن  �الأم���ريك���ي  للجي�س 
�أم��ريك��ي��ة �أغ���ارت على م��ا ت��ع��رف ب� 
�الأول  �أم�������س  جم��م��وع��ة خ��ر����ش��ان 
�لعقيد  �ملتحدث  وق��ال  ���ش��وري��ا.  يف 
�ل�شحافة  ل��وك��ال��ة  ر�ي���در  ب��ات��ري��ك 
�ل��ف��رن�����ش��ي��ة مي��ك��ن��ن��ا �ل���ت���اأك���ي���د �أن 
�ل��ط��ري�ن �الأم��ريك��ي ���ش��رب هدفا 
مرتبطا  �شابق  وق��ت  يف  ���ش��وري��ا  يف 
ب�����ش��ب��ك��ة م���ن ع��ن��ا���ش��ر ���ش��اب��ق��ني يف 
�لقاعدة ي�شمون جمموعة خر��شان 
�شد  خ��ارج��ي��ة  لهجمات  تعد  �ل��ت��ي 

�لواليات �ملتحدة وحلفائها .
بتفا�شيل  �الإدالء  �ملتحدث  ورف�س 
�ل��غ��ارة �جل��وي��ة، لكنه  ع��ن  �إ�شافية 
�لتد�بري  كل  �تخاذ  �شنو��شل  ق��ال 
م�شاريع  ل��ت��ف��ك��ي��ك  �ل�������ش���روري���ة 
�ملتحدة  �لواليات  على  �الع��ت��د�ء�ت 
�لواليات  ����ش��ت��ه��دف��ت  �أن  و���ش��ب��ق   .
�ملتحدة جمموعة خر��شان مرتني، 
�الأوىل يف �شبتمرب �أيلول �ملا�شي يف 
م�شتهل حملة �ل�شربات �جلوية يف 
و�لتي  د�ع�����س  تنظيم  �شد  ���ش��وري��ا 
�ل�����ش��ه��ر ذ�ت����ه،  23 م���ن  ب������د�أت يف 
و�ل��ث��ان��ي��ة �الأ����ش���ب���وع �مل��ا���ش��ي حني 
��شتهدف �لطري�ن �الأمريكي خبري 
�ملجموعة  يف  �لفرن�شي  �ملتفجر�ت 

د�فيد دروغون.
و�إ�شافة �إىل هذه �ل�شربات �لثالث 
ركز   ، خ���ر�����ش���ان  ����ش���د جم���م���وع���ة 
�لواليات  بقيادة  �ل��دويل  �لتحالف 
�ملتحدة غار�ته على تنظيم �لدولة 
يف �ل����ع����ر�ق و����ش���وري���ا ب�����ش��ن��ه �أك���رث 
بدء  منذ  جوية  �شربة   800 م��ن 
�لثامن من  �ل��ع��ر�ق يف  �ل��غ��ار�ت يف 

�أغ�شط�س �آب �ملا�شي.

•• عوا�صم-وكاالت:

�لربيطاين  �ل������وزر�ء  رئ��ي�����س  ق���ال 
ديفيد كامريون �م�س �ن ت�شرفات 
رو����ش���ي���ا يف ����ش���رق �وك����ر�ن����ي����ا غري 
م���ق���ب���ول���ة وق������د ت����دف����ع �ل����والي����ت 
�مل��ت��ح��دة و�الحت�����اد �الوروب������ي �يل 
ف��ر���س �مل��زي��د م��ن �ل��ع��ق��وب��ات على 

مو�شكو.
و�أبلغ كامريون موؤمتر� �شحفيا يف 
مدينة كانبري� �ال�شرت�لية مازلت 
ويدركو�  �ل��رو���س  يتعقل  ب��اأن  �آم��ل 
ي�شمحو�  �ن  ع��ل��ي��ه��م  ي��ج��ب  �ن��ه��م 
الوكر�نيا بان تتطور كبلد م�شتقل 

وحر .. حر يف تقرير خيار�ته. 
�ت��خ��ذت رو�شيا  �إذ�  ق��ائ��ال  و����ش��اف 
نهجا �إيجابيا جتاه حرية �وكر�نيا 
وت�����ش��رف��ت مب�����ش��وؤول��ي��ة ف��ان��ن��ا قد 
�إذ�  �ل��ع��ق��وب��ات..  ت��ل��ك  رف���ع  ن�شهد 
و����ش��ل��ت رو���ش��ي��ا دف���ع �الم�����ور �يل 
�ال����ش���و�أ ع��ن��دئ��ذ ف��ان��ن��ا ق���د ن�شهد 
زي��ادة يف تلك �لعقوبات.. ذلك هو 

�المر بب�شاطة. 

باإر�شال  رو�شيا  �وك��ر�ن��ي��ا  و�إت��ه��م��ت 
�ملتمردين  مل�شاعدة  و��شلحة  جنود 
�النف�شاليني يف �شرق �لبالد ل�شن 
هجوم جديد يف �شر�ع �أودى بحياة 

�كرث من 4000 �شخ�س.
رو�شيا  �ملتحدة  �ل��والي��ات  وح���ذرت 
م��ن �ن �ل��غ��رب ق��د ي��ف��ر���س عليها 
�ملزيد من �لعقوبات عن ت�شعيدها 

�لع�شكري لالأزمة.
ياأتي ذلك فيما ر�أى خرب�ء دوليون 
بر�س  وكالة فر�ن�س  يف حديث مع 
�ن �لهجوم �لع�شكري �لو��شع �لذي 
�شرق  يف  �ل���دويل  �ملجتمع  يخ�شاه 
�وكر�نيا، لي�س مرجحا مع �قرت�ب 

ف�شل �ل�شتاء.
��شتعال  م���ن  �مل���خ���اوف  ي��ع��زز  وم���ا 
�لثقيلة  �لع�شكرية  �لقو�فل  تز�يد 
�ل�����ت�����ي �����ش����وه����دت خ�������الل �الي�������ام 
ي�شيطر  �لتي  �ملناطق  يف  �الخ���رية 
لرو�شيا  �مل��و�ل��ون  �ملتمردون  عليها 
وتكثيف �لق�شف �ملدفعي من حول 

معقلهم يف دونيت�شك.
�الربعاء  �مل��ت��ح��دة  �المم  و�ع���رب���ت 

و�كد �لباحث �لفرن�شي �ن �لهدف 
�لدبابات و�ل�شاحنات  من حتركات 
و�ملد�فع موؤخر� - وتعزيز�ت لي�شت 
كثيفة كما يقال و�لتي جتري من 

�لطرفني - دفاعي ��شا�شا.
ويثري م�شدر �لتجهيز�ت �ملجهولة 
�ل��ه��وي��ة �ن��ق�����ش��ام��ا يف �ل���غ���رب ويف 
رو�شيا �للذين مير�ن حاليا باأخطر 
ن��ه��اي��ة �حل���رب �لباردة  �زم���ة م��ن��ذ 
بينما يقول حلف �شمال �الطل�شي 
وجتهيز�ت  ق������و�ت  �ن���ه���ا  وك���ي���ي���ف 
تدخل  �ي  مو�شكو  وتنفي  رو�شية 

ع�شكري يف جارتها.
�ملحلل  ف��ي��ل��غ��ي��ن��ه��وي��ر  ب��اف��ل  وق����ال 
�لع�شكري �مل�شتقل يف مو�شكو هناك 
ح���رب م��و�ق��ع و����ش��ت��ن��ز�ف ح��ال��ي��ا ، 
م�شيفا كي ت�شن عملية كبرية �نت 
يف حاجة �ىل �الف �لدبابات ولي�س 

هناك �لكثري على �الر�س �ليوم.
تقع  �ن  مي���ك���ن  ن���ظ���ري���ا  و������ش����اف 
ع��م��ل��ي��ات ك��ب��رية م��ط��ل��ع �ل�����ش��ن��ة يف 
�شباط  �و  ي��ن��اي��ر  �ل���ث���اين  ك���ان���ون 
فرب�ير، لكنني ��شك �ن تقع خالل 

عن خم��اوف من �لعودة �ىل حرب 
�المن  �قرت منظمة  بينما  �شاملة 
و�لتعاون يف �وروبا �ملكلفة مر�قبة 
تطبيق �لهدنة �ملوقعة يف �خلام�س 
�جلي�س  ب��ني  �شبتمرب  �ي��ل��ول  م��ن 
�الوك�������ر�ين و�الن��ف�����ش��ال��ي��ني على 
ب��ان تلك  �ل��ي��وم نف�شه  �الر����س، يف 

�لهدنة ��شبحت وهما.
هجوما  �ن  ي����رون  �خل�����رب�ء  ل��ك��ن 
و�����ش���ع �ل��ن��ط��ق ل��ي�����س و���ش��ي��ك��ا الن 
�لقو�ت  والن  منا�شبا  لي�س  �ملو�شم 

�ملتو�جهة لي�شت كافية.
وقال فيليب ميغو مدير �البحاث 
�ل���دول���ي���ة  �ل����ع����الق����ات  يف م���ع���ه���د 
و�ال�شرت�تيجية يف باري�س ال �شيء 
ينويان  �مل��ع�����ش��ك��ري��ن ال  ب���ان  ي��ن��ذر 
حماولني  �لدفئ  يف  �ل�شتاء  ق�شاء 
�الح���ت���م���اء م���ن م���ف���اج���اأة ���ش��ي��ئ��ة . 
�لتجربة  من  تعلمنا  كما  و����ش��اف 
ق��ب��ل م��ئ��ة ���ش��ن��ة، ه���ذه �ل��ف��رتة من 
�ل�������ش���ن���ة م���الئ���م���ة ل���الخ���ت���ب���اء يف 
�خلنادق و�لتح�شينات و�ال�شتعد�د 

ال�شتئناف �لعلميات يف �لربيع .

�ل�����ش��ت��اء، ب��ل يف �ل��رب��ي��ع . و�ك���د �ن 
�الر��شي مليئة باالوحال يف �شمال 
دون��ي��ت�����ش��ك ح���ال���ي���ا م����ا ق����د يعقد 
�الم��ور ال �شيما �ن رو�شيا ال تريد 
�ىل  ود�م  طويل  ن��ز�ع  يف  �الن�شياق 
يف  �لر�غبني  �النف�شاليني  جانب 

�ملو�جهة.
يف  كوهرت  ناتا�شا  �لباحثة  وقالت 
�نها ال ترجح  كينغز كوليج بلندن 
�ن�����دالع ح����رب، ب���ل ت���رى يف ح�شد 
للتخويف  تكتيكا  �حل��ايل  �ل��ق��و�ت 
للقول  وطريقة  مو�شكو  قبل  م��ن 
ل��ل��د�خ��ل �ن���ه ي��ج��ب �ال���ش��ت��م��ر�ر يف 

موقف مت�شدد .
م���ن ج��ان��ب��ه �ع���ت���رب م���دي���ر �ملعهد 
�ل�����رو������ش�����ي مل���ج���م���وع���ة �خل�������رب�ء 
كالت�شيف  كون�شتنتان  �ل�شيا�شيني 
رو�شيا  م�����ش��ل��ح��ة  م���ن  ل��ي�����س  �ن����ه 
�النتقال من نز�ع ن�شف جممد �ىل 
مرحلة �شاخنة و هدف رو�شيا هو �ن 
دونيت�شك  جتعل )من جمهوريتي 
قطع  �النف�شاليتني(  ولوغان�شك 
�شعيفة  �وك���ر�ن���ي���ا  ع���ن  منف�شلة 

اأنقرة ووا�شنطن تدر�شان تدريب املعار�شة ال�شورية 

هيغيل يعترب االأ�صد جزءًا من اجلهود الإ�صعاف داع�س

كامريون يلوح بعقوبات جديد على رو�شيا يف حال الت�شعيد

خرباء ي�صتبعدون هجومًا ع�صكريًا وا�صعًا يف اأوكرانيا

ال�صني تثري م�صاألة طائرات التج�ص�س االأمريكية 
•• وا�صنطن-رويرتز:

�ل�شني  �ن  �لبنتاجون  �المريكية  �ل��دف��اع  وز�رة  قالت 
�لتج�ش�س  بطائر�ت  �خلا�شة  �ل�شائكة  �لق�شية  �أث���ارت 
هذ�  متخ�شت  حم��ادث��ات  خ��الل  �الأمريكية  �لع�شكرية 
�ال�شبوع عن �تفاقات لتقلي�س �لتوتر�ت بني �جلي�شني 

�المريكي و�ل�شيني.
وت����ربز �مل���ح���ادث���ات �ل��ت��ي ج����رت يف �ج��ت��م��اع��ات مغلقة 
تقوم  �ل��ت��ي  �ال���ش��ت��ط��الع  م��ه��ام  م��ن  �ل�����ش��ني  ح�شا�شية 

بو�شيدون  بي-8  �الم��ري��ك��ي��ة  �لتج�ش�س  ط��ائ��ر�ت  ب��ه��ا 
وبها  هاينان  جزيرة  ق��رب  خا�شة  �الخ��رى  و�لطائر�ت 

قاعدة كربى للغو��شات �ل�شينية.
طر�ز  من  لطائرة  �ل�شني  مطاردة  و��شنطن  وو�شفت 
بي-8 يف �الجو�ء �لدولية قرب هاينان يف �غ�شط�س �ب 

بانها خطرية.
�التفاقات  عن  �أوباما  ب��ار�ك  �المريكي  �لرئي�س  و�أعلن 
�لع�شكرية مع �ل�شني يوم �الربعاء بعد �جتماع قمة مع 

�لرئي�س �ل�شيني �شي جني بينغ يف بكني.

اتفاق على رئي�س حكومة مدين يف بوركينا فا�صو 
•• واجادوجو-د ب اأ:

ذكرت تقارير �إعالمية �م�س �أن �أحز�ب �ملعار�شة وممثلني عن �جلي�س وزعماء دينيني يف بوركينا فا�شو تو�شلو� �إىل �تفاق ب�شاأن ت�شكيل 
حكومة �نتقالية ت�شتمر عاما و�حد� برئا�شة رئي�س مدين.

وجرى �لتو�شل �إىل �التفاق م�شاء �أم�س �الأول بعد �أ�شبوعني من �الطاحة بالرئي�س بليز كومباوري ويتوقع �نتخاب رئي�س مدين من 
قبل جممع �نتخابي.

ونقل موقع ليفا�شو دوت نت �اللكرتوين عن �لزعيم �لع�شكري �إ�شحاق زيد� قوله �إن رئي�شا �شيا�شيا رمبا ينحاز �إىل حزبه �أو حزب �آخر 
متحالف معه �أثناء �العد�د لالنتخابات �ملقررة خالل عام.

وقالت �إذ�عة فرن�شا �لدولية �إن �لرئي�س �شيعني رئي�شا للوزر�ء �لذي ميكن �أن يكون من �جلي�س. و�شيعني رئي�س �لوزر�ء حكومة مكونة 
من 25 فرد�. وين�س �مليثاق �النتقايل على ت�شكيل برملان مكون من 90 نائبا يخ�ش�س فيه 25 مقعد� للجي�س.

�لتوقيع  �ملقبلة �شتكون  �إن �خلطوة  �ملعار�شة زيفريين ديابري  �لهيئات �النتقالية. وذكر زعيم  �أي جدول زمني لت�شكيل  ومل يتحدد 
�لر�شمي على �مليثاق.

•• كانو-اأ ف ب:

على  ح��ر�م  بوكو  جماعة  مقاتلي  م��ن  مئات  ��شتوىل 
ميلي�شيا  جنحت  بعدما  �د�م����او�  والي���ة  يف  مدينتني 
حملية يف ���ش��ده��م م��ن و�ح����دة م��ن �ك���رب م���دن هذه 
�فاد  ح�شبما  نيجرييا،  ���ش��رق  �شمال  �ل��و�ق��ع  �ل��والي��ة 

�شكان لوكالة فر�ن�س بر�س.
و�قرتب���و�  وغومبي  هونغ  على  �ملت�شددون  و�ش����يطر 
�ل��ت��ي تبعد حو�ىل  �ل��والي��ة  ي��وال عا�شمة  ب��ذل��ك م��ن 
موبي  م��ن  طرده������م  ب��ع��د  وذل����ك  ك��ي��ل��وم��رت،  مئ������ة 
قب����ل  عليها  و��ش�����تولو�  جتاري��ا  مرك�������ز�  تعد  لتي 

��شبوعني.
موبي  مدينة  على  �طلقو�  ح��ر�م  بوكو  م�شلحو  وك��ان 
����ش��م م��دي��ن��ة �ال����ش���الم، وب�����د�أو� ف��ر���س ع��ق��وب��ات وفق 
تف�شريهم لل�شريعة، كما قال �شكان حتدثو� عن قطع 

�يدي ل�شو�س.
�كد  �د�م���او�  حاكم  مكتب  مدير  بوبي  �شيبادو  �ن  �ال 
��شتعادة  �ل�شباب متكنت من  �ن ميلي�شيا من  �جلمعة 
موبي من �ملت�شددين . وقال لوكالة فر�ن�س بر�س �ن 
م�شاعدة  بف�شل  �لنيجريي  �جلي�س  �ىل  ع��ادت  موبي 

�مليلي�شيا �ملحلية و�شيادين .
�نه �شاهد مئتي من م�شلحي  وذك��ر �حد �شكان موبي 

•• مو�صكو -وكاالت:

�ت��ه��م �ل��رئ��ي�����س �ل��رو���ش��ي فالدميري 
�م�س  �مل���ت���ح���دة  �ل�����والي�����ات  ب���وت���ني 
�لتي  �لتجارية  �ملوؤ�ش�شات  بتقوي�س 
عملت على �قامتها بفر�س عقوبات 
يتم  �أن  ياأمل  رو�شيا وهو خطاأ  على 

جتاوزه يف نهاية �ملطاف.
�الأن�����ب�����اء  وك�����ال�����ة  م�����ع  ويف ح����دي����ث 
�لرو�شية �لر�شمية تا�س قبل �جتماع 
�ل���ت���ي ت�شم  �ل��ع�����ش��ري��ن  جم��م��وع��ة 
�القت�شاديات �لكربى و�لنامية قال 
فر�شتها  �لتي  �لعقوبات  �أن  بوتني 

�الأوروبي  �ملتحدة و�الحت��اد  �لواليات 
وحدها  رو�شيا  ت�شر  مل  �أوكر�نيا  ب�شبب  مو�شكو  على 

ورماح  ب�شهام  �مل��زودي��ن  و�ل�شيادين  �خلا�شة  �لقو�ت 
و���ش��و�ط��ري وع�����ش��ي وب��ن��ادق ي��دوي��ة �ل�����ش��ن��ع. و��شاف 
ر�أيت مقاتلي بوكو حر�م يفرون باآلياتهم عندما دخل 

�ل�شيادون و�فر�د �مليلي�شيا �ملدينة .
وك���ان ع���دد م��ن ���ش��ك��ان م��وب��ي وم���دن �خ���رى حميطة 
بها فرو� عند دخول مقاتلي بوكو حر�م ويقيمون يف 
�لتي  �لعا�شمة  ي��وال  حميط  يف  للنازحني  خميمات 

يقرتب منها �ملت�شددون .
�ىل  تقاتل  �لتي  نف�شها  �ل�شباب  ميلي�شيا  �علنت  كما 
�لقريبة  مايها  مدينة  ��شتعادت  �نها  �جلي�س  جانب 
�ملتمردين  مع  بعد معركة طويلة  �الربعاء  من موبي 
��شفرت عن �شقوط عدد كبري من �لقتلى. ومل توؤكد 

�ل�شلطات هذه �ملعلومات.
�ن بوكو  �و�ل��و  �ل�شكان هارونا  �ح��د  ق��ال  ويف غومبي، 
ح����ر�م ت��ق��وم ب���دوري���ات يف �مل��دي��ن��ة وت��ط��ل��ق �ل��ن��ار من 
�ل�شرطة  مركز  �ح��رق��و�  لقد  و����ش��اف  ثقيلة.  ��شلحة 

ومقر �الد�رة و�ل�شوق .
يلزمون  �ل�����ش��ك��ان  �ن  تانيمو  ر�ب���ي  �آخ���ر  ���ش��اه��د  و�ك���د 

بيوتهم �و فرو� يف �الدغال.
20 كلم عن غومبي مت تدمري  ويف هونغ �لتي تبعد 
�ال�شود  �لعلم  �ملتمردون  ورف��ع  �ي�شا  �ل�شرطة  مركز 

على منزل جر�ل متقاعد.

ب��ل �الق��ت�����ش��اد �ل��ع��امل��ي �أي�����ش��ا. و���ش��رح ب���اأن �لعقوبات 
�أي�شا �تفاقات جتارية منها  تخالف 
�التفاقية �لعامة للتجارة و�لتعريفة 

�جلمركية.
و�أ�شاف �لواليات �ملتحدة نف�شها هي 
�لتي �أن�شات هذه �ملنظمة يف مرحلة 
ما. و�الن هي تنتهك مبادئها ب�شكل 
�آم��ل... �ن ي�شود هذ� �لفهم يف  فج. 
قد  ف��ات  م��ا  وي�شبح  �مل��ط��اف  نهاية 

فات. 
باأنه  �ل���رو����ش���ي  �ل���رئ���ي�������س  و�����ش����رح 
ل��ن ي��ث��ري م�����ش��األ��ة �ل��ع��ق��وب��ات خالل 
�لذي  �لع�شرين  جمموعة  �جتماع 
يبد�أ غد� �ل�شبت يف ��شرت�ليا النه ال 

طائل من ور�ء ذلك.
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عربي ودويل
اتفاق بني بغداد واأربيل حلل خالفات هددت الوحدة الوطنية 

•• بغداد-وكاالت:

�شرح وزير �لنفط �لعر�قي عادل عبد �ملهدي �م�س، �أن �التفاق �الأويل �لذي 
�لعالقة  �لق�شايا  �إقليم كرد�شتان، حول بع�س  �إم�س مع حكومة  �إليه  تو�شل 
�لوحدة  ت��ه��دد  ك��ان��ت  خ��ط��وة حل��ل خ��الف��ات  ه��و  و�مل���و�زن���ة،  بالنفط  �ملتعلقة 
�لوطنية . وتو�شل عبد �ملهدي خالل �جتماعه مع رئي�س حكومة كرد�شتان 
نيجريفان بارز�ين �أم�س يف �أربيل، �إىل �تفاق على حتويل 500 مليون دوالر 
�ألف برميل من �لنفط، يوميا حتت   500 �إىل �الإقليم مقابل و�شع �الأخري 
�أوىل حلل �خلالفات بني  ت�شرف �حلكومة �ملركزية. وي�شكل �التفاق خطوة 
�ل�شلطة  وتقا�شم  �لطبيعية،  �مل���و�رد  بينها  �شتى،  مو��شيع  ح��ول  �لطرفني 
و�الأر��شي �ملتنازع عليها، وح�شة �الإقليم من �ملو�زنة. وقال عبد �ملهدي يف بيان 

مت �التفاق مع �الخوة يف حكومة �القليم على �لبدء باأوىل �خلطو�ت الإعادة 
�أن ت�شاعدت  �شامل وعادل ود�شتوري، بعد  ب�شكل  �لثقة وحل �خلالفات  بناء 
و�ل�شيا�شية  �مل�شالح �القت�شادية و�الأمنية  يهدد لي�س  �الأزمة، و�شكلت �شرخاً 
فح�شب، بل يهدد �لوحدة �لوطنية �أي�شاً . و�أ�شاف �أن �خلالفات بني �لطرفني 
�لتي �زد�دت حدة منذ بد�ية 2014 �أدت �إىل خ�شارة �خلزينة �لعر�قية النتاج 
�الإقليم ال�شتالم م�شتحقاته من  و�إىل خ�شارة  �الإقليم و�شادر�ته  �لنفط من 
�مل�شتحقات  لق�شية  ال  نهائياً،  ح��اًل  لي�س  �التفاق  �أن  ور�أى   . �لعامة  �مل��و�زن��ة 
�ملتبادلة، وال لق�شية �ل�شادر�ت و�الإنتاج ، بل يفتح �لطريق للبدء بو�شع حلول 
�شاملة . وكان ممثل �المني �لعام لالمم �ملتحدة للمنظمة �لدولية يف �لعر�ق 
نيكوالي مالدينوف رحب باالتفاق �ليوم، معترب� �أنه خطوة �أوىل مهمة نحو 

�إيجاد حل �شامل وعادل ود�شتوري جلميع �لق�شايا �لعالقة.

البنتاغون يعلن خطة الإ�صالح الربنامج النووي 
•• وا�صنطن-رويرتز:

قال م�شوؤوالن يف وز�رة �لدفاع �الأمريكية )�لبنتاجون( �إن وزير �لدفاع ت�شاك هاجل �شيعلن عن خطة 
من  �شل�شلة  بعد  باجر�ئهما  �أم��ر  مر�جعتني  �شوء  يف  �الأمريكية  �لنووية  �لعمليات  ال�شالح  �شاملة 
وقائع �لتق�شري و�شوء �الأد�ء من جانب �لعاملني. وقال �مل�شوؤوالن �لليلة قبل �ملا�شية يف حني ال تز�ل 
تر�شانتنا �لنووية �آمنة وفعالة يف �لوقت �حلايل تبلغنا �لتقارير �أنه يجب علينا �لتحرك �الآن ل�شمان 
�أن تظل كذلك م�شتقبال.  وبعد موؤمتر �شحفي يف مقر وز�رة �لدفاع �شباح �أم�س �جلمعة �شيتوجه 

هاجل �إىل قاعدة مينوت �جلوية يف نورث د�كوتا لبحث �خلطط مع �لعاملني يف �لعمليات �لنووية.
�الأمريكية �شيكلف مليار�ت  �لنووية  �إد�رة �لرت�شانة  �لق�شور يف  �أوجه  �إن معاجلة  ويقول م�شوؤولون 
�لدوالر�ت على �الأرجح. ويف مار�س �آذ�ر ��شتقال رئي�س وحدة �ل�شو�ريخ �لنووية يف قاعدة مامل�شرتوم 
�جلوية يف مونتانا ومت تنحية ت�شعة من �ل�شباط عن منا�شبهم بعد ف�شيحة غ�س تتعلق باختبار�ت 

�شاروخية تورط فيها 91 من �ل�شباط �مل�شاركني يف عمليات �طالق �ل�شو�ريخ.

�ل���ق���ي���ادي يف ح����زب ند�ء  �أك�����د  وق����د 
�حلملة  �أن  م���رزوق  حم�شن  تون�س 
�الن��ت��خ��اب��ي��ة ل��ل��م��ن�����ش��ف �مل���رزوق���ي 
يف  �الإره���اب���ي���ة  �جل��م��اع��ات  ينق�شها 

جبل �ل�شعانبي. 
��شت�شافته  خ����الل  م������رزوق  وق�����ال 
حملة  �إن  ت��ل��ف��زي��وين   ب���رن���ام���ج  يف 
�إرهابيي  ينزل  �أن  ينق�شها  �ملرزوقي 
معترب�   ، فيها  للم�شاركة  �ل�شعانبي 
�لثورة  حماية  رو�ب���ط  �مل��رزوق��ي  �أن 
و�ل��ت��ك��ف��ريي��ني وك���ل �ل��ذي��ن يدعون 

�إىل �لعنف. 
�مل���رزوق���ي لكلمة  ����ش��ت��ع��م��ال  وح����ول 
ط�����اغ�����وت ل���و����ش���ف م���ن���اف�������ش���ي���ه يف 
مرزوق  ق��ال  �لرئا�شية،  �النتخابات 
ل�شان  زل��ة  لي�شت  ط��اغ��وت  كلمة  �إن 
الأنه هو نف�شه زلة تاريخ و�أن �لعبارة 
مدرو�شة  �إ����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة  م�������ش���األ���ة 
�ليمني  ليمثل  �مل��رزوق��ي  ي�شتعملها 

�ملتطرف . 

كلمة ممنهجة
وقد �شّن رئي�س �حلركة �لد�شتورية 
حامد �لقروي هجوما على �خلطاب 
حممد  �لرئا�شي  للمر�شح  �ل�شيا�شي 
�مل��ن�����ش��ف �مل���رزوق���ي �ل���ذي و���ش��ف��ه ب� 
�ل�شخ�س غري �لعادي  و�نتقد ب�شدة 
ورف�شه  �ل���د����ش���ات���رة  م���ن  م���و�ق���ف���ه 
وخ���ا����ش���ة حركة  م��ع��ه��م  �ل���ت���ع���ام���ل 

تقا�شم  جم�����ّرد  ت���ك���ون  �أن  ي��ج��ب  ال 
�ملحا�ش�شة  �أ�شا�س  على  �أو  للوز�ر�ت 
�أن تكون  ي��ج��ب  ب��ق��در م��ا  �حل��زب��ي��ة 
حاملة مل�شروع حقيقي يخرج تون�س 
�نزلقت  �لتي  �ملرتدية  �الأو�شاع  من 
�حلزب  زعيم  دع��ا  فيها. من جهته، 
�جلمهوري و�ملر�شح �لرئا�شي �أحمد 
تون�س  ن��د�ء  حركة  �ل�شابي،  جنيب 
�النتخابات  يف  �ل��ف��ائ��زة  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
�مل�شاور�ت  يف  �ل�شروع  �إىل  �ل�شرعية 
وحدة  حكومة  لت�شكيل  �ل�شرورية 
�لنه�شة  وطنية ت�شم وجوبا حركة 
ل�����ش��م��ان �ال���ش��ت��ق��ر�ر �ل�����ش��ي��ا���ش��ي يف 
و�عترب  �لقادمة،  �ملرحلة  يف  �لبالد 
وطنية  ي����ح����دد  �خل�����ي�����ار  ه������ذ�  �أن 
�الأط�����������ر�ف �ل�������ش���ي���ا����ش���ي���ة، و�أب�������دى 
حتى  �النتظار  حالة  من  ��شتغر�به 
تتبني �ل�شورة بعد �لرئا�شيات قائال 
�لتاأجيل  يحتمل  ال  تون�س  و�شع  �إن 
حتى ي�شبط كل طرف ح�شاباته يف 

�شوء نتائج �لرئا�شيات  . 
و�أ����ش���اف �أح��م��د جن��ي��ب �ل�����ش��اب��ي يف 
ت�شريح �إذ�عي:  �إذ� �أر�د ند�ء تون�س 
�شوى  عليه  فما  �ال���ش��ت��ق��ر�ر  �شمان 
يف  للم�شاركة  �لنه�شة  حركة  دع��وة 
�حلكومة، �أما �إن �أر�د �أن يحكم دون 
�شيحدث  م���اذ�  ف��ان��ت��ظ��رو�  �لنه�شة 

للمركب �إن عط�س �أي ر�كب .

ن����د�ء ت��ون�����س، م��ع��ت��رب� �أن ف����وزه يف 
�النتخابات �لرئا�شية �شيكون مبثابة 

�لكارثة على تون�س .
وت���ع���ل���ي���ق���ا ع����ل����ى خ����ط����اب �مل���ر����ش���ح 
للرئا�شية �ملن�شف �ملرزوقي موؤخر�، 
لالنتخابات  �مل�شتقل  �مل��رت���ش��ح  �ق��ر 
�لرئا�شية م�شطفى كمال �لنابلي �أن 
خطابه ت�شمن فتنة وحتري�شا على 
و�لقتل من خالل ت�شريحه  �لعنف 
ب���وج���ود �إره�����اب ذك���ي و�إره������اب غري 
ذكي  و��شتعماله لكلمة طاغوت �لتي 
�لقتل  �إىل  �إ���ش��ارة  �لنابلي  �عتربها 
�ملرزوقي  كلمة  �أن  م��وؤك��د�  و�لفتنة، 

كانت ممنهجة ولي�شت زلة ل�شان.
 ودعا �لنابلي �لنيابة �لعمومية �إىل 
�النتخابات  �لتحرك وهيئة  �شرورة 
هذه  ل���وق���ف  ب����دوره����ا  �ل���ق���ي���ام  �إىل 
�مل��ح��ر���ش��ة ع��ل��ى �لعنف  �خل��ط��اب��ات 
�لغر�س  ه����ذ�  يف  م���ذك���ر�  و�ل���ق���ت���ل، 
ب��خ��ط��اب �الإره��اب��ي��ني �ل��ت��ي يحتوي 
ع��ل��ى ك��ل��م��ة ط��اغ��وت وم���ا ت��ب��ع��ه من 

�غتياالت للجنود. 
وك�����ش��ف �ل��ن��اب��ل��ي يف ه���ذ� �الإط����ار �أن 

بحمالته  �خل����ا�����ش����ة  ح���اف���الت���ه���م 
�لتك�شري  �إىل  تعر�شت  �النتخابية 
موجها  �ملطار،  م��اأوى  يف  و�لته�شيم 
ر�بطات  �أع�شاء  �إىل  �التهام  �أ�شابع 
�أن�شار  �عتربهم  من  �لثورة  حماية 
م��ن�����ش��ف �مل�����رزوق�����ي، وم�������ش���ري� �إىل 
و�ن  ممنهج،  �شيا�شي  خطاب  وج��ود 
تغذية  ب�������ش���دد  �مل�����رزوق�����ي  خ���ط���اب 

�لعنف �ل�شيا�شي. 
ك�����م�����ا ط������ال������ب �الأم�������������ن �ل����وط����ن����ي 
�لتحرك  �إىل  �ل���دول���ة  وم��وؤ���ش�����ش��ات 
ل��وق��ف ه���ذ� �ل���ع���دو�ن و�ل��ك�����ش��ف عن 
و�لعنف   �لتحري�س  عن  �مل�شوؤولني 
الن �الأخ��ط��ار ق��ادم��ة، م�����ش��دد� على 
ي�شوق  ك��ل �شخ�س  �إق�����ش��اء  ���ش��رورة 

�إىل خطاب �لعنف. 
ونددت حملة تر�شيح م�شطفى كمال 
�لنابلي بهذه �ملمار�شات �لال�أخالقية 
باأية  ل��ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  �ل��ت��ي ال مت��ت 
تعطيل  �إىل  ت���ه���دف  و�ل���ت���ي  ���ش��ل��ة 
تون�س  يف  �الن���ت���خ���اب���ي���ة  �ل��ع��م��ل��ي��ة 
م��ع��ن��وي��ات �ملرت�شحني  م��ن  و�حل����ّط 

وبث �لفو�شى. 
وطالبت �حلملة كل �جلهات �ملعنية 
ب��ف��ت��ح حت��ق��ي��ق ج����دي ل��ل��ك�����ش��ف عن 
�مل��ع��ت��دي��ن وب��ات��خ��اذ ك��ل �الإج�����ر�ء�ت 
�ل�شرورية لتاأمني ما تبقى من �أيام 
�حلملة �النتخابية. من جهته، قال 
يف  مرجان،  كمال  للرئا�شة  �ملرت�شح 
تقييمه ل�شري �حلملة �النتخابية �نه 
�لتخويف  لغة  �ع��ت��ربه  م��ا  �إز�ء  قلق 
يعتمدها  �ل���ت���ي  �ل���ت���ه���دي���د  وح���ت���ى 
�مل�شطلحات  و����ش��ت��ع��م��ال  �ل��ب��ع�����س  
�لعنيفة من قبل م�شوؤولني ور�غبني 
بالبالد  �لعليا  �مل�شوؤولية  حتمل  يف 
��شتغالل  �لبع�س  حم���اوالت  و�إز�ء 
�جل����ه����وي����ات ل��ل��م�����س م����ن �ل���وح���دة 

�لوطنية لتون�س على حد تقديره.
�جلبهة  م���ر����ش���ح  �ع����ت����رب  ح����ني  يف 
�لهمامي،  حمة  للرئا�شة  �ل�شعبية 

بت�شكيل  يتعلق  م��ا  يف  مقرتحاتها 
�مل�شلحة  م��ن��ط��ل��ق  م���ن  �حل���ك���وم���ة 

�لعليا لتون�س، وفق قوله. 
�جلبهة  �أك������دت  �ل�����ش��ي��اق  ذ�ت  ويف   
ذكرته  ما  �أّن  لها،  ب��الغ  يف  �ل�شعبية 
رف�س  ح��ول  �الإع���الم  و�شائل  بع�س 
�مل���ب���د�أ حكومة  �جل��ب��ه��ة م���ن ح��ي��ث 

وطنية  يخالف �حلقيقة.
�لر�شمي  �ل���ن���اط���ق  �أّن  و�أو����ش���ح���ت 
حمة  للرئا�شية  ومر�شحها  با�شمها 
�ملنا�شبات  عديد  يف  ع��رّب  �لهمامي، 
حتالف  �أي  من  �جلبهة  موقف  عن 
�ملوقف  حكومي مقبل، وخّل�س هذ� 
هذه  من�شغلة  �ل�شعبية  �جلبهة  ب��اأن 
كّل  و�ن  �الن��ت��خ��اب��ي،  ب��امل�����ش��ار  �مل����دة 
�حلملة  ح�����ول  م��ن�����ش��ّب��ة  ج���ه���وده���ا 
ن��ق��ا���س حول  ك���ّل  �الن��ت��خ��اب��ي��ة، و�ن 
�لقادمة  �حل���ك���وم���ة  م����ن  �مل����وق����ف 
�لقيادية  �الأط���������ر  يف  ����ش���ي���خ���ا����س 

�لر�شمية للجبهة �ل�شعبية.
�لهمامي،  حمة  �إّن  �لبالغ،  و�أ���ش��اف 
�ملقبلة  �حل��ك��وم��ة  �أّن  �أك����د  ق��د  ك���ان 

قياد�ت  ب���ني  م�������ش���اور�ت  ه���ن���اك  �إن 
�حل��زب و�أط���ر�ف من �الحت��اد �لعام 
عن�شر�  باعتباره  لل�شغل،  �لتون�شي 
وجه  يف  للبحث  �أ�شا�شيا،  �جتماعيا 

�حلكومة �لقادمة، ح�شب تعبريه.
هناك  �أن  �إىل  �ل���ب���ك���و����س،  و�أ������ش�����ار 
�ج��ت��م��اع��ا �آخ�����ر ���ش��ي��ل��ت��ئ��م ب��ع��د �أي����ام 
�ل�شغيلة  �ملنظمة  م��ن  ممثلني  م��ع 
للعمل  معا،  �لعمل  �أرب���اب  ومنظمة 
على �إيجاد منحى للتفاهم و�حلو�ر 
�لفاعلة  �الجتماعية  �الأط��ر�ف  بني 
�الإن����ت����اج ب�شفة  وق����وى  �الأ���ش��ا���ش��ي��ة 
ع����ام����ة. ك���م���ا �أو�����ش����ح �مل���ت���ح���دث �أن 
م��ق��ارب��ة ح��زب��ه ل�شكل �حل��ك��وم��ة ال 
تقوم على مبد�أ �ملحا�ش�شة �حلزبية 
و�إمن��������ا ع���ل���ى م����ب����د�أ �ل���ت���ف���اع���ل مع 
و�الأحز�ب  �لفاعلة  �الأط��ر�ف  جميع 
�ل�شيا�شية �الأ�شا�شية يف �لبالد الأخذ 

�أن تون�س تبحث عن �لتوحد ولي�س 
�حلقوق  ح��ول  �شيا�شيني  وع��ود  �إىل 
و�حل����ري����ات يف ح���ني ي��ع��ت��م��دون يف 
خطاب  على  �النتخابية  حمالتهم 
ح�شب  �إجر�مية  وملي�شيات  متدين 
و�شفه يف �إ�شارة للمرزوقي وعالقته 

برو�بط حماية �لثورة �ملنحلة. 
�ملتحدث  �أ����ش���ار  �أخ������رى،  م���ن ج��ه��ة 
تون�س  ن���د�ء  ح��رك��ة  با�شم  �لر�شمي 
�ملرزوقي  �أن  �إىل  �ل��ع��ك��رم��ي،  ل��زه��ر 
ي�����ش��ت��غ��ل م��ن�����ش��ب��ه ك��رئ��ي�����س حايل 
على  �النتخابية  حملته  يف  ويعتمد 
�أم�����و�ل �مل��وؤ���ش�����ش��ة �ل��رئ��ا���ش��ي��ة وعلى 
قرطاج  بق�شر  �خل��ا���ش��ة  �ل�����ش��ي��ار�ت 
من�شر  ع���دن���ان  وك�����ان   . �ل��رئ��ا���ش��ي 
للمن�شف  �النتخابية  مدير �حلملة 
�لرئي�س  ب�����اأن  �أق������ّر  ق���د  �مل����رزوق����ي، 
لالنتخابات  و�مل����ر�����ش����ح  �حل��������ايل 
�ل��رئ��ا���ش��ي��ة �مل��ن�����ش��ف �مل����رزوق����ي قد 
لكلمة  ل��ف��ظ��ه  ب��خ�����ش��و���س  �أخ����ط����اأ 
طاغوت خالل �جتماع �شعبي له مع 

�أن�شاره بالقريو�ن.
وق�����ال م��ن�����ش��ر يف ت�����ش��ري��ح �إذ�ع�����ي 
�ملرزوقي خانه لفظ �لكلمة  م�شيفا  
نحن عندما نخطئ نعرتف باخلطاأ 
�أي  يتبنون  �أن��ه��م ال  ع��ل��ى  م�����ش��دد�   ،
بح�شب  �شلفية  �أو  تكفريية  ق���ر�ءة 
�ملن�شف  �أو������ش�����ح  وق������د  ت����ع����ب����ريه. 
�إذ�ع���ي ق�شده  ت�شريح  �مل��رزوق��ي يف 
من كلمة طاغوت وقال �أنها كلمة ال 
تن�شب لالإرهابيني فقط  و�إمنا هي 
كلمة عربية تعرب عن جمع طاغية.

�أّن بع�س �ملفكرين و�للغويني يف  �إاّل 
تون�س، ذّكرو� بان جمع طاغية طغاة، 
�لبون  و�ن  وجمع طاغوت طو�غيت 

�شا�شع بني مدلول �مل�شطلحني. 
مدد جديد لل�شب�شي

�لتي  و�ل���دع���م  �مل�����ش��ان��دة  �إط�����ار  ويف 
�ل�شباق  يف  �مل�����ش��ارك��ون  ب��ه��ا  ي��ح��ظ��ى 
تون�س  حزب  رئي�س  �أعلن  �لرئا�شي، 

�لهمامي  �حل��م��ي��د  ع��ب��د  ل��ل��ج��م��ي��ع 
للمرت�شح  وم�����ش��ان��دت��ه  ح��زب��ه  دع���م 
لالنتخابات �لرئا�شية �لباجي قائد 

�ل�شب�شي رئي�س حركة ند�ء تون�س.
و�أوعز �لهمامى خالل ندوة �شحفية 
توفر  �إىل  �ملرت�شح  لهذ�  دع��م حزبه 
غر�ر  على  فيه  �مل��ع��اي��ري  م��ن  جملة 
يف  للخربة  �ل�شب�شي  قائد  �كت�شاب 
عن  ف�شال  �ل��ب��الد،  ���ش��وؤون  ت�شيري 
كونه �شخ�شية معروفة د�خل تون�س 

وخارجها وفق تقديره.
و�أو�شح رئي�س حزب تون�س للجميع، 
قائد  تر�شح  تزكية  ح��زب��ه  ق���ر�ر  �أن 
قياد�ت  ت�����ش��اور  ب��ع��د  ج���اء  �ل�شب�شى 

�حلزب مبختلف جهات �جلمهورية
بدء امل�شاورات ب�شان احلكومة

ه����ذ� وك�����ش��ف �الأم�����ني �ل���ع���ام حلزب 
حركة ند�ء تون�س �لطيب �لبكو�س، 

توتر اخلطاب ال�شيا�شي ي�شتفّز التون�شيني:

انتقاد اعتماد ميلي�صيات اإجرامية يف احلمالت االنتخابية

�جلبهة �ل�شعبية 
ال ترف�س حكومة 
�لوحدة �لوطنية

زلة ل�شان قد تكون 
تكلفتها باهظة

�لناطق �لر�شمي با�شم ند�ء 
تون�س  لزهر �لعكرمي

كمال مرجان يف جولة �نتخابية حزب تون�س للجميع يعلن دعمه لل�شب�شي •• الفجر – تون�س - خا�س
النتقادات  عا�شفة  توا�شلت 
املرت�شح  اأثارها  التي  ال�شيا�شية 
و�شفه  اإثــر  املــرزوقــي،  من�شف 
ــتــحــقــاق  ــش ال� يف  ــيــه  ملــنــافــ�ــش
وهي   ، الطواغيت  بـ  الرئا�شي 
من  للمزيد  ُمر�شحة  عا�شفة 
التفاعل، ل �شيما واأن اعتذارات 
مدير حملته النتخابية عدنان 
من�شر مل تفلح يف تبديد اآثارها، 
وقد  تداعياتها،  من  والتقليل 
حركة  املندد  الفعل  رد  جتــاوز 
فاعلني  لي�شمل  تــونــ�ــش  ـــداء  ن

�شيا�شيني اآخرين.

كمال مرجان يحّل �شيفا على قائمتها: 

من هي ال�صخ�صيات التي ت�صتهدفها خمططات االغتيال..؟ 
•• الفجر - تون�س

�أكد م�شدر �مني من وز�رة �لد�خلية �لتون�شية �أن �لتهديد�ت باالغتيال 
قياد�ت  ع��ن  ���ش��ادرة  �ل�شيا�شية  �ل�شخ�شيات  بع�س  ت�شتهدف  و�ل��ت��ي 
�الأو�مر  تعطي  تون�شية  قياد�ت  وه��ي  بليبيا،  �ل�شريعة  �أن�شار  تنظيم 
خلالياها �لنائمة يف تون�س لتنفيذ عمليات �الغتيال و��شتهد�ف �مل�شار 

�النتخابي.
و�أفاد نف�س �مل�شدر باأن �أوىل �ل�شخ�شيات �مل�شتهدفة باالغتيال هو رئي�س 
�ل�شب�شي،  قائد  �لباجي  للرئا�شية  ومر�شحها  تون�س  ند�ء  حزب حركة 
موؤكد� �نه مت �إحباط عديد �ملخططات �لتي ت�شتهدفه �إما يف منزله �أو 
يف �جتماعات يقوم بها �أو يف موكب �شيارته �أثناء مروره و�شريه �لعادي، 
�لتي وفرت له موؤخر� يف  وهو ما يف�شر �الحتياطات �الأمنية �لكربى 

�لتي  �الإرهابية  �خلاليا  من  �ع��رت�ف��ات  هناك  �أّن  كما  منزله،  حميط 
باالغتيال،  فعليا  �ملهددة  �ل�شخ�شيات  بقية  وع��ن  بذلك.  تفكيكها  مت 
�أكد �مل�شدر �الأمني �أّن كال من �لناطق �لر�شمي للجبهة �ل�شعبية حمة 
�ل�شخ�شيات  من  يعترب�ن  �لزنايدي   منذر  �ل�شابق  و�لوزير  �لهمامي 
كانت  تهديد�ت  موؤخر�  و�شلته  �لزنايدي  �أّن  �إىل  م�شري�  �مل�شتهدفة، 
ت�شتهدف �جتماعا �شعبيا له باملن�شتري يف �إطار حملته �النتخابية، هذ� 
�إىل جانب �لتهديد�ت �لتي و�شلت رئي�س حزب �الحتاد �لوطني �حلر 

�شليم �لرياحي من �لرت�ب �لليبي.
�مل�����ش��در، يف  �أك���ده نف�س  �ل��ت��ح��ذي��ر�ت فقد و�شلت، ح�شب م��ا  �آخ���ر  �أم���ا 
ت�شريح ل�شحيفة �ل�شريح �ل�شادرة �أم�س �جلمعة، �إىل وزير �خلارجية 
تهديد�ت  ب��دوره  تلقى  �ل��ذي  مرجان  كمال  للرئا�شة  �ملر�شح  �الأ�شبق 

با�شتهد�فه.

م�شطفى كمال 
�لنابلي يتهم

حامد 
�لقروي 
يف هجوم 
الذع على 
�ملرزوقي 

مدير حملته: املرزوقي خانه لفظ 
الكلمة ونحن عندما نخطئ نعرتف باخلطاأ

م�شطفى كمال النابلي: املرزوقي يغذي 
العنف ال�شيا�شي وعلى النيابة التحرك

اتهام املرزوقي با�شتغالل املال 
العام يف حملته النتخابية

احلركة الد�شتورية: فوز املرزوقي �شيكون كارثة على تون�ش

نداء تون�ش: املرزوقي زلة التاريخ وحملته 
النتخابية ينق�شها اإرهابيو ال�شعانبي
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�شنه م�شلحون حوثيون، يف �ليوم نف�شه، على قرية خبزة، 
مبديرية �لقري�شية، �إحدى مديريات رد�ع �لتابعة ملحافظة 
وم�شلحي  �حل��وث��ي��ني  ب��ني  �مل��و�ج��ه��ات  وك��ان��ت   . �لبي�شاء 
�لقبائل يف قرية خبزة، قد بد�أت قبل نحو �أ�شبوع، وخلفت 
ع�شر�ت �لقتلى و�جلرجى.  ويخو�س م�شلحو �لقبائل، منذ 
رد�ع،  يف  �حلوثي،  �أن�شار  �شد  عنيفة  معارك  �شهر،  قر�بة 
مبحافظة �لبي�شاء، خلفت مئات �لقتلى و�جلرحى. ومنذ 
 ، �هلل  �أن�شار  جماعة  ت�شيطر  �ملا�شي،  �أيلول  �شبتمرب   21
�ملح�شوبة على �ملذهب �ل�شيعي، بقوة �ل�شالح على �ملوؤ�ش�شات 
�ل�شلم  �تفاق  �جلماعة  توقيع  ورغم  �شنعاء،  يف  �لرئي�شية 
هادي،  من�شور  رب��ه  عبد  �ليمني،  �لرئي�س  مع  و�ل�شر�كة 
و�لذي  ب��االت��ف��اق،  �خل��ا���س  �الأم��ن��ي  �مللحق  على  وتوقيعها 
يق�شي يف �أهم بنوده ب�شحب م�شلحيها من �شنعاء، يو��شل 
�ملحافظات  من  ع��دد  نحو  �مليد�نية  حتركاتهم  �حلوثيون 

و�ملدن �ليمنية بخالف �لعا�شمة.

•• �صنعاء -وكاالت:

�شيطر م�شلحون من جماعة �أن�شار �هلل �ملعروفة باحلوثي 
، �م�س على قرية خبزة، مبحافظة �لبي�شاء، و�شط �ليمن، 
م��ع م�شلحي  �ملتقطعة  �مل��و�ج��ه��ات  م��ن  �أ���ش��ب��وع  ن��ح��و  ب��ع��د 
�لقبائل، بح�شب �شهود عيان. و�أفاد �شهود �لعيان �إن قرية 
خبزة �لتابعة ملدينة رد�ع، �شقطت بيد �مل�شلحني �حلوثيني 
بعد معارك عنيفة ��شتمرت مع رجال �لقبائل، منذ �شباح 
�أم�س �خلمي�س، ��شتخدم فيها �حلوثيون، ر�جمات �ل�شو�ريخ 
و�جلرحى  �لقتلى  ع�����ش��ر�ت  وخ��ل��ف��ت  �لثقيلة،  و�مل��دف��ع��ي��ة 
ب��د�أو� بتفجري عدة  �أن �حلوثيني  من �لطرفني. و�أ�شافو� 
منازل ملو�طنني من �أهايل �لقرية ممن �شاركو� يف مقاومة 
م�شلحي �جلماعة خالل �الأيام �ملا�شية. وكان م�شدر قبلي، 
10 م�شلحني قبليني قتلو�، و�أ�شيب  �إن  �أم�س �الأول،  قال 
10 �آخ��رون، بينهم 3 ن�شاء، يف ق�شف �شاروخي ومدفعي 

ال�صعبة الربملانية االإماراتية ت�صارك يف اجتماع لدرا�صة وتعديل النظام الداخلي للربملاين العربيال�صي�صتاين يرحب بعودة عالقات العراق مع اجلوار
•• اأبوظبي-وام:

ت�شارك �ل�شعبة �لربملانية �الإمار�تية للمجل�س �لوطني �الحتادي يف �جتماع 
�للجنة �لفرعية �ملعنية بدر��شة وتعديل �لنظام �لد�خلي للربملاين �لعربي 
16 ن��وف��م��رب �جل�����اري.  وق���ال ���ش��ع��ادة م�شبح  �ل���ذي يختتم ب��ال��ق��اه��رة يف 
بالعجيد �لكتبي ع�شو �ملجل�س �لوطني �الحتادي ع�شو �للجنة �لت�شريعية 
و�لقانونية وحقوق �الإن�شان يف �لربملان �لعربي �إن �للجنة �لفرعية ت�شكلت 
بعد �أن تقدم 19 ع�شو� لتعديل �لنظام �لد�خلي يف جل�شة يونيو �ملا�شي يف 
نهاية �لدور �لعادي �لثاين من �لف�شل �لت�شريعي �الأول للربملان �لعربي. 
و�أ�شار �إىل �أن هذ� �لطلب حظي مبو�فقة جميع �أع�شاء �لربملان فتم �إحالة 
و�لقانونية  �لت�شريعية  �للجنة  يف  ممثلة  �ملخت�شة  �للجنة  �إىل  �ملو�شوع 
�لفرعية  �للجنة  ت�شكيل  مت  ثم  ومن  �لعربي  �لربملان  يف  �الإن�شان  وحقوق 

�لد�خلي  �لنظام  و�شع  عندما  �أن��ه  �لتعديل  �أ�شباب  �أه��م  م��ن  �أن  مو�شحا 
قبل �شنتني كانت هناك وجهة نظر باأن يتم �النتظار �إىل ما بعد �لعمل به 
�أنه  �إذ� كان يحتاج �إىل تعديل.   و�أ�شاف  و�لنظر فيه لتقييمة ومعرفة ما 
وبعد �لعمل به تبني �أن بع�س مو�د �لنظام حتتاج �إىل تعديل باتفاق �جلميع 
فتم طلب �قرت�ح �لتعديالت من �الأع�شاء و�إر�شالها �إىل �للجنة �ملخت�شة 
�إيجابية  �مل�شاركات  �أن  م�شري�  �لعربي  للربملان  �لعامة  �الأمانة  طريق  عن 
ومنها م�شاركة �ل�شعبة �لربملانية �الإمار�تية ممثلة يف �أع�شائها وهم �شعادة 
كل من : �أحمد �جلرو�ن و�لدكتورة �شيخة �لعري وم�شبح �لكتبي و�شامل 
مناق�شة  �إن  وق��ال   . �لعربية  �لربملانات  م�شاركات  من  وغريها  هويدن  بن 
�لتعديالت على �لنظام �شيتم بعد �النتهاء منها رفعها �إىل جلنة �ل�شوؤون 
�لعربي  للربملان  �لعامة  �الأم��ان��ة  يف  للمكتب  ث��م  و�لقانونية  �لت�شريعية 

لعر�شها على جل�شة �لربملان القر�رها.

•• بغداد-وكاالت:

�أكد �ملرجع �ل�شيعي �الأعلى يف �لعر�ق �آية �هلل علي �ل�شي�شتاين 
�لدول  نحو  �لعر�قيني  لل�شيا�شيني  �خل��ارج��ي  �لتحرك  �إن 
�ملجاورة خطوة �شحيحة يف �لعالقات، يف �إ�شارة �ىل �لعالقات 

�لعر�قية �ل�شعودية.
قر�أها  �ل��ت��ي  �جل��م��ع��ة،  ���ش��الة  خطبة  يف  �ل�شي�شتاين  وق���ال 
م�شاعده، �ل�شيخ عبد �ملهدي �لكربالئي، يف مدينة كربالء �إن 
حترك �مل�شوؤولني �ل�شيا�شيني نحو دول �جلو�ر لفتح �شفحة 
�مل�شاكل  �أن حتل  �أجل  �لعالقات من  للتفاهم وع��ودة  جديدة 

�لتي يعاين منها �لعر�ق و�ملنطقة .

••الفجر – تون�س - خا�س

�لعام   �الأم�������ني  ����ش���ي���ارة  ت��ع��ر���ش��ت 
�ل��ت��ون�����ش��ي لل�شغل  �ل��ع��ام  ل��الحت��اد 
ع��ن��د خروجه  �ل��ع��ب��ا���ش��ي،  ح�����ش��ني 
وته�شيم  �الع��ت��د�ء  �إىل  مكتبه  من 
�لزجاج �خللفي و�الإ�شر�ر باالأبو�ب 
وبجو�نب �لهيكل، كما مت �العتد�ء 
على �حلر�س �ملر�فق ح�شب ما �أفاد 

بالغ �شادر عن �الحتاد .
ك��م��ا �أف����اد �ل��ب��الغ �أن���ه ل���وال تدخل 
عدد من �لنقابات �الأ�شا�شية للنقل 
�ملجتمعني مع �الحتاد�ت �جلهوية 
�لوقت  ذل�����ك  يف  ت���ون�������س  الإق���ل���ي���م 
وح�شور �أعو�ن �الحتاد لوقع ما ال 

يحمد عقباه. 
عنا�شر  �أن  �إىل  �ل���ب���الغ  و�أ�����ش����ار 
ح�شرت  �ل�����ش��ب��اح  م��ن��ذ  مد�شو�شة 
ومنهم  تون�س  نقل  �أع����و�ن  جتمع 
قلة من �ملنتمني لنقابات م�شبوهة 
جلبو� معهم عنا�شر ال عالقة لهم 
�لعاطلني  من  وبع�شهم  ب��االأع��و�ن 
وظ��ل��و� ي��دف��ع��ون �إىل �ل��ت�����ش��ادم يف 
�لبطحاء ويحر�شون �شد �الحتاد 

منادين باإ�شر�ب مفتوح.
بع�س  �أن  �الحت��������اد  ب�����الغ  وب�������نّي 
هوؤالء �ملد�شو�شني رفعو� �أ�شو�تهم 

بتخريب  �ل��ع��ام  �الأم����ني  متهمني 
�لوقت  ن��ف�����س  ويف   ، �الق���ت�������ش���اد 
يرددون مطلب �الإ�شر�ب �ملفتوح .

�لتون�شي  �ل���ع���ام  �الحت�����اد  و�أع���ل���ن 
ومقاطع  ���ش��ور  ل��دي��ه   �أن  لل�شغل 
و�لتقطت  ل���ذل���ك  ت���وث���ق  ف��ي��دي��و 
بع�س �لوجوه �ملعروفة بانتماء�تها 

بالنظر  �خل���ط���ري،  �ل���ت���ط���ور  ه����ذ� 
و�ل�شيا�شي  �الج���ت���م���اع���ي  ل��ل��ث��ق��ل 
تاأثري  وم��ن  �لنقابية،  للمركزية 
ع��ل��ى جم���ري���ات �حلملة  �حل���ادث���ة 
�النتخابية �لرئا�شية، وعلى �ل�شلم 
هذ�  يف  ت���ون�������س  يف  �الج���ت���م���اع���ي 

�ملنعطف �لذي تعي�شه.

�لثورة   حماية  بع�شابات  وب�شلتها 
و�شيتم  �مل��ع��ت��دي��ن  ه��وي��ة  وت��وث��ي��ق 

�تخاذ �الإجر�ء�ت �ل�شرورية .
و�أم�����ام ه���ذ� �الع���ت���د�ء �مل�����ش��ني دعا 
�ال�شتنفار  �إىل  �لنقابيني  �الحت��اد 

و�لدفاع عن منظمتهم.
تد�عيات  م��ن  م��ر�ق��ب��ون  ويخ�شى 

�الأمني  �لبكو�س  �لطيب  ن��دد  وق��د 
�ل��ع��ام حل��رك��ة ن���د�ء ت��ون�����س ب�شدة 
باالعتد�ء �لذي تعر�س له �الأمني 
�لتون�شي  �ل���ع���ام  ل���الحت���اد  �ل���ع���ام 
�أم�������ام مقر  ل��ل�����ش��غ��ل وم����ر�ف����ق����وه 

�الحتاد. 
و�ع��ت��رب �الأم���ني �ل��ع��ام حل��زب ند�ء 
هذ�  �أن  �جل���م���ع���ة  �أم���������س  ت���ون�������س 
�الع���ت���د�ء ه��و م��وؤ���ش��ر خ��ط��ري على 
عودة ممار�شات �شابقة ال�شيما �أنها 
تز�منت مع بروز بع�س �خلطابات 
�حلملة  خ�������الل  �ل���ت���ح���ري�������ش���ي���ة 
�النتخابية �لرئا�شية وفق تاأكيده. 
و�أع��رب �لبكو�س عن �أمله يف �أن ال 
�عتبار�  �الع���ت���د�ء�ت  م��ث��ل  ت��ت��ط��ور 
�ل�شلط  د�عيا  �لوخيمة  لنتائجها 
�إىل تكثيف جهودها لو�شع  �ملعنية 
مل���ث���ل ه�����ذه �مل���م���ار����ش���ات �لتي  ح����د 
تعك�س ح�شب تقديره نزعة  فا�شية 

خطرية.
�أي�شا  �لنه�شة  ح��رك��ة  ن���ددت  ك��م��ا 
م���وك���ب ح�شني  ع���ل���ى  ب����االع����ت����د�ء 
حما�شبة  �إىل  د�ع����ي����ة  �ل��ع��ب��ا���ش��ي 
�ملعتدين. و�أعربت يف بيان لها �أم�س 
ح�شني  مع  ت�شامنها  عن  �جلمعة 
�ل��ع��ب��ا���ش��ي جم�����ددة رف�����ش��ه��ا لكل 

�أ�شكال �لعنف �ملادي و�للفظي.

يف ا�شتفزاز خطري بتون�ش:

حماولة االعتداء على االأمني العام الحتاد ال�صغل..!

وا�صنطن ت�صيد بعزل قيادات من اجلي�س العراقي احلوثيون ي�صيطرون على منطقة و�صط اليمن

اأوباما يدعو حلماية الروهينجا يف ميامنار 

�لعر�قية  �لقو�ت �المنية  بناء قيادة 
�لدفاع  وزي����ر  �ىل  ب��ذل��ك  م�����ش��ري�   ،

�لعر�قي �جلديد خالد �لعبيدي.
و��شار �ىل �عالن بغد�د �الربعاء عزل 
36 قائد� ع�شكريا ال�شباب مرتبطة 
عملية  �ك��رب  يف   ، �لف�شاد  مبكافحة 
منذ  �لع�شكرية  للموؤ�ش�شة  تطهري 

تر�جعها يف مو�جهة تنظيم د�ع�س.
ت����دل على  وق����ال �ن ه����ذه �خل���ط���وة 
��شالح على ر�أ�س �لقيادة �لع�شكرية، 
معترب� �ن هذه �لتغيري�ت جوهرية . 
وتابع هيغل �ن وزير �لدفاع �لعر�قي 
ي��ت��ج��ه ن��ح��و ت�����ش��ك��ي��ل ح��ر���س وطني 
يعطي �شلطات �و�شع للع�شائر �ل�شنية 
�لبالد  غ����رب  �الن���ب���ار  يف حم��اف��ظ��ة 
��شتياء  د�ع�����س  تنظيم  ��شتغل  حيث 
�ل�شكان �ملحليني من �حلكومة �لتي 

يقودها �ل�شيعة يف بغد�د.
ور�أى هيغل �ن �لعبادي �تخذ خطو�ت 
�كرث  �ل�شحيح لالنفتاح  يف �الجت��اه 
�لقيام  ���ش��رورة  �ك��د  لكه  �ل�شنة  على 

مبزيد من �ال�شالحات �ل�شيا�شية.
�لقائد  �لعبادي  �ن  �علن  بيان  وك��ان 
�و�مر  ��شدر  �مل�شلحة  للقو�ت  �لعام 
ق����ائ����د� من   26 ب���اع���ف���اء  دي���و�ن���ي���ة 
10 ق�����ادة �ىل  م��ن��ا���ش��ب��ه��م و�ح���ال���ة 
منا�شب  ب����دون حت��دي��د   ، �ل��ت��ق��اع��د 
كانو�  �ذ�  م���ا  �و  رت��ب��ه��م،  �و  ه�����وؤالء 
م�����ش��وؤول��ني ع��ن وح����د�ت م��ق��ات��ل��ة �و 

ي�شغلون منا�شب �د�رية.
وعني �لعبادي 18 قائد� يف منا�شب 
�طار  ، يف  �ل���دف���اع  ب������وز�رة  ج���دي���دة 
�ملوؤ�ش�شة  ع��م��ل  ل��ت��ع��زي��ز  �ل��ت��وج��ه��ات 
�ملهنية  �����ش�������س  ع���ل���ى  �ل���ع�������ش���ك���ري���ة 

وحماربة �لف�شاد مبختلف ��شكاله .
و�كد وزير �لدفاع �مريكي �ن �حلرب 
�جلوية �لتي جتري بقيادة �لواليات 
تعزيز  ب���ع���د  ���ش��ت��ت�����ش��اع��د  �مل���ت���ح���دة 
�ن �حلملة  وق��ال  �ل��ع��ر�ق��ي.  �جلي�س 
�جلوية للتحالف �شتت�شارع بالوترية 
و�لكثافة بالتز�من مع تعزيز �لقو�ت 

�لعر�قية تدريجيا .
وقال �جلر�ل مارتن دمب�شي رئي�س 
ه��ي��ئ��ة �رك����ان �جل��ي�����س �الم���ريك���ي يف 
جمل�س  يف  ذ�ت��ه��ا  �ال���ش��ت��م��اع  جل�شة 
�ل��ع��ر�ق��ي �شهد  �ل���ن���و�ب �ن �جل��ي�����س 
�لفا�شدة  �ل���ق���ي���ادة  ب�����ش��ب��ب  �ن���ه���ي���ار� 
د�ع�س  تنظيم  بان  �ل�شائد  و�ل�شعور 

ال ميكن وقفه .
و��شاف �ن �شربات �لواليات �ملتحدة 
�وقفت  �ملت�شددين  �شد  و�ل��ت��ح��ال��ف 
ت���ق���دم ت��ن��ظ��ي��م د�ع�������س، م���وؤك���د� �نه 
ميكننا �لنهو�س من �لتق�شري �لذي 

�ظهره �جلي�س �لعر�قي.
ب�شدة  ج���م���ه���وري���ون  ن�����و�ب  و�ن���ت���ق���د 

نافذة 
م�شرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

•• جاك اأتايل 
ك����ل ي�����وم ي����اأت����ي ب���امل���زي���د م����ن �حل���ج���ج و�الأدل��������ة 
ع��ل��ى �ل��ف��و���ش��ى �ل�����ش��ائ��دة يف �ل���ع���امل، وع��ل��ى عجز 

�ل�شيا�شيني.
يف �ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة، خ�شر �ل��رئ��ي�����س �أوب���ام���ا يف 
حقيقية  �شلطة  كل  �لن�شفي،  �لتجديد  �نتخابات 
برملان  م��و�ج��ه��ة  يف  والي��ت��ه،  ف���رتة  تنتهي  �أن  �إىل 
و�أكرثهم  خ�شومه  �أ�شر�س  �أي��دي  بني  كلّيا  �نتقل 
للوزر�ء،  رئي�س  من�شب  غياب  ظل  ويف  ت�شميما. 
يتحول �لتعاي�س يف هذ� �لبلد �إىل �شلل، وتلك كانت 
حر�شا  �ملتحدة،  للواليات  �ملوؤ�ش�شني  �الآب��اء  رغبة 
�لربيطانية  �مل�شتعمرة  يف  تتكّرر  �أاّل  على  منهم 

�ل�شابقة ، جتربة كرومويل �ال�شتبد�دية.
وعلى مدى �لعامني �ملقبلني، ال ميكن �إطالق �أي 
ع�شكرية،  �أو  مدنية  خارجية،  �أو  د�خلية  م��ب��ادرة، 
ل��ل��رئ��ي�����س بع�س  ك����ان  �إن  م���ن و����ش��ن��ط��ن. وح��ت��ى 
�الآليات �خلا�شة، فاإنها تظل معيارية بحتة، �إذ لن 
ميلك �لو�شائل �ملالية �خلا�شة لتنفيذ �أي �إ�شالح. 
�أعد�ء  و�شريفع  �الجتماعية،  م�شاريعه  ماتت  لقد 

�أمريكا روؤو�شهم ويعلنون مو�كب �لفرح.
�ل�شريبّية  �الأ�شر�ر  �لك�شف عن  ُيذّكر  �أوروب���ا،   يف 
بكل  يقومون  ك��ان��و�  �ل��ذي��ن  �أول��ئ��ك  للوك�شمبورغ 
�أّن �ل���دول �الأع�����ش��اء يف   ، ���ش��يء م��ن �ج��ل حجبها 
�الحت��اد �الأوروب���ي، كانت ، وه��ي يف مناف�شة يف ما 
كانت  �ل��ع��م��ل،  وف��ر���س  �ل�����ش��رك��ات  بينهما جل���ذب 
على  �ل�شر�ئب  م��ن  �الأق�����ش��ى  �حل��د  �إىل  تخّف�س 
�مل��و�رد �لالزمة  �ملال و�ملوؤ�ش�شات على ح�شاب  ر�أ�س 
لت�شيري �خلدمات �لعمومية ، وعلى ح�شاب د�فعي 
�ل�شر�ئب. ونتيجة لذلك، فاإن �لبلد�ن �الأوروبية، 
�لتي تعاين من ن�شبة تد�ين �شخمة، وتفتقر �إىل 
دول���ة ف��ي��در�ل��ي��ة، ودون م����و�رد، ع��اج��زة على نحو 

متز�يد يف مو�جهة متطلبات �ل�شوق و�شروطه.
 يف فرن�شا، رئي�س يف منت�شف واليته مل يعلن عن 
�إ�شالحات كربى للعامني �ملقبلني، وبا�شتثناء  �أي 
ودون مقابل  ل��ل��ك��ب��ار  م��ت��دن��ي��ة  ب���اأج���ور  �ل��وظ��ائ��ف 
 ، �ملدنية  و�خلدمة  �ملدعوم  �لعقد  با�شم  لل�شباب، 
ال نعرث على �أي م�شروع �آخر. وهذ� ُيفهم وُيف�ّشر، 
�ل�شغط  �ملايل للبالد، وت�شابك جماعات  بالو�شع 

و�شبات �لدميقر�طية.
يف ك��ل م��ك��ان، �أ���ش��ب��ح �ل�����ش��وق �أك���رث ق���وة و�زد�دت 
�لدميقر�طية �شعفا. ومن �لو��شح �أن هذ� ي�شكل 
هي  �لتي  للدميقر�طية،  بالن�شبة  ج�شيما  خطر� 
ب�شدد �ملوت جّر�ء �شوء �لتغذية. ولكن هذ� ينطبق 
�أي�����ش��ا ع��ل��ى �ل�����ش��وق، الأن���ه ب���دون دمي��ق��ر�ط��ي��ة، ال 
�شمان  ميكنه  ال  بكفاءة:  تعمل  �أن  لل�شوق  ميكن 
�القت�شادية  �لبيئة  ��شتقر�ر  �أو  �لقانون،  �ح��رت�م 
توفرها  يجب  �لتي  �ل�شروط  وهي  و�الجتماعية، 
�لذي  ه��و  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  �شعف  �إّن  لال�شتثمار. 
ُي�شّبب هذ� �النكما�س �القت�شادي �لذي نغرق فيه، 

ر�ف�شني �أن نر�ه.
 كل يوم، كل �أ�شبوع، تزد�د حلظة �حلقيقة �قرت�با. 
ال ت�شتطيع �لواليات �ملتحدة �أن تظل لفرتة طويلة 
م�شلولة �شيا�شيا، وال ميكن الأوروبا �أن تبقى غارقة 
�الأبد  �إىل  با�شتمر�ر، ولن ت�شمح فرن�شا  �قت�شاديا 
للمو�هب  �ل��ه��در  وه��ذ�  و�لتقاع�س،  �جل��م��ود  بهذ� 

�ملهملة.
ل��ق��د ح���ان �ل��وق��ت ل���رد �ل��ف��ع��ل و�ل��ت��ح��رك، وجعل 
يف  و�لتفكري  وحيوية،  حياة  �أك��رث  �لدميقر�طية 

م�شاريع طموحة.
ي��رت��ك��ز ع��ل��ى وهن  �أن  ل���ل���ع���امل، ع��ل��ي��ه  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
�لواليات �ملتحدة للمطالبة باإ�شالح �الأمم �ملتحدة 
، وبالن�شبة الأوروبا، عليها �أن ت�شتند �إىل ف�شيحة 
لوك�شمبورغ الإنهاء �ملناف�شة �ل�شريبية �النتحارية 
موحدة  �شريبة  تقرر  و�أن  �الأع�����ش��اء،  �ل��دول  بني 
و�ل��ف��و�ئ��د، و�ن تت�شّلح  �مل���ال، و�الأرب����اح  ر�أ����س  على 
�شناعّية  حركة  �ج��ل  من  �ل�شرورية  باالإمكانات 
�أن تقرر  ي��ج��ب  ل��ف��رن�����ش��ا،  وب��ال��ن�����ش��ب��ة  م�����ش��رتك��ة، 
دميقر�طيتها  ت��وق��ظ  و�ن  ذ�ت���ه���ا،  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��وي��ل 
م��ن �شباتها م��ن خ��الل ح��و�ر ع��رب �ل��ب��الد ود�خل 
�الأحز�ب وخارجها، من �جل �شياغة م�شروع كبري 
للبلد، ُي�شرع يف جت�شيمه �ثر �النتخابات �لرئا�شية 

�ملقبلة.
ك��ل ه��ذ�، كما ه��و م��رج��ح، �شيكون  و�إذ� مل يحدث 
علينا، وغ�شبا عنا، �نتظار تد�فع �شخم لينقذ كل 

من ي�شتطيع جلده.

ترجمة خرية �ل�شيباين

 ليهرب كل من ي�صتطيع بجلده..

جاك �أتايل مفكر فرن�شي �حتل منا�شب هامة يف �ملجال �ل�شيا�شي و�القت�شادي، وكاتب عمود يف 
جملة �الك�شربي�س �لفرن�شية، ورئي�س بالنيت فينان�س، وموؤلف �لعديد من �لبحوث و�لدر��شات، 

و�ل�شري �لذ�تية، و�مل�شرحيات و�لرو�يات منها من �شيحكم �لعامل غد�..؟ . 

�المني �لعام لالحتاد �لعام �لتون�شي لل�شغل ح�شني �لعبا�شي

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

عرب وزي��ر �ل��دف��اع �الم��ريك��ي ت�شاك 
ي�شمح  �ن  يف  ت���ف���اوؤل���ه  ع����ن  ه��ي��غ��ل 
�لع�شكريني  �ل���ق���ادة  ع�����ش��ر�ت  ع���زل 
�جلي�س  معنويات  برفع  �لعر�قيني 
تنظيم  حم��ارب��ة  �ىل  �ل�شنة  وج���ذب 
د�ع�س مع جتدد �جلهود �المريكية 

لتدريب قو�ت �المن �لعر�قية.
����ش��ئ��ل��ة �شعبة  و�ج������ه  ه��ي��غ��ل  ل���ك���ن 
م����ن ن�������و�ب �م���ريك���ي���ني ����ش���ك���ك���و� يف 
يف  وخ�شو�شا  �حل��رب  ��شرت�تيجية 
قادرة  �لعر�قية  �لقو�ت  كانت  �ذ�  ما 
�رهابيي  دح�����ر  م��ه��م��ة  ت�����ويل  ع���ل���ى 
تنظيم د�ع�س بعدما �نتهت حماوالت 
�جلي�س  لتدريب  �ل�شابقة  و��شنطن 

�ىل ف�شل.
�لدميوقر�طية  �ل���ن���ائ���ب���ة  وق����ال����ت 
�شان�شيز  ل��وري��ت��ا  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا  ع���ن 
و�قع  م��ن  نتعلم  م����اذ�  ت��غ��ري؟  م����اذ� 
�ن �الم���ور مل ت�شر على م��ا ي��ر�م يف 
�فغان�شتان ومل ت�شر على ما ير�م يف 

�لعر�ق؟ .
و�كد هيغل �ن �لظروف خمتلفة مما 
كانت عليه عند �آخر تدخل �مريكي 
يف �لعر�ق مبا يف ذلك وجود حكومة 
مع  للعمل  م�شتعدة  ت��ب��دو  ع��ر�ق��ي��ة 
�مل��ج��م��وع��ت��ني �ل�����ش��ن��ي��ة و�ل���ك���ردي���ة، 
و�لتهديد �لذي ي�شكله تنظيم د�ع�س 

�لذي تطلب رد� دوليا عليه.
وق������ال ه��ي��غ��ل �م������ام جل���ن���ة �ل���ق���و�ت 
�مل�شلحة يف جمل�س �لنو�ب �المريكي 
�ن هذ� �لوزير �جلديد للدفاع وهذه 
باعادة  يقومان  �جل��دي��دة  �حلكومة 

تراجع �صعبية حكومة 
رئي�س الوزراء الياباين 

•• طوكيو-د ب اأ:

ل���ل���ر�أي �جرته  ����ش��ت��ط��الع  �أظ���ه���ر 
لالنباء  ب���ر����س  ج����ي  ج����ي  وك����ال����ة 
�ن  �م�س  نتائجه  ون�شرت  �ليابانية 
رئي�س  حلكومة  �ل�شعبي  �ل��ت��اأي��ي��د 
�لوزر�ء �لياباين �شينزو �بي تر�جع 
بن�شبة 4ر2 % عن �ل�شهر �ملا�شي 
�ل�شهر  يف   % 5ر45  �ىل  لت�شل 

�حلايل.
وتوقف معدل �لتاأييد عند �قل من 
%50 لل�شهر �لثاين على �لتو�يل 
�ل�����ر�أي �لذي  ����ش��ت��ط��الع  . و�����ش���ار 
جرى موؤخر� �ىل زيادة ن�شبة عدم 
�ىل  لت�شل  1ر4  بن�شبة  �ل��ت��اأي��ي��د 

3ر%32، بح�شب �ال�شتطالع.
��شتقالت  بعدما  �لنتائج  وظ��ه��رت 
�وبوت�شي  ي��وك��و  �ل�شناعة  وزي����رة 
ووزيرة �لعدل ميدوري مات�شو�شيما 
، رمز� تركيز �بي على متكني �ملر�أة 
، من من�شبيهما �لوز�ريني ب�شبب 
�مو�ل  با�شتخد�م  تتعلق  خمالفات 
�ل�شهر  �و�خ���ر  �شيا�شية  الغ��ر����س 

�ملا�شي.

اأدلة على انتهاك غوا�صة 
اأجنبية مياه ال�صويد

•• �صتوكهومل-رويرتز:

�إن  �م�����س  �شويدية  �شحيفة  ق��ال��ت 
�ل�����ش��وي��د ل��دي��ه��ا دل��ي��ل د�م����غ على 
مياهها  دخلت  �أجنبية  غو��شة  �أن 
�أدى  �ل���ذي  �الأم����ر  �مل��ا���ش��ي  �ل�شهر 
�أ�شبوعا  ��شتمرت  مالحقة  لعملية 
تاريخ  يف  ع�����ش��ك��ري  ح�شد  والأك����رب 

�لبالد منذ �حلرب �لباردة.
�شفين�شكا  ����ش���ح���ي���ف���ة  ون�������ش���ب���ت 
تذكر  م�����ش��ادر مل  �إىل  د�ج���ب���الدت 
�إن حتليل �جلي�س  �لقول  �أ�شماءها 
�ملالحقة  عملية  لنتائج  �ل�شويدي 
ب����اأن غو��شة  دل��ي��ل  مت��خ�����س ع���ن 
�الأقل  �أجنبية �شغرية و�حدة على 
�ل���و�ق���ع �شرقي  دخ��ل��ت �الأرخ��ب��ي��ل 

�شتوكهومل.

�ر�شال  �الب��ي�����س ال���ش��ت��ب��ع��اده  �ل��ب��ي��ت 
�الر�س،  للقتال على  �مريكية  قو�ت 
�شيدعم  ك��ان  �ذ�  ما  دمب�شي  و�شاألو� 
�نها  ت��ب��ني  �ذ�  �خل���ط���وة  ه����ذه  م��ث��ل 

�شرورية.
�ر�شال  �ن  �الم��ريك��ي  �جل����ر�ل  ورد 
مع  للقتال  �شغرية  �مريكية  ق��و�ت 
ميكن  خ��ي��ار�  يبقى  �ملحلية  �ل��ق��و�ت 
ت�شن  عندما  خ�شو�شا  فيه  �لنظر 
هجوما  و�لكردية  �لعر�قية  �لقو�ت 
�و  �ملو�شل  مدينة  ال�شتعادة  م�شاد� 
مناطق على طول �حلدود �ل�شورية.

وقال دمب�شي ال �قول �نني �شاو�شي 
يف ه�����ذه �مل���رح���ل���ة ب�����ان �ل����ق����و�ت يف 
�ملو�شل وعلى طول �حلدود �شتحتاج 
�المريكية  �ل��ق��و�ت  من  مو�كبة  �ىل 
لكننا بالتاأكيد ننظر يف هذ� �المر . 
�ال �نه قال �نه هو وق��ادة ع�شكريني 
�آخ����ري����ن مل ي�������وؤدي �ر�����ش����ال ق����و�ت 

ميد�نية كبرية.
وح�������ذر �جل���������ر�ل �الم�����ريك�����ي من 
عو�قب وخيمة �ذ� مل تتمكن حكومة 
با�شر�ك  بوعودها  �لوفاء  من  بغد�د 
�ل�شنة و�الكر�د ب�شكل �كرب يف عملية 

�شنع �لقر�ر.
وي������ق������ول �ل�������ق�������ادة �ل���ع�������ش���ك���ري���ون 
�لعر�قي  �جل��ي�����س  �ن  �الم���ريك���ي���ون 
بعمليات  للقيام  بعد  م�شتعد�  لي�س 
�لتي  ك���ب���رية ال����ش���ت���ع���ادة �الر������ش����ي 
كانت  �جل��وي��ة  �حلملة  و�ن  خ�شرها 
�شن  وق������د  �الآن.  ح���ت���ى  حم��������دودة 
�لتحالف يف �طار هذه �حلملة �كرث 
800 �شربة يف �لعر�ق و�شوريا  من 

منذ �لثامن من �آب �غ�شط�س.

�ىل فئة بعينها. وتتعر�س �القلية �مل�شلمة لتمييز و��شع �لنطاق يف ميامنار 
باأنهم  تعبري يوحي  بنغال وهو  �نهم  �إليهم على  �ل�شكان  وي�شري كثري من 
�إقامتهم يف ميامنار منذ عقود  �لرغم من  مهاجرون من بنجالد�س على 
طويلة. وينطوي تعبري �لروهينجا على ح�شا�شية خا�شة يف ميامنار حتى 
�أن م�شوؤولني حكوميني �نتقدو� �المني �لعام لالمم �ملتحدة بان جي مون 
نايبيد�و  �لعا�شمة  يف  عقد  �شحفي  موؤمتر  خالل  �لكلمة  هذه  ال�شتخد�م 

يوم �الربعاء.

•8 ياجنون-رويرتز:

دعا �لرئي�س �المريكي بار�ك �وباما �م�س ميامنار �ىل �نهاء �لتمييز �شد 
�لروهينجا وحث �حلكومة يف �أ�شد عبار�ته عن �ال�شطهاد �لذي تتعر�س له 
�القلية �مل�شلمة على �عطائهم حقوقا مت�شاوية. ومعظم �لروهينجا �لذين 
ويعي�شون  جن�شية  يحملون  ال  �شخ�س  مليون   1.1 بنحو  ع��دده��م  يقدر 
بدولة  �لغربية  ر�خ��ني  �لعن�شري يف والي��ة  بالتمييز  �أ�شبه  يف ظل ظ��روف 
خميمات  يف  �ألفا   140 نحو  ويقيم  بوذية.  �أغلبية  ت�شكنها  �لتي  ميامنار 
وقال  بعد �ن �شردتهم ��شتباكات د�مية مع �لبوذيني يف ر�خني عام 2012. 
�وباما �لذي يزور ميامنار حل�شور قمة �قليمية �ن �حلكومة �ل�شرعية البد 

و�أن ت�شتند �إىل �إدر�ك باأن كل �لنا�س مت�شاوون �مام �لقانون. 
�أوباما موؤمتر� �شحفيا م�شرتكا مع زعيمة �ملعار�شة �وجن �شان �شو  وعقد 
كي مبنزلها �ملطل على بحرية مبدينة ياجنون -�أكرب مدن ميامنار- �لذي 
ب�شبب مقاومتها  �الإق��ام��ة �جلربية  ره��ن  15 عاما  �أك��رث من  �أق��ام��ت فيه 
�لعلنية للمجل�س �لع�شكري �حلاكم �ل�شابق. وقال �أوباما �عتقد �ن �لتمييز 
تريد  �لتي  �لدولة  �خ��رى ال يعرب عن  دينية  �أقلية  �ي  �و  �لروهينجا  �شد 

بورما �ن تكونها على �ملدى �لبعيد م�شتخدما �ال�شم �لقدمي مليامنار.
فوزها  بعد  للدميقر�طية  عاملية  �أيقونة  �إىل  -�لتي حتولت  كي  �شو  والذت 
بجائزة نوبل لل�شالم عام 1991- بال�شمت ب�شكل ملحوظ يف وقت �شابق 
�شعب  ك��ي  �شو  حثت  �ل�شحفي  �مل��وؤمت��ر  وخ��الل  �لروهينجا.  معاناة  حيال 
ميامنار على �ن يتعلمو� �لعي�س يف وئام لكنها �متنعت عن توجيه حديثها 
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املال والأعمال
اخلطوط ال�صعودية تنقل 2.3 مليون راكب وحمطة دبي تت�صدر قائمة حمطاتها الدولية

لندن  ث��م حمطة  رح��ل��ة   299 ب���  �ل��ق��اه��رة  تلتها حمطة  �مل��ائ��ة 
بعدد 62 رحلة وحمطة باري�س ب� 54 رحلة . و�أو�شح �أن �ملعدل 
�لعام الن�شباط مو�عيد رحالت �خلطوط �ل�شعودية و�شل �إىل 
�لرحالت  �ن�شباط  معدل  �رتفاع  �إىل  الفتة  �ملائة  يف   91.43
�لد�خلية �إىل 94.06 يف �ملائة حيث مت ت�شغيل 10.264 رحلة 
جمدولة بزيادة 405 رحالت بينما مت نقل 1.3 مليون ر�كب 
�إن �خلطوط �ل�شعودية  48.188 ر�كبا. وقال �لتقرير  بزيادة 
جمدولة  دول��ي��ة  رحلة   4.798 بت�شغيل  �أكتوبر  خ��الل  قامت 
�لرحالت  م��و�ع��ي��د  �ن�شباط  م��ع��دل  وب��ل��غ  رح��ل��ة   647 ب��زي��ادة 
بزيادة  ر�ك��ب  �أك��رث من مليون  نقل  بينما مت  �ملائة  79.80 يف 

69.982 ر�كبا. 

••جدة -وام: 

خالل  قامت  �أنها  �ل�شعودية  �لعربية  �جلوية  �خلطوط  �أعلنت 
�شهر �أكتوبر �ملا�شي بت�شغيل 16.749 رحلة جمدولة و�إ�شافية 
مقارنة ب� 15.793 رحلة خالل �ل�شهر نف�شه من �لعام �ملا�شي 
�أنها  �ىل  م�شرية  �مل��ائ��ة  يف   6 زي���ادة  ون�شبة  رحلة   956 ب��زي��ادة 
نقلت 2.3 مليون ر�كب بزيادة قدرها 118.170 ر�كبا ون�شبة 
5.35 يف �ملائة. و�أ�شار تقرير �الأد�ء �لت�شغيلي لل�شركة �ل�شادر 
�مل��ح��ط��ات �لدولية  ق��ائ��م��ة  ت�����ش��درت  دب���ي  �أن حم��ط��ة  �إىل  �م�����س 
 329 ت�شيري  �أكتوبر حيث مت  �شهر  خ��الل  �لرحالت  �أع��د�د  يف 
يف   95.14 بلغت  �لرحالت  يف  مو�عيد  �ن�شباط  بن�شبة  رحلة 

وا�صنطن ت�صغط على امل�صارف الكربى ب�صاأن العمالت 
•• نيويورك-اأ ف ب:

ت�����ش��دد �ل�����ش��ل��ط��ات �الم��ريك��ي��ة �ل�����ش��غ��ط ع��ل��ى �مل�����ش��ارف �ل���ك���ربى وم���ن بينها 
�لربيطاين باركليز و�الملاين دويت�شه بنك، يف ق�شية �لتالعب ب�شوق �ل�شرف، 

ما ينذر باملزيد من �لعقوبات �لقا�شية يف �مل�شتقبل.
وبعد يومني على �تفاق جماعي �ول يف هذه �لق�شية �لتي تنال �كرث من �شورة 
�مل�شارف، �فادت م�شادر مقربة من �مللف لوكالة فر�ن�س بر�س �خلمي�س طالبة 
بينها  كبري�  م�شرفا   12 على  �لطوق  ت�شدد  و��شنطن  �ن  هويتها  ك�شف  ع��دم 
�ق�شام  �ملالية على  �ال�شو�ق  وتاخذ هيئات �شبط  �شو�شييتيه جر�ل.  �لفرن�شي 
�ل�شرف يف �مل�شارف �لكربى ��شتخد�م منتديات نقا�س على �النرتنت وخدمات 
ر�شائل ق�شرية �لكرتونية للت�شاور ب�شكل خمالف للقو�عد من �جل خف�س �شعر 
�شرف مرجعي يف �شوق �لقطع. ويبلغ حجم �لتد�والت يف هذه �ل�شوق �ل�شخمة 

حو�ىل 5300 مليار دوالر يوميا بينها %40 متر عرب �شوق �ملال و�العمال يف 
لندن، وبالتايل فان �ي خمالفة لقو�عد �لعمل ترتتب عنها عو�قب �شخمة.

و�فادت �مل�شادر �ن وز�رة �لعدل ورئي�س هيئة نيويورك ل�شبط �خلدمات �ملالية 
بنجامني لو�شكي �للذين يقود�ن �لتحقيقات عرثو� على على خمالفات خطرية 

وكربى  لدى م�شريف باركليز ودويت�شه بنك.
�لودية  �لت�شوية  �لهيئة عدم �الن�شمام �ىل  �ل��وز�رة ورئي�س  وعلى �الثر قررت 
�لتي تو�شلت �ليها �للجنة �المريكية للتد�ول بال�شلع �الآجلة ومكتب مر�قبة 
�لعمالت �المريكي وهيئة �لرقابة �ملالية �لربيطانية �الربعاء مع م�شريف �ت�س 
��س بي �شي ورويال بنك �وف �شكوتالند �لربيطانيني وم�شارف �شيتي غروب 
وجي بي مورغان ت�شاي�س وبنك �وف �مرييكا �المريكيية وم�شرف يو بي ��س 
 3،26 بقيمة  طائلة  غر�مات  دفع  �ل�شت  �مل�شارف  على  وتفر�س  �ل�شوي�شري، 

مليار يورو.

منو متنوع يف خمتلف القطاعات احليوية

 % اقت�صادية دبي ت�صدر 4688 رخ�صة جتارية يف الربع الثالث من العام 2014 بزيادة 3 

تزامنا مع يوم املوا�شالت العامة

هيئة الطرق واملوا�صالت تتعاون مع اأتالنت�س النخلة لت�صغيل خط جديد 

�شاأنها �مل�شاهمة �لفعالة يف تطوير بيئة 
الإمارة  �الق��ت�����ش��ادي  و�الأد�ء  �الأع��م��ال 
كانو�  ���ش��و�ء  �مل�شتثمرين  وج��ذب  دب��ي، 

من د�خل �لدولة �أو خارجها .

•• دبي-الفجر: 

�لتجارية  �لرخ�س  موؤ�شر�ت  �أظ��ه��رت 
�ل�شادرة عن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
يف دبي، نتائج �إيجابية يف عدد �لرخ�س 

اليابان تتعهد ب� 5ر1 مليار دوالر ل�صندوق املناخ االأخ�صر 
•• طوكيو-د ب اأ:

5ر1 مليار دوالر  �ليابان تخطط لدفع نحو  �أن  �م�س  �إخباري  ذكر تقرير 
ل�شندوق �ملناخ �الأخ�شر �ملدعوم من �الأمم �ملتحدة مل�شاعدة �لدول �لنامية 
يف تخفي�س �نبعاثاتها ومعاجلة ظاهرة �الحتبا�س �حلر�ري �لعاملية. ونقلت 
وكالة كيودو لالأنباء عن م�شادر مل تذكرها �أنه من �ملتوقع �أن يعلن رئي�س 
�لوزر�ء �شينزو �آبي عن هذ� �الإ�شهام يف قمة جمموعة �لع�شرين لالقت�شاد�ت 

�لر�ئدة يف �لعامل مطلع �الأ�شبوع �ملقبل يف مدينة بري�شبان باأ�شرت�ليا.

معدالت  �أعلى   2014 �شبتمرب  �شهر 
�لنمو خالل �لفرتة �لربعية من �لعام 
2014،  ومبعدل �رتفاع بلغ )8%( 
مقابل �لفرتة ذ�تها من �لعام �ملا�شي، 
�لتي  �جل��ه��ود  �ل��ن��ت��ائ��ج   ه���ذه  وتعك�س 
تبذلها �قت�شادية دبي يف �شبيل تذليل 
يف  �الأعمال  مز�ولة  وت�شهيل  �لعقبات 
�إم���ارة  �شعيد  ع��ل��ى  �مل��ج��االت  خمتلف 
دبي .  و�أ�شاف �شاعل:  �أ�شهمت �جلهود 
د�شنتها  �ل���ت���ي  �الأخ�������رية  و�مل�����ب�����ادر�ت 
توفري  يف  م����وؤخ����ر�ً  دب����ي  �ق��ت�����ش��ادي��ة 
�ل��وق��ت و�جل��ه��د ع��ل��ى رج���ال �العمال 
�لرخ�س  �أ���ش��ح��اب  م��ن  و�مل�شتثمرين 
�آخرها  وك��ان��ت  دب��ي،  ب��اإم��ارة  �لتجارية 
�ملبادر�ت �لذكية �لتي �أطلقتها �لد�ئرة 
يف من�شة حكومة دبي �لذكية يف �أ�شبوع 
من  و�ل��ت��ي   ،2014 �لتقني  جيتك�س 

وبعدد   )14%( مب��ع��دل  �ل�شناعية 
�لرخ�س  ز�دت  ك��م��ا  رخ�����ش��ة،   )65(
وبعدد   4% بلغت  بن�شبة  �ل��ت��ج��اري��ة 
�رتفعت  ف��ي��م��ا  رخ�������ش���ة،   )3461(
بعدد   ،1% بن�شبة  �ملهنية  �ل��رخ�����س 
�لنتائج  وت��ظ��ه��ر  رخ�����ش��ة.   )1110(
يف  �ملتنوع  �لنمو  ��شتمر�رية  �حلالية 
خمتلف �لقطاعات �القت�شادية ومنها 
�ل��ق��ط��اع �ل�����ش��ن��اع��ي و�ل���ت���ج���اري، مما 
�إم���ارة  وتناف�شية  ج��اذب��ي��ة  ع��ل��ى  ي��وؤك��د 
و�الأفر�د،  �ل�شركات  ��شتقطاب  يف  دبي 
الأ�شحاب  �الأع��م��ال  م��ز�ول��ة  و�شهولة 
�أعمال  رج��ال  م��ن  �لتجارية  �لرخ�س 
وم�����ش��ت��ث��م��ري��ن ع��ل��ى ح���د ����ش���و�ء.  كما 
�لرخ�س  ����ش��ت��ح��و�ذ  �مل��وؤ���ش��ر�ت  تظهر 
�إجمايل  من   )74%( على  �لتجارية 
�لرخ�س �ل�شادرة يف �لربع �لثالث لعام 

2014، تليها �لرخ�س �ملهنية بن�شبة 
�ل�شناعية  �ل��رخ�����س  ث���م   ،)24%(
و)1%(   )1%( بن�شبة  و�ل�شياحية 
على �لتو�يل. وعلى نطاق مت�شل �شجل 
بن�شبة  �رتفاعا  �ملجددة  �لرخ�س  عدد 
�إىل )27717(  بلغت )%3( لي�شل 
�ملعدلة  �ل��رخ�����س  ع���دد  وز�د  رخ�����ش��ة، 
بن�شبة )%3( لت�شل �إىل )19008( 
�لعام  ذ�تها من  �لفرتة  رخ�شة مقابل 
ذ�ت��ه، قال حممد  �ل�شياق  �ملا�شي. ويف 
لقطاع  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �مل����دي����ر  ����ش���اع���ل، 
يف  �ل��ت��ج��اري  و�لت�شجيل  �ل��رتخ��ي�����س 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �الق��ت�����ش��ادي��ة بدبي:   د�ئ�����رة 
�أظ��ه��رت م��وؤ���ش��ر�ت �ل��رب��ع �ل��ث��ال��ث من 
م�����ش��ت��ق��ر� على  2014 من�����و�ً   �ل���ع���ام 
م�شتوى �لقطاعات �لرئي�شية �حليوية 
ب��اإم��ارة دب��ي مع ب��د�ي��ة  �ل��رب��ع،  وحقق 

�لتجارية �ل�شادرة خالل �لربع �لثالث 
بن�شبة  منت  حيث   ،2014 �لعام  من 
عام  من  �لثالث  بالربع  مقارنة   ،3%
رخ�شة   4688 �ىل  لي�شل   2013
�لرخ�س  وز�دت  ������ش�����ادرة.  جت����اري����ة 

يف جمال �لنقل �لبحري.   و�أ�شاف 
ز�لوف: تلعب �مل�شاريع و�الجناز�ت، 
�ل�����ت�����ي ح���ق���ق���ت���ه���ا ه���ي���ئ���ة �ل����ط����رق 
وب���ارز�  �أ���ش��ا���ش��ي��ا  و�مل��و����ش��الت دور� 
خمتلف  يف  دب���ي  وت��ط��ّور  نه�شة  يف 
�مل�شتويات  جميع  وعلى  �لقطاعات 
بنى حتتية  م��ن  قدمته  وذل���ك مب��ا 
ر�شينة و�شبكة و��شعة ومتطّورة من 
مب�شتوى  �جل��م��اع��ي  �لنقل  و���ش��ائ��ل 
عاملي، ونحن كجهة �شياحية خا�شة 
�شن�شعى د�ئما �إىل دعم جهود �لهيئة 
جاهدين  و�شنعمل  �مل��ج��ال  ه���ذ�  يف 
ل��ت��ح��ق��ي��ق �الأه��������د�ف �مل�����ش��رتك��ة يف 
و�أن  ال�شيما  �لبحري  �لنقل  جم��ال 
�أحد  يعترب  �لنخلة  �أتالنت�س  فندق 
�ملعامل �ل�شياحية �لبارزة يف �الإمارة 
�ملوقع �لذي يتمتع به هذ�  وبف�شل 
�ملعلم �ل�شياحي �ملهم، يتوجب علينا 
يف  �لبحري  �لنقل  �إد�رة  مع  �لعمل 
لتعزيز  �لعامة  �ملو��شالت  موؤ�ش�شة 
�ل��ن��ق��ل �ل��ب��ح��ري �ل�����ش��ي��اح��ي، �لذي 
�أ���ش��ا���ش��ي��ا وح��ا���ش��م��ا يف  دور�  ي��ل��ع��ب 
وتن�شيط  �خل��دم��ي  �ل��ق��ط��اع  تعزيز 
ويذكر  دب��ي.   يف  �ل�شياحي  �لقطاع 
�أنه �شيتم يف �ملرحلة �الأوىل ت�شغيل 
عربتني فقط من �لعرب�ت �لزرقاء، 
�لتي تعمل بالكهرباء، وهي �شديقة 
كما  �ل��ت��ل��وث،  م��ن  وحتميها  للبيئة 
�إنها تت�شع ل� )6( رّكاب وتبلغ تعرفة 
وتنطلق  دره����م����اً.   )65( �ل��رح��ل��ة 
�ل���ع���ربة م���ن ���ش��اط��ئ �ل��ن�����ش��ي��م��ي يف 
�أتالنت�س  �أتالنت�س، مرور�ً مبنتجع 
�لبحرية  �ل��ن��اح��ي��ة  م���ن  و�ل��ن��خ��ل��ة 
وح���دي���ق���ة �الأل�����ع�����اب �مل���ائ���ي���ة حيث 
فيها  �ل�شياحية  �ل��رح��ل��ة  ت�شتغرق 

)20( دقيقة. 

•• دبي-الفجر:

و�ملو��شالت يف  �لطرق  وقعت هيئة 
�ملو��شالت  ملوؤ�ش�شة  �لرئي�س  �ملبنى 
�لعامة �أو�خر �شهر �أكتوبر من �لعام 
ت��ع��اون م�شرتك  �ت��ف��اق��ي��ة  �جل����اري 
فندق  م��ع  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  ب�شيغة 
�لتعاون  بغر�س  دب��ي  يف  �أت��الن��ت�����س 
)للعرب�ت  �إط��الق خط جديد  على 
بالطاقة  ت��ع��م��ل  �ل���ت���ي  �ل�����زرق�����اء(، 
�لكهربائية وذلك يف �إطار جهودهما 
يف  �ل��ف��اع��ل��ة  للم�شاهمة  �مل�����ش��رتك��ة 
�خل�شر�ء  �لطاقة  ��شتخد�م  تعزيز 
بالفعل  مت  وق����د  دب������ي.   �إم�������ارة  يف 
�إطالق هذ� �خلط �جلديد للعرب�ت 
�ل��رت�ث��ي��ة )�ل����زرق����اء( �ل��ت��ي تعمل 
�أتالنت�س  ف��ن��دق  م���ن  ب��ال��ك��ه��رب��اء، 
نوفمرب  م����ن  �الأول  يف  �ل���ن���خ���ل���ة 
�جل����اري، وذل���ك ب��ال��ت��ز�م��ن م��ع يوم 
ب��ه��دف تلبية  �مل��و����ش��الت �ل��ع��ام��ة، 
�رت���ي���اد هذه  رغ���ب���ات �جل��م��ه��ور يف 
�لو�شيلة �لرتفيهية عند �أ�شهر معلم 
من معامل �الإمارة و�لتمتع باملناظر 

�خلالبة يف جزيرة �لنخلة. 
�لطرق  ع��ن هيئة  �الت��ف��اق��ي��ة  وق���ع   
و�ملو��شالت �لدكتور يو�شف حممد 
ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  علي،  �آل 
�مل���و�����ش���الت �ل���ع���ام���ة ووق���ع���ه���ا عن 
�ل�����ش��ي��د �شريجي  �أت��الن��ت�����س  ف��ن��دق 
 ،)Serge Zaalof( ز�ل������وف 
�ل��رئ��ي�����س و�ل��ع�����ش��و �مل��ن��ت��دب لفندق 
 President(( أتالنت�س �لنخلة�
 & Managing Director،
 Atlantis The Palm
�الإد�ر�ت  مديري  من  عدد  بح�شور 
و�الأق�������ش���ام م���ن �جل���ان���ب���ني.  و�أك����د 

جهات  كانو�  �شو�ء  �ال�شرت�تيجيون 
حكومية �أو �شبه حكومية �أو �شركات 
بالنظر الأن هذ�  وموؤ�ش�شات خا�شة 
من  �أ�شا�شية  رك��ي��زة  ميثل  �ل��ق��ط��اع 
رك���ائ���ز �ل��ت��ق��دم و�الزده���������ار، �ل���ذي 
�جلهات  جميع  حتقيقه  على  تعمل 
�لعاملة يف �لدولة، حيث تاأتي هذه 
�إمياننا  م���ن  �ن��ط��الق��ا  �مل�����ش��وؤول��ي��ة 
�ملو��شالت  ق��ط��اع  باأهمية  �ل��ر����ش��خ 
�لعامة لتحقيق �الجن��از�ت يف كافة 
�الأ�شعدة  ج��م��ي��ع  وع���ل���ى  �مل���ي���ادي���ن 

�ل�شياحي  �ل����ق����ط����اع����ني  وم����ن����ه����ا 
و�خلدمي.   من جهته، قال �ل�شيد 
و�لع�شو  �لرئي�س  ز�ل��وف،  �شريجي 
�لنخلة:  �أتالنت�س  لفندق  �ملنتدب 
معكم  �أك��ون  �أن  وي�شرفني  ي�شعدين 
�لعامة  �ملو��شالت  مبوؤ�ش�شة  �ليوم 
يف هيئة �لطرق و�ملو��شالت لتوقيع 
هذه �التفاقية، �لتي �أرجو �أن تكون 
�لتعاون  تو�شيع  طريق  على  خطوة 
�مل�شرتك بني فندق �أتالنت�س �لنخلة 
خا�شة  و�ملو��شالت  �لطرق  وهيئة 

علي  �آل  ي��و���ش��ف حم��م��د  �ل���دك���ت���ور 
ب���اأن �الأه�����د�ف �مل��رج��وة م��ن توقيع 
�الإد�رة  توجه  ت��ربز  �التفاقية  ه��ذه 
�لغايات  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  �ل��ع��ل��ي��ا 
تتمحور حول  �لتي  �ال�شرت�تيجية، 
بو�شائل  �خلا�شة  �الإي����ر�د�ت  تنمية 
�لعرب�ت  وم��ن��ه��ا  �ل���ب���ح���ري  �ل��ن��ق��ل 
وحتقيق  �لتكاليف  وتقليل  �لزرقاء 
مبد�أ �ل�شر�كة بني �لقطاعني �لعام 
و�خل����ا�����س. وم����ن �الأه��������د�ف، �لتي 
ي�شعى �لطرفان للو�شول �إليها هي 

منافذ  زي���ادة  �إىل  كذلك  �التفاقية 
خدمة  �لبحري،  �لنقل  و�شائل  بيع 
�ل��غ��اي��ة �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة رق���م )4( 
�لنقل  ب��ت�����ش��ج��ي��ع  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  ل��ل��ه��ي��ئ��ة 
�جل��م��اع��ي وذل���ك م��ن خ���الل زيادة 
منافذ بيع خدمات �لنقل �لبحري، 
رقم  �ال�شرت�تيجية  �لغاية  خدمة 
�ال�شتد�مة  بتحقيق  �ملتعلقة   )6(
�إي�����ر�د�ت  �مل��ال��ي��ة م��ن خ���الل تنمية 
و�شائل �لنقل �لبحري و�ال�شتخد�م 
�لتفاعل  ل��الأ���ش��ول وزي����ادة  �الأم��ث��ل 

خالل  من  �ملتبادلة  �ملنفعة  حتقيق 
ر�شم �إطار وحدود عالقات �ل�شر�كة 
�مل�شرتك  �ل��ع��م��ل  �ل���ط���رف���ني،  ب���ني 
�لنقل  خ����دم����ات  �أد�ء  ل��ت��ح�����ش��ني 
�خل�شو�س  وج����ه  وع��ل��ى  �ل��ب��ح��ري 
ن�������ش���ر ث���ق���اف���ة �ل�����ع�����ربة �ل���رت�ث���ي���ة 
)�ل��ع��ربة �ل��زرق��اء(، �إد�م���ة �الت�شال 
لتحقيق  �لطرفني  بني  و�لتو��شل 
�مل�����ش��ال��ح �مل�����ش��رتك��ة وزي�������ادة عدد 
حمطات خدمة �لعرب�ت �لكهربائية 
ب���اإم���ارة دب����ي.  وق����ال: ت��ه��دف هذه 

ب���ني �ل��ق��ط��اع��ني �ل���ع���ام و�خل���ا����س 
يزيد  �ل��رك��اب  ع��دد  زي���ادة  �أن  حيث 
ن�����ش��ب��ة �الإ�����ش����غ����ال ل���ل���رح���الت مما 
�الأم���ث���ل  �ال����ش���ت���غ���الل  �إىل  ي�������وؤدي 
للمو�رد �خلا�شة بالهيئة.   و�أ�شاف 
تو�شيع  م�����ش��وؤول��ي��ة  ب�����اأن  ع��ل��ي  �آل 
�لعامة  �مل��و����ش��الت  قطاع  وتطوير 
ال ت��ق��ع ع��ل��ى �جل��ه��ة �مل�����ش��وؤول��ة عن 
فح�شب  عليه  و�ال����ش���ر�ف  ت�شغيله 
�مل�شوؤولية  ه��ذه  يف  ت�شاركها  و�إمن���ا 
�ل�شركاء  وم��ن��ه��م  �أخ����رى  ق��ط��اع��ات 

اعالن تغيري ا�سم
�نا نيتا كناكرييل جون �م روون �بر�هام �شوين ، حتمل جو�ز �شفر �لهند 
�لد�ئمة  بعنو�ن  م   2014/07/06 من  ��شد�ر   )  L9817573  ( رقم 
كوزوتوموتيل كوتور )بريد(تريوفيال ، باتانامتيتا ، كري�ال 689106 و 
عنو�ن �حلا�شر �س.ب رقم )11195، �بوظبي ، �المار�ت . �لقيادة بهذ� 
تغيري ��شم �لطفل ، يحمل جو�ز �شفر رقم )j5977287 ( م�شدر دبي 
يف �لتاريخ 2011/8/23 ، مت تعديل ��شم روون  �بر�هام �شوين �ىل رون 

ابراهام �شوين.

فقدان جواز �سفرت
�ملدعوة/ ها�شريانى  فقدت  
ب������ت ع������ب������د�هلل ع����ث����م����ان -  
�ندوني�شية  �جلن�شية- جو�ز 
�شفرها رقم )4201747(        
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم  ب��ت��ل��ي��ف��ون  �الت���������ش����ال 

   050/4435344

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د  �مل�������دع�������و/ و�ئ������ل 
�مل���ق���د�د  - �شوريا  حم��م��د 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية  
  )005514224( رقم 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

   055/1299171
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  مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1502  جتاري كلي                                             
مالكها حممد  ف��ردي- وميثلها  موؤ�ش�شة  موتورز-  ما�س   -1/ عليه  �ملدعى  �ىل 
علي �شعيد علي �له�س  جمهول  حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /م�شرف �بوظبي 
�ال�شالمي- �شركة م�شاهمة عامة وميثله: حممود حجاج عزب �بوجريدة   قد 
وقدره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام 
من  و�ل��ف��ائ��دة%12  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   240943.71(
تاريخ �ال�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام. . وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 
2014/12/8 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch2.E.21 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل
ق�سم الق�سايا التجارية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15     

  مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/593  مدين كلي                                             

�ىل �ملدعى عليه /1- نيو �شيلفر �شتار للتجارة ) �س ذم م( وميثلها قانونا: رتيب 
�ز�د   جمهول  حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /�شركة �المار�ت  كوتيجي حممد 
لالت�شاالت �ملتكاملة ) �س م ع  (وميثله: حممود حجاج عزب �بوجريدة   قد 
 ( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �ق��ام 
من  و�ل��ف��ائ��دة%12  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  110.249.16دره������م( 
ي��وم �خلمي�س  لها جل�شة  وح���ددت   . �ل��ت��ام.  �ل�����ش��د�د  وح��ت��ى  �ال�شتحقاق  ت��اري��خ 
�ملو�فق 2014/11/27 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch2.D.18 لذ� فانت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل
ق�سم الق�سايا التجارية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
         يف الدعوى رقم 2014/505  جتاري جزئي

�ىل �ملدعى عليه: 1-حممد حممود حممد عفافة  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعى: م�شرف 
�لهالل �س م ع قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ 2014/10/23 
وفبل �لف�شل يف �ملو�شوع بندب �خلبري �مل�شريف- �شاحب �لدور باجلدول- مامل يتفق طريف �خل�شومة 
على ت�شمية خبري �آخر خالل ��شبوعا م تاريخ ��شد�ر هذ� �حلكم- تكون مهمته بعد مطالعة �الور�ق 
وما ع�شى �ن يقدم له من م�شتند�ت )1( بيان طبيعة �لعالقة بني طريف �خل�شومة )2( بيان �ملبالغ 
�مل�شتحقة على �ملدعى عليه ل�شالح �ملدعى �ن وجدت و�شندها وحتقيق دفاعهما وللخبري يف �شبيل �د�ء 
ماموريته �النتقال الأي جهة يرى �النتقال �ليها و�الطالع على ما لديها من م�شتند�ت تعينة على 
ك�شف وجه �حلق يف �لدعوى و�شماع من يرى لزوما �شماع �قو�له بغري حلف ميني، و�ملحكمة حددت 
مبلغ ثالثة �الف درهم كاأمانة على ذمة ح�شابات وم�شروفات �خلبري و�تعابه موؤقتا �لزمت �ملدعى 
�يد�عها خزينة �ملحكمة وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوماخلمي�س �ملو�فق 2014/11/20 �ل�شاعة 8.30 

  ch2.D.19   شباحا يف �لقاعة�
  ق�سم الق�سايا التجارية                      

حماكم دبي

   حمكمة دبي البتدائية
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   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2013/4091 كلي جتاري ال�سارقة  

�ىل �ملدعى عليه:1/ر�مي ح�شن �حمد م�شلم  حيث �ن �ملدعي: م�شرف 
�بوظبي �ال�شالمي  قد �أقام عليك لدى هذه �ملحكمة �لدعوى �ملذكورة 
�عاله ويعلمكم فيها  بورود تقرير �خلربة  . لذلك يقت�شي ح�شورك 
�مام هذه �ملحكمة يف قاعة رقم )139(  يف متام �ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف 
�لدعوى وتقدمي ما لديك  من يوم 2014/12/16 وذلك لالجابة على 
من بيانات ويف حال تخلفك عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك يف 

�لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15     
   اعالن مدعي عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 2011/4927 جتاري كلي      
�شركة  �ملدعي:  �ن  حيث  باتنليك  فري��شو�مي  عليه:/باتالنكي  �ملدعى  �ىل 
�ملذكورة  �لدعوى  �ملحكمة  هذه  لدى  عليك  �أقام  ح  م  �س  لل�شناعات  جامين 
�لطلبات  وعليه يقت�شي  : بورود تقرير �خلبري وبتعديل  �عاله ويعلنك فيا 
ح�شورك �مام هذه �ملحكمة)�لد�ئرة �لتجارية �لكلية �لثانية( يف �لقاعة رقم 
)140(  يف متام �ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف من يوم 2014/11/20 وذلك لالجابة 
على �لدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن �حل�شور �و 
�لدعوى  نظر  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  �ملحدد  �لوقت  وكيل عنك يف  �ر�شال  عدم 

يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  11257 بتاريخ   2014/11/15     
 يف الدعوى رقم 2014/394 عقاري كلي( دبي
�ملدعى عليها: �شركة �ملد�ر لال�شتثمار ذ م م- ميثلها/ حممد خز�مي

و�ملرفوعة  �عاله  بالق�شية  هند�شيا  خبري�  �نتد�بنا  مت  �نه  علما  نحيطكم 
�شدكم من �ل�شيد: �بر�هيم �شيف �شامل علي �لكبي�شي وعليه فانتم مكلفون �و 
من ميثلكم قانونا بح�شور �جتماع �خلربة �ملقررة عقده يوم �الربعاء �ملو�فق 
2014/11/19 �ل�شاعة 02.00 ظهر� وذلك مبكتب �خلبري �ملنتدب �لكائن دبي- 
�ملمزر- خلف �ل�شين�شري مول- جممع �لتاون �شكوير- بجانب فندق �ملوفنبيك 
�ملحدد  و�ملكان  باملوعد  �حل�شو  يرجى   421 مكتب   -4 ط  �لريحان-  بناية   -
وح�شار �مل�شتند�ت �ملوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن 
�حل�شور فان �خلربة �شتبا�شر �عمالها وفقا لل�شالحيات �ملخولة لها قانونا. 

لال�شتف�شار �الت�شال �ال�شتاذة/ �ي�شل 0504580120.
اخلبري: د/م�شطفى بن علي ال�شرياين

اعالن للح�سور امام اخلربة

العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/2298   

 �ملنذر/�شركة تطوير  جممع دبي لال�شتثمار
بوكالة �ملحاميني/ بدر حممد �لقرق و�حمد �شيف بن ماجد �ملطرو�شي 

�ملنذرة  فان  �القامة(  رقم 598-641   )جمهول حمل  للتجارة  قطعة  �شبورت  ليدر  �شركة   : �ليه   �ملنذر   -
�ملوقع  باخالء  وتنذرها  وبنودها-  الحكامها  وفقا  معها  �ملربمة  �لتاأجري  �تفاقية  بف�شخ  �ليها  �ملنذر  تنذر 
وب�شد�د �ملبالغ �ملرت�شدة يف ذمتها وما ي�شتجد منها حتى �الخالء �لفعلي، باال�شافة �ىل �لغر�مة �لتاأخريية 
دبي  بامارة  �ملركزي  �لبنك  قبل  من  �ملحدد  �لفائدة  �شعر  متو�شط  على  تزيد  �شنويا   %2 مبعدل  �التفاقية 
�ية مبالغ �خرى تكون  �لفعلي من قبلكم ف�شال عن  �ل�شد�د  وحتت�شب من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى تاريخ 
حمل �لتز�م عليكم وفقا لالتفاقية �ملذكورة مع �لتعوي�س عن  �خل�شائر �لتي تتكبدتها �ملنذرة من جر�ء �نهاء 
�التفاقية �ملبكر وعن �ال�شر�ر �الخرى �لتي كانت �ملنذرة �ليها �شببها ويف حال عدم �ال�شتجابه لذلك �شوف 
يكون ملوكلتنا �حلق يف �لدخول و��شتغادة حيازة �لعني �ملوؤجرة نفاذ� لالتفاقية باال�شافة �ىل حقها يف �للجوء 

للق�شاء مع حتميلكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/2299   

 �ملنذر/�شركة تطوير  جممع دبي لال�شتثمار
بوكالة �ملحاميني/ بدر حممد �لقرق و�حمد �شيف بن ماجد �ملطرو�شي 

- �ملنذر �ليه  : حممد �حمد عتيق �ملري   قطعة رقم 598-617   )جمهول حمل �القامة( فان �ملنذرة تنذر 
�ملوقع وب�شد�د  �لتاأجري �ملربمة معها وفقا الحكامها وبنودها- وتنذرها باخالء  �تفاقية  �ليها بف�شخ  �ملنذر 
�لتاأخريية  �ل��غ��ر�م��ة  �ىل  باال�شافة  �لفعلي،  �الخ���الء  حتى  منها  ي�شتجد  وم��ا  ذمتها  يف  �مل��رت���ش��دة  �ملبالغ 
دبي  بامارة  �ملركزي  �لبنك  قبل  من  �ملحدد  �لفائدة  �شعر  متو�شط  على  تزيد  �شنويا   %2 مبعدل  �التفاقية 
�ية مبالغ �خرى تكون  �لفعلي من قبلكم ف�شال عن  �ل�شد�د  وحتت�شب من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى تاريخ 
حمل �لتز�م عليكم وفقا لالتفاقية �ملذكورة مع �لتعوي�س عن  �خل�شائر �لتي تتكبدتها �ملنذرة من جر�ء �نهاء 
�التفاقية �ملبكر وعن �ال�شر�ر �الخرى �لتي كانت �ملنذرة �ليها �شببها ويف حال عدم �ال�شتجابه لذلك �شوف 
يكون ملوكلتنا �حلق يف �لدخول و��شتغادة حيازة �لعني �ملوؤجرة نفاذ� لالتفاقية باال�شافة �ىل حقها يف �للجوء 

للق�شاء مع حتميلكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/952 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- عطاطره للمقاوالت �س ذ م م   جمهول حمل 
�قبال ح�شني م�شطفى مياه  قد  �لتنفيذ/  �ن طالب  �القامة مبا 
�أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )6425( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
باال�شافة �ىل مبلغ 417 ر�شوم خلزينة �ملحكمة .وعليه فان �ملحكمة 
�شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/2731 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- خمي�س جمعة للخدمات �لفنية �س ذم م    جمهول 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ حممد �شليم �لدين �بو �لها�شم  قد 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )9357( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة باال�شافة 
�شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  .وع��ل��ي��ه  �ملحكمة  خلزينة  ر���ش��وم   552 مبلغ  �ىل 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/3218 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شاين بنجاب لنقل �ملو�د بال�شاحنات �لثقيلة �س ذم م 
جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ جا�شفري �شينغ    قد �أقام 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
�ملحكمة باال�شافة  �و خزينة  �لتنفيذ  وقدره )39894( درهم �ىل طالب 
�شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  .وعليه  �ملحكمة  خلزينة  ر���ش��وم   3497 مبلغ  �ىل 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/1908 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- مب�شر علي للخدمات �لفنية �س ذم م جمهول 
علي        نيامت  ط��ارق حممود  �لتنفيذ/  �ن طالب  �القامة مبا  حمل 
و�لز�مك بدفع  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك  قد 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )12385( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة باال�شافة �ىل مبلغ 124 ر�شوم خلزينة �ملحكمة .وعليه فان 
�ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/2803 تنفيذ عمايل
م  م  ذ  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة-  �مل���و�د  لتجارة  �لعوير  �هلل  ن�شر  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ خالد حممود عطا حممد  
�ملبلغ  �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدعوى  قد 
�ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب  وق��دره )16046(  به  �ملنفذ 
�ملحكمة  ف��ان  .وعليه  �ملحكمة  خلزينة  ر���ش��وم   949 مبلغ  �ىل  باال�شافة 
بالقر�ر  �الل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج����ر�ء�ت  �شتبا�شر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/991 عمايل كلي                                            
حمل  جمهول  م  ذم  �س  �ل��زج��اج  ل�شناعة  �ك�شيل   -1/ عليه  �ملدعى  �ىل 
ك�����وروب    قد  نادوفيالفيليل  �شانكر  �مل��دع��ي /ج��وب��ي  �ن  �الق��ام��ة مب��ا 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية مقد�رها  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك 
  )2014/189533( �ل�شكوى  رق��م  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  )175491دره����م( 
 9:30 �ل�شاعة   2014/11/20 �ملو�فق  �خلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  .وح��ددت 
ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1.C.15 بالقاعة  �س 
للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل. 
ق�سم الق�سايا العمالية                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/4223 عمايل جزئي                                            
�ىل �ملدعى عليه /1- بالما لالأدوية و�ملعد�ت �لبيطرية ) �س ذم م(   جمهول 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /��شالم جمال عبد�لنا�شر حممد   قد �قام عليك 
درهم   72433( مقد�رها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى 
�ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(  ع��ودة مببلغ )3000  وت��ذك��رة   )
و�ل��ف��ائ��دة ب��و�ق��ع 9% م��ن ت��اري��خ رف���ع �ل��دع��وى ل��ل�����ش��د�د �ل��ت��ام. رق���م �ل�شكوى 
)2014/182947(.  .وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2014/11/23 �ل�شاعة 
8:30 �س بالقاعة ch1.A.5 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/4151 عمايل جزئي                                            
�ىل �ملدعى عليه /1- ليفل توتيك لالعمال �لفنية- �س ذم م  جمهول 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /عبد�لقادر ميز�ن عبد�ملالك قد �قام عليك 
 28904( مقد�رها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى 
و�مل�شاريف رقم  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(  ع��ودة مببلغ )2000  وت��ذك��رة  دره���م( 
�ملو�فق  �خلمي�س  يوم  جل�شة  لها  .وح��ددت    .)2014/184967( �ل�شكوى 
2014/12/4 �ل�شاعة 8:30 �س مبكتب �لقا�شي لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل. 
ق�سم الق�سايا العمالية                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/943 عمايل كلي                                            
�ىل �ملدعى عليه /1- �ك�شيل ل�شناعة �لزجاج �س ذم م جمهول حمل �القامة 
�قام  ق��د  ر�و   �ودوب���ي  ر�و  بابوجي موهند��س  �ودوب���ي  �مل��دع��ي /ب��رن��ام  �ن  مب��ا 
عليك �لدعوى ومو�شوعها مطالبة بحقوق عمالية مقد�رها )187269 درهم( 
رقم  �ل�شكوى  يف  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   10000( بقيمة  ع��ودة  وت��ذك��رة 
 2014/11/20 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  .وح���ددت    .)2014/185352(
من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch1.C.15 بالقاعة  �س   9:30 �ل�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 
�شيكون  �حلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  ويف  �الق���ل.  على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/2943 عمايل جزئي                                            
�ىل �ملدعى عليه /1- عمر �ال�شالم لالأعمال �لكهروميكانيكية �س ذ م م    جمهول 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /حممد �مري عبد�لغفار   قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )7565 درهم( وتذكرة عودة 
   .)2014/180019( �ل�شكوى  رق��م  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   1500( مببلغ 
.وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/11/18 �ل�شاعة 8:30 �س مبكتب 
�لقا�شي لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل. 

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الق�سايا العمالية                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/4409 عمايل جزئي                                            
�ىل �ملدعى عليه /1- �شون فلوريتك �نرتنا�شيونال ) �س ذم م(  جمهول 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /مهفول خان عنايت خان وميثله: يو�شف 
�ح��م��د ع��ل��ي �آل ع��ل��ي ق��د �ق����ام ع��ل��ي��ك �ل���دع���وى وم��و���ش��وع��ه��ا �ملطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )14700 دره��م(  و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم 
�ملو�فق  �الح���د  ي��وم  جل�شة  لها  .وح����ددت   .)2014/182786( �ل�شكوى 
مكلف  ف��ان��ت  ل���ذ�  �ل��ق��ا���ش��ي  مب��ك��ت��ب  ���س   8:30 �ل�����ش��اع��ة   2014/11/16
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل. 
ق�سم الق�سايا العمالية                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/4163 عمايل جزئي                                            
حمل  جمهول  م  ذم  �س  �ل��زج��اج  ل�شناعة  �ك�شيل   -1/ عليه  �ملدعى  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /هاري ناث با�شا بهونيا ر�جهافولو با�شا بهونيا  قد 
�قام عليك �لدعوى ومو�شوعها دعوى مطالبة بحقوق عمالية مقد�رها 
)35134 درهم( وتذكرة عودة بقيمة )1000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف. 
�خلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  .وح��ددت   .)2014/185495( رق��م  �ل�شكوى  يف 
�ملو�فق 2014/12/4 �ل�شاعة 8:30 �س مبكتب �لقا�شي  لذ� فانت مكلف 
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل. 
ق�سم الق�سايا العمالية                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/479 مدين جزئي                                          
�الق��ام��ة مبا  �مل��ري جمهول حمل  ذي��اب  �ملدعى عليه /1- عبد�هلل خليفه حممد  �ىل 
م  �س  �ملحدودة  �الو�شط(  �ل�شرق   ( للتاأمني  �لين�س  �شن  �ند  روي��ال  /�شركة  �ملدعي  �ن 
ب وميثله: حبيب حممد �شريف عبد�هلل �مل��ال    قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه مببلغ وقدره )29.000درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة بو�قع 12% من تاريخ �شريورة �حلكم وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت 
 ch2.D.17 لها جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2014/11/26 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
فان  تخلفك  حالة  ويف  �الق��ل.  على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/806 جتاري  جزئي                                          
�ىل �ملدعى عليه /1- �شركة ��س كا �شيبينج  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
�ل�شرق �الو�شط( �ملحدودة �س م ب-  /�شركة رويال �ند �شن �لين�س للتاأمني ) 
�ق��ام عليك  دب��ي  وميثله: حبيب حممد �شريف عبد�هلل �ملال قد  معفاة- فرع 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها مببلغ وقدره )32746 درهم( 
�ملحاماة و�لفائدة بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة  و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بالكفالة. وحددت لها جل�شة 
 ch2.D.19 بالقاعة  �س   8:30 �ل�شاعة   2014/11/26 �ملو�فق  �الربعاء  يوم 
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.  
ق�سم الق�سايا املدنية                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/4045   عمايل جزئي   
�ىل �ملحكوم عليه /1 -�ك�شيل للزجاج و�الملنيوم  جمهول  حمل �القامة نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2014/10/22 يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله ل�شالح/ كاناهيا الل باتيل في�شو�نات بر�شاد باتيل بالز�م �ملدعى عليها 
بالن توؤدي للمدعى مبلغ )4865 درهم( وبتذكرة �لعودة لوطنه عينا �و نقد� 
ما مل يلتحق بخدمة �شاحب عمل �خرى، وباملنا�شب من �لر�شوم و�مل�شاريف 
�مل��دع��ى م��ن ن�شيبه فيها. ورف�شت م��اع��د� ذل��ك م��ن ط��ل��ب��ات.  .حكما  و�ع��ف��ت 
�ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة 
�لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15     

اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2014/223 ا�سكالت عمالية

�ىل �مل�شت�شكل �شده/ نادية هاين حممد �شعد �لدين �شويد�ن جمهول حمل 
�القامة  مبا �ن �مل�شت�شكل/ جمموعة �الم��ار�ت للبيئة �لبحرية وميثله: 
�شعيد �شليم ر��شد �ملزروعي    نعلنكم بانه قد حتددت جل�شة يوم �الثنني 
ch1B.6للنظر يف  بالقاعة  �ل�شاعة 8.30 �شباحا  �ملو�فق 2014/11/17 
عن  تخلفكم  حالة  ويف  ح�شورها  عليكم  يتوجب  و�ل��ت��ي  �ع��اله  �ال�شكال 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/976 جتاري كلي                                            
�ىل �ملدعى عليه /1- يو�شف و�شفي �مني عبد�لرحيم  جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي /�بر�هيم ماجد �بر�هيم �ل�شامي وميثله: نبيه �حمد بدر    قد �قام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليه مببلغ وقدره)100.000 
دره����م( و�ل��ر���ش��وم و�مل�����ش��اري��ف و�ت��ع��اب �مل��ح��ام��اة و�ل��ف��ائ��دة �ل��ت��اخ��ريي��ة بو�قع 
�لتام.  �ل�شد�د  وحتى   2011/11/23 �ل�شيك  ��شتحقاق  تاريخ  من  �شنويا   %12
.وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/12/9 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة 
ch1.C.15 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما 

�القل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابةح�شوري. 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/812 جتاري جزئي                                            
�ىل �ملدعى عليه /1- بريناديت بو�شتري �لكاال   جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي /بنك �م �لقيوين �لوطني �س م ع وميثله: خالد كلندر عبد�هلل ح�شني     
قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملتنازع �شده ب�شد�د مبلغ 
وقدره )37.135.71 درهم( مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 2.49% �شهريا من تاريخ 
�ال�شتحقاق �حلا�شل يف 2011/12/20 مع �لز�مها بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ملحاماة.   .وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2014/11/26 �ل�شاعة 8:30 
�و من ميثلك قانونيا  ch2.D.19 لذ� فانت مكلف باحل�شور  بالقاعة  �س 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �يام على �القل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابةح�شوري. 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15     
 مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/459 جتاري كلي                                            
�ىل �ملدعى عليهما /1- علي �شيف باور�شي خلدمات �لتموين باملو�د �لغذ�ئية 2- �يفان �منجيلو 
ميندونكا- ب�شفته كفيل و�شامن ملديونية موؤ�ش�شة علي �شيف باور�شي خلدمات �لتموين باملو�د 
ع وميثله:  م  �لوطني �س  ر����س �خليمة  �ملدعي /بنك  �ن  �القامة مبا  �لغذ�ئية. جمهويل حمل 
�ملدعى  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �قام عليك  �ل�شويدي    قد  �شلطان  حممد عي�شى 
عليهم بالتكافل و�لت�شامن ب�شد�د مبلغ وقدره )987.068.99 درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 
12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام و�لز�مهم بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة 
لها  وح��ددت  رقم 2013/195 جت��اري.  �لتحفظي  �ملعجل و�شحة �حلجز  بالنفاذ  و�شمول �حلكم 
فانت  لذ�   ch2.E.21 بالقاعة  �س   9:30 �ل�شاعة   2014/11/20 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  جل�شة 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل. 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2014/411  ا�ستئناف جتاري

�ىل �مل�شتاأنف �شده: 1- �حمد �شبيل عبا�س عبد�هلل جمهول حمل �القامة مبا �ن �مل�شتاأنف / بنك 
�قام  قد  �لتجاري   �بوظبي  بنك  �ملدعي:  �ن  مبا  �حمد  ح�شني  �شبحي  وميثله:  �لتجاري  �بوظبي 
�لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ �حلكم �لتمهيدي �لتايل: حكمت 
�ل�شابق  �خلبري  ل��ذ�ت  �ملامورية  �ع��ادة  �ملو�شوع  يف  �لف�شل  وقبل  �شكال  �ال�شتئناف  بقبول  �ملحكمة 
مذكرته  �ىل  و�ل���و�ردة  �خلبري  تقرير  على  �مل�شتاأنف  �عرت��شات  لبحث  �ل�شابقة  �ملهمة  ب��ذ�ت  ندبه 
�ل�شارحتني ويف مذكرته �مام حمكمة �و درجة و�ية بينات جديدة بقدمها �ي من �الطر�ف وتقدمي 
تقرير تكميلي وحددت جل�شة 2014/12/10 موعد� لنظر �لدعوى ولورود �لتقرير �لتكميلي وعلى 
قلم �لكتاب �عالن �خلبري ملبا�شرة �ملامورية وعلى �مل�شتانف �عالن �حلكم �لتمهيدي للم�شتاأنف �شده 
بالن�شر و�بقت �لف�شل يف �مل�شاريف.   وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2014/12/10 

  ch2.D.19 ل�شاعة 10.00 �شباحا يف �لقاعة�
  ق�سم الطعون                    

حماكم دبي

   حمكمة ال�ستئنف

العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15     
مذكرة اعالن  متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 38 /2014 تظلم  عمايل                  
�ىل �ملتظلم �شده/1- كري�شنا ناند تيو�رى جمهول  حمل �القامة مبا �ن �ملتظلم/ 
�لبد�د �لهند�شة  م م ح )فرع دبي( وميثله: �مريه �بر�هيم عبد�هلل عبد�لو�حد 
كمال بور �لب�شتكي  قد �قام عليكم �لتظلم �ملذكور �عاله ومو�شوعه تظلم من 
�لقر�ر �ل�شادر يف �المر على عري�شة رقم 2014/1152   و�لر�شوم و�مل�شاريف  .   
وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2014/11/17  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
ch1.B.6 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما 

�القل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ص الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15     
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر

                         يف الطعن   2014/561 طعن جتاري   
تدعو د�ئرة حماكم دبي حمكمة �لتمييز

�لطاعن/ ��شكان جم�شيد �ت�س كار 
�لت�شويقية ذ م م      ل����الد�رة  �م��ك��وم  ���ش��رك��ى  �مل��ط��ع��ون ����ش���ده/1-  ب��اع��الن 
جمهول حمل �القامة. نعلنكم بان �لطاعن �قام عليكم �لطعن �ملذكورة 
على  للرد  وذل��ك  �لتمييز  حمكمة  �ىل  �حل�شور  عليكم  ويتوجب  �ع��اله 

�شحيفة �لطعن �ملقدمة �شدكم.
رئي�ص الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15     
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                       �ىل �ملدعي عليه/�نتليجنت �شيفتي جال�س- �س ذم م  جمهول حمل �القامة 
نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة 

لها جل�شة 2014/11/20 يوم �خلمي�س  �ل�شاعة 9:30  

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  �و  باحل�شور  مكلفون  فانتم  ل��ذ� 
�ىل  باال�شافة  �الق��ل  على  �ي��ام  بثالث  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 

�لر�شوم و�مل�شاريف و�حلكم م�شمول �ملعجل بال كفالة .
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
2014/931 عمايل جزئي
2014/932 عمايل جزئي 
2014/934 عمايل جزئي

م
1
2
3

��شم �ملدعي
حممد عبد�لقادر �شهريج

حممد عثمان عدنان �شاكر �شلطاين
جو�س كارلو برنارديتو رجاالدو

مبلغ �ملطالبة
149499 درهم �شامل �ىل تذكرة �لعودة

325735 درهم �شامل �ىل تذكرة �لعودة 
181519 درهم �شامل �ىل تذكرة �لعودة
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   يف  الدعوى 2014/276  ا�ستئناف مدين    
 �ىل �مل�شتاأنف �شده/ �شركة �شولو لتاجري �ل�شيار�ت جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �مل�شتاأنف /حممد عي�شى حممد علي �لبلو�شي ب�شفته �ل�شخ�شية 
�لبلو�شي  حممد  عي�شى  حممد  �شمه  �لقا�شر  �بنته  �م��ر  وىل  وب�شفته 
وميثله: عبد�هلل ح�شن �حمد طاهر   قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر 
لها  وح��ددت   .2014/4/14 بتاريخ  كلي  مدين   2013/695 رقم  بالدعوى 
جل�شه يوم �الربعاء �ملو�فق 2014/11/26 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة 
ch2.D.17 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف  رقم 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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املال والأعمال
�صركات الكهرباء االأجنبية توقف ن�صاطها يف ليبيارئي�س فنزويال يخف�س االأ�صعار مبنا�صبة عيد امليالد 

�شعبيته  رف��ع  على  �أي�شا  ذل��ك  ي�شاعده  وق��د  �مل��ئ��ة. 
�نخف�شت  �نها  د�تانالي�شي�س  موؤ�ش�شة  قالت  �لتي 
�ىل 30 يف �ملئة يف �شبتمرب �يلول. و��شتهل �مل�شوؤول 
�لفنزويلية  �حل��ك��وم��ة  يف  �ال����ش���ع���ار  م��ر�ق��ب��ة  ع���ن 
�ندري�س مندي�س مو�شم �لعطالت و�لتب�شع يف وقت 
�شابق من �ل�شهر با�شد�ر �و�مره لل�شركات ورجال 
�لتجار  وح��ذر  منخف�شة  �ال�شعار  بابقاء  �الع��م��ال 
من �ل�شعي لتحقيق ربح يزيد عن 30 يف �ملئة عن 
ق��د خف�شت  �ملتاجر  كانت  �أي���ام  �شلعة. وخ��الل  ك��ل 
�ال�شعار و�جلنود ينظمون معار�س  مبنا�شبة عيد 
�مليالد �متالأت بالب�شائع �ملدعمة من �الغذية �ىل 

�الجهزة �اللكرتونية.

•• كراكا�س-رويرتز:

يف ف��ن��زوي��ال ب���د�أ ع��ي��د �مل��ي��الد يف ن��وف��م��رب ت�شرين 
نيكوال�س  �لفنزويلي  �لرئي�س  �أطلق  فقد  �ل��ث��اين. 
�شعيد   م��ي��الد  عيد  عملية  �أ���ش��م��اه��ا  خطة  م����ادورو 
قد  �أخ���رى  و�شلع  و�مل��الب�����س  �للعب  ��شعار  خلف�س 
ترفع �شعبيته بينما تو�جه بالده تر�جعا �قت�شاديا. 
�نت�شر  بينما  مدعمة  �أغ��ذي��ة  يبيعون  �جل��ن��ود  ك��ان 
نحو 27 �لف مفت�س يف �لدولة ليدققو� وي�شغطو� 
على �لقطاع �خلا�س حتى يخف�س �ال�شعار وياأمل 
مادورو �ن ي�شتفيد من نوبة �ل�شر�ء �مل�شاحبة لعيد 
63 يف  �ىل  و�شل  �ل��ذي  �لت�شخم  �مل��ي��الد خلف�س 

••دبي -الفجر:

ممثاًل  وف���د�ً  دب��ي  ج��م��ارك  ��شتقبلت 
�ليابانية  �خل��ارج��ي��ة  �ل��ت��ج��ارة  لهيئة 
جهودها  ع���ل���ى  ل�����الط�����الع  ج����ي����رتو 
�لفكرية،  �مل��ل��ك��ي��ة  ح��ق��وق  ح��م��اي��ة  يف 
و�ج��ت��م��ع �ل��وف��د �ل��ي��اب��اين �ل���ذي �شم 
مدير  ها�شيموتو،  �شاتو�شي  �ل�شيد 
ريكي  و�ل�شيد  دب��ي،  مكتب جيرتو يف 
�القت�شادي  �مل�����ش��ت�����ش��ار  ك��ي�����ش��ي��م��وت��و، 
دبي،  يف  �ل��ع��ام��ة  �ل��ي��اب��ان  قن�شلية  يف 
ق�شم  �يكو�شي، مدير  �شوجي  و�ل�شيد 
لل�شيار�ت،  ني�شان  يف  �لفكرية  �مللكية 
مدير  كيتاجيما،  هريو�شي  و�ل�شيد 
�شركة  يف  �ل���ف���ك���ري���ة  �مل���ل���ك���ي���ة  ق�����ش��م 
عزير  ي��و���ش��ف  �ل�����ش��ي��د  م���ع   ،NEC
حقوق  ح��م��اي��ة  �إد�رة  م��دي��ر  م���ب���ارك، 
�مل��ل��ك��ي��ة �ل��ف��ك��ري��ة يف ج���م���ارك دب���ي، 

�لتعاون  تعزيز  �شبل  بحث  مت  حيث 
ل���دع���م جهود  �مل�������ش���رتك  و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق 
�ل��ف��ك��ري��ة عرب  �مللكية  ح��م��اي��ة ح��ق��وق 
حماوالت  ملكافحة  �ملعلومات،  ت��ب��ادل 

تهريب �ل�شلع �ملقلدة و�ملقر�شنة.
جمارك  بجهود  �ل��ز�ئ��ر  �لوفد  و�أ���ش��اد 
دبي يف حماية حقوق �مللكية �لفكرية، 
�ليابانية  �ل�����ش��رك��ات  م���ع  وت��ع��اون��ه��ا 
عالماتها  ع���ل���ى  �ل���ت���ع���دي  م���ن���ع  يف 
�لبالغ  تقديره  عن  معرباً  �لتجارية، 
لكفاءة موظفي �جلمارك يف �كت�شاف 
�ل��ب�����ش��ائ��ع �مل��ق��ل��دة و�ل��ت�����ش��دي ل��ه��ا يف 
�مل���ن���اف���ذ �جل��م��رك��ي��ة ب���دب���ي، و�أب�����دى 
لتطبيقات  �ل��د�ئ��رة  بتطوير  �إعجابه 
ت��ق��ن��ي��ة �مل��ع��ل��وم��ات و����ش��ت��خ��د�م��ه��ا يف 
عمليات �لتفتي�س و�ملعاينة، من خالل 
�ملتطور  و�ل��ن��ظ��ام  �مل��خ��اط��ر،  حم���رك 
ت�شاهم  و�ل���ت���ي  �حل����اوي����ات،  ل��ف��ح�����س 

�شرحاً و�فياً حول �الآليات �لتي تتبعها 
�شبطيات  م���ع  �ل��ت��ع��ام��ل  يف  �ل���د�ئ���رة 
�مل���ل���ك���ي���ة �ل����ف����ك����ري����ة، ع�����رب �ل���ت���ع���اون 
و�لتن�شيق مع كافة �جلهات �حلكومية 
�ملعنية بحماية حقوق �مللكية �لفكرية، 
�ل���د�ئ���رة يف عام  �إىل م��ب��ادرة  م�����ش��ري�ً 
موحد  عمل  فريق  بتاأ�شي�س   2006
م����ع �جل����ه����ات �حل���ك���وم���ي���ة م����ن �أج����ل 
�لو�شول �إىل �أف�شل م�شتويات �الأد�ء يف 
مكافحة ظاهرة �لتقليد. و�أكد �ل�شيد 
يو�شف عزير �إن جمارك دبي حتر�س 
�لقن�شليات  مع  �لتن�شيق  تعزيز  على 
�لتجارة  وهيئات  �الأع��م��ال  وجمال�س 
�خلارجية يف خمتلف �لدول للو�شول 
�إىل �أف�شل �لنتائج يف مكافحة �لتعدي 
على حقوق �مللكية �لفكرية، حيث يتم 
�إىل  و�ال�شتماع  �لزيار�ت معهم  تبادل 
�لت�شدي  �آل��ي��ات  لتطوير  مطالبهم 

ب��ف��ع��ال��ي��ة يف ت��ع��زي��ز ج���ه���ود �ل���د�ئ���رة 
على  �ل��ت��ع��دي  مكافحة  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة 

حقوق �مللكية �لفكرية.
وقد �أطلع �ل�شيد يو�شف عزير مبارك 
�ل��وف��د �ل��ي��اب��اين �ل���ز�ئ���ر ع��ل��ى جهود 
�مللكية  حقوق  حماية  يف  دبي  جمارك 
�ل��ف��ك��ري��ة م���ن خ����الل �ل�������ش���ر�ك���ة مع 
�ل��ق��ط��اع �خل���ا����س، وت��ن�����ش��ي��ق �جلهود 
حيث  �ملقلدة،  �لب�شائع  ملكافحة  معه 
�أ�شحاب  �ل���د�ئ���م م��ع  �ل��ت��و����ش��ل  ي��ت��م 
�لعالمات �لتجارية، ومكاتب �ملحاماة 
وت�شجيل �لعالمات، عرب �الجتماعات 
حماية  �إد�رة  تعقدها  �ل��ت��ي  �ل��دوري��ة 
لبحث  معهم  �لفكرية  �مللكية  حقوق 
�أف�شل  ل���ت���اأم���ني  م��ت��ط��ل��ب��ات��ه��م  ك���اف���ة 
وقدم  �لتجارية.  لعالماتهم  حماية 
�مللكية  ح��ق��وق  ح��م��اي��ة  �إد�رة  م��دي��ر 
�لفكرية يف جمارك دبي للوفد �لز�ئر 

�ملقلدة،  �لب�شائع  ت��ه��ري��ب  مل��ح��اوالت 
وقد بلغ عدد �ل�شبطيات �لتي نفذتها 
على  �ملتعدية  للب�شائع  دب��ي  جمارك 
�لت�شعة  �لفكرية خالل  �مللكية  حقوق 
 ،2014 �ل���ع���ام  م���ن  �الأوىل  �أ����ش���ه���ر 
متنوعة،  ملنتجات  �شبطية   )277(
بقيمة �إجمالية تزيد عن 28 مليون 

درهم للمو�د �مل�شبوطة.
حقوق  ح��م��اي��ة  �إد�رة  م��دي��ر  و�أ����ش���اف 
�ل��ف��ك��ري��ة: حت��ر���س جمارك  �مل��ل��ك��ي��ة 
دب���ي ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ق����در�ت �ملوظفني 
و�ملفت�شني يف �لت�شدي بفعالية ملخاطر 
�لفكرية،  �مللكية  حقوق  على  �لتعدي 
من خالل �لدور�ت �لتدريبية �ملكثفة 
لتزويدهم  �ملتخ�ش�شة  �لعمل  وور���س 
�مل����ه����ار�ت و�خل�������رب�ت �لتي  ب��اأف�����ش��ل 
�ل�شلع  ع��ل��ى  �ل���ت���ع���رف  م���ن  مت��ك��ن��ه��م 

�ملقلدة.

هيئة التجارة اخلارجية اليابانية جيرتو ت�صيد بجهود جمارك دبي يف حماية حقوق امللكية الفكرية

نتيجة  �ملا�شي  �الأ�شبوع  خالل  �لفيل  حقل  عن  �لكهربائي  �لتيار  و�نقطع 
�شمال  800كلم  �وب���اري  منطقة  يف  �لكهربائية  �ل��دو�ئ��ر  �إح���دى  تعر�س 

طر�بل�س  �إيل �إطالق نار.
�إن  �لورفلى،  حممود  �لليبية،  �لكهرباء  ب�شركة  �لتحكم  �إد�رة  مدير  وق��ال 
فقط،  ميجاو�ت   300 �إىل   200 ب��ني  ي���رت�وح  �لكهرباء  �إن��ت��اج  يف  �لعجز 
�إجمايل  م��ن  وذل��ك  �مل��ا���ش��ي،  �ل�شهر  بنهاية  م��ي��ج��او�ت   1500 ب���  مقارنة 

�لطاقة �الإنتاجية للمحطات يف �لبالد �لبالغ قدرتها 5000 ميجاو�ت.
لتوريد  �لربيطانية  �أن��رج��ي   �آر  ب��ي  �إي��ه  �شركة  �أوق��ف��ت  د�ن���ه،  �ل�شياق  ويف 
ي�شتكمل  حتى  موقتا،  ليبيا  يف  �لكهرباء  توليد  �ملتنقلة  �لكهرباء  حمطات 
برملان �لبالد بع�س �الإجر�ء�ت �الإد�رية �ل�شرورية �ملتعّلقة بعقد مربم مع 

�ل�شركة.

•• طرابل�س-وكاالت:

قال لطفي غومة مدير �إد�رة �الإعالم بال�شركة �لعامة للكهرباء �لليبية، �إن 
معظم �ل�شركات �الأجنبية �لعاملة يف قطاع �لكهرباء �أوقفت ن�شاطها، كما 

�أن عمالها غادرو� �لبالد نتيجة تدهور �الأو�شاع �الأمنية.
و�أ�شاف غومة �أن �لعمالة �الأجنبية يف حمطة �خلليج �لتي تنتج ما يقرب 
من 450 ميجاو�ت يوميا غادرت، وكذلك توقف �لعمل يف حمطة �وباري 
650 ميجاو�ت، تغطي  بقدر�ت  �ل�شهر،  نهاية  �فتتاحها  �ملتوقع  �لبخارية 

�حتياجات جنوب ليبيا بالكامل نتيجة �ال�شتباكات �ملُ�شلحة هناك.
�أعطاب كثرية يف خمتلف �لدو�ئر �لكهربائية يف منطقة  باأن هناك  و�أ�شار 

�جلنوب وكذلك يف �جلبل �لغربي حتتاج �إيل �شيانة عاجلة.

�صيدة اأعمال اإماراتية تلقي الكلمة الرئي�صية يف قمة مب�صر
�الإمار�تية  �الأع��م��ال  �شيدة  ت�شارك 
بالكلمة  �مل����ن���������ش����وري  �هلل  ه����ب����ة 
تعقد  ق��م��ة مب�����ش��ر  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة يف 
22 نوفمرب �جل��اري يف فندق  ي��وم 
�لقاهرة هليوبولي�س،  بلو  ر�دي�شون 
�لقاهرة  ق���م���ة  يف  ي�������ش���ارك  ح���ي���ث 
-60 �شركة  تنظمها  �لتي   2014
وتنمية  ال���ش��ت�����ش��ار�ت  �مل�شرية   40
�لعاملة،  و�ل��ق��وة  �لب�شرية  �مل����و�رد 
ي�شارك فيها رو�د �الأعمال و�ملحللني 
�لتنفيذيني  و�ل��روؤ���ش��اء  و�مل��دي��ري��ن 
و�مل�������ش���وؤول���ني و�ل�������ش���رك���اء م���ن كل 
بح�شور عدد من  �ملناطق يف م�شر 
�شباب �خلريجني.  و�شتكون كلمتها 
ب��ع��ن��و�ن  ك��ن م��ل��ه��م��ا، ك��ن ���ش��ع��ي��د� ، 
وحت����اول �مل��ن�����ش��وري ت��ق��دمي حلوال 
�إب���د�ع���ي���ة ل��ل��ت��ح��دي��ات �ل��ي��وم��ي��ة يف 
ع���امل �الأع���م���ال و�ل�����ش��رك��ات لتوجه 
وت�شّكل  �خلريجني،  ل�شباب  �لكلمة 
هذه �لكلمة �ملحور �لرئي�شي للقمة 
�لتي تت�شمن �لعديد من �لعرو�س 
�ل��ت��و���ش��ي��ح��ي��ة �مل���ل���ه���م���ة، �مل���و�ق���ف 
ومو�جهة  �ال�شتمر�ر  على  و�لقدرة 
و�لتي  �لنقا�س  حلقات  �لتحديات، 
�إىل م�شاعدة �مل�شاركني  تهدف كلها 
على بناء �أعمال �أقوى �أكرث ذكاًء يف 
تتحدث  �شوف  �مل��خ��اط��ر.   مو�جهة 
خرب�تها  و�ق�������ع  م����ن  �مل���ن�������ش���وري 
�لو��شعة بو�شفها �ملوؤ�ش�س و�لرئي�س 
�لتنفيذي يف بيزكوم، وكالة �لت�شويق 

عملت  كما  بيزن�س  �آربيان  �لعربية  
�لعرب  �أخ��ب��ار  ج��ري��دة  يف  �شحفية 
وع������دد م����ن م���ط���ب���وع���ات �الأع����م����ال 
�الإق��ل��ي��م��ي��ة �الأخ�������رى.  ���ش��ارك��ت يف 
�الحرت�فية  �مل��وؤمت��ر�ت  من  �لعديد 
باالأهمية  �خلا�شة  �لن�شائح  وتقدم 
مهار�ت  وت��ن��م��ي��ة  الإد�رة  �مل��ت��ن��ام��ي��ة 
�لعالقات �لعامة و�الإعالمية كجزء 
للموؤ�ش�شات  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  م���ن 
خالل �الأزمات.  يف 2010 طرحت 
بعنو�ن   �ل���ع���رب���ي���ة  ب���ال���ل���غ���ة  ك����ت����اب 
حيث  �لعامل  جزر  �أجمل  �شريالنكا 
جنح �لكتاب يف تعزيز مكانة جزيرة 
���ش��ري��الن��ك��ا ك��وج��ه��ة ���ش��ي��اح��ي��ة بني 
�مل�شافرين �لعرب ومت بيع �أكرث من 
�إطالقه.  م��ن��ذ  ن�شخة   20.000

و�لتز�ما منها جتاه �ملجتمع تربعت 
�لبيع  ع�����ائ�����د�ت  ب���ك���ل  �مل���ن�������ش���وري 
�خلريية.   �ملوؤ�ش�شات  �إحدى  ل�شالح 
وقد �شاعدت بزن�س كوميونيكي�شنز 
ل��ل��ع��الق��ات �ل���ع���ام���ة حت���ت �إد�رت����ه����ا 
�ل�شركات  ���ش��اع��دت  و�إر����ش���اد�ت���ه���ا، 
�أعمالهم  حت��وي��ل  ع��ل��ى  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
وبر�جمهم �لت�شويقية �إىل من�شات 
�لتي ت�شاهم يف زيادة  �لقادم  �جليل 
�حل�������ش���ة �ل�������ش���وق���ي���ة و�ل���ت���ح���والت 

و�لعائد�ت. 
حققت  �مل����ا�����ش����ي  �ل���ع���ق���د  وخ�������الل 
�شناعة  يف  ك��ب��رية  ���ش��ه��رة  �شركتها 
�ملوؤ�ش�شي  �لعامل  �لعامة،  �لعالقات 
بف�شل  �ملنطقة  يف  �الإع��الم  وجهات 
نتائج  ت�����ق�����دمي  ع����ل����ى  ت����رك����ي����زه����ا 
��شرت�تيجية  و��شت�شار�ت  متميزة 
وخرب�ت  �جل��ودة  بعمالء  مدعومة 
�الأفكار  ج��ان��ب  �إىل  �مل�����ش��ت��خ��دم��ني 
�لكمية  و�ل���ت���ح���ال���ي���ل  �الإب����د�ع����ي����ة 

و�لتو��شل �لفعال. 
ح�شلت �ملن�شوري على بكالوريو�س 
جامعة  م����ن  و�الآد�ب  �ل��ف��ل�����ش��ف��ة 
ودر�����ش���ات يف  ودور�ت  �الإ���ش��ك��ن��دري��ة 
تو��شل و�شائل �الإعالم وتطوير فن 
جامعة  من  �لعامة  �لعالقات  �إد�رة 
�لطهي،  �ل��ق��ر�ءة،  وت��ه��وى  �لقاهرة 
�الجتماعي،  �ل���ت���و�����ش���ل  �ل�����ش��ف��ر، 
و�الطالع على �أحدث �لتطور�ت يف 

عامل �الأعمال.  

�الإعالمي ومقرها دبي و�لتي تغطي 
و�شبه  �الأو�����ش����ط  �ل�������ش���رق  م��ن��ط��ق��ة 
�ملن�شوري:  وقالت  �لهندية.  �لقارة 
�أحاول من خالل �ملوؤمتر ��شتعر��س 
�لعملية  و�لتجارب  �خل��رب�ت  بع�س 
و�ل��ع��دي��د م��ن �الح��رت�ف��ي��ني �لذين 
تعاملت معهم و�لذين كانو� م�شدر 
روؤ�ها  تقدم  كما   . و�أفكاري  �إلهامي 
ح���ول �أه��م��ي��ة �ل���ري���ادة و���ش��ب��ل بناء 
هيكل �إد�ري قوي يحفز على �الأد�ء 
�مل�شاهمني  ك��ب��ار  م���ع  و�مل�����ش��د�ق��ي��ة 
�الأج��ي��ال �جل��دي��دة هي  و�أن  خا�شة 
جمتمعات  بناء  ��شتمر�ر  يف  �الأم���ل 
قوية وناجحة.  وبف�شل خربة �أكرث 
17 ع��ام��ا يف جم���ال �الإع����الم  م���ن 
و�لت�شويق �الإعالمي تعد �ملن�شوري 
و�ح���دة م��ن �أك��رث �الأف���ر�د �ملطلعني 
�لعامة  �لعالقات  ح��ول  �ملنطقة  يف 
�ملن�شوري  تقلدت  �ال�شرت�تيجية. 
�ل��ع��دي��د م���ن �مل��ن��ا���ش��ب �ل���ك���ربى يف 
�ملا�شي  �الإقليمي يف  �الإع��الم  قطاع 
�لعمالء على  ومثلت جمموعة من 
�الأو�شط  �ل�����ش��رق  منطقة  م�شتوى 
�مل�شاريع  �إىل  �ملبتدئة  �ل�شركات  من 

�جلديدة �إىل �شركات عاملية. 
بيزكوم  ل���وك���ال���ة   �إن�������ش���ائ���ه���ا  ق���ب���ل 
و�لعالقات  �ال���ش��ت�����ش��ار�ت  يف  عملت 
�ل�شرق  ت��ل��ف��زي��ون  يف  �الإع���الم���ي���ة 
�شمن  وع��م��ل��ت   MBC �الأو����ش���ط 
�الأعمال  جملة  يف  �ملحررين  فريق 

الدوالر عند اأعلى �صعر يف 7 �صنوات اأمام الني 
•• طوكيو-رويرتز:

�رتفع �لدوالر على نطاق و��شع يف �ملعامالت �الآ�شيوية �م�س م�شجال م�شتوى جديد� 
�أن رئي�س �لوزر�ء  يف �شبع �شنو�ت مقابل �لني مع زيادة �مل�شتثمرين رهاناتهم على 
�لياباين قد يدعو �إىل �إجر�ء �نتخابات. وتقدم موؤ�شر �لدوالر نحو 0.4 باملئة �إىل 
88.061 ليتجه �شوب حتقيق مك�شب �أ�شبوعي ويقرتب �أكرث من ذروة 88.190 

�لتي الم�شها قبل �أ�شبوع وهي �الأعلى منذ يونيو حزير�ن 2010.

دوالر �صعر �صلة خامات اأوبك اأم�س االول   76.96 
••فيينا-وام:

�أعلنت منظمة �لدول �مل�شدرة للنفط �الأوبك �أن �شعر �شلة خاماتها �ل� 12 
�لذي  �ليوم  76.96 دوالر للربميل مقارنة ب�شعر  �إىل  �أم�س �الول  و�شل 
�شبقه وبلغ 77.27 دوالر للربميل. وت�شم �شلة خامات �أوبك �جلديدة �لتي 
تعد مرجعا يف م�شتوى �شيا�شة �النتاج 12 نوعا هي خام مربان �الإمار�تي 

وخام مزيج �شحارى �جلز�ئري و�الير�ين �لثقيل و�لب�شرة �خلفيف .

اإدارة العالمات التجارية
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العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة: جموهرات يوغي�ش  )�ش ذ.م.م(.
�لعنو�ن: حمل رقم 5 ملك �آمنة و�شيخة حممد عبيد- �ل�شغاية   �ل�شكل �لقانوين: 
�لتجاري:  بال�شجل  �لقيد  رق��م    649819 �لرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذ�ت 
1071240 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف 
�ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم 
دبي بتاريخ 2014/11/05 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2014/11/05 
وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني تاكر حما�شبون 
�ل�شوق  دبي-  بر  �ملو�شى-  �حمد عبد�هلل  رقم 302 ملك  �لعنو�ن: مكتب  قانونيون 
�لكبري - هاتف  3939053-04 فاك�س: 3939054-04  م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/ تاكر حما�شبون قانونيون
 - �لكبري  �ل�شوق  دب��ي-  بر  �ملو�شى-  �حمد عبد�هلل  302 ملك  رق��م  �لعنو�ن: مكتب   
�لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  هذ�  3939054-04   مبوجب  فاك�س:   04-3939053 هاتف  
�الق��ت�����ش��ادي��ة ب��دب��ي ب��اأن��ه ق��د مت ت��ع��ي��ني �مل�����ش��ف��ي �مل���ذك���ور �أع����اله لت�شفية  
جموهرات يوغي�ش )�ش ذ.م.م( وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
2014/11/5 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2014/11/5  وعلى 
من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
�مل�شتند�ت و�الأور�ق  �أع��اله، م�شطحباً معه كافة  �ملذكور  �لعنو�ن  بدبي على 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15     
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر
                         يف الطعن   2013/298 طعن مدين   

تدعو د�ئرة حماكم دبي حمكمة �لتمييز
�لطاعن/ �شركة �ل�شارقة للتاأمني �س م ع - وميثله: ريا�س عبد�ملجيد 
حم��م��ود �ل��ك��ب��ان  ب��اع��الن �مل��ط��ع��ون ���ش��ده��م��ا/1- ر�ف��ي��ن��در�ن��ات��ه��ان ناير 
بر�مي�شو�ر�ن بيال جوباالن ناير  2- زين �لعابد حممد موكان    جمهول 
�عاله  �ملذكورة  �لطعن  عليكم  �ق��ام  �لطاعن  بان  نعلنكم  �القامة.  حمل 
ويتوجب عليكم �حل�شور �ىل حمكمة �لتمييز وذلك للرد على �شحيفة 

�لطعن �ملقدمة �شدكم.
رئي�ص الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/871  جتاري جزئي                                           
�ىل �ملدعى عليه /1- علم لل�شناعات �حلديدية �س ذم م جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي /بر�شتيج للخدمات �لعامة �س ذم م- فرع وميثله: علي ��شماعيل 
�بر�هيم �جلرمن   قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى 
�ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�����ش��اري��ف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(   79000( وق���دره  مببلغ  عليها 
و�لفائدة 9% �شنويا من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام. . وحددت لها 
 ch1.A.1 جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/11/25 �ل�شاعة 8:30 �س بالقاعة
لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل
ق�سم الق�سايا املدنية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1113  جتاري كلي                                             
�ىل �ملدعى عليه /1- �شامل ر��شد �شامل �ل�شاعدي جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /

حممد عبد�هلل �شعيد �لبدو�وي وميثله: علي ��شماعيل �بر�هيم �جلرمن قد �قام عليك 
موؤ�ش�شة   ( �لتجاري  �ملحل  بيع  عقد  ونفاذ  ب�شحة  �حلكم  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
و  للب�شائع(  �لبحري  �ل�شحن  خلدمات  �ونيك�س  موؤ�ش�شة  �الجنبية(  لل�شر�فة  �لدرمكي 
�لعامة(  للتجارة  �ل�شاعدي  �شامل  موؤ�ش�شة  و)  �لعامة(  للتجارة  �جليزة  جنمة  )موؤ�ش�شة 
مع حتميل �ملعى عليه �لر�شوم و�مل�شاريف و�التعاب.  وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 
2014/11/30 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.C.15 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/637  عقاري كلي                                             
/�ن  �مل��دع��ي  �ن  �الق��ام��ة مب��ا  �شعيد فريحه  جمهول حم��ل  ب�شام  عليه /1-  �مل��دع��ى  �ىل 
بيع  �ج��ر�ء�ت  �ملطالبة بوقف  �لدعوى ومو�شوعها  �ق��ام عليك  و�ت��ر هاو�س قد  كر�شتني 
�لر�بعة مب�شروع  ور�شان   6 رقم  �الر���س  على قطعة  �لكائنة   103 رق��م   �ل�شكنية  �لوحدة 
�جل��وز�ء بي يف دبي- بطالن �ج��ر�ء�ت �لتنفيذ على �لوحدة �شالفه �لذكر وثبوت ملكية 
و�تعاب  وم�شاريف  �لر�شوم  عليهما  �ملدعى  حتميل  �لوحده-  لهذه  و��شتحقاقها  �ملدعية 
�ملحاماة.     وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2014/11/26 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة 
ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.ويف حالة تخلفك 

فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الدعاوي العقارية                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/544  مدين جزئي                                           
�ىل �خل�شم �ملدخل   /1- ر�مي�س كومار جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
علي  د.  �ملحامي  �شاحبه  وميثله  �لقانونية  و�ال�شت�شار�ت  للمحاماة  /بر�شتيج 
عليك  �ق��ام  ق��د  �جل��رم��ن  �بر�هيم  ��شماعيل  علي  وميثله:  �جل��رم��ن  ��شماعيل 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها مببلغ وقدره )29600 درهم( 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% �شنويا من تاريخ رفع �لدعوى 
�مل��و�ف��ق 2014/12/1  �ل�����ش��د�د �ل��ت��ام. . وح���ددت لها جل�شة ي��وم �الث��ن��ني  وح��ت��ى 
من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�   ch2.D.17 بالقاعة  �س   8:30 �ل�شاعة 
للمحكمة  �و م�شتند�ت  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  قانونيا وعليك  ميثلك 

قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل
ق�سم الق�سايا املدنية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15     
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1399  جتاري كلي                                             
ن��و�ز حممد 3-  ن��و�ز �شودري 2- حممد كا�شف  �ىل �ملدعى عليهم /1- حممد عا�شف 
�شركة ويل �ند ويل جلوبال تريدجن ليمتد- بدبي) فرع �شركة �جنبية( وميثلها مديرها  
�مل�شئول/ حممد عا�شف نو�ز �شودري     جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /�ك�شيو 
جون لياجن وميثله: عبد�هلل �مني عبد�لرحيم كيخوه �لزرعوين   قد �قام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليهم مببلغ وقدره )515.000 دوالر �مريكي( �و ما 
و�لر�شوم  �مار�تي(  دره��م   2.060.000( وق��دره  مبلغ  بو�قع  �المار�تي  بالدرهم  يعادله 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ال�شتثمار لل�شد�د 
�لتام.   . وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2014/11/30 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة 
ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل
ق�سم الق�سايا التجارية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15     
  اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/755  عقاري كلي                                             
�ىل �ملدعى عليه /1- تو�شيف �حمد حممد �قبال جمهول  حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
/متويل ) �شركة م�شاهمة عامة( وميثله: نا�شر مال �هلل حممد غامن   قد �قام عليك 
يف  دب��ي  حمكمة  حكم  مبوجب  �ملقرر  �لبيع  عقد  بف�شخ  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
�ملبنى ميد   ��شم   1 �لوحدة 405 مبنى رقم  �لدعوى 2011/953 عقاري كلي بخ�شو�س 
60- دي�شكفري جاردنز- منطقة جبل علي و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.  وحددت 
لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2014/12/15 �ل�شاعة 9:30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذ� 
فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�سم الدعاوي العقارية                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/182   جتاري جزئي                              
�ىل �ملدعى عليه /1 -�لبري فوؤ�د �بي خليل جمهول  حمل �القامة مبان �ملدعى : بنك 
بان  نعلنكم  �جلرمن   �بر�هيم  ��شماعيل  علي  وميثله:  ع  م  �س  �لوطني  �خليمة  ر����س 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف   2014/10/23 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة 
ل�شالح/ بنك ر��س �خليمة �لوطني �س م ع بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للبنك �ملدعي 
مبلغ  35.911 درهم )خم�شة وثالثون �لف وت�شعمائة و�حدى ع�شر درهم( و�لفائدة 
بو�قع 9% �شنويا على ذلك �ملبلغ من 2013/10/9 وحتى �ل�شد�د �لتام و�لزمته �مل�شاريف 
�ملحاماة. .حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف  �تعاب  وخم�شمائة درهم مقابل 
با�شم �شاحب  �لتايل لن�شر هذ� �الع��الن �شدر  �ليوم  �عتبار� من  خالل ثالثني يوما 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2013/687   عقاري كلي                                

م   جم��ه��ول  حم��ل �القامة    م  ذ  ���س  �نف�شتمنت  �مل��دع��ى عليه /1 -�شكوير  �ىل 
�ملنعقدة بتاريخ 2013/9/26 يف �لدعوى  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
�ملذكورة �عاله ل�شالح/ حممد عنايت بهوبال و�ال بامل�شادقة على حكم �ملحكم 
�ل�شادر بتاريخ 2013/5/16 يف �لدعوى �لتحكيمية ذ�ت �لرقم 2011/195 مركز 
دبي للتحكيم �لدويل و�لزمت �ملدعى عليها ر�شوم وم�شاريف �لدعوى، ومبلغ 
�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  .حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف 
با�شم  �الع��الن �شدر  لن�شر هذ�  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  خالل ثالثني 
وتلى  دب��ي  حاكم  مكتوم  �آل  �شعيد  بن  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 

علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/761   جتاري كلي                                
�ىل �ملدعى عليه /1 -يو�شف �شعيد بخيت بن م�شكني  جمهول  حمل �القامة   نعلنكم 
�ملذكورة �عاله  �ملنعقدة بتاريخ 2014/9/22 يف �لدعوى  بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
ل�شالح/ م�شرف �لهالل ) �شركة م�شاهمة عامة( حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري 
بالز�م �ملدعى عليه بان يوؤدي للم�شرف �ملدعى مبلغ 2.735.239.37 درهم ) مليونان 
وثالثون  و�شبعة  دره��م  وثالثون  وت�شعة  ومائتان  �ل��ف  وثالثون  وخم�شة  و�شبعمائة 
فل�س( وب�شحة وتثبيت �حلجز �لتحفظي �ل�شادر  يف �المر على عري�شة رقم  275 ل�شنة 
2013 حجز حتفظي جت��اري يف ح��دود ما مت �حلجز عليه ويف ح��دود �ملبلغ �ملق�شي به 
و�لز�مك بامل�شاريف و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. .حكما مبثابة �حل�شوري قابال 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�ساي التجارية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2014/760   جتاري كلي 

�لكعبي جمهول  حمل �القامة   نعلنكم  �لدر�شي  �ملدعى عليه /1 -لطيفه �شامل  �ىل 
�ملذكورة �عاله  �ملنعقدة بتاريخ 2014/9/22 يف �لدعوى  بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
ل�شالح/ م�شرف �لهالل ) �شركة م�شاهمة عامة( حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري 
) مائتان وخم�شة  �ملدعى مبلغ 205.778.96  للم�شرف  ت��وؤدي  �ن  �ملدعى عليها  بالز�م 
�حلجز  وب�شحة  ف��ل�����س(  وت�����ش��ع��ون  و���ش��ت��ة  دره���م  و���ش��ب��ع��ون  وث��م��ان��ي��ة  و�شبعمائة  �الف 
�لتحفظي رقم 346 ل�شنة 2013 جتاري يف حدود �ما مت تنفيذه و�لزمت �ملدعى عليها 
بامل�شروفات ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  .حكما مبثابة �حل�شوري قابال 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�ساي التجارية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/2147   جتاري كلي                                
ري�����س  جم��ه��ول  حمل  ف��ا���ش��ل عبد�للطيف  �ب��ر�ه��ي��م  �مل��دع��ى عليه /1 -حم��م��د  �ىل 
�القامة   نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2014/9/8 يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاله ل�شالح/ م�شرف �لهالل �شركة م�شاهمة عامة حكمت �ملحكمة مبثابة 
وق���دره 352.878.50  للمدعي مبلغ  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م   /1 �حل�����ش��وري- 
درهم )ثالثمائة و�ثنان وخم�شون �لف وثمامنائة وثمانية و�شبعون درهما وخم�شون 
فل�شا( و�لر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. 2/ تثبيت �حلجز 
�لتحفظي رقم 2013/347 جتاري .حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15     
اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/397 ا�سكالت جتارية
�ىل �مل�شت�شكل �شده: 1- �ميان عبد�ملح�شن �حلاج  

جمهول حمل �القامة
حتددت  ق��د  بانه  نعلنكم  ج��ب��ار   �شيد  خ��ان  م�شتوره   : �مل�شت�شكل  �ن  مب��ا   
بالقاعة  �شباحا   11.00 �ل�شاعة   2012/12/22 �ملو�فق  �الثنني  يوم  جل�شة 
ح�شورها  عليكم  يتوجب  و�ل��ت��ي  �ع���اله  �ال���ش��ك��ال  يف  ch1B.6للنظر 
�ثره  نفاذ  مع  غيابكم  يف  ق��ر�ر  �شي�شدر  �حل�شور  عن  تخلفكم  حالة  ويف 

�لقانوين بحقكم.
رئي�ص الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/852 تنفيذ �سرعي
�القامة  حمل  جمهول  ���ش��ودري  بن  �شادق  عثمان  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�أق����ام عليك  ق��د  ���ش��ادق   ع��ث��م��ان  خ���ان  �لتنفيذ/ �شوفيا  �ن ط��ال��ب  مب��ا 
�لدعوى  يف  �ل�شادر  �حلكم  لتنفيذ  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى 
وقدره  به  �ملفنذ  �ملبلغ  ب�شد�د  م�شلمني  نف�س  �ح��و�ل   2013/1541 رق��م 
)46550دره��م( �شامال للر�شوم و�مل�شاريف من تاريخ �ال�شتحقاق وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/1132 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- ح�شام خليل ح�شن �حمد جمهول حمل �القامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/ بنك �م �لقيوين �لوطني �س م ع وميثله: خالد كلندر 
و�لز�مكم  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد  ح�شني  عبد�هلل 
�و  �لتنفيذ  �ىل طالب  دره��م(  وق�����دره)41898.99  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع 
خزينة �ملحكمة  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك 
يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� 

�العالن. 
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15     
مذكرة اعالن  متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 370 /2014 تظلم  جتاري                  
ن��ار�ي��ان��ان جمهول  حمل �الق��ام��ة مبا  ن��ار�ي��ان��ان جوبي  �ىل �ملتظلم ���ش��ده/1- 
غامن      حممد  �هلل  م��ال  نا�شر  ع(وميثله:  م  �س   ( �لهالل  م�شرف  �ملتظلم/  �ن 
�ل�شادر  �ل��ق��ر�ر  م��ن  تظلم  ومو�شوعه  �ع���اله  �مل��ذك��ور  �لتظلم  عليكم  �ق���ام  ق��د 
و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  جت��اري  عري�شة  على  �م��ر   2014/473 رق��م  �ل��دع��وى  يف 
و�التعاب.   وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2014/11/23  �ل�شاعة 8.30 �س 
بالقاعة ch1.B.6 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �القل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ص الق�سم                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11257 بتاريخ   2014/11/15     
 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  2120/ 2014 -جتاري - م ت-  �ص- اأظ

�مل�شتاأنف عليه: �شودهري  باك�شتان  �ر�شاد ح�شني كمال ح�شني �جلن�شية:   : �مل�شتاأنف 
نا�شر رفيق �شوالهريا و�آخرون �جلن�شية: باك�شتان  مو�شوع �ال�شتئناف : تعديل حكم- 
تعوي�س  �ملطلوب �عالنهما/1-  �شودهري نا�شر رفيق �شوالهريا �جلن�شية: باك�شتان  
�لبلو�شي  �أحمد  هيكل  ��شماعيل  ل�شاحبها  و�لنقليات  �لعامة  للمقاوالت  2-جينوفا 
�ل�شادر يف  ��شتاأنف �حلكم  �مل�شتاأنف قد  �ن  بالن�شر مبا  �لعنو�ن:  �جلن�شية: �المار�ت 
�لدعوى رقم  2013/3058 جت كل- م ت- ب- �أظ وحدد لنظره جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 
2014/11/17 لذ� فانت مكلف باحل�شور �ل�شاعة 10.00 �شباحا �مام �لد�ئرة �لثانية 
حمكمة ��شتئناف �بوظبي �لكائنة-مع�شكر �آل نهيان    �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
وميكنك �لتقدم مبذكرة بدفاعك و�شو�ر مل�شتند�تك  موقعا عليها قبل موعد �جلل�شة 
�ملحددة. علما بان مثولك �مام �لقا�شي �ملخت�س �شيكون ح�شب دورك يف ك�شف �جلل�شات
                                                                            قلم ال�ستئناف التجاري

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
    حمكمة ا�ستئناف ابوظبي

العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15    
حم�سر جل�سة

�ل�شاعة 10.30 برئا�شة  �ملنعقدة علنا يف يوم 2014/10/28  �لتوفيق و�مل�شاحلة  بجل�شة   
�لقا�شي: عمار حممد �جليالين

و�الع�شاه: �بر�هيم �لعنتلي ، خالد �لزيودى-
 و�مانة �ل�شر/�شليمان عبد�هلل

�لب�شتان للتجارة  �مل��ن��ازع: كوكب  ن��ودي علي �الط���ر�ف:  �ل��ن��ز�ع  رق��م 2014/296-  نظر 
�شريك: حممد حنيف حممد عارف - �ملنازع �شده: د�ر �لزين لتجارة �القم�شة و�ملالب�س 
�ملر�فعة  و�شماع  �الور�ق  مطالعة  بعد  عليه  �ملدعى  وغياب  �ملدعى  بح�شور  �جل��اه��زة. 
و�ملد�ولة قانونا وحيث �نه طبقا للمادة 5 من �لقانون رقم 99/26 و�ذ� مل يتم �ل�شلح 

بني �الطر�ف ثبت للجنة عدم �متام �ل�شلح بني �لطرفني. 
�لقر�ر: قررت �للجنة �حالة �لنز�ع �ىل �ملحكمة وحتديد جل�شة تاريخ 2014/11/20.

         القا�سي

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15     
  اعالن بالن�سر

رقم �ملرجع :1399/     
 ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ �شليمان مال �هلل خليل مبارك �المار�ت �جلن�شية يرغب 
ترخي�س  �لعبايات  وتطريز  خلياطة  �مل�شك  يف/رك��ن  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف 
تعديالت  �لهند �جلن�شية  ��شماعيل  ه��ارون حممد  لل�شيد: حافظ  وذلك  جتاري 720123 

�خرى: مت تغيري �لقانوين من موؤ�ش�شة �ىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات.
 وعمال بن�س �ملادة )14( فقره )5(  من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق على 
�الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
مكتب الكاتب العدل 
دائرة التنمية القت�سادية- ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15     

  اعالن بالن�سر
رقم �ملرجع :838/     

 ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيدة/ عائ�شه �بر�هيم حميد بن �شندل �ل علي- �مار�تية 
حممد  �ل�شيد:  �ىل  ح�شة   %51 �لبالغة  ح�شتها  ك��ام��ل  وب��ي��ع  بالتنازل  ت��رغ��ب  �جلن�شية 
خليل �بر�هيم �حلاج �حلو�شني- �مار�تي �جلن�شية يف �لرخ�شة: �شوبرمي لتجارة �الجهزة 
�لكهربائية �مل�شتعملة ذ م م ترخي�س )624943(    وعمال بن�س �ملادة )14( فقره )5(  من 
�حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان �لكاتب �لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر هذ� 
�العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق على �الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ 
هذ� �الع��الن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل 

�ملذكور التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
مكتب الكاتب العدل 
دار الق�ساء ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15    

  اعالن بالن�سر
رقم �ملرجع :785/     

بالبيع  �فغان�شتاين �جلن�شية يرغب  �ل�شيد/ فردين ينوي عبد�ملحمد-  بان  ليكن معلوما للجميع   
و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة )25%( وذلك �ىل �ل�شيد: حممد عبد�هلل غالم قادر- باك�شتاين 
عن  و�لتنازل  بالبيع  �جلن�شية  -�فغان�شتاين  �لدين  �شياء  �لدين  وني�س  �ل�شيد:  ويرغب  �جلن�شية 
)24%( وذلك �ىل �ل�شيد: �شمري ح�شني حممد نذير- باك�شتاين �جلن�شية يف ) �لطريق �الول لتجارة 
�لتجاري  �ال�شم  �لتجاري:  �ال�شم  تعديل  مت  حيث   )718399( ورقمها  �مل�شتعملة-ذ.م.م(  �ل�شيار�ت 
�لغد  ع��امل  �حل��ايل:  �لتجاري  �ال�شم  م-  ذم  �مل�شتعملة-  �ل�شيار�ت  لتجارة  �الول  �لطريق  �ل�شابقا: 
لتجارة �ل�شيار�ت �مل�شتعملة-ذ.م.م   وعمال بن�س �ملادة )14( فقره )5(  من �حكام  �لقانون �الحتادي 
رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان �لكاتب �لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر هذ� �الع��الن للعلم و�نه �شوف يتم 
�لت�شديق على �الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
مكتب الكاتب العدل 

دار الق�ساء ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15    

  اعالن بالن�سر
رقم �ملرجع :814/     

 ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيدة/ فاطمه �شلطان حممد- �مار�تي �جلن�شية ترغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شتها �لبالغة )100%( وذلك �ىل �ل�شيد: غالم حمي �لدين نبي 
ز�ده- �فغان�شتاين �جلن�شية يف ) قمة �لريادة للخياطة و�لتطريز( ورقمها )624760( حيث 

مت تغري �ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�شة فردية �ىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات
  وعمال بن�س �ملادة )14( فقره )5(  من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق على 
�الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
مكتب الكاتب العدل 
دار الق�ساء ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15    
  اعالن بالن�سر

رقم �ملرجع :839/     
بنغالدي�س �جلن�شية  �ل�شيد/ م�شتاق �حمد عبد�ملنان  بان  ليكن معلوما للجميع   
�لفنيه  للمقاوالت  �ل��ن��وف  جبل  يف/  ح�شته  كامل  ع��ن  و�ل��ت��ن��ازل  �لبيع  يف  يرغب 
ترخي�س جتاري 718790 وذلك لل�شيد: ف�شل حممود حافظ �حمد علي باك�شتاين 
�جلن�شية.   وعمال بن�س �ملادة )14( فقره )5(  من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم 
)4( ل�شنة 2013 يف �شان �لكاتب �لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه 
�شوف يتم �لت�شديق على �الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن 
فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور 

التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
مكتب الكاتب العدل 
دار الق�ساء ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15    

  اعالن بالن�سر
رقم �ملرجع :829/     

 ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ ماجد يو�شف حممد �حلاج م�شطفى �مار�تي �جلن�شية 
معمر  حممد  �ل�شيد:  و�ىل   )%100( �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
�لديكور  فن  �مل�شماة/  �لتجارية  �لرخ�شة   يف   وذل��ك  �جلن�شية  �شوري  ح��وى.  �ب��و  حممد 
موؤ�ش�شة  من  �لقانوين  �ل�شكل  تغيري  مت   )718316( رق��م  جتارية  رخ�شة  �ملطابخ  لتجارة 
فردية �ىل موؤ�ش�شة بوكيل خدمات  وعمال بن�س �ملادة )14( فقره )5(  من �حكام  �لقانون 
�الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان �لكاتب �لعدل.  فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم 
و�نه �شوف يتم �لت�شديق على �الج��ر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن 
فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور التباع 

�الجر�ء�ت �لقانونية.
  الكاتب العدل 

دار الق�ساء ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  11257 بتاريخ 2014/11/15     

         اعــــــــــــالن
�مل���دع���وة/ �شيخة خمي�س  ب���ان  د�ئ����رة حم��اك��م ر�����س �خل��ي��م��ة   تعلن 
�ىل  �لنقبي(   ( من  �لقبيلة  م�شمى  عدلت   ، �لنقبي  �ملكروف  عبيد 
عبيد  خمي�س  �شيخة  �لتعديل/  بعد  ��شمها  ليكون  �ل�شام�شي(   (
�ل�شام�شي    و�ن من له م�شلحة يف �العرت��س �ن يتقدم  �ملكروف 
�ال�شهاد  �م���ام ق�شم  �الع���الن  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم��ا  خ��الل خم�شة ع�شر 

و�لتوثيقات يف حمكمة ر��س �خليمة  �البتد�ئية.
قا�سي حمكمة را�ص اخليمة البتدائية

د. جعفر حممود عبدالقادر ملكاوي  

حكومة را�ص اخليمة
   دائرة املحاكم
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الفجر الريا�ضي

•• ال�صارقة - الفجر: 

�فتتح �ل�شيخ �شامل بن  بن عبد�لرحمن �لقا�شمي رئي�س 
جمل�س �إد�رة نادي �ل�شعب �لثقايف �لريا�شي م�شاء �أم�س 
خيمة ناي �ل�شعب لكاأ�س �خلليج �لعربي و�ملقامة �أمام 
�ل�شعب  ن��ادي  من  م�شاهمة  ت�شكل  و�لتي  �ل��ن��ادي  مقر 
و�ملنعقد  �ل��ع��رب��ي  �خلليج  ك��اأ���س  �ح���د�ث  يف  للم�شاركة 

حاليا بالريا�س مب�شاركة �ملنتخب �لوطني .
ب�����د�أت م��ر����ش��م �الف���ت���ت���اح ب��و���ش��ول �ل�����ش��ي��خ ����ش���امل بن 
عبد�لرحمن �لقا�شمي ير�فقه كال من �أع�شاء جمل�س 

�جلرو�ن  و�إبر�هيم  �ل��دح  �شلطان  عبد�هلل  وهم  �الإد�رة 
و���ش��ع��ي��د م��ط��ر وي��ا���ش��ر �ل���دوخ���ي ك��م��ا ح�����ش��ر �الفتتاح 
لكرة  �ل�شعب  نادي  �إد�رة  رئي�س جمل�س  بطي بن خادم 
�لقدم و�أع�شاء جمل�س �الإد�رة وعمر �لزرعوين وماجد 
�جلالف مدرب �لفريق �الأول لكرة �لقدم �لوطني عيد 
باروت، و�حلار�شني عبيد �لطويلة وحمد توفيق ولفيف 
وم���وؤ�زري  م��ن �جلماهري  �مل��دع��وي��ن وح�شد  م��ن  كبري 
و�لعربية  �خلليجية  �جلاليات  و�أبناء  �لوطني  �ملنتخب 

�ملقيمية .
وق����ام �ل�����ش��ي��خ ���ش��امل �ل��ق��ا���ش��م��ي ب��ق�����س ���ش��ري��ط �فتتاح 

�لتي  �خليمة  يف  ومر�فقه  جوله  �أخ��ذ  بعدها  �خليمة 
تتيح جو�  و�لتي  �لفنية  �ملو��شفات  �أحدث  �أقيمت على 
من �ملتابعة و�لت�شجيع ور�حة يف �ملكوث بخالف �إتاحة 

�للقاء و�ل�شمر على �أجو�ء تلك �ملباريات .
على  �لقا�شمي  عبد�لرحمن  ب��ن  �شامل  �ل�شيخ  و�ط��ل��ع 
�ل�شعب من جتهزيات �شخمة  ن��ادي  ما حتتويه خيمة 
وم�شاحة رحبه ومكيفة تتيح الأكرث من 500 م�شاهد 
وهي  بد�خلها  �ل��ت��ي  �ل�شا�شات  ع��رب  �مل��ب��اري��ات  متابعة 
�شغرية  �شا�شات  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �شخمة  ب��الزم��ا  �شا�شة   �
مبا�شر  ب�شكل  �خلليج  ك��اأ���س  بطولة  م��ب��اري��ات  لعر�س 

لرو�د �خليمة ف�شال عن �لتميز �لذي �شتقام به �خليمة 
�لوطني  �ملنتخب  وم����وؤ�زرة  �لريا�شي   �ل��وع��ي  ب��ث  م��ن 
موؤ�ش�شة  �ل�����ش��ع��ب��اوي��ة  �خل��ي��م��ة  بتنفيذ  ت��ع��ه��دت  و�ل��ت��ي 
�أدمارك لتنظيم �ملعار�س ال�شتفادة من خرب�تها يف هذ� 
�ملجال مع ت�شكيل فريق عمل من �ملتطوعني �ملنت�شبني 

للنادي ل�شمان جناح �حلدث..
فنيا كرويا  �شامل و�حل�شور عر�شا  �ل�شيخ  تابع  بعدها 
م��ه��ار�ت��ه يف  ��شتعر�س  �ل�شعب  ن���ادي  �أح���د الع��ب��ي  م��ن 
�خلليج  كاأ�س  �نطالقة  حفل  تابعو�  ثم  �لكرة  حتريك 

�لعربي .

ب��ع��ده��ا ق���ام �ل�����ش��ي��خ ���ش��امل �ل��ق��ا���ش��م��ي ب��ت��ق��ط��ي��ع كعكة 
ك��اأ���س �خلليج  ���ش��ع��ار  ر���ش��م��ت عليها  و�ل��ت��ي  �الح��ت��ف��ال 

�لعربي .
ت��وزي��ع ه��د�ي��ا على  وج���رت خ���الل �لليلة �الف��ت��ت��اح��ي��ة 
�حل�شور و�مل�شجعني وطرح و�أ�شئلة و�ل�شحب على هديا 
عامة  دع��وة  �لتي متثل  �خليمة  تلك  خ��الل  من  قيمة 
لكافة �ملجتمع للم�شاركة يف �أحد�ثها �ليومية كما وقدم 
لكافة  يوميا  ع�شاء  بال�شارقة  �ل�شعبي  �لب�شائر  مطبخ 
�ملباريات دعما منه  �ملتو�جدين ملتابعة  �شيوف �خليمة 

لهذ� �حل�شور �جلماهريي �لكبري . 

ورئي�س  �الد�رة  جمل�س  ع�شو  �ل��دوخ��ي  يا�شر  و�أ���ش��اد 
 22 خلليجي  �ل�شعب   ن��ادي  خليمة  �لتنفيذية  �للجنة 
و�أعرب عن تقديره لتلك �جلهود وما بذلته �للجنة من 
قبل �ملن�شق �لعام مل�شعود �حلمادي ورئي�س جلنة �العالم 
و�لرتويج حممد �لكمايل ورئي�س جلنة �لعالقات �لعام 
خالد حممد ورئي�س جلنة �لت�شويق با�شل ورئي�س جلنة 
�ل�شريبي  و�ل�شكرتارية حممد  �لفعاليات حممد علي 
�أع�شاء  �أع�شاء  على  �ل��دوخ��ي  و�أث��ن��ى  حممد  �إب��ر�ه��ي��م 
وهاين  �مل��ازم  ونبيل  علي  �آل  عبد�هلل  �لثقافية  �للجنة 

�لقا�شم.

•• دبي - الفجر:

بحرية  تظاهرة  -�ل�شبت-  �ل��ي��وم  ظهر  دب��ي  �شو�طئ  ت�شهد   
من  �الأوىل  �جل��ول��ة  �شباق  �إق��ام��ة  م��ع  كبرية  تر�ثية  ريا�شية 
بطولة دبي لل�شفن �ل�شر�عية �ملحلية 60 قدما �لذي ينظمه 
نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية �شمن برنامج �شباقات 

�ملو�شم �لريا�شي �لبحري 2015-2014.
وي��ح��ظ��ي �ل�����ش��ب��اق �ل��ي��وم ب��اإق��ب��ال وم�����ش��ارك��ة ك��ب��رية م��ن قبل 
�خلمي�س  ي��وم  �لت�شجيل  ب��اب  �أغلق  حيث  و�لبحارة  �لنو�خذة 
�شوف  �شفينة   77 �إىل  �مل�����ش��ارك��ني  ع���دد  و���ش��ول  ب��ع��د  �مل��ا���ش��ي 
�ل�شاعة  �ليوم -�ل�شبت- بد�ية من  تر�شم لوحة تر�ثية ر�ئعة 
تتجاوز  ومل�شافة  �لعربي  �لثانية ظهر� من عمق مياه �خلليج 
جلميع  و�ملعلن  �ملعتاد  �لنهاية  خط  باجتاه  بحريا  ميال   17
�لنو�خذة و�لبحارة وهو �ملعلم �حل�شاري يف د�نة �لدنيا فندق 
�إىل  �لنو�خذة  و�مل��الك  �ملنظمة كل  �للجنة  �لعرب ودعت  برج 
�لتجمع  نقطة  ذل��ك  وقبل  �لبد�ية  خط  �إىل  مبكر�  �لو�شول 
�تالنت�س  فندق  ومقابل  نخلة جمري�(  )ع��ايل جزيرة  �الأوىل 
من �جل �لتحرك مبكر� �إىل مكان �لبد�ية وو�شع عو�مات خط 
�لبد�ية متهيد� النطالقة �ل�شباق يف �ملوعد �ملحدد وهو متام 

�ل�شاعة �لثانية ظهر �ليوم -�ل�شبت.
و�أكملت �للجنة �ملنظمة بنادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية 
بالتن�شيق و�لتعاون مع �لدو�ئر و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�لوطنية 
ك��اف��ة �ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت الإجن����اح �حل���دث وو���ش��ول م�����ش��رية وقافلة 

على  وذل���ك  �ل��ي��وم  �لنهاية  خ��ط  �إىل  ب��اأم��ان  �مل�شاركة  �ل�شفن 
�شوء �الجتماعات �ملتالحقة �لتي �شهدها مقر �لنادي لتامني 
�حلدث و�شالمة جميع �مل�شاركني وهذ� �الأمر ياأخذ �الأولوية 

يف كل �شباقات نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية.
كافة  على  �الجتماعات  تلك  خالل  �ملنظمة  �للجنة  و�طماأنت 
�الأر�شاد  تقارير  ذل��ك  يف  مبا  �ل�شباق  باإقامة  �ملتعلقة  �الأم��ور 
لتالئم  9 عقد  �إىل  ت�شل  رياح  ب�شرعات  تب�شر  و�لتي  �جلوية 
�إجناح  على  �شت�شاعد  هادئة  بحر  وحالة  �ل�شباقات  هذه  مثل 
�ملو�شم  يف  �الفتتاحية  �جلولة  ميثل  و�ل��ذي  �ملرتقب  �ل�شباق 
�لكثريين  ومتابعة  بحب  حتظي  و�لتي  �لفئة  لهذه  �لبحري 

من ع�شاق �لريا�شات �لبحرية يف �لدولة �ملنطقة �خلليجية

اأهمية كبرية
وياأخذ �شباق �ليوم �أهمية كبرية لدي جميع �لنو�خذة و�لبحارة 
�مل�شاركني يف هذه �لفئة خا�شة و�ن �جلولة �ليوم تعترب �شربة 
�ملو�شم  �ل��ع��ام لبطولة  �ل��رتت��ي��ب  م�����ش��و�ر ���ش��د�رة  �ل��ب��د�ي��ة يف 
و�لتي ت�شمل ثالث حمطات منها �شباق �ليوم و�ل�شباق �لثاين 
�لريا�شي  �ملو�شم  يف  و�الأب���رز  �الأه��م  و�حل��دث  �ملقبل  �الأ�شبوع 
 60 �ملحلية  �ل�شر�عية  لل�شفن   25 �لقفال  �شباق  �لبحري 
قدما بني جزيرة �شري بونعري وحتى فندق برج �لعرب و�لذي 
يقام �شنويا برعاية كرمية من �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل 

مكتوم نائب حاكم دبي وزير �ملالية �شهر مايو من كل عام
حممال   77 �ل��ي��وم  �شباق  يف  �مل�شاركة  �ل�شفن  قائمة  وت�شم 

ي��ت��ق��دم��ه��ا م��ن�����ش��ور 1 و�خل���ي���اي 2 وك���ح���ال 3 و�ل���ق���ف���اي 4 
و�مل�شرف 5 و�خلليج 6 و�حلظاي 7 وجناح 8 و�لطف 9 وفز�ع 
 16 و�ل��زي��ر   15 وخم�شرم   13 و�ملطلعي   12 و�طل�س   11
و�لنامو�س 17 ورجام 18 ودهي�س 19 وطوفان 21 و�لرمي 

. 23 و�لد�عي 24 وزلز�ل 25 
 29 و�ليمامة   27 �لقفال  �أي�شا  �ل��ي��وم  �ل�شباق  يف  وي�شارك 
و�لعديد 30 و�ل�شاحل 31 وبر�ق 33 و�لنويبي 36 و�لفي�س 
 41 وم���ي���ال   40 وم����رتو   39 وع��ن��ي��د   38 و�ل��ع��ا���ش��م��ة   37
و�شرجاوي 42 و�ملنادي 44 ود��س 45 و�لظفرة 48 و�مليد�ن 
 59 وزف��ز�ف   56 و�لز�هي   53 51 و�الحيمر  49 ومرعب 

. ومهاجر 60 ومز�حم 64 وبرج خليفة 66 و�لعميد 68 
 75 و�ل��ط��رف   72 معدي  �أي�شا  �مل�شاركة  �الأ�شماء  بني  وم��ن 
و�شرد�ل   82 و�ل�شياد   80 و�ل�شرب   79 وت��و�ق   77 ودو����س 
 87 86 و�لو�شف  85 ول��ز�م  84 ووح���د�وي  83 و�لطامي 
 93 92 وفالح  91 و�لر�ئد  89 ون��ز�ع  88 و�عمار  و�لد�نة 
وطو��س 94 و�لو�شل 96 وق�شقو�س98 و�إقالع 99 وغازي 
108 وطهف  106 و�لقناطري  105 وهد هد  103 ورعد 
وور�شان   118 و�ل��ن��ه��ام   116 وه���د�د   112 و���ش��دمي   110

122 و�ملروح 124 وهياف 131 و�لبارز 150.

اإ�شادة وتعاون
يف  بالوكالة  �لتنفيذي  �ملدير  ح��ارب  عبد�هلل  حممد  وحر�س 
�ل�شكر  توجيه  على  �لبحرية  للريا�شات  �ل���دويل  دب��ي  ن���ادي 

�ل��ت��ع��اون مطالبا  و�ل��ب��ح��ارة على  �ل��ن��و�خ��ذة  �جل��زي��ل جلميع 
�ل�شباق  ب��ل��و�ئ��ح  �ملتعلقة  �ل�����ش��روط  ب��ك��اف��ة  �الل���ت���ز�م  �جل��م��ي��ع 
و�شروط �مل�شاركة وكذلك �لربنامج �لزمني لل�شباق من حيث 
�حل�شور �ملبكر �إىل عو�مات خط �لبد�ية و�ال�شطفاف ب�شورة 
�شحيحة ال تعرقل عمل جلان �لتحكيم يف �نتظار �إعالن �إ�شارة 
�لبد�ية يف متام �ل�شاعة �لثانية ظهر�. وقال �إن �للجنة �ملنظمة 
�أكملت كل �لرتتيبات الإقامة �حلدث مو�شحا �أن �للجنة ت�شع 
يف �العتبار مبد�أ �الأمن و�ل�شالمة يف �ل�شباقات �لبحرية حيث 
ر�أ�س كل �شاعة من  �لرياح على  �لبحر و�شرعات  تر�قب حالة 
�ملت�شابقني  كل  �إخطار  و�شيتم  �لكبرية  �لتظاهرة  �إجن��اح  �جل 
�أي طارئ عرب  �لتطور�ت يف حالة  بكل  و�لنو�خذة  �مل�شار كني 
و�أ�شاد حممد حارب  �أ���س(.  �أم  �لر�شائل �لق�شرية )�أ�س  خدمة 
�ملتعاونة  �جلهات  تبذله  �ل��ذي  و�مل��وؤث��ر  و�ملهم  �لكبري  ب��ال��دور 
�ل�شباق ويف مقدمتها جهاز حماية  �إجناح  �لنادي يف  �إد�رة  مع 
و�لقيادة  �لر�بع(  �ل�شرب  )قيادة  و�ل�شو�حل  �حليوية  �ملن�شات 
�لعامة ل�شرطة دبي مبختلف �إد�رتها و�إد�رة �ل�شئون �لبحرية 
يف مكتب ويل عهد دبي و�إد�رة �ليخوت �الأمريية بدبي و�الإد�رة 
دب��ي لالإعالم ممثلة  وموؤ�ش�شة  دب��ي  �مل��دين يف  للدفاع  �لعامة 
�لريا�شية  دب��ي  �مل�شاهري  قناة  للنادي  �الإع��الم��ي  �ل�شريك  يف 

وموؤ�ش�شة دبي خلدمات �الإ�شعاف وهيلي دبي.

اأبطال اليمامة
وكان نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية قد نظم وبنجاح 

يوم �خلام�س و�لع�شرين من �شهر يناير �ملا�شي �شباق �ليمامة 
لل�شفن �ل�شر�عية �ملحلية 60 قدما �بتهاجا بفوز �شمو �ل�شيخ 
رئي�س  دبي  �آل مكتوم ويل عهد  ر��شد  بن  حمدلن بن حممد 
يف  للفرو�شية  �لعاملية  �الألعاب  بذهبية  �لريا�شي  دبي  جمل�س 
نورماندي 2014 و�لذي �أقيم برعاية كرمية من �شمو �ل�شيخ 
مكتوم  �آل  هيئة  رئي�س  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن  بن  ر��شد 
�ل�شباق  وح��ظ��ي  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �لن�شر  �شركة  رئي�س  �خل��ريي��ة 
باملركز  ف��از  حيث  �شفينة   90 �إىل  ي�شل  ما  مب�شاركة  �لكبري 
�الأول �ملحمل مهاجر 60 ونال �ملركز �لثاين �ل�شفينة طوفان 

21 بينما ذهب �ملركز �لثالث �إىل طاقم �ل�شفينة �حلظاي 7.

�شباقات   4
من �ملنتظر �أن ينظم نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية 4 
يوم  �الأول  قدما   60 �ملحلية  �ل�شر�عية  �ل�شفن  لفئة  �شباقات 
�شتقام  فيما  دبي  لبطولة  �الأوىل  �شباق �جلولة  �ملقبل  �ل�شبت 
�ل�شهر  م��ن  و�لع�شرين  �ل��ث��اين  �ل�شبت  ي��وم  �لثانية  �جل��ول��ة 
دي�شمرب  �شهر  من  �لع�شرين  �ل�شبت  ي��وم  يقام  بينما  �جل��اري 
 2014-2013 �ملن�شرم  �ملو�شم  عن  �ملوؤجل  �ل�شباق  �ملقبل 
�شباق  حدث  �نطالق  مع  �ملو�شم  �شباقات  م�شك  �شيكون  فيما 
�لقفال لل�شفن رقم 25 و�لذي يقام برعاية كرمية من �شمو 
�ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير �ملالية 

خالل �شهر مايو �ملقبل.

دعوة عامة للجماهري واجلاليات مل�شاهدة املباريات والدخول يف �شحوبات وفعاليات قيمة

�صامل القا�صمي يفتتح خيمة نادي ال�صعب لكاأ�س اخلليج و�صط ح�صور جماهريي كبري

�شفينة ت�شتعر�ش يف مياه اخلليج العربي  77

ال�ص����راعي�����ة 60 ق���دم�����ا تبح������ر يف اأول�����ى ج����والت امل����و�ص�����م ال�ي������وم
الو�شول اأول اإىل )برج العرب( هدف النواخذة والبحارة

حممد حارب: الأمن وال�شالمة ياأخذ الأولوية يف �شباقاتنا

على  �ال�شيل  و�ملهجنة  �لعربية  للخيول  �لثاين  �ل�شباق  �م�س  �قيم 
على  �ل�شباق  ��شتمل  �لعوير.  �شباق  �خليل  ل�شباق  على  جبل  م�شمار 
�ملبتدئة  �ال�شيلة  �لعربية  للخيول  �الول  �ل�شوط  يف   . ����ش��و�ط  �شتة 
بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  كاأ�س  على  �لتحدى  بطولة  �الم��ار�ت  توليد 
ر��شد �ل مكتوم جلمعية �المار�ت ملربي �خليل برعاية مز�رع �شادويل 
مل�شافة �لف و 200 مرت .. فاز �حل�شان �شجاع �لغربية لل�شيد عبد�هلل 
مو�شى �لفندى �لقبي�شي . ويف نهاية �ل�شوط قام �شعادة مريز� �ل�شايغ 
مدير مكتب �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �ل مكتوم بتوزيع �جلو�ئز. 
 200 و  �ل��ف  مل�شافة  �ال�شيل  �ملهجنة  للخيول  �ل��ث��اين  �ل�شوط  ويف 
�لدولية  ملوؤ�ش�شة زعبيل  مرت �شباق تكافوؤ فاز �حل�شان �شبيل �شايكل 

ر��شد�ل  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  ل�شمو  كناف  �حل�شان  وف��از   . لل�شباقات 
مل�شافة  �ال�شيلة  �ملهجنة  باخليول  و�خلا�س  �لثالث  بال�شوط  مكتوم 
�لف و 400 مرت برعاية ��شطبالت دير نزتاون . ويف نهاية �ل�شوط 
قام �شعادة مريز� �ل�شايغ مدير مكتب �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد 
�ل مكتوم بت�شليم جو�ئز �ل�شوط وهو �ل�شوط �لرئي�شي وبلغت قيمتها 

120 �لف درهم لل�شتة �الو�ئل.
�ل�شوط �لر�بع و�خلا�س باخليول �ملهجنة �ال�شيلة مل�شافة �لف  وفى 
و400 مرت تكافوؤ برعاية �لعربية �ال�شكندنافية للتاأمني فاز �و�شتاد 
ل�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم . وفاز ممار�س ل�شمو �ل�شيخ 
�حمد بن ر��شد �آل مكتوم بال�شوط �خلام�س للخيول �ملهجنة �ال�شيلة 

وقام   . �لتجارى  دبى  بنك  برعاية   - تكافوؤ  و400 مرت-  مل�شافة�لف 
دبى  ببنك  �ال�شالمى  �لتجاري  عام  مدير  خ��ورى  طيب  نبيل  �ل�شيد 
�ملهجنة  للخيول  �ل�شاد�س  �ل�شوط  وفى   . �جلو�ئز  بت�شليم  �لتجارى 
موهوب  ف��از  �شبورت  �إى  برعاية  م��رت  و800  �أل��ف  مل�شافة  �ال�شيلة 
ل�شمو �ل�شيخ �شعيد بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم وقام �ل�شيد جاريث 
موردى من �إى �شبورت بت�شليم جو�ئز �ل�شوط وخالل ��شو�ط �ل�شباق 
قدمت �للجنة �ملنظمة لبطولة �جلو�د �لعربى جائزة �جمل خيل فى 
�لتابع ل�شكاى  �ل�شر�عى  كل �شوط كماقدم فريق �الم��ار�ت للطري�ن 
�لطري�ن  بريا�شة  �لتعريف  بهدف  �ل�شباق  قبيل  عرو�شه  دبى  د�يف 

�ل�شر�عى .

غينيا اال�صتوائية ت�صت�صيف كاأ�س تنظيم ال�صباق الثاين للخيول �صمن �صباق العوير مب�صمار جبل علي
االأمم االفريقية 2015 

�شت�شت�شيف  �ال�شتو�ئية  غينيا  �ن  �لقدم  لكرة  �الفريقي  �الحت��اد  �أعلن 
ب��ي��ان لالحتاد  .وق���ال  �مل��غ��رب  م��ن  ب��دال   2015 �الأمم  ك��اأ���س  نهائيات 
�م�س بني  �جتماع عقد يف ماالبو  �لقر�ر عقب  �تخاذ  �نه مت  �الفريقي 
تيودورو �وبياجن رئي�س غينيا �ال�شتو�ئية وعي�شى حياتو رئي�س �الحتاد 
�الفريقي. و�و�شح �لبيان �ن غينيا �ال�شتو�ئية �شت�شارك فيها باعتبارها 
�لدولة �مل�شيفة. وكانت غينيا �ال�شتو�ئية ��شتبعدت من �لدور �الول من 
ت�شفيات �مم �فريقيا يف �غ�شط�س �ملا�شي بعد �ن �أ�شركت العبا ال يحق 

له متثيلها.
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�الأوملبي  �ملجل�س  رئي�س  �لفهد  �أحمد  �ل�شيخ  �أعلن 
�الآ�شيوي عقب تتويجه الأبطال �جلوجيت�شو يف دورة 
�الألعاب �الآ�شيوية �ل�شاطئية �لر�بعة بجزيرة بوكيت 
�الألعاب  دورة  يف  �جلوجيت�شو  ري��ا���ش��ة  �إدر�ج  ع��ن 
�الإجناز  ليكتمل   ،  2017 عام  �لدولية  �ل�شاطئية 
يف  �لناجحة  �الأوىل  م�شاركتها  بعد  للعبة  �جلديد 
مرجعاً   ، �حلالية  �ل��دورة  خالل  �الآ�شيوية  �ملحافل 
�لعامل  �إىل  �مل��ل��م��و���ش��ة  �ل��ط��ف��رة  ه���ذه  يف  �ل��ف�����ش��ل 
، وه��و دع��م ومتابعة �الأب �لروحي  �ل��ر�ئ��د و�ل��ب��ارز 
ز�يد  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق  للعبة 
�الأعلى  �لقائد  نائب  ظبي  �أب��و  عهد  ويل  نهيان  �آل 
للقو�ت �مل�شلحة ، �الأمر �لذي �شاهم يف �نت�شار هذه 
وقت  للعاملية يف  وو�شولها  كبرية  ب�شرعة  �لريا�شة 
وجيز وجعلها تدخل د�ئرة �هتمام كافة �لريا�شيني 
بعد �أن ��شتحوذت على حر�س �شتى �لفئات و�ملر�حل 

�لعمرية.
جاء ذلك خالل تتويج �ل�شيخ �أحمد �لفهد الأبطال 
�لدورة يف �جلوجت�شو ، وح�شر �لتتويج �شعيد حارب 
رئي�س وفد �الإمار�ت وعبد �مللك جاين مدير �لوفد 
�لر�شمي  �لوفد  �ملهريي من  �لبدور وخالد  ونا�شر 
و�ل�شياحة  �ل��ري��ا���ش��ة  وزي����رة  ف��ات��ن��ف��ار  ك��وب��ك��ار�ن  و 

وباناجيوت�س ثيودورلو�س. 
وحتتل �الإم��ار�ت �ملرتبة �لثانية يف جدول �لرتتيب 
ميد�ليات   9 بر�شيد  �الآن  ح��ت��ى  للبطولة  �ل��ع��ام 
وثالث   ، ف�شيتان  و   ، ذه��ب��ي��ات   4 ب��و�ق��ع  متنوعة 
وت�شدرت منغوليا  وكلها يف �جلوجت�شو،  برونزيات 
،بعد  ميد�ليات   8 بر�شيد  �مل�شاركة  �ل��دول  قائمة 
بفارق  كفتها  �لذهبية  �مليد�ليات  �إجمايل  رج��ح  �أن 

ميد�ليتان عن �الإمار�ت.
دفع  ل��الإم��ار�ت يف  �لتاريخي  باملوقف  �لفهد  و�أ���ش��اد 
 ، �ملتقدمة  �ملرحلة  ه��ذه  �إىل  �جلوجيت�شو  ريا�شة 
معرباً عن ثقته يف ت�شاعف �جلهود �مل�شتمرة خالل 
�للعبة يف  �أجل �لعمل على ن�شر  �ملقبلة من  �ملرحلة 

كافة �لعامل.
لدولة  �لريا�شي  �ل��وف��د  رئي�س  ح��ارب  �شعيد  و�أك���د 
�الإمار�ت �مل�شارك يف بوكيت على �أن �الإ�شادة �لكبرية 
بحجم �الإجناز�ت �ملتتالية لريا�شة �الإمار�ت ، ما هو 
�إال دليل على رقي عمل �ملنظومة �لريا�شية بالكامل 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  م��ن  �ل��الحم��دود  �ل��دع��م  ب�شبب 
�لذي جعل �أبناء �الإمار�ت يرتكون ب�شمة يف خمتلف 
�إىل  �أيا كان ت�شنيفها ، م�شري�ً  �ملنا�شبات و�الأحد�ث 
�أن �لر�شالة �لنبيلة �لتي يحملها جنوم �مل�شتقبل يف 
رفع علم �لدولة على من�شات �لتتويج كفيلة بامل�شي 
نحو حتقيق �لغايات و�الآمال �مل�شتقبلية وقال حارب 
�رتباط ��شم �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�أبو ظبي نائب �لقائد �الأعلى  �آل نهيان ، ويل عهد 
للقو�ت �مل�شلحة ، بريا�شة �جلوجيت�شو �أ�شفى عليها 
�شكاًل مم��ي��ز�ً ، منح  �أب��ط��ال �الإم����ار�ت �ل��ق��درة على 

تخطي �آ�شياد �للعبة على م�شتوى �آ�شيا.
م���ن ن��اح��ي��ة �أخ�����رى �أج�����رى م��ع��ايل ع��ب��د �لرحمن 
�الأوملبية  �للجنة  لرئي�س  �الأول  �لنائب   ، �لعوي�س 
هاتفياً  �ت�شاال  �لتنفيذي  �ملكتب  رئي�س   ، �لوطنية 
خالله  نقل  ح��ارب  �شعيد  �لريا�شي  �لوفد  برئي�س 
�آل  ر��شد  بن  حممد  بن  �أحمد  �ل�شيخ  �شمو  حتيات 
الأبطال  �لوطنية  �الأوملبية  �للجنة  رئي�س   ، مكتوم 
ريا�شة  �مل��ي��د�ل��ي��ات يف  بح�شاد  �مل��ت��وج��ون  �الإم����ار�ت 
�لوطني  منتخبنا  العبو  �قتنا�س  بعد  �جلوجيت�شو 
9 م��ي��د�ل��ي��ات م��ل��ون��ة ، م��ا �أك���د ع��ل��ى ق���وة �لعزمية 
ب��ه��ا ري��ا���ش��ي��ي��ن��ا ب�شورة  ي��ت��م��ت��ع  �ل���ت���ي  و�الإ������ش�����ر�ر 

ملحوظة.
و�ط��م��ئ��ن �ل��ع��وي�����س ع��ل��ى ب��ع��ث��ة �الإم������ار�ت بالكامل 
م��ن خ���الل �ل��ت��اأك��د م��ن ت��وف��ري ك��اف��ة �الحتياجات 
و�الإمكانيات �لالزمة للمنتخبات �للوطنية ،و�لوفود 

�ملر�فقة لهم.
وكان �شعيد حارب رئي�س وفد �الأم��ار�ت �مل�شارك يف 
و�شل  �لر�بعة  �ل�شاطئية  �الآ�شيوية  �الأل��ع��اب  دورة 
�إىل بوكيت �أم�س �الأول ير�فقه نا�شر �لبدور وخالد 
�ملهريي �أع�شاء �لوفد �لر�شمي ، وكان يف ��شتقبالهم 
�لعميد  �الأول  �أم�����س  بوكيت  مطار  و�شولهم  ل��دى 

عبد �مللك جاين مدير �لوفد �لريا�شي. 
 

منتخب كرة الطائرة بالقدم يتاألق يف �شواطئ 
بوكيت 

تاأهل منتخب �الإم��ار�ت �إىل ن�شف نهائي مناف�شات 
�لكرة �لطائرة بالقدم �شمن دورة �اللعاب �ل�شاطئية 
يف بوكيت بعد �أن فاز يف جميع مبارياته �الأربع �أم�س 
و�شيو�جه يف ن�شف نهائي �لبطولة �ملنتخب �الأير�ين 
يف �لتا�شعة من �شباح �ليوم بتوقيت بوكيت �ل�شاد�شة 
�ليوم  ذ�ت  يف  �لنهائي  و�شيجري  �الإم���ار�ت  بتوقيت 
�لفائز  م��ع  �مل��ب��ار�ة  ه��ذه  م��ن  �لفائز  �شيتلقي  حيث 
�لبطولة  نهائي  على  وماليزيا  تايالند  مبار�ة  من 
و�لف�شية  �لذهبية  �مليد�ليتني  على  و�شيتناف�شان 
�مليد�لية  �مل��ب��ار�ت��ني  م��ن  �خل��ا���ش��ر�ن  �شينال  بينما 

�لربونزية. 
�الأوىل  �مل���ب���ار�ة  �ل��ه��ن��د يف  ع��ل��ى  ف���از  وك���ان منتخبنا 
 3 و18   8  18 ب��و�ق��ع  نظيفني   �شوطني  بنتيجة 
بنتيجة  �لثانية  �مل��ب��ار�ة  يف  الو����س  منتخب  وع��ل��ى   ،
13 و19 17 ، وعلى  �شوطني نظيفني بو�قع 18 
منتخب ماليزيا بنتيجة �شوطني ل�شوط بو�قع 18 
بنتيجة  ، وعلى كمبوديا   10 18 و15  10 و15 
16 و19 17.  و�أ�شاد  �شوطني نظيفني بو�قع 18 
�ملنتخب  بنتائج  �ل��وف��د  مدير  نائب  �لطيب  �أح��م��د 
قدم  وق����ال:  �ل��ذه��ب��ي��ة  �ملنتخب  يحقق  �أن  متمنيا 
�لالعبون �أد�ء مميز يف كل �ملباريات وكانو� على قدر 
�لتحدي و�أ�شتحقو� �لتاأهل �إىل هذه �ملرحلة ونتمنى 

�أن يتوجو� بالذهب ويرفعو� علم �الإمار�ت عاليا. 
�لتاأهل  بهذ�  �شعادته  �ل�شام�شي  ر��شد  �أب��دى  بينما 
�لر�ئع لالعبني  �الأد�ء  بعد  بامل�شتحق  و�شفه  �لذي 
�آل علي على  �ل�شويدي وجمال  ك��ان حممد  وق��ال: 
نتوج  �أن  ونتمنى  طيب  م��ردود  وقدما  بهما  �لعهد 
ذلك باحل�شول على �ملركز �الأول و�لفوز بالذهبية. 

 
منتخب ال�شاطئية اأمام حتدي افغان�شتان 

�ل�شاطئية  �لقدم  لكرة  �الإم���ار�ت  منتخب  يخو�س 
�أوىل مبارياته يف دورة �الألعاب �الآ�شيوية �ل�شاطئية 
�ليوم  �شباح  �إالرب����ع  �ل��ع��ا���ش��رة  يف  بوكيت  يف  حاليا 
�الإمار�ت  بتوقيت  ربع  �إال  �ل�شابعة  بوكيت،  بتوقيت 
�ملجموعة  مناف�شات  �شمن  �الأف��غ��اين  نظريه  �أم���ام 
�أبناء �الإم��ار�ت خلطف نقاط  �لثالثة ، حيث ي�شعى 
�خل�شم  �أم����ام  �ل��ث��ان��ي��ة  للمو�جهة  للتفرغ  �مل���ب���ار�ة 
�إيجابية  نتيجة  لتحقيق  �ل�شيني  �ملنتخب  �لعنيد  
ت�شهم يف �حتالل �ل�شد�رة ، وعدم �نتظار �حل�شابات 

�لغري م�شمونة يف باقي جوالت �ملجموعة.
وي�شعى منتخبنا لكرة �لقدم �ل�شاطئية �إىل �لوقوف 
جمدد�ً على من�شات �لتتويج، خا�شة و�أنه قد �شبق 
 2010 ع���ام  �ل��ث��ان��ي��ة  �لن�شخة  ب��ذه��ب��ي��ة  �ل��ف��وز  ل��ه 
يف دورة �الأل���ع���اب �الآ���ش��ي��وي��ة ع��ل��ى ���ش��اح��ب �الأر����س 
ف�شية  ع��ن  ف�شال   ، �ل��ع��م��اين  �ملنتخب  و�جل��م��ه��ور 

بايل 2008. 
وكانت بعثة �ملنتخب و�شلت �إىل بوكيت �أم�س �الأول 
وي�شم �ملنتخب ع�شرة العبني وهم علي �لبلو�شي ، 
حميد �لبلو�شي ، ح�شن �حلمادي ، عادل ر�جنبار ، 
عبا�س درعي ، �أحمد �شامل ، حممد �جلا�شمي ، وليد 
�شامل ، وليد حممدى وعلي حممدي ويقود �لفريق 
وير�فقهم  ���ش��ي��ل��ف��ا  غ��و���ش��ت��اف��و  �ل���رب�زي���ل���ي  �مل�����درب 
�الإد�ري��ني بدر �شعيد ، حممد ب�شري ، حممد �لقوز 

، �شعيد �ملازمي و�أحمد كات�شو. 
يف  للم�شاركة  �لفريق جاهز  �أن  �مل��درب غوغا  و�أك��د 
لتقدمي  متحم�شون  �ل��الع��ب��ني  �أن  مبينا  �ل����دورة 
�أظ��ه��رو� م�شتو� مميز� يف بطولة  �أن  بعد  �أد�ء جيد 

دبي  ��شت�شافتها  �ل��ت��ي  �ل�شاطئية  للكرة  �ل��ق��ار�ت 
�لنهائي وقال :  �إىل ن�شف  تاأهله  موؤخر� رغم عدم 
�لبطولة  لهذه  �ع��د�د  �لقار�ت مبثابة  كانت بطولة 
ونح�شل  مميز  �أد�ء  خاللها  نحقق  �أن  ن��اأم��ل  �لتي 
على �أحدى �مليد�ليات �لثالث، فريقنا جيد وي�شم 
�شابة تفتقد للخربة ونعول على حما�شهم  عنا�شر 

يف �أظهار قوتهم �أمام �ملناف�شني. 
وع���ن ه��دف��ه م��ن �مل�����ش��ارك��ة يف �ل�����دورة ق���ال غوغا: 
بالطبع نهدف للح�شول على �لذهبية و�شنعمل على 
ذلك و�ذ� مل يت�شنى لنا ذلك نطمح للخروج باأي من 
�مليد�ليتني �الأخرتني �لف�شية �أو �لربونزية.  وعن 
قال  �ل���دورة  يف  �مل�شاركة  �ملنتخبات  ع��ن  معلوماته 
و�شاهدت  �مل�شاركة  �ملنتخبات  معظم  �أع��رف  غوغا: 
ع��ن طريقة  ج��ي��دة  ف��ك��رة  ل��دي��ن��ا   ، ت�شجيالت  ل��ه��م 
وال  �لبطولة  غمار  خلو�س  جاهز  فريقنا   ، لعبهم 

نخ�شى �أي منتخب. 
و�أكد علي كرمي قائد منتخبنا لكرة �لقدم �ل�شاطئية 
�أنها  على  �ملناف�شات  كافة  �لتعامل مع  على �شرورة 
لقاء  ك��ل  ، و�حل��ر���س على خو�س  ك��وؤو���س  مباريات 
حظوظ  يعزز  �ل��ذي  �الأم��ر   ، �ملتوج  �لبطل  باأ�شلوب 
�ملن�شودة  �الأه��د�ف  �إىل  �ل�شو�طئ للو�شول  �الأبي�س 
يف �ل��رتب��ع ع��ل��ى ق��م��ة �مل��ج��م��وع��ة ، وم���ن ث��م �شمان 
�لتاأهل مبكر�ً �إىل �لدور قبل �لنهائي، وقال:  �شنعمل 
ج��اه��دي��ن م��ن �أج���ل �حل��ف��اظ على �مل��ك��ان��ة �لكبرية 
�الإمار�تية  �ل�شاطئية  �لقدم  ك��رة  بها  حتظى  �لتي 
م�شتوى  على  ع�شر  �حل��ادي��ة  �مل��رت��ب��ة  يف  و�مل�شنفة 
�لت�شنيف  يف  �لعربي  �مل�شتوى  على  ،و�الأول  �لعامل 
�الأخري  �لذي �أ�شدرته جلنة �للعبة �لتابعة لالحتاد 

�لدويل لكرة �لقدم فرب�ير �ملا�شي.
وعرب وليد حممد العب �لو�شط �ملد�فع مبنتخبنا 
�الأول  باملركز  و�لتتويج  �لذهب  مبعانقة  �آماله  عن 
بطولة  يف  �ملقنع  غري  و�الأد�ء  �خل�شارة  لتعوي�س   ،
موؤخر�  �ل�شتار  عليها  �أ���ش��دل  و�ل��ت��ي  �ل��ق��ار�ت  ك��اأ���س 
ب��دب��ي ، ح��ي��ث �ح��ت��ل �مل��ن��ت��خ��ب �مل���رك���ز �ل�����ش��اد���س يف 
�لرتتيب �لعام للبطولة بعد خ�شارته �أمام �ملغرب يف 
�لر�شمي  �لزمن  يف  تعادلهما  عقب  �الإ�شايف  �لوقت 

للمبار�ة.
 

حكام كرة يد و�شلة من الإمارات ي�شاركون يف 
الدورة 

ي�شارك يف حتكيم مناف�شات دورة �الألعاب �الآ�شيوية 
�الإم����ار�ت يف  م��ن حكام  ع��دد  بوكيت  �ل�شاطئية يف 
بوكيت  �إىل  �الأول  �أم�����س  وو���ش��ل  خمتلفة  �أل��ع��اب 
�ليد  ك���رة  حكما  �ح��م��د  وف��ا���ش��ل  ���ش��امل  ��شماعيل 
كرة  م��ب��اري��ات  حتكيم  يف  للم�شاركة  �الإم���ار�ت���ي���ان 
�أن  ��شماعيل  و�أو���ش��ح   ، �ل���دورة  يف  �ل�شاطئية  �ليد 
للعبة  �الأ�شيوي  �الحت��اد  قبل  من  ك��ان  �ختيارهما 
�أن �الحت��اد يف�شل �حلكام �لذين ال ت�شارك  مبينا 

منتخبات بلد�نهم يف �لبطولة. 
�الإمار�ت  يف  �حلكام  �أف�شل  من  �حلكمان  ويعترب 
�الأ�شيوية  �لبطوالت  م��ن  �لعديد  يف  �شاركا  حيث 
لكرة  �ل��دويل  حكمنا  �أي�شا  و�شل  كما   ، و�لعربية 
�ل�شلة �شامل �لزعابي �إىل بوكيت من �أجل �مل�شاركة 
�ختياره  بعد   ، �ل�شاطئية  �ل�شلة  �إد�رة مناف�شات  يف 
�الآ���ش��ي��وي للعبة  م��ن قبل �الحت���اد  حكماً حم��اي��د�ً 
�ملباريات  م��ن  �لعديد  �ل���دويل  حكمنا  �أد�ر  حيث   ،
و�مل��ن��اف�����ش��ات �ل��ه��ام��ة �أخ��ره��ا ن��ه��ائ��ي ك��اأ���س �خلليج 
ل��ك��رة �ل�����ش��ل��ة ، ف�����ش��ال ع���ن ب��ط��ول��ة �ل���ع���امل لكرة 
�ل�شلة للنا�شئني حتت 17 �شنة و�لتي ��شت�شافتها 

�الإمار�ت يف �أغ�شط�س �ملا�شي.
 

جتارب  يجري  اجلوية  الريا�شات  منتخب 
ناجحة 

ل��ل��ري��ا���ش��ات �جلوية  �أج�����رى م��ن��ت��خ��ب �الإم��������ار�ت 
�حلر  �ل�����ش��ر�ع��ي  �ل��ط��ري�ن  �لر�شمية يف  �ل��ت��ج��ارب 
و�لطري�ن �ل�شر�عي مبحرك �أم�س �شمن �نطالق 
مناف�شات �للعبة بدورة �الألعاب �الآ�شيوية �ل�شاطئية 

�لر�بعة يف بوكيت. 
�لطيار على �حلو�شني جتربة �لطري�ن  و�أجرى 

�ل�شر�عي �حلر �شباح �أم�س و�أو�شح �أن �لتجربة 
كانت ناجحة و�أن �الأجو�ء كانت جيدة و�ل�شماء 
�شافية وحقق 440 �شم لكنه �أكد �أنه يطمح 
للو�شول �إىل رقم �أقل للو�شول �إىل جاهزية 
�لتي  �لر�شمية  �مل��ن��اف�����ش��ات  خل��و���س  �أف�����ش��ل 
�شتكون  �مل��ن��اف�����ش��ة   : وق����ال  �ل���ي���وم،  ت��ن��ط��ل��ق 
خربة  ميلكون  �مل�شاركني  و�أن  خا�شة  قوية 
كبرية يف هذ� �ملجال ، �أمتنى �أن �أقدم �أف�شل 
م���ا ع��ن��دي و�أط���م���ح ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى �أح���دى 
�مليد�ليات �لثالث ورفع علم �الإم��ار�ت عاليا 

يف هذ� �ملحفل �لدويل. 
و�شيجري �حلو�شني 12 حماولة ح�شب لو�ئح 

�لبطولة و�شيتم �ختيار �أف�شل ثالث  حماوالت 
من حيث �لنقاط للدخول �شمن �ملر�كز �الأف�شل 

يف �لدورة ومن ثم �ختيار �أقلهم نقاط ليح�شل على 
�لربونزية.   ثم  �لف�شية  وبعده  �لذهبية  �مليد�لية 

مبحرك  �ل�شر�عي  �ل��ط��ري�ن  العبو  �أج���رى  كما 
�القالع  نقاط  حتت�شب  �أم�س  ر�شمية  تدريبات 
�لكاملة  �لعالمة  �لالعبون  مينح  حيث  فيها 
�شعيد  �ل��ط��ي��ار  و�أو���ش��ح   ، �ل�شحيح  ل��الق��الع 
ناجحة  جتربة  �أج���رى  �أن��ه  �لنقبي  �شليمان 
كانت ق�شري  �الق��الع  م�شافة  �أن  رغ��م  �أم�س 
50 مرت وقال : �القالع كان جيد و�الأجو�ء 
م�شاعدة لكن هناك مطبات هو�ئية عديدة ، 
�إىل  نطمح  لكننا  �شعبة  بالتاأكيد  و�ملناف�شة 
حتقيق مركز جيد و�أ�شاف: �أمتنى �أن �أقدم 
با�شم  تليق  م�شرفة  نتائج  و�أحقق  �أد�ء مميز 

�الإمار�ت �الأول د�ئما. 
وتعترب هذه �مل�شاركة �الأوىل ملنتخب �الإمار�ت 

للريا�شات �جلوية يف �لبطوالت �الآ�شيوية و�شط 
مناف�شة قوية من �شمن �ملنتخبات �مل�شاركة و�لتي 

متلك خربة كبرية يف هذ� �ملجال ، وياأمل منتخبنا 
�ل��دورة لتكون نو�ة مل�شاركات  و�شع ب�شمة يف هذه 

�أخرى قادمات يف �مل�شتقبل �لقريب. 
 

ظهور  اأول  يف  للجوجت�شو  كبرية  �شعبية 
للعبة 

�ل�شاطئية  �الآ�شيوية  �الأل��ع��اب  دورة  �أ���ش��ف��رت 
بوكيت  ت�����ش��ت�����ش��ي��ف��ه��ا  و�ل�����ت�����ي  �ل�����ر�ب�����ع�����ة 
ن�شبة  �رت��ف��اع  ع��ن  �الأي����ام  ه��ذه  �لتايالندية 
�ملتابعة لريا�شة �جلوجيت�شو و�لتي ت�شارك 
حيث   ، �الآ�شيوية  �ملحافل  يف  �الأوىل  للمرة 
بقية  لتناف�س  جارفة  ب�شعبية  تتمتع  �شارت 
�ل��ب��اع �لطويل  �الأل���ع���اب �الأخ�����رى ���ش��اح��ب��ة 

ب���د� ذلك  �أن  ب��ع��د   ، �ل��ع��ال��ي��ة  و�جل��م��اه��ريي��ة 
و����ش��ح��اً خ���الل ك��اف��ة �مل��ب��اري��ات �ل��ت��ي �شهدت 

معداًل ت�شجيعياً كبري�ً ، بالرغم من �أن �للعبة 
تد�شن �خلطوة �الأوىل يف م�شتهل ��شتحقاقاتها 

على �شعيد �لقارة �ل�شفر�ء.
�ملختلفة  �لفئات و�لطبقات  �لعديد من  وتو�جدت 

على  �جلوجيت�شو  فعاليات  م�شاهدة  �أج���ل  م��ن 
�لت�شجيع  ح��ر�رة  لعبت  حيث   ، بوكيت  �شو�طئ 
�ملناف�شات  كافة  فعااًل يف خ��روج  دور�ً  و�مل���وؤ�زرة 
ب�شورة �حرت�فية عك�شت مدى �شغف �جلميع 
كبري�  دعما  �للعبة  وجت��د   ، �لريا�شة  بهذه 
م���ن �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة يف �الإم�������ار�ت ومن 
ز�يد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول  �ل��ف��ري��ق 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
�الأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�لذي �شاهم دعمه 
�أدرجت  ث��م  �نت�شارها  يف  للعبة  �ل��الحم��دود 
�جتماعات  ع��ق��ب  �حل��ال��ي��ة  �ل������دورة  ���ش��م��ن 

رقم  �لعمومية  و�جلمعية  �لتنفيذي  �ملكتب 
لتحجز   ، �الآ���ش��ي��وي  �الأومل���ب���ي  للمجل�س   32

�لريا�شات  قائمة  يف  بقوة  مكانها  �جلوجيت�شو 
�لكربى ب�شكل ي�شتحق �الإ�شادة.

الفهد يتوج اأبطال اجليوجت�شو ويعلن اإدراج اللعبة يف اوملبياد 2017

اأحمد بن حممد يهنئ اأبطال االإمارات ومنتخب الطائرة بالقدم يتاأهل اإىل ن�صف نهائي بوكيت  

اأحمد الفهد يتوج الكتبي وخلفان بذهبية اجليوجت�شو يرافقه �شعيد حارب وعبد امللك جاين وفهد علي واحل�شور 

مب�صاركة ثمانية فرق ..  نادي احلمرية يطلق بطولته التن�صيطية الثانية لكرة القدم ملواليد 2004-2003
•• ال�صارقة - الفجر:

�أطلق نادي �حلمرية �لثقايف �لريا�شي م�شاء �م�س �الأول بطولته �لتن�شيطية �لثانية 
وتتميز  2003-2004م  مو�ليد  من  �ل�شنية  للمر�حل  و�ملوجهة  �لقدم  ك��رة  يف 
�لبطولة مب�شاركة ثمانية فرق هي من نادى م�شفوت ون��ادى دبى ون��ادى �لرم�س 
ونادى �لبطائح ونادى �لذيد ونادى �حلمرية ونادى �ملد�م ون��ادى  �ل�شعب . وقال 
�أحمد بنن معيل �لكتبي ع�شو جمل�س �إد�رة نادي �حلمرية �إن �لبطولة تعد و�حدة 
من �لفعاليات �لريا�شية �لكروية �لر�مية �إىل تاأهيل فريق �لنادي لكرة �لقدم من 
عمر من مو�ليد 2004/2003م  وتتيح �حتكاكا من�شود� من قبل �لفرق �مل�شاركة. 
و�أفاد باأنه مت دعوة �لفرق �مل�شاركة من �الندية لتتبارى يف دوري ميكن �لفرق من 
�لتناف�س و�كت�شاب �خلرب�ت خالل فرتة توقف �لدوري حاليا وبالتايل جماال و��شعة 
ملزيد من �للياقة و�لتعرف على قدر�ت �لالعبني �لنا�شئني . و�أ�شار �إىل �أنه مت تق�شيم 

�لفرق �مل�شاركة �إىل جمموعتني لت�شم �لثمانية فرق م�شاركة بحيث تتيح للجميع 
و�لتي  �لبطولة  �نعقاد  �أ�شهر  �لفرق على مدى  فيها العبو  يتبارى  �إقامة مباريات 
�شتتو��شل على مدى ثالثة �أ�شهر . و�أو�شح �لكتبي �أن �لفرق �مل�شاركة �أكدت تو�جدها 
�الكف  الختيار  فر�شا  وبالتايل  �ل�شنية  للمر�حل  تقام  �أنها  خا�شة  �لبطولة  لدعم 
ومترين �ل�شغار على تكتيكات �ملباريات و�كت�شبابهم �خلربة �لكروية �ملطلوبة وهم 
يف هذ� �لعمر وبالتايل حت�شن م�شاركتهم يف �لدوري �لعام مما يجعل �لبطولة هامة 

بكل مفرد�تها للفرق �مل�شاركة وتاأهيل العبيها نحو �لنجاح و�لتاألق .
و�لتي  �لتن�شيطية  �لبطولة  تلك  ي�شعى من خالل  نادي �حلمرية  �أن  �لكتبي  و�أك��د 
�إىل تدعيم فريق نادي �حلمرية وكافة �لفرق  ينظمها للعام �لثاين على �لتو��شل 
�ملباريات  ت���و�زي  ظ���روف  يف  �للعب  م��ن  ومتكينهم  العبيها  ت��اأه��ي��ل  على  �ملناف�شة 
�لر�شمية و�لتي متثل �إ�شافة لالعبني ال�شيما وهم يف هذ� �لعمر وحاجتهم �إىل تلك 

�ملباريات .
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الفجر الريا�ضي

ب���ال���وتيلل���ي يخط����ف االأ�ص����واء م����ع عودت������ه لالآزوري 
�ملنتخب  خ���روج  و�ل��ل��وم يف  �الن��ت��ق��اد�ت  م��ن  �الأك���رب  �لن�شيب  ن��ال  بعدما 
2014 بالرب�زيل  �الإيطايل لكرة �لقدم مبكر� من بطولة كاأ�س �لعامل 
بوؤرة  يف  جم��دد�  نف�شه  بالوتيللي  ماريو  �ل�شاب  �الإيطايل  �ملهاجم  وجه   ،
�ملرتقبة غد�  ��شتعد�د� للمبار�ة  �لفريق  �إىل �شفوف  �الهتمام مع عودته 
�الأحد �أمام �ملنتخب �لكرو�تي يف �لت�شفيات �ملوؤهلة لكاأ�س �الأمم �الأوروبية 

. �لقادمة )يورو 2016( 
�لكرو�تي  نظريه  )�الآزوري(  �الإيطايل  �ملنتخب  وي�شت�شيف 

بعد غد �شمن فعاليات �ملجموعة �لتا�شعة بالت�شفيات.
وبعد عرو�شه �ل�شيئة مع �الآزوري يف �ملونديال �لرب�زيلي 
حيث ودع �لفريق �لبطولة يف دورها �الأول ، قدم بالوتيللي 

ليفربول  ف��ري��ق��ه  ���ش��ف��وف  �الآن يف  ح��ت��ى  ه��زي��ال  م��و���ش��م��ا 
�الإجنليزي وما ز�ل �لالعب يف مرحلة �لبحث عن �لهدف 

�الول له يف �لدوري �الإجنليزي هذ� �ملو�شم.
�لفني  �مل���دي���ر  ك��ون��ت��ي  �أن���ط���ون���ي���و  ي�����ش��ت��دع  ومل 

�شفوف  �إىل  ب��ال��وت��ي��ل��ل��ي  �ل���الع���ب  ل�������الآزوري 
�مل���ب���اري���ات �الأرب������ع �مل��ا���ش��ي��ة �لتي  �ل��ف��ري��ق يف 

خا�شها �لفريق بعد �ملونديال �لرب�زيلي ولكنه 
�عاده �إىل �شفوف �الآزوري هذه �ملرة ليثري بهذ� 

ده�شة �لكثريين.
�أال  ي��رج��ح   ، �الآزوري  ل�����ش��ف��وف  ع���ودت���ه  ورغ����م 
�الأ�شا�شية  �لت�شكيلة  �شمن  بالوتيللي  ي�����ش��ارك 

�أن يعتمد  للفريق يف مبار�ة كرو�تيا حيث ينتظر 
�إميوبيلي  �شريو  �لثنائي  على  �لهجوم  يف  كونتي 

و�شيموين ز�ز�.
ولكن كونتي قال �إنه �شري�قب بالوتيللي جيد� خالل 
�شمعت  كونتي  وق��ال  �لفريق.  مع�شكر  يف  �لتدريبات 

�أن  �أف�شل  ولكنني  و�ل��رثث��رة..  �ل�شائعات  من  �لكثري 
�أقيم �لالعب بنف�شي .

ونتفهم  �ل��الع��ب��ني  �أن نخترب  �ل�����ش��و�ب  م��ن  و�أ���ش��اف 
�أ�شلوبي  �لفنية و�خلططية مبا يتما�شى مع  قدر�تهم 

يف �للعب و�أي�شا �أن ندر�س �شلوكياتهم .
كما يعود �ألي�شيو �شري�شي العب و�شط �تلتيكو مدريد 

�لتي  �ل�����ش��دم��ة  ب��ع��د  �الآزوري  ���ش��ف��وف  �إىل  �الأ������ش��ب��اين 

تلقاها �لفريق يف �ملونديال.
م�شتو�ه  تر�جع  رغ��م  �لفريق  قائمة  �إىل  �شري�شي  �لالعب  كونتي  و�شم 
وخفوت جنمه منذ �نتقاله يف �شيف هذ� �لعام من تورينو �الإيطايل �إىل 

�أتلتيكو.
�لتي  �الدع���������اء�ت  ع��ل��ى  ورد� 

بوما  �شركة  الإر�شاء  �الآزوري جاء  ل�شفوف  بالوتيللي  �إع��ادة  ب��اأن  �أث��ريت 
ل�شناعة �ملالب�س و�الأدو�ت �لريا�شة ، ر�عية �ملنتخب �الإيطايل و�لالعب 

�لالعبني  م��ن  ك��ال  �إن  كونتي  ق��ال   ، �لفريق  مالب�س  وم�شدر 
بالوتيللي و�شري�شي كان من �لعنا�شر �ملتميزة و�ملهمة 

ل���ل���ف���ري���ق خ�����الل ت���و�ج���ده���م���ا يف �ل������دوري 
�الإيطايل.

�نتقل   ، وب���ع���ده���ا  و�أو�����ش����ح 
�ل��������الع��������ب��������ان 

�لتعرف  لالحرت�ف باخلارج وو�جها م�شاكل. ولكن مهمتي كمدرب هي 
على �إمكانية �إفادتهما �لفريق. من �ل�شخيف �أن نعتقد �أن تو�جد بالوتيللي 

مع �لفريق ب�شبب �لرعاة .
وجاءت عودة بالوتيللي �إىل �لفريق لتغطي على ��شتدعاء �ملد�فعني 
للمرة  �الآزوري  ل�شفوف  موريتي  و�إمييليانو  روج���اين  د�نيلي 
�شوريانو  روب���رت���و  �ل��و���ش��ط  خ��ط  ي��ت��و�ج��د الع��ب��ا  ك��م��ا  �الأوىل 
يف  �شابقا  م�شاركتهما  بعد  �لفريق  مع  بريتوالت�شي  و�أن��دري��ا 
�ملدير  كوفات�س  نيكو  ��شتدعى   ، �ملقابل  ويف  �لفريق.  تدريبات 
�لفني للمنتخب �لكرو�تي فريقا يتميز الخلربة ��شتعد�د� لهذه 
�ملو�جهة �ل�شعبة مع �الآزوري و�لتي يخو�شها بعد �لهزمية 2/1 
�الأرجنتيني  �أم��ام نظريه  �الأربعاء  �الأول  �أم�س  �لودية  �ملبار�ة  يف 

و�شيف بطل �لعامل.
وقال كوفات�س يجب �أن �أقول لالعبي فريقي �إنهم قدمو� 
�أد�ء متميز�.. �إنني �الآن يف موقف �شعب. مل نتوقع هذ� 
�لفريق  م��ع  �أفعله  م��ا  �أع��ل��م  ل��ن��دن. ال  �الأد�ء �جليد يف 
��شتعد�د� ملو�جهة �إيطاليا. هناك �لعديد من �ملر�شحني 

للعب �الآن �شمن �شفوف �لفريق .
�لت�شكيلة  يف  م���ك���ان  ت���وف���ري  �إىل  ك��وف��ات�����س  وي���ح���ت���اج 
�ألعاب �نرت  �الأ�شا�شية لالعب ماتيو كوفا�شيت�س �شانع 
ميالن �الإيطايل. ويف حالة م�شاركته ، قد يلتقي يف هذه 

�ملبار�ة �أندريا ر�نوكيا زميله يف �نرت �أي�شا.
�إنه موهبة  كوفا�شيت�س..  يلعب  �أال  �أمتنى  ر�نوكيا  وقال 
�لكرة  با�شتخال�س  مطالبا  �أك��ون  �أال  �أمتنى  ��شتثنائية. 

منه وحتى يف �ملر�ن .
وي��ق��ت�����ش��م �ل��ف��ري��ق��ان ����ش���د�رة �مل��ج��م��وع��ة ب��ر���ش��ي��د ت�شع 
و�إن  متتالية  �نت�شار�ت  ثالثة  من  منهما  لكل  نقاط 
�شجل  �الأه��د�ف حيث  بفارق  �لكرو�تي  �ملنتخب  تفوق 
ت�شعة �أهد�ف ومل تهتز �شباكه و�شجل �الآزوري خم�شة 

�أهد�ف مقابل هدف يف �شباكه.
مع  م��و�ج��ه��ات��ه  ���ش��ج��ل  حت�����ش��ني  يف  �الآزوري  وي���اأم���ل 
�ل��ذي خ�شر م��ب��ار�ة و�ح���دة فقط  �ل��ك��رو�ت��ي  �ملنتخب 
�أمام �الآزوري مقابل ثالثة �نت�شار�ت لكرو�تيا وثالثة 

تعادالت يف �ملو�جهات �ل�شابقة بني �لفريقني.

يبدو �أن �لربتغايل جوزيه مورينيو �ملدير �لفني لت�شيل�شي مت�شدر �لدوري �الإنكليزي قرر 
��شتغالل فرتة �لتوقف �لدولية بعيد�ً عن كرة �لقدم ، حيث بد�أ ميار�س هو�يته باال�شتمتاع 
مب�شاهدة مباريات كرة �لقدم �الأمريكية �أو �لتن�س مثلما حدث ليلة �خلمي�س مبتابعة مبار�ة 
�آندي مور�ي وروجر فيدرر يف مناف�شات �ملجموعة �الأوىل للدورة �خلتامية للتن�س يف لندن.

�أ�شبوعني  مل��دة  �ملحلية  �ل��ع��امل  ب��ط��والت  وك��ل  �ملمتاز  �الإنكليزي  �ل���دوري  م�شابقة  وتتوقف 
�الأمم  كاأ�س  وكذلك  �الأوروبية  �الأمم  كاأ�س  ت�شفيات  تت�شمن  �لتي  �لدولية  �الأجندة  ب�شبب 
�الأفريقية، ف�شال عن بع�س �ملباريات �لدولية �لودية، ما يعني �أن �ملدرب �ال�شتثنائي يف ر�حة 

ملدة �أ�شبوعني.
و�شاهد مورينيو �لنجم �ل�شوي�شري فيدرر ي�شحق خ�شمه مور�ي مبجموعتني 6-0 و1-6 

ليتاأهل �إىل ن�شف �لنهائي مت�شدر� جمموعته.

وهذه هي �ملرة �الأوىل �لتي تنتهي فيها �إحدى �ملجموعات بني فيدرر ومور�ي بنتيجة 0-6، 
بنتيجة  منها  �أي  تنته  م��ب��ار�ة، ومل   22 يف  قبل  50 جمموعة من  يف  تو�جها  و�أن  �شبق  �إذ 

نظيفة.
�لذي رفع  �لفوز  �ملبار�ة ليهنئه على  وكان مورينيو قد حر�س على م�شافحة فيدرر عقب 
ر�شيده �إىل 3 �نت�شارت نظيفة، متقدما على �لياباين كي ني�شيكوري، �شاحب �ملركز �لثاين 
يف �ملجموعة و�لذي تاأهل �أي�شا لن�شف �لنهائي، �أما مور�ي فعاد للمركز �لثالث بهزميتني 

وخ�شارة، بعد �أن �شقط يف �جلولة �الأوىل على يد ني�شيكوري.
�لتي ت�شهد �جلمعة، مو�جهتني  �لثانية  �ملربع �لذهبي و�شيف �ملجموعة  ويو�جه فيدرر يف 
و�لكرو�تي  فافرينكا  �الآخ��ر  و�ل�شوي�شري  بريديت�س،  و�لت�شيكي  ديوكوفيت�س  �ل�شربي  بني 

�شيليت�س.

م��وريني���و ي�صتمت���ع باالإج����ازة يف م��الع����ب التن�����س

�ل�شبت  �ليوم  �نكلرت�  منتخب  مع   100 �لرقم  �لدولية  مبار�ته  روين  و�ي��ن  �ملهاجم  يخو�س 
عندما ي�شتقبل منتخب �ال�شود �لثالثة �شلوفينيا �شمن �جلولة �لر�بعة من ت�شفيات 

كاأ�س �أوروبا 2016 يف كرة �لقدم.
�ل�شيق يف مونديال  �لباب  �ملدرب روي هودج�شون وبعد خروجهم من  رجال 

�ر�س  على  ف��ف��ازو�  �خلام�شة،  �ملجموعة  يف  جيدة  بد�ية  حققو�   ،2014
�شوي�شر� 2-�شفر و�شيفتهم �شان مارينو 5-�شفر ثم على �ر�س ��شتونيا 

�ىل  �لتاأهل  من  ل��الق��رت�ب  مهمة  �شلوفينيا  مو�جهة  و�شتكون  1-�شفر، 
نهائيات فرن�شا.

�النكليزي على ملعب وميبلي  بح�شور  �ملنتخب  و�شيقود روين )29 عاما( 
طفليه كاي وكالي حيث �شي�شبح تا�شع العب يخو�س مبار�ته �لدولية 

�لرقم 100.
وي�شري مهاجم مان�ش�شرت يونايتد بخطى ثابتة لتحطيم 

�شيلتون  بيرت  �ال���ش��ط��وري  للحار�س  �لقيا�شي  �ل��رق��م 
�ه��د�ف من   6 بعد  )125 مبار�ة دولية( وهو على 

حتطيم �لرقم �لقيا�شي لهد�ف �ملنتخب �لتاريخي 
بوبي ت�شارلتون )49(.

ليثبت  م�شتو�ه  تطوير  عليه  �نه  روين  وي��درك 
 2004 ع��ام  ب��د�ي��ت��ه  بعد  �ملنتخب  م��ع  نف�شه 

وعدم حتقيق �ي �جناز يف �شفوفه: �نا فخور 
لالن�شمام �ىل نادي �ملئة... ميكنني �لقول 

�ين خ�شت 200 مبار�ة و�شجلت 100 
ه��دف ل��ب��الدي لكن �اله���م ه��و �حر�ز 
�ن��ك��ل��رت� ول��ه��ذ� �ل�شبب  �الل���ق���اب م��ع 

منار�س كرة �لقدم .
�ن��ك��ل��رت� م��ه��اج��م ليفربول  وي��غ��ي��ب ع��ن 

د�ن���ي���ال ���ش��ت��اري��دج ال���ش��اب��ة يف رب��ل��ة �شاقه 
ويتوقع �ن يحل بدال منه مهاجم �ر�شنال د�ين 

ولبيك �ىل جانب زميله �ل�شابق يف يونايتد روين.
وي��ت��وق��ع �ن ي���دف���ع ه��ودج�����ش��ون ب��رح��ي��م ���ش��رتل��ي��ن��غ يف 

مقدمة خط �لو�شط بعد جلو�شه بديال �مام ��شتونيا ب�شبب 
�الرهاق.

وعاد جلناح ثيو و�لكوت و�شانع �لعاب �يفرتون رو�س باركلي 
�حل�شول  بري�هينو  �شايدو  وياأمل  �لت�شكيلة  �ىل  عاما(   20(

على مبار�ته �لدولية �الوىل.
من  تاون�شند  و�ندرو�س  كاريك  مايكل  �لو�شط  العبا  و�ن�شحب 

�لت�شكيلة ب�شبب �ال�شابة لكنهما �شي�شاركان على �الرجح يف ودية 
��شكتلند� يف غال�شكو �لثالثاء �ملقبل.

من جهة �خرى، �شيحتقل بو�شتيان �شيز�ر مببار�ته �لدولية �ل�81 
ليتخطى �شاحب �لرقم �لقيا�شي �ل�شابق زالتكو ز�هوفيت�س.

ز�رت  عندما  روين  م��ن  ب�شربة  �الي��ط��ايل  كييفو  م��د�ف��ع  و��شيب 
�بن  وي��رى   ،2009 �شبتمرب  �يلول  �خر مرة يف  �شلوفينيا وميبلي 
لي�شت  ذكرياتي  بعد هذه �حلادثة:  ين�س  �نه مل  و�لثالثني  �لثانية 

طيبة. ما قام به مل يكن جميال. لكني ل�شت مهتما بروين بل باملبار�ة وناأمل �لثاأر من �خل�شارتني 
�مام �نكلرت� .

فريق  فاز  1-�شفر،  ��شتونيا  �مام  �الفتتاحية  مبار�ته  ��شتونيا  �مام  خ�شارته  فبعد 
1-�شفر ثم خارج ملعبه على ليتو�نيا  �ملدرب �شريت�شكو كاتانيت�س على �شوي�شر� 

2-�شفر.
ب�شبب  كامبل  كيفن  �لنم�شوي  �شالزبورغ  مهاجم  م�شاركة  ح��ول  �ل�شك  ويحوم 
��شتعاد  ع��ام��ا(   35( نوفاكوفيت�س  ميليفوي  �ملخ�شرم  �ملهاجم  لكن  �ال���ش��اب��ة، 

لياقته وينوي تعومي ر�شيده �لبالغ 3 �هد�ف حتى �الن.
ويف �ملجموعة �خلام�شة عينها، تلعب �شان مارينو �الخرية مع ��شتونيا و�شوي�شر� 

مع ليتو�نيا.
ويف �ملجموعة �لثالثة، ت�شتقبل ��شبانيا حاملة �للقب يف �خر ن�شختني 
بيالرو�شيا يف هويلفا باحثة عن ت�شييق �خلناق مع �شلوفاكيا 

�لتي هزمتها يف �جلولة �لثانية 1-2.
وميتلك فريق �ملدرب في�شنتي دل بو�شكي 6 نقاط من 
ثالث مباريات مقابل 9 ل�شلوفاكيا �لتي حتل على 
بيلر�و�شيا  �ح���رزت  فيما   ،)3( �لر�بعة  مقدونيا 

نقطة وحيدية من 3 مو�جهات.
و�علن العب و�شط ت�شل�شي �النكليزي �شي�شك 
�ملبار�تني  �ن�شحابه من  �لثالثاء  فابريغا�س 
يف  ودي��ا  و�مل��ان��ي��ا  بيالرو�شيا  م��ع  �ملقبلتني 

فيغو �لثالثاء �ملقبل.
�ال����ش���ب���اين ع��ل��ى موقعه  و�ك�����د �الحت������اد 
�لر�شمي �نه على �لرغم من �ن �لفحو�شات 
��شتبعدت  �الث��ن��ني  �ج��ري��ت  �ل��ت��ي  �لطبية 
يو��شل  فابريغا�س  ف��ان  ع�شلي،  مت��زق  �ي 
�شكو�ه من �الم يف �لفخذ و�ن �جلهاز �لطبي 
�ملبار�تني  يف  مب�شاركته  يو�شي  ال  �ملنتخب  يف 

�ملقبلتني حتى يتمتع بالر�حة �لكاملة . 
برونو  فياريال  و�شط  العب  بو�شكي  دل  و��شتدعى 

�شوريانو للحلول مكان فابريغا�س.
مد�فعها  ت�شريحات  وقع  على  �للقاء  ��شابنيا  وتخو�س 
�نه  معترب�  زم��الئ��ه  بع�س  �نتقد  �ل��ذي  ر�م��و���س  �شريخيو 
لي�س لديهم نف�س �ل�شغف �لذي يلعبون فيه مع �نديتهم، يف 
ظل �جلدل عن غياب فابريغا�س وزميله يف ت�شل�شي �لهد�ف 

دييغو كو�شتا.
وب��اال���ش��اف��ة �ىل �الخ��ريي��ن يغيب ع��ن ال ف��وري��ا روخ����ا  خايف 

مارتينيز وتياغو �لكانتار� و�ندري�س �يني�شتا ود�فيد �شيلفا.
ويف �ملجموعة عينها، تلعب لوك�شمبورغ مع �وكر�نيا.

�لو�شيفة  رو�شيا   )7( �لنم�شا  ت�شتقبل  �ل�شابعة  �ملجموعة  ويف 
�لثالثة  �ل�شويد  وحت��ل  �ل�����ش��د�رة،  على  م��ث��رية  م��ب��ار�ة  يف   )5(
مولد�فيا  وت�شتقبل  قوية  مبار�ة  يف   )4( مونتينيغرو  على   )5(

لي�شتن�شتاين.

املاتادور يواجه بيالرو�شيا بت�شفيات اأوروبا

االأ�ص���ود الث���الث����ة ي�صت�صي���ف �صلوفين��يا يف مئوي���ة رون����ي

�شيحاول �لفرن�شي كري�شتيان جوركوف، مدرب �جلز�ئر 
�أمام  �ل�شبت  �ل��ي��وم  �أر���ش��ه  على  �لفريق  لقاء  ��شتغالل 
�شمان  بعد  �لوجوه �جلديدة  بع�س  �ثيوبيا، يف جتربة 
�لتاأهل بالفعل، �إىل نهائيات كاأ�س �الأمم �الفريقية لكرة 

�لقدم 2015.
�لثانية  �ملجموعة  يف  متتالية  �ن��ت�����ش��ار�ت  �أرب��ع��ة  وب��ع��د 
�الأفريقية،  �لنهائيات  �إىل  �ل��و���ش��ول  �جل��ز�ئ��ر  �شمنت 
ليو��شل �لفريق نتائجه �جليدة منذ بلوغه دور �ل�شتة 
�ملا�شي يف �لرب�زيل، قبل  ع�شر يف كاأ�س �لعامل �ل�شيف 
�لتي  �مل��ان��ي��ا  �أم���ام  �إ���ش��ايف  وق��ت  بعد  �ل��ه��زمي��ة ب�شعوبة 

توجت باللقب يف �لنهاية.
�إثيوبيا ال تز�ل �شمن د�ئرة �ملناف�شة على �لتاأهل،  لكن 
�نت�شار  رغم  �لت�شفيات،  نهاية  على  جولتني  تبقي  مع 

و�حد يف �أربع مباريات.
نقاط  ث��الث   ،1962 �إفريقيا  بطلة  �إثيوبيا  ومت��ل��ك 
بالت�شاوي مع ماالوي، بينما تاأتي مايل يف �ملركز �لثاين، 

بر�شيد �شت نقاط.
خلفا  �لفريق  م�شوؤولية  ت��وىل  �ل��ذي  ج��ورك��وف  وينظر 
�إىل ما  �لعامل،  كاأ�س  بعد  للبو�شني وحيد خليلوجيت�س 

هو �أبعد من لقاء �ل�شبت.
تكون  لن  �ثيوبيا  مبار�ة  �الأ�شبوع  ه��ذ�  جوركوف  وق��ال 
�الفريقية  �الأمم  كاأ�س  يف  و�شنلعب  لنا  بالن�شبة  معيار� 

من �أجل �لو�شول �إىل �ملبار�ة �لنهائية. 
�الأ�شبوع  ه��ذ�  مطلع  �لبطولة  تنظيم  �شحب  م��ع  لكن 
من �ملغرب، وعدم �الإعالن حتى �الآن عن �ملكان �لبديل 
الإقامة �لنهائيات، قد ي�شطر جوركوف للتفكري فقط 

�ثيوبيا وخارج  �أمام  �أر�شه  �لقادمتني على  �ملبار�تني  يف 
ملعبه مع مايل، يوم �الأربعاء �لقادم.

و���ش��ي��ف��ت��ق��د �مل�����درب �ل��ف��رن�����ش��ي ج��ه��ود �حل���ار����س ر�ي�س 
مبوحلي، �لذي �شافر �إىل فرن�شا؛ للبقاء بجو�ر زوجته 
�ملوؤمن  عبد  �شيغيب  كما  جديد�،  مولود�  و�شعت  �لتي 

جابو العب و�شط �الفريقي �لتون�شي ب�شبب �ال�شابة.
�إىل  �ل��ع��ل��م��ة  �إب��ر�ه��ي��م �شنيحي م��ن م��ول��ودي��ة  و�ن�����ش��م 
حتوم  بينما  جابو  غياب  لتعوي�س  �جل��ز�ئ��ري  �ملنتخب 
�ل��دي��ن دوخ��ة ح��ار���س �شبيبة  �شكوك ح��ول م�شاركة ع��ز 

�لقبائل ب�شبب �ال�شابة.
�ل�شاحلي  �لنجم  مهاجم  ب��وجن��اح  ب��غ��د�د  يح�شل  وق��د 
�لتون�شي على فر�شة بعد �ن�شمامه �ىل ت�شكيلة �ملنتخب 

للمرة �الأوىل.
وق��ال ج��ورك��وف �ملناف�شة ت�شتد يف �خل��ط �الأم��ام��ي مع 
�ن�شمام بغد�د بوجناح الأنني �أردت �لوقوف على �مكاناته 
عن قريب يف غياب �إ�شحق بلفو�شيل �لذي حتدثت معه 
عاد  كما  �شليماين.  و�إ���ش��الم  �لقائمة  �الإع��الن عن  قبل 

هالل �شود�ين �ىل �لت�شكيلة. 
كما قد ت�شهد مبار�ة �ثيوبيا م�شاركة مهدي عبيد العب 
�ن�شمامه �ىل  بعد  نيوكا�شل يونايتد �الجنليزي  و�شط 

ت�شكيلة �جلز�ئر للمرة �الأوىل.
و�شيغيب نبيل بن طالب العب و�شط توتنهام هوت�شبري 
�شي�شتعيد  بينما  �لكاحل  يف  ��شابة  ب�شبب  �الجنليزي 
نبيل غيال�س مهاجم قرطبة  �ملنخب �جلز�ئري جهود 
�ال�شباين وف���وزي غ��الم م��د�ف��ع ن��اب��ويل �الي��ط��ايل بعد 

غيابهما عن �آخر مبار�تني.

اجلزائر تقابل اإثيوبيا بعد �صمان 
التاأهل لنهائيات اإفريقيا
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