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ا�ستقبال حافل لبعثة منتخبنا للأوملبياد 
اخلا�ص املحملة بـ 71 ميدالية ملونة

عربي ودويل

م�سوؤول اأوروبي رفيع ي�سيد باإ�سهامات الإمارات 
يف جمال امل�ساعدات الإن�سانية والإمنائية الدولية

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

مقتل الع�رشات من جنود 
الأ�سد بكمني خاطئ يف درعا

•• دبي-وام:

�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
�ل�شيخ  �شمو  بح�شور  دب���ي  يف  �هلل  رع���اه  دب���ي  ح��اك��م 
حاكم  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن  مكتوم 
دبي ..معايل جون ت�شانغ وزير �ملالية يف هوجن كوجن 

و�لوفد �لر�شمي �ملر�فق.

�لثنائية  �لعالقات  ��شتعر��س  �للقاء  خ��الل  وج��رى 
ب��ن دول���ة �لإم�����ار�ت وه���وجن ك��وجن خا�شة يف جمال 
�طلع  حيث  و�ل��ت��ج��اري  و�ل�شتثماري  �مل��ايل  �لتعاون 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم على 
فحوى و�هد�ف �تفاقية منع �لإزدو�ج �ل�شريبي �لتي 
مت توقيعها يف وقت �شابق من يوم �أم�س �لول يف وز�رة 

�ملالية بن �لطرفن.
)�لتفا�شيل �س2(

   

ت�سليم مفاتيح املنازل املقدمة من م�ؤ�س�سة 
خليفة للأعمال الإن�سانية لل�سعب ال�سربي

•• بلجراد-وام:

�لإمار�ت  دول��ة  �شفارة  باأعمال  �لقائم  �لعو�شي  حمد  �ل�شيد  ح�شر 
�شربيا  جمهورية  رئي�س  فخامة  مب�شاركة  �شربيا  جمهورية  ل��دى 
تومي�شالف نيكوليت�س ورئي�س �لوزر�ء �ل�شربي �ألك�شندر فوت�شيت�س 
ووزيري �لدفاع بر�تي�شالف غا�شيت�س و�لقت�شاد جيليكو �شريتيت�س 
خليفة  �ل�شيخ  موؤ�ش�شة  قدمتها  �لتي  �ملنازل  مفاتيح  ت�شليم  عملية 
بلدية  يف  �ل�شربي  لل�شعب  �لإن�شانية  لالأعمال  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
ح�شرها  �لتي  �ملنا�شبة  وبهذه  بلجر�د.  �لعا�شمة  يف  �أوبرينوفات�س 
لدى  �لكويت  دول��ة  �شفري  �ل�شمد  عبد  �أح��م��د  يو�شف  �شعادة  �أي�شا 
�شربيا وحمافظ بلجر�د �شيني�شا مايل ورئي�س بلدية �أوبرينوفات�س 
مريو�شيالف ت�شوت�شكوفيت�س و�ل�شيدة �شتالينا نيدير� نائب �شفرية 
مفتاحا   39 ت�شليم  مت  �شربيا  يف  �لإمن��ائ��ي  �ملتحدة  �لأمم  برنامج 
منها 14 مفتاحا للمنازل �ملقدمة من �لدولة للعائالت �ملت�شررة يف 

�لفي�شانات �لتي وقعت يف �شربيا يف �شهر مايو �ملا�شي. 

امل�سارك�ن يف احتفالية جائزة زايد للكتاب الفكرية 
يف باري�س ي�سيدون باإرث ال�سيخ زايد الثقايف والفكري

•• باري�س-وام:

�أ�شاد �مل�شاركون يف �لحتفالية �لفكرية �لتي نظمتها جائزة �ل�شيخ ز�يد 
بالإرث  باري�س  �لفرن�شية  بالعا�شمة  �لعربي  �لعامل  معهد  يف  للكتاب 
�حل�شاري و�لفكري �لذي �أ�ش�س له �ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن 
�لإمار�ت  لدولة  �ملرموقة  �ملكانة  تعزيز  �شاهم يف  ما  نهيان  �آل  �شلطان 
يف  و�حل�شاري  �لثقايف  لالإ�شعاع  منارة  �إىل  وحتولها  �ملتحدة  �لعربية 
�ملنطقة �لعربية و�لعامل ووجهة يجتمع يف رحابها �ملبدعون و�ملثقفون 

ليقدمو� ع�شارة �لفكر �لإن�شاين على مر �ل�شنن. )�لتفا�شيل �س3(

حممد بن ر��شد خالل ��شتقباله وزير �ملالية يف هوجن كوجن  )و�م(

حممد بن را�سد يبحث مع وزير املالية يف ه�جن ك�جن 
العلقات الثنائية وجمالت التعاون القت�سادي

•• اأبوظبي-وام:

ملك  �ل�شاد�س  حممد  �مللك  �جلاللة  �شاحب  �أدى 
�ململكة �ملغربية �ل�شقيقة و�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ 
�أبوظبي نائب  �آل نهيان ويل عهد  حممد بن ز�يد 
�مل�شلن  �مل�شلحة مع جموع  �لأعلى للقو�ت  �لقائد 
يف  ز�ي��د  بن  �شلطان  �ل�شيخ  بجامع  �جلمعة  �شالة 
�ل�شيخ  ف�شيلة  �جلمعة  خطبة  و�أل��ق��ى  �أب��وظ��ب��ي. 

طالب �ل�شحي.. فبعد �أن حمد �هلل عز وجل و�أثنى 
�لأوطان  وب��ن��اء  �ل���ش��ت��ق��ر�ر  ع��ن  على نعمه حت��دث 
وهدف  عظمى  غ��اي��ة  �لأوط����ان  ��شتقر�ر  �إن  وق���ال 
وهو  �ل��دي��ن  مقا�شد  م��ن  عظيم  ومق�شد  �أ���ش��م��ى 
�هلل  خليل  ف��ه��ذ�  و�لأن��ب��ي��اء  �ل��ر���ش��ل  عناية  مو�شع 
ربه قائال: رب �جعل  �ل�شالم يدعو  �إبر�هيم عليه 

ه�ذ� �لبلد �آمنا و�جنبني وبني �أن نعبد �لأ�شنام«. 
)�لتفا�شيل �س2(

ملك �ملغرب وحممد بن ز�يد يوؤديان �شالة �جلمعة بجامع �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد  )و�م(

ملك املغرب وحممد بن زايد ي�ؤديان �سلة
 اجلمعة يف جامع ال�سيخ �سلطان بن زايد باأب�ظبي

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�لإ�شر�ئيلي  �لح���ت���الل  ق���و�ت  �ق��ت��ح��م��ت 
حميط م�شجد و�شايا �لر�شول يف مدينة 
�ملحتلة،  �لغربية  �ل�شفة  جنوبي  �خلليل 
حيث كان من �ملفرت�س �أن تنطلق م�شرية 
���ش��د �لح���ت���الل. ك��م��ا �ق��ت��ح��م �لحتالل 
م��در���ش��ة �ل��ر���ش��ول �لأع���ظ���م ح��ي��ث كانت 
مهرجان  لإق��ام��ة  حما�س  حركة  ت�شتعد 
جهتها  من  �ل�27.  �نطالقتها  ذك��رى  يف 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة طلبا  �ل�����ش��ل��ط��ة  رف�����ش��ت 
�إ�شر�ئيليا لعقد �جتماع �أمني تقدمت به 
�أبيب وذلك رد� على ��شت�شهاد �لوزير  تل 

زياد �أبو عن.
وفر�شت قو�ت �لحتالل �إجر�ء�ت �أمنية 
�خل��ل��ي��ل وح��ا���ش��رت م�شجد  م�����ش��ددة يف 
�أن  ك��ان يفرت�س  �ل��ر���ش��ول حيث  و���ش��اي��ا 
تنطلق منه م�شرية، و�أطلقت �لغاز �ملدمع 
لأد�ء  جتمعو�  �لذين  �لفل�شطينين  على 

�شالة �جلمعة.
كانت  من�شة  �لح��ت��الل  ق���و�ت  وحطمت 
�ملنطقة  يف  �أع����دت����ه����ا  ح���م���ا����س  ح����رك����ة 
لالحتفال  �خلليل  مدينة  من  �جلنوبية 

بذكرى �نطالقتها.
�لهالل  ج��م��ع��ي��ة  يف  م�������ش���ادر  و�أف����������ادت 
ثالثة  باأن  باخلليل  �لفل�شطيني  �لأحمر 
�حلي  بالر�شا�س  �أ�شييبو�  فل�شطينين 
�ملطاطي،  ب��ال��ر���ش��ا���س  �آخ����ري����ن  و���ش��ت��ة 
�لختناق  ح�����الت  ع�������ش���ر�ت  ع���ن  ف�����ش��ال 
مع  م��و�ج��ه��ات  يف  للدموع  �مل�شيل  بالغاز 

قو�ت �لحتالل.

بن  ��شتباكات  �دن��ل��ع��ت  ذل��ك  غ�شون  يف 
�لحتالل  وق��و�ت  فل�شطينين  حمتجن 
يف �لعديد من مدن �ل�شفة و�لقد�س بعد 
�شالة �جلمعة، يف ظل دعو�ت �إىل م�شري�ت 
�أبو عن  �لوزير  ��شت�شهاد  �حتجاجا على 
على يد قو�ت �لحتالل بعد م�شاركته يف 
م�شرية �شلمية �لأربعاء �ملا�شي �حتجاجا 
على �جلد�ر �لعازل �لذي تبنيه �إ�شر�ئيل 

يف �لأر��شي �لفل�شطينية.
�م�س  ظهر  قبل  �لقد�س  مدينة  و�شهدت 
�لأق�شى،  �مل�����ش��ج��د  حم��ي��ط  يف  وخ��ا���ش��ة 
�لحتالل،  لقو�ت  و��شعة  ��شتنفار  حالة 
جماهريية  م�شري�ت  �أي  لقمع  ��شتعد�د� 

منّددة با�شت�شهاد �أبو عن.
من جهتها رف�شت �ل�شلطة �لفل�شطينية 

�إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ا ل��ع��ق��د �ج��ت��م��اع �أمني  ط��ل��ب��ا 
تقدمت به تل �أبيب وذلك رد� على �غتيال 

�لوزير زياد �أبو عن.
�جتماعها  ت��اأج��ي��ل  �ل�شلطة  ق���ررت  ك��م��ا 
�لذي كان مقرر� �ليوم �إىل �لأحد لبحث 
�لإج�������ر�ء�ت و�ل����ق����ر�ر�ت ل��ل��رد ع��ل��ى قتل 

�لحتالل لل�شهيد �أبو عن.
يكون  �أن  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  م�������ش���ادر  ورج���ح���ت 
�لعز�ء  مر��شم  �نتهاء  حن  �إىل  �لتاأجيل 
�مل�شاور�ت  ومو��شلة  �لوزير  ��شت�شهاد  يف 

ب�شاأن �لقر�ر�ت �ملتوقع �تخاذها.
على  �ل�شلطة  د�خ���ل  �ملناق�شات  وت��رتك��ز 
م�����ش��األ��ة �ل��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى م��ع��اه��دة روم����ا، 
وحتديد �لعالقة �مل�شتقبلية مع �إ�شر�ئيل 

مبا فيها وقف �لتن�شيق �لأمني.
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فل�شطينيون يقذفون جنود �لحتالل باحلجارة يف �ل�شفة �حتجاجا على �غتيال �لوزير �أبوعن )� ف ب(

�جلبهة �ل�شعبية حت�شم يف �ملرزوقي وترتدد يف دعم �ل�شب�شي

�لدخان يت�شاعد من موقع �ل�شتباكات يف بنغازي  )رويرتز(

خ�شائر للتنظيم الإرهابي ب�شامراء وا�شتباكات يف الرمادي

الك�نغر�س ي�افق على عمليات ع�سكرية �سد داع�س
•• الفجر – تون�س - خا�س

�ل�شعبية  �جل��ب��ه��ة  �أع��ل��ن��ت  �أخ����ري� 
م��وق��ف��ه��ا ب��خ�����ش��و���س دع�����م �حد 
�مل���ر����ش���ح���ن ل����ل����دور �ل����ث����اين من 
�ل��رئ��ا���ش��ي��ة يف تون�س  �لن��ت��خ��اب��ات 
نهائيا  �مل���رزوق���ي  ���ش��ط��ب  م��وق��ف 
وو�شع �شروطا لدعم مر�شح ند�ء 

تون�س �لباجي قائد �ل�شب�شي.
ك���ث���ري� عن  ي��خ��ت��ل��ف  م���وق���ف مل 
مو�قف �أحز�ب �أخرى �أبدت تردد� 
ل�شالح  موقفها  ح�شم  يف  و��شحا 
دعت  وق���د  ذ�ك،  �أو  �مل��ر���ش��ح  ه���ذ� 
ب����الغ لها  �ل�����ش��ع��ب��ي��ة يف  �جل��ب��ه��ة 
قطع  �إىل  �لتون�شي  �ل�شعب  عموم 
ب�  �أ�شمته  ع��ودة من  �أم��ام  �لطريق 
�لنه�شة  حل��رك��ة  �لفعلي  �مل��ر���ش��ح 
�إىل  �مل��رزوق��ي،  �ملن�شف  وحلفائها 
�كتوت  �أن  بعد  �جلمهورّية  رئا�شة 

•• بنغازي-وكاالت:

منطقتي  يف  عنيفة  معارك  ت��دور 
مبدينة  و�ل���������ش����اب����ري  �ل���ل���ي���ث���ي 
�جلي�س  ب��ن  ليبيا،  �شرق  بنغازي 
و�مل��ل��ي�����ش��ي��ات �مل�����ش��ل��ح��ة، ب��ع��د جناح 
�ل���ق���و�ت �حل��ك��وم��ي��ة �ل��ل��ي��ب��ي��ة، يف 
و�أف����ادت  ب��ل��ع��ون.  حت��ري��ر منطقة 
�ل�شابري  حمور  �أن  نيوز،  ��شكاي 
يف �ملدينة، �شهد ��شتباكات عنيفة، 
�مل�شلحة،  بن �جلي�س و�جلماعات 
�لتي يحا�شرها �جلي�س يف �ملحور 

�لغربي من بنغازي.
وذكرت م�شادر �أن ح�شار �مل�شلحن 
ج����اء ب��ع��د ����ش��ت��ب��اك��ات ع��ن��ي��ف��ة مع 

م�شلحن �رهابين.
ق���ت���ل���و� يف  ����ش���خ�������ش���اً   50 وك�������ان 

بنار  حكمه  زم��ن  و�شعبها  تون�س 
وخا�شة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �لغ��ت��ي��الت 
بلعيد  �شكري  �ل�شهيدين  �غتيال 
و�حلاج حمّمد �لرب�همي و�لإرهاب 
من  �ل�شهد�ء  ع�شر�ت  ط��ال  �ل��ذي 

بع�س  �شهدتها  �ل��ت��ي  �مل��و�ج��ه��ات 
�لع�شرة  �لأي��ام  مناطق بنغازي، يف 
�ل��ق��و�ت �حلكومية  ب��ن  �مل��ا���ش��ي��ة، 

و�لأمنّين وتهديد وحدة  �جلنود 
�ل����دول����ة و�مل��ج��ت��م��ع �إ����ش���اف���ة �إىل 
�لقت�شادية  �لكو�رث  من  �شل�شلة 

و�لجتماعية و�لدبلوما�شية.
 )�لتفا�شيل �س11(

ع��ادت �حلياة  وم�شلحن، يف وقت 
�أرج����اء  م��ع��ظ��م  ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا يف  �إىل 

�ملدينة.

•• عوا�صم-وكاالت:

ل�شالح  �لأمريكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  �لكونغر�س  ���ش��ّوت 
�لقيام  �أجله متكينه من  �أوباما من  بار�ك  �لرئي�س  تفوي�س 

بعمليات ع�شكرية �شد تنظيم د�ع�س، ملدة 3 �شنو�ت.
كلمة  �لأمريكية جون كريي، خالل  وزير �خلارجية  وطلب 
�ألقاها �أمام جلنة �لكونغر�س، �أل تقت�شر عملية �حلرب على 
د�ع�س على كل من �لعر�ق و�شوريا، ومنح �لإد�رة �لأمريكية 
تفوي�شاً ميكنها من ��شتخد�م �لقوة �لع�شكرية ملدة 3 �شنو�ت 

قابلة للتمديد.
�لكونغر�س، يحد من  عليه  �لذي �شوت  �لتفوي�س  �أن  يذكر 
�لقدر�ت  ب��ا���ش��ت��خ��د�م  �ملتعلقة  �لأم��ريك��ي��ة  �لإد�رة  �شلطات 
�لع�شكرية )�جلي�س �لأمريكي(، �إل يف حالت حماية �جلنود 
��شتخبار�تية،  بعمليات  و�ل��ق��ي��ام  �لأم��ريك��ي��ن،  و�مل��و�ط��ن��ن 
و�مل�����ش��اع��دة يف حت��دي��د �لأه�����د�ف �جل��وي��ة، وت��ق��دمي �مل�شورة 
و��شعة  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  للعمليات  خ��ط��ط  و���ش��ع  يف  و�مل�����ش��اع��دة 

�لنطاق.
�لأق����ل م��ن تنظيم د�ع�س  15 م��ق��ات��ال ع��ل��ى  ق��ت��ل  م��ي��د�ن��ي��اً 

�ملعت�شم  بلدة  على  ج��وي  ق�شف  يف  �جلمعة  �م�س  �لإره��اب��ي 
�لو�قعة جنوب �شرق �شامر�ء مبحافظة �شالح �لدين، بينما 
�لعر�قي  و�جلي�س  �لتنظيم  بن  ��شتباكات  يف  �آخ��رون  ق�شى 

غرب �لرمادي مبحافظة �لأنبار غرب �لبالد.
بينما حتا�شر �لقو�ت �لعر�قية بلدة �ملعت�شم ��شتعد�د� ل�شن 
�لذي  د�ع�����س  تنظيم  م��ن  ل�شتعادتها  وو����ش��ع  ك��ب��ري  ه��ج��وم 
�شيطر عليها قبل �أيام. وتقع �لبلدة على �لطريق �ملوؤدي من 
غرب  �شمال  كلم   125( �شامر�ء  مدينة  �إىل  �جلنوب  جهة 

بغد�د(.
وقد �أمر زعيم �لتيار �ل�شدري مقتدى �ل�شدر ملي�شيا تابعة 
لل�شيطرة  ي�شعى  �ل��ذي  د�ع�����س  تنظيم  ملحاربة  بالتاأهب  ل��ه 
على مدينة �شامر�ء، حيث كان يوجد مرقد �ثنن من �أئمة 
�شر�يا  �أم��ر مقاتلي  �ل�شدر  �إن  �ل�شدر  وق��ال مكتب  �ل�شيعة. 
�ل�شالم باأن يكونو� على �أهبة �ل�شتعد�د لتلبية ما �أ�شماه ند�ء 
�جلهاد خالل 48 �شاعة، و�لنتظار �إىل حن �شدور تعليمات 

�أخرى.
وت�شيطر على و�شط �شامر�ء قو�ت �جلي�س �لعر�قي، وقد �شبق 
ل�شر�يا �ل�شالم �أن خرجت من �ملدينة قبل �شهرين، لكن بيان 

�ل�شدر �لأخري ي�شري �إىل �أنها قد تعود �إذ� بد�أ مقاتلو تنظيم 
د�ع�س �ملتمركزون يف �ملناطق �لقريبة من �ملدينة �ملُطلة على 

نهر دجلة، يف �لنق�شا�س عليها.
وتخ�شع �مل��ن��اط��ق �ل�����ش��ح��ر�وي��ة �ل��ق��ري��ب��ة م��ن ���ش��ام��ر�ء من 
ل�����ش��ي��ط��رة تنظيم د�ع�����س يف حن  �ل�����ش��رق و�ل���غ���رب  ن��اح��ي��ة 
�مل��وؤدي من �جلنوب  �لطريق  على  �لعر�قي  ي�شيطر �جلي�س 
�ملعت�شم  بلدتي  على  �لتنظيم  ي�شيطر  كما  ���ش��ام��ر�ء.  �إىل 

و�لإ�شحاقي �لو�قعتن على �لطريق نف�شه.
وذكر عقيد يف قيادة �لعمليات �لع�شكرية ب�شامر�ء �أن د�ع�س 
يخطط -فيما يبدو- �إما ل�شن هجوم مبا�شر على �شامر�ء �أو 
�لدخول يف حرب ��شتنز�ف ل�شرف �نتباه �لقو�ت �حلكومية 
لل�شيطرة على مدينة تكريت.  �ل�شمال  عن معارك تدور يف 
وقد �أر�شلت وز�رة �لدفاع تعزيز�ت �إىل حمافظة �شالح �لدين 

لوقف تقدم �لتنظيم يف �ملحافظة �لو�قعة �شمال �لعر�ق.
�ىل ذلك قال �لتنظيم �لإرهابي �إن �أحد مقاتليه فجر نف�شه 
�ل�شوري  �جلي�س  لقو�ت  جتمع  و�شط  مفخخة  دبابة  د�خ��ل 
�لنظامي يف حميط مطار دير �لزور �لع�شكري �شرقي �لبالد. 
ووثقت جلان �لتن�شيق �ملحلية يف �شوريا مقتل 27 �شخ�شا يف 

ال�شلطة ترف�ض طلب تل اأبيب عقد اجتماع اأمني

م�اجهات يف ال�سفة والقد�س احتجاجًا على اغتيال اب� عني

هيئة النتخابات ت�شتنكر اتهاماته بالتزوير

ال�سعبية تدع� الت�ن�سيني اإىل قطع الطريق اأمام ع�دة املرزوقي

معارك عنيفة بني اجلي�س وم�سلحني يف بنغازي
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حتذيرات من خماطر اإدماج امليلي�شيات امل�شلحة يف اجلي�ض والأمن 
ا�ستباكات دامية بني احل�ثيني 

والقبائل �سمال �سنعاء
•• �صنعاء-وكاالت:

مب�شرع  �شنعاء  يف  و�إعالمية  �أمنية  م�شادر  �أف��اد 
م�شلحة  مو�جهات  يف  وجريح  قتيل  بن  �لع�شر�ت 
بن قبائل �أرحب وجماعة �حلوثي يف منطقة �أرحب 

�شمال �شنعاء، فيما لتز�ل �ملو�جهات م�شتمرة.
ويحدث هذ� يف وقت �شن م�شت�شار �لرئي�س �ليمني 
عبد�لكرمي �لأرياين هجوماً لذعاً على �حلوثين، 
وقال �إنهم حركة �شيا�شية غري مدنية، حمذر�ً من 

�أن �لبالد تعي�س �ليوم و�شعاً �شاذ�ً.
وخماطر  تد�عيات  من  ع�شكريون  باحثون  وح��ذر 
�إدماج �مليلي�شيات �مل�شلحة يف �جلي�س و�لأمن خالل 
ندوة عقدت يف �لعا�شمة �شنعاء، ك�شفت عن ��شتيالء 

�حلوثين على مئات �لدبابات و�ل�شو�ريخ.
يف �لثناء هاجم م�شلحون، يعتقد �نتمائهم لتنظيم 
�لقاعدة، �شباح �م�س �جلمعة، ثكنة ع�شكرية تابعة 

للجي�س �ليمني يف حمافظة ماأرب، �شرقي �لبالد.
�لثكنة  هاجمو�  �مل�شلحن  �إن  �أم��ن��ي،  م�شدر  وق��ال 
بو�دي  �ل��ع��رق��ن  منطقة  يف  �ل��و�ق��ع��ة  �لع�شكرية 
�جلمعة  �م�س  �شباح  م��ن  مبكرة  �شاعة  يف  عبيدة 

باأ�شلحة متو�شطة وخفيفة.
�لنار  �إطالق  تبادلو�  �أن �جلنود  �مل�شدر �ىل  و�أ�شار 
مع �ملهاجمن �لذين كانو� ي�شتقلون ثالث �شيار�ت 
ما �أدى �ىل �شقوط �شحايا يف �شفوف �جلي�س بن 

قتيل وم�شاب، مل يعرف عدهم على �لفور.
و�أ�شاف �مل�شدر �أن �ملهاجمن لذو� بالفر�ر ومل يتم 

�لتعرف على عدد �ل�شحايا يف �شفوفهم.

ال�سفارة  ي�ستهدف  ه��ج���م 
اأث��ي��ن��ا يف  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

•• اثينا-اأ ف ب:

�فاد م�شدر �مني �ن عيار�ت نارية 
�طلقت من بندقية كال�شنيكوف 
ع��ل��ى �ل�����ش��ف��ارة �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة يف 
�ل�شمالية  �ل�����ش��اح��ي��ة  يف  �ث��ي��ن��ا 
ت�شفر  �ن  دون  �لعا�شمة من  من 
ذ�ته  �مل�شدر  وق��ال  ��شابات.  عن 
�ن ق���وة م��ك��اف��ح��ة �لره�����اب �لتي 
 54 على  ع��رت  �لتحقيق  كلفت 
عبوة ر�شا�س قرب �ل�شفارة �لتي 

حلقت بو�جهتها ��شر�ر طفيفة.

�سغ�ط على احلك�مة الربيطانية للك�سف عن تعذيب معتقلني
•• لندن-وكاالت:

�لدور  طبيعة  لك�شف  متز�يدة  ل�شغوط  �لربيطانية  �حلكومة  تتعر�س 
�ملحتمل �أنها ��شطلعت به يف �لتن�شيق مع وكالة �ل�شتخبار�ت �لأمريكية 
)�شي �آي �إيه( فيما يخ�س �شوء معاملة �مل�شتبه فيهم بعد هجمات �حلادي 
و�تخذت �ل�شلطات �لأمنية �لأمريكية   . ع�شر من �شبتمرب �أيلول 2001 
�أعقاب �لهجمات يف نيويورك وو��شنطن يف حماولة  �إج��ر�ء�ت �شارمة يف 
لهجمات  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  تعر�س  وم��ن��ع  ح��دث  م��ا  مالب�شات  لتحديد 
جديدة. ومل ترد �إي �إ�شارة يف تقرير �لكونغر�س �لأمريكي �ل�شادر ب�شاأن 
�شوء معاملة �ملعتقلن �إىل دور حمتمل لأجهزة �ل�شتخبار�ت �لربيطانية. 
لكن �أجز�ء و��شعة من �لتقرير حجبت، �لأمر �لذي يثري تكهنات مفادها �أن 
�لتقرير مل ياأت على دور حلفاء �لوليات �ملتحدة يف عملية ت�شليم �مل�شتبه 

فيهم، و�لتي كانت تقت�شي ت�شليمهم �إىل دول �أخرى للتحقيق معهم.
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اأخبـار الإمـارات

قمة اأب�ظبي العاملية لرواد الأعمال ال�سباب ت�ستقطب ما يزيد عن 160 من طلبة املدار�س واجلامعات بالدولة
•• اأبوظبي-وام:

لرو�د  �لعاملية  �أبوظبي  قمة  فعاليات  �أبوظبي  جامعة  يف  �م�س  �نطلقت 
�لأعمال �ل�شباب و�لتي تقام حتت رعاية معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
جمل�س  رئي�س  نائب  �ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة  وزي��ر  نهيان  �آل 
ما  �لقمة  و��شتقطبت  �مل�شتقبل.  نحن  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  �جلامعة  �أم��ن��اء 
يزيد عن 160 من طالب �ملد�ر�س و�جلامعات �شمن فرق طالبية من 
�لنهائية  و�ملرحلة  �لقمة  فعاليات  يف  للم�شاركة  �لدولة  �أنحاء  خمتلف 
باجلامعة  �لأعمال  �إد�رة  كلية  تنظمها  و�لتي  �لفكرة  م�شابقة عامل  من 

�ل�شابة لطرح  �لعقول  و�إلهام  �إىل تعزيز ثقافة �لبتكار  �لقمة  . وتهدف 
�أفكار مبتكرة ت�شلح للتنفيذ و�لتطوير لت�شبح م�شاريع حقيقية.

وتناول برو�س ووكر �ملوؤ�ش�س و�لرئي�س �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة نحن �مل�شتقبل 
خالل كلمته �لرئي�شية جتربته �ل�شخ�شية و�ملر�حل �ملختلفة �لتي مر بها 
خالل رحلته يف عامل ريادة �لأعمال و�لتي بد�أت وهو يف �ل�شابعة ع�شرة 
من عمره.. وقال : �كت�شفت �أن هناك فجوة يف �ل�شوق تو�جه �لأ�شخا�س 
ودخ��ول عامل  تاأ�شي�س عمل جت��اري  كيفية  �لتعرف على  يريدون  �لذين 
ريادة �لأعمال ومن هنا جاءت فكرة تد�شن موؤ�ش�شة تعنى بت�شجيع رو�د 
�لأعمال و�ملبتكرين �ل�شباب من خالل تنظيم موؤمتر�ت وندو�ت وور�س 

�لعامل  �أن��ح��اء  خمتلف  يف  �ل��ع��ايل  �لتعليم  موؤ�ش�شات  م��ع  بالتعاون  عمل 
�ملبتكرين لقاء متخ�ش�شن وخرب�ء ونظر�ئهم من  بحيث تتيح لهوؤلء 
�شبابية  حركة  لت�شبح  �ليوم  �لفكرة  تطورت  وقد  �ل�شباب  �لأعمال  رو�د 

عاملية ت�شجع م�شروعات و�بتكار�ت وريادة �لعقول �ل�شابة.
من جانبه قال حممد حمدي �ملدير �لإد�ري ملزرعة منو �لأعمال : د�ئما 
ما نبحث عن رو�د �أعمال �شباب و�أ�شحاب �أفكار تقنية مبتكرة لالن�شمام 
�لتدريب  للم�شاركن  يوفر  و�ل��ذي  �لأع��م��ال  حا�شنة  لربنامج  و�لتاأهل 
�لالزم لالنتقال بفكرتهم �إىل مرحلة قابلة للتنفيذ و�لت�شويق ويف هذ� 
تتيح  متميزة  �إ�شافة  ت�شكل  �لفكرة  عامل  م�شابقة  فعاليات  فاإن  �ل�شدد 

لنا �لطالع على �لأفكار �ملبتكرة �ملقدمة من رو�د �لأعمال �ل�شباب من 
طالب وطالبات �ملد�ر�س و�جلامعات يف �لدولة.

�ل�شباب  �لأعمال  ل��رو�د  �لعاملية  �أبوظبي  �لأول من قمة  �ليوم  ت�شمن  و 
عرو�شا علمية للفرق �لطالبية �مل�شاركة �لتي تاأهلت للم�شاركة يف �ملرحلة 
�لأوىل من نهائيات م�شابقة عامل �لفكرة و�لتي تقام على هام�س �لقمة.
�أعمال من  ورو�د  ت�شم خرب�ء ومتخ�ش�شن  و�طلعت جلنة متخ�ش�شة 
خمتلف �ملجالت على �لأفكار �ملقدمة ووفقا ملدى جاذبية وجودة �لفكرة 
�مل�شابقة  �ل��ف��ائ��زة يف  �ل�شتة  �ل��ف��رق  م��ن  �إح��د�ه��ا  �خ��ت��ي��ار  �شيتم  �مل��ق��دم��ة 

للم�شاركة يف برنامج حا�شنة �لأعمال.

حممد بن را�سد يبحث مع وزير املالية يف ه�جن ك�جن العلقات الثنائية وجمالت التعاون القت�سادي

ملك املغرب وحممد بن زايد ي�ؤديان �سلة اجلمعة يف جامع ال�سيخ �سلطان بن زايد باأب�ظبي

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�ل���وزر�ء حاكم دب��ي رع��اه �هلل يف دب��ي بح�شور �شمو  �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي ..معايل جون 

ت�شانغ وزير �ملالية يف هوجن كوجن و�لوفد �لر�شمي �ملر�فق.
�لإم���ار�ت  دول���ة  ب��ن  �لثنائية  �ل��ع��الق��ات  ��شتعر��س  �للقاء  خ��الل  وج���رى 
وهوجن كوجن خا�شة يف جمال �لتعاون �ملايل و�ل�شتثماري و�لتجاري حيث 
�طلع �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم على فحوى و�هد�ف 
يوم  من  �شابق  وقت  يف  توقيعها  مت  �لتي  �ل�شريبي  �لإزدو�ج  منع  �تفاقية 

�أم�س �لول يف وز�رة �ملالية بن �لطرفن.
كما �طلع �شموه من معايل عبيد بن حميد �لطاير وزير �لدولة لل�شوؤون 
وز�رتي  ب��ن  توقيعها  �مل��زم��ع  لالتفاقية  �لعري�شة  �خل��ط��وط  على  �ملالية 
�لإ�شتثمار�ت  ب�شاأن حماية  �لإم���ار�ت وه��وجن كوجن  �ملالية يف كل من دول��ة 
لكال �لطرفن و�لتي تهدف �ىل تعزيز �ل�شر�كة �ل�شتثمارية بن �جلانبن 

وت�شجيع �لقطاعات �حلكومية و�شبه �حلكومية و�خلا�س يف كال �جلانبن 
على بناء �شر�كات ��شتثمارية تعود بالنفع �مل�شرتك على جميع �لأطر�ف.

وقد بارك �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم �خلطو�ت �لتي 
و�ملالية  �لتجارية  �لعالقات  وتعزيز  تنظيم  �إجتاه  �ملالية يف  وز�رة  تتخذها 
و�لإ�شتثمارية بن دولة �لإمار�ت وجميع �لدول �ل�شقيقة و�ل�شديقة و�لتي 
تهدف �ىل حتقيق وحماية �مل�شالح �لوطنية و�لقت�شادية ل�شعبنا ودولتنا 

و�لدول و�ل�شعوب �ملعنية.
رئي�س  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن  �أح��م��د  �ل�شيخ  �شمو  �ل��ل��ق��اء  ح�شر 
�آل مكتوم ومعايل حممد بن عبد�هلل �لقرقاوي  موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد 
وزير �شوؤون جمل�س �ل��وزر�ء ومعايل عبيد بن حميد �لطاير وزير �لدولة 
لل�شوؤون �ملالية ومعايل حممد �إبر�هيم �ل�شيباين مدير عام ديو�ن �شاحب 
مكتب  مدير  �لفتان  ر��شد  بن  م�شبح  �لفريق  ومعايل  دب��ي  حاكم  �ل�شمو 
�شاحب �ل�شمو نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي و�شعادة 
خليفة �شعيد �شليمان مدير عام د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة بدبي و�شعادة 

عي�شى كاظم حمافظ مركز دبي �ملايل �لعاملي وعدد من �مل�شوؤولن.

•• اأبوظبي-وام:

�مللك  �جل����الل����ة  ����ش���اح���ب  �أدى 
�ململكة  م��ل��ك  �ل�������ش���اد����س  حم��م��د 
�أول  و�ل��ف��ري��ق  �ل�شقيقة  �ملغربية 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو 
�أب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د 
مع جموع �مل�شلن �شالة �جلمعة 
بجامع �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد يف 

�أبوظبي.
�جل��م��ع��ة ف�شيلة  خ��ط��ب��ة  و�أل���ق���ى 
�ل�����ش��ي��خ ط��ال��ب �ل�����ش��ح��ي.. فبعد 
و�أث���ن���ى  وج����ل  ع���ز  �هلل  ح��م��د  �أن 
�ل�شتقر�ر  عن  حتدث  نعمه  على 
��شتقر�ر  �إن  �لأوط��ان وق��ال  وبناء 
�لأوط��������ان غ���اي���ة ع��ظ��م��ى وه���دف 
�أ�شمى ومق�شد عظيم من مقا�شد 
�لر�شل  �لدين وهو مو�شع عناية 
و�لأنبياء فهذ� خليل �هلل �إبر�هيم 
عليه �ل�شالم يدعو ربه قائال: رب 
و�جنبني  �آم��ن��ا  �لبلد  ه�����ذ�  �ج��ع��ل 
و�أ�شاف   . �لأ�شنام  نعبد  �أن  وبني 
على  باملحافظة  �أم��ر  �ل���ش��الم  �أن 
�لأم������ن ون���ه���ى ع���ن �لإخ�������الل به 
ف��ن��ه��ان��ا رب��ن��ا ع���ن �لع���ت���د�ء على 
�لآم��ن��ن وح��ذرن��ا تعاىل م��ن قتل 
�لأب���ري���اء �مل�����ش��امل��ن وت��وع��د نبينا 
�شلى �هلل عليه و�شلم �شافك دماء 
وغريهم  �مل�شلمن  م��ن  �لأب��ري��اء 
بالوعيد �ل�شديد. و�أو�شح ف�شيلة 
�لغلو  �أن  �ل�شحي  ط��ال��ب  �ل�شيخ 
�أخ��ط��ر مهدد�ت  م��ن  و�ل��ت��ط��رف 
منها  ع��دة  �أ�شباب  ول��ه  �ل�شتقر�ر 
�لفهم �ل�شقيم مل�شائل �لدين وتعلم 
�أهلها  غري  من  �ل�شرعية  �لأم���ور 
�ملعتربين و�لنخد�ع بالتنظيمات 
باملتعاملن  و�لغ����رت�ر  �لإره��اب��ي��ة 
�لإلكرتونية  �مل����و�ق����ع  وت�����ش��ف��ح 
�لب�شرية  ق���ل���ة  م����ع  �مل�������ش���ب���وه���ة 
و�شعف �حل�شانة �لعلمية وتغليب 
مقت�شى  على  �ملفرطة  �لعو�طف 
نحذر  �أن  فعلينا  و�لعقل  �ل�شرع 
من ذلك كله و�أن نتم�شك بطريق 
�أن  وب���ن  و�لع���ت���د�ل.  �لو�شطية 

�نف�شا�س  يف  ت�شببو�  �ملتطرفن 
�لنا�س عن �خلري وت�شويه �شورة 
�حلق و��شتعمال �لعنف بدل �للن 
و�لرفق فاأين هم من قول ر�شولنا 
�إمام �لهدى �شلى �هلل عليه و�شلم 
�إل ز�نه  �ل��رف��ق يف ���ش��يء  م��ا ك���ان 
و�أين  �شانه  �إل  �شيء  ن��زع من  ول 

و�أ�شحاب  و�مل���ث���ق���ف���ن  �ل���ع���ل���م���اء 
�لأق��الم و�ل��روؤى �مل�شتنرية وذلك 
م����ع جهات  �ل���ت���ك���ات���ف  ي��ق��ت�����ش��ي 
للتطرف  للت�شدي  �لخت�شا�س 
و�لإره������اب وك�����ش��ف ك��ل ي��د عابثة 
ت��ري��د �لإخ������الل ف��ال��ت��ط��رف من 
ل��ه من  و�لت�شدي  �مل��ن��ك��ر�ت  �أ���ش��د 

و�لط�����م�����ئ�����ن�����ان ع����ل����ى �لأن����ف���������س 
وبانعد�مها  و�لأم��و�ل  و�لأعر��س 
وي�شيع  �حل��ي��اة  ���ش��وؤون  ت�شطرب 
�لدنيا  م�شالح  وتف�شد  �خل���وف 
�هلل  ن�شكر  �أن  علينا  كما  و�ل��دي��ن 
�ل�شتقر�ر  ن��ع��م��ة  ع���ل���ى  ت���ع���اىل 

و�لوئام .

هم من حث �ل�شرع �حلنيف على 
�لعنف  و�ج��ت��ن��اب  �لطيبة  �لكلمة 

و�ل�شدة.
�لأمن  على  �ملحافظة  �أن  و�أو�شح 
ت�شتدعي  م�����ش��رتك��ة  م�����ش��وؤول��ي��ة 
حماية  ع���ل���ى  �جل���م���ي���ع  ت�����ع�����اون 
ل�شيما  و�مل��ك��ت�����ش��ب��ات  �مل���ن���ج���ز�ت 

�أف�شل �لقربات.
نعي�س  �إننا  �جلمعة  خطيب  وقال 
ب��ل��د م���ب���ارك ك����رمي ه���و و�حة  يف 
وم�شرب  ��شتقر�ر  وم��وئ��ل  �أم���ان 
و�ل�شالم  �لتعاي�س  ح�شن  يف  مثل 
هذه  ع���ل���ى  ن���ح���اف���ظ  �أن  ف��ع��ل��ي��ن��ا 
�ل��ن��ع��م ف��ب��وج��وده��ا ي��ع��م �لأم�����ان 

و�خ��ت��ت��م ف�����ش��ي��ل��ة �ل�����ش��ي��خ طالب 
�ل�شحي خطبته بالدعاء �أن يرحم 
و�أن  و�مل�����ش��ل��م��ات  �مل�����ش��ل��م��ن  �هلل 
يتغمد �لفقيد �ملغفور له باإذن �هلل 
�آل نهيان  �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
ف�شيح  ي�شكنه  و�أن  رحمته  بو��شع 
جناته و�أن يحفظ دولة �لإمار�ت 

من �لفنت و�أن يدمي عليها �لأمن 
�مل�شلمن  ب���الد  و���ش��ائ��ر  و�لأم������ان 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  يوفق  و�أن 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
ونائبه وحكام  �لدولة حفظه �هلل 
�لمار�ت وويل عهده لكل ما فيه 

خري �لبالد و�لعباد.

الداخلية ت�ستعر�س جتربة ال�سرطة الن�سائية 
يف ملتقى بالبحرين

•• اأبوظبي-الفجر:

�شاركت وز�رة �لد�خلية يف ملتقى �ملر�أة �لع�شكرية يف دول جمل�س �لتعاون 
�خلليجي، �لذي �أقيم �أخري�ً مبملكة �لبحرين بورقة عمل عن م�شرية �ملر�أة 
�لإمار�تية يف �لعمل �ل�شرطي، قدمتها �لر�ئد �آمنة حممد خمي�س �لبلو�شي، 

رئي�س جمعية �ل�شرطة �لن�شائية �لإمار�تية.
منجز�ت  من  حققته  وم��ا  �لإمار�تية  �مل��ر�أة  م�شرية  �لبلو�شي  و��شتعر�شت 
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  ق��ر�ر  �إىل  م�شرية  �لعليا،  �لقيادة  دع��م  بف�شل 
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى   �لرئي�شة  �لعام  �لن�شائي  �لحت��اد  رئي�شة   مبارك 
�لأ�شرية �أم �لإمار�ت، باعتبار �لثامن و�لع�شرين من �أغ�شط�س من كل عام 
للمر�أة �لإمار�تية، وهو يوم تاأ�شي�س �لحتاد �لن�شائي �لعام، لتحتفل  يوماً 

حققتها  �لتي  و�ملكا�شب  ب��الإجن��از�ت  �لدولة  يف  و�لهيئات  �ملوؤ�ش�شات  جميع 
م�شرية �لحتاد �لن�شائي يف م�شرية �خلري و�لعطاء و�لتطور.

وحتدثت عن جتربة جمعية �ل�شرطة �لن�شائية �لإمار�تية من حيث �لروؤية 
حملياً  حققتها  �لتي  و�لإجن���از�ت  �إليها،  ت�شعى  �لتي  و�لأه���د�ف  و�لر�شالة 

ودولياً، وتنظيمها لأول موؤمتر �إقليمي لل�شرطة �لن�شائية.
�لن�شائي؛  للعن�شر  ورعايتها  �ل�شرطية  �لقيادة  باهتمام  �لبلو�شي  و�أ�شادت 
وت��وف��ري ك��ل م��ق��وم��ات �ل��ت��اأه��ي��ل ل��ل��ع��ام��الت يف �ل�����ش��رط��ة، وق��ال��ت �إن دولة 
�لإمار�ت �هتمت بدور �ملر�أة على وجه �لعموم وخ�شو�شاً يف �لعمل �ل�شرطي 
�إن�شاء  �إىل  م�شرية  �ل�شرطة؛  خدمات  تقدمي  يف  �لإ�شهام  على  وحتفيزها 
جمعية �ل�شرطة �لن�شائية على م�شتوى �لدولة، و�لتي �شمت يف ع�شويتها 

مايزيد عن 5000 من عنا�شر �ل�شرطة �لن�شائية.
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خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

�سرطة دبي ت�سارك يف امللتقى اخلليجي الأول ح�ل تقييم اأداء املنظمات الأهلية بالبحرين
•• دبي-وام:

ع��ب��د�هلل مدير  م��ر�د  �ل��دك��ت��ور حممد  دب��ي ممثلة يف  �شرطة  �شاركت 
مركز دعم �تخاذ �لقر�ر بها �أمن �ل�شر �لعام جلمعية توعية ورعاية 
�لأحد�ث يف فعاليات �مللتقى �خلليجي �لأول حول تقييم �أد�ء �ملنظمات 

�لأهلية �لذي عقد يف �ملنامة.
�ل�شوؤون  وزر�ء  ملجل�س  �لتنفيذي  للمكتب  �لعام  �ملدير  �مللتقى  ح�شر 
وممثلو  �خلليج  ل��دول  �لتعاون  جمل�س  ب��دول  �لجتماعية  و�لتنمية 
�لأهلية  و�ملنظمات  و�ملوؤ�ش�شات  �لجتماعية  و�لتنمية  �ل�شوؤون  وز�ر�ت 

يف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي.
�إبر�ز  للملتقى  �لأ���ش��ا���ش��ي  �ل��ه��دف  �أن  م���ر�د  �ل��دك��ت��ور حممد  و�أو���ش��ح 

�أهمية �لدور �لذي تلعبه �ملنظمات �لأهلية يف دفع عجلة �لتنمية لي�س 
 . �لقت�شادي  �ل�شعيد  على  �أي�شا  بل  �لجتماعي  �ل�شعيد  على  فقط 
�لبحثية  �ل��در����ش��ات  م��ن  �لكثري  �أج���رت  �ل���دول  م��ن  �لعديد  �أن  و�أك���د 
زيادة  �لأه��ل��ي��ة يف  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م���دى ج���دوى م�شاهمة  ح���ول حت��دي��د 
توفري  على  �ل��دول  معظم  حر�شت  حيث  �لجتماعية  �لتنمية  عائد 
�ل���ق���ر�ر�ت لو�شع  �أم���ام متخذي  �لإح�����ش��ائ��ي��ات و�مل��ع��ل��وم��ات �ل��الزم��ة 
من  متكينها  ب��ه��دف  �ملوؤ�ش�شات  ه��ذه  ل��دع��م  �ل�شرت�تيجية  �خل��ط��ط 
حتقيق �أهد�فها �لجتماعية و�لقت�شادية و�أد�ء دورها �ملطلوب بكفاءة 

وفاعلية.
ك��ان فر�شة طيبة ومتميزة  �مللتقى  �أن تنوع حم��اور  م��ر�د �ىل  و�أ���ش��ار 
�أن  ..مو�شحا  �لتخ�ش�شات  �لعديد من �خلرب�ء من خمتلف  مل�شاركة 

تو�شيات �مللتقى خل�شت �إىل �شرورة �لعمل على متكن قدر�ت �لقطاع 
�لتنمية  عملية  يف  �أ�شا�شيا  �شريكا  باعتباره  وبنائه  �لتطوعي  �لأهلي 
�لب�شرية �مل�شتد�مة بجانب �لقطاع �حلكومي و�لتجاري وت�شجيع قيام 
بر�مج  وتاأ�شي�س  �لتطوعي  �لأه��ل��ي  �لقطاع  منظمات  بن  �ل�شر�كات 
فاعلة على �مل�شتوى �لوطني لكل دولة على �مل�شتوى �خلليجي و�إعد�د 
بحيث  �لتعاون  �ملجل�س  دول  يف  �لأهلية  �ملنظمات  �أد�ء  لتقييم  من��وذج 

ير�عي خ�شو�شية هذه �لدول.
و�أو�����ش����ى �مل��ل��ت��ق��ى ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��وف��ري م��ت��ط��ل��ب��ات ق��ي��ا���س �لإ�شهام 
�لق��ت�����ش��ادي و�لج��ت��م��اع��ي م��ن خ���الل ط���رح ت��ع��ري��ف حم���دد للقطاع 
�لأهلي ومكوناته وتوفري معايري و��شحة لت�شنيف �جلمعيات �لأهلية 
وو�شع منظومة �ملوؤ�شر�ت �لكمية و�لنوعية لتقدير �لقيمة �حلقيقية 

و�شرورة  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  دول  يف  �ل��ب�����ش��ري��ة  �لتنمية  يف  لإ���ش��ه��ام��ه 
�لربحية  غري  للموؤ�ش�شات  �لعاملي  �لدليل  من  �ملجل�س  دول  ��شتفادة 
�ملتحدة  �لأمم  منظمة  �أ�شدرته  و�ل��ذي  �لقومية  �حل�شابات  نظام  يف 
2005 لتح�شن نظم �ملعلومات و�إب��ر�ز �لطبيعة �ملتميزة للقطاع  يف 
�لأهلي وقوته �لقت�شادية و�لجتماعية يف �لتنمية و�لدعوة �إىل و�شع 
منظومة لت�شنيف عمل �ملنظمات و�جلمعيات �لأهلية يف دول �ملجل�س 

وفق مبد�أ �لهدف و�لن�شاط �لغالب يف عملها.
ويف ختام �مللتقى كرم �شعادة عقيل �أحمد �جلا�شم �ملدير �لعام للمكتب 
بدول جمل�س  �لجتماعية  و�لتنمية  �ل�شوؤون  وزر�ء  ملجل�س  �لتنفيذي 
�لتعاون لدول �خلليج �لعربية �لدكتور حممد مر�د عبد�هلل مل�شاركته 

�لفعالة يف �جناح فعاليات �مللتقى.

م�س�ؤول اأوروبي رفيع ي�سيد باإ�سهامات الإمارات الكبرية يف جمال امل�ساعدات الإن�سانية والإمنائية الدولية

العمل تنظم ملتقى ح�ل اأف�سل املمار�سات يف قطاع اخلدمات امل�ساندة احلك�مية غدا

امل�سارك�ن يف احتفالية جائزة ال�سيخ زايد للكتاب الفكرية يف باري�س ي�سيدون باإرث ال�سيخ زايد الثقايف والفكري

تربغ  �لحت������اد  �أن  ك����ورن����ارو  ق����ال 
مببلغ 5 مالين يورو ملركز هد�ية 
نحو  �أه��د�ف��ه  مل�شاعدته يف حتقيق 
هذه  ومتكن  للتطرف.  �لت�شدي 
�مل�شاهمة مركز هد�ية من متويل 
�ملدين  �ملجتمع  منظمات  �أن�شطة 
�لتطرف  �لتوعية مبخاطر  ون�شر 
�ل�شبابية  �ل�شر�ئح  مع  و�لتو��شل 
�إق���ام���ة  �مل���ج���ت���م���ع. وت����ت����ز�م����ن  يف 
�لتح�شري�ت  م���ع  ه���د�ي���ة  م���رك���ز 
�لعاملي  �أك�����ش��ب��و  م��ع��ر���س  لإق���ام���ة 
�حل����دث  وه�����و  دب�����ي  يف   2020
�أن يلعب دور�  �لعاملي �لذي ميكنه 
�لت�شدي لالإرهاب  هاما يف جهود 
كورنارو  وقال  �ملتطرفة.  و�لأفكار 
�ملبادر�ت  هذه  مثل  يف  �لإ�شهام  �أن 
�لبناء  �ل����ت����ع����اون  م�����دى  ي��ع��ك�����س 
يف  �مل��رج��وة  �لنتائج  �إىل  للو�شول 
�لعامل  دول  ويف  �لإم�������ار�ت  دول����ة 
تطوير  �إد�رة  �أن  و�أك�����د  ق��اط��ب��ة. 
�لأوروبية  �ملفو�شية  يف  �ل��ت��ع��اون 
تتطلع لإقامة تعاون بناء مع وز�رة 
بدولة  �لدولية  و�لتنمية  �لتعاون 
�لإمار�ت ومع �ل�شناديق �لإمنائية 
يف �لدولة ويف دول جمل�س �لتعاون 

•• اأبوظبي-وام:

�أ����ش���اد م�����ش��وؤول رف��ي��ع يف �لحت���اد 
�لكبرية  ب��الإ���ش��ه��ام��ات  �لأوروب������ي 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة 
�لإن�شانية  �مل�����ش��اع��د�ت  جم���ال  يف 
و�لإمن�����ائ�����ي�����ة �ل�����دول�����ي�����ة. و�أك������د 
�ملدير  ن��ائ��ب  ك���ورن���ارو  م��ارك��و���س 
لتطوير  �ل��ع��ام��ة  �لد�رة  يف  �ل��ع��ام 
�لأوروبية  �ملفو�شية  يف  �ل��ت��ع��اون 
و�لذي يزور دولة �لإم��ار�ت حاليا 
بدور  ت�شطلع  �لإم����ار�ت  دول��ة  �أن 
�لتنمية  ج��و�ن��ب  ت��ع��زي��ز  يف  ر�ئ����د 
لقاء  يف  ك��ورن��ارو  وق��ال  باملنطقة. 
�أجرته معه وكالة �أنباء �لإمار�ت �أن 
دولة �لإم��ار�ت و�لحت��اد �لأوروبي 
ي�������ش���رتك���ان م���ع���ا يف �ل���ع���دي���د من 
حماربة  على  �لعمل  مثل  �ل���روؤى 
جهود  ودع������م  �ل����ع����امل  يف  �ل���ف���ق���ر 
�لتنمية �لقت�شادية و�لجتماعية 
على  و�ل��ع��م��ل  �ل�شريكة  �ل���دول  يف 
حت��ق��ي��ق �لأه�������د�ف �ل��ع��امل��ي��ة مثل 
للتنمية.  �لإمن���ائ���ي���ة  �لأه��������د�ف 
�أن حتتذي  يف  �أم��ل��ه  ع��ن  و�أع�����رب 
بقية �لدولة �لعربية �ملانحة بهذ� 

�ملثايل للتعاون بن دولة  �لنموذج 
�لإمار�ت و�لحتاد �لأوروبي. وقال 
�أن��ه مل�س من لقاء�ته مع  ك��ورن��ارو 
�مل�شوؤولن بالدولة مدى �لتطابق 
�لعديد  �إز�ء  �ل��ن��ظ��ر  وج���ه���ات  يف 
و�لإن�شانية  �لتنموية  �مل�شائل  من 
ملعاجلتها.  �ل��ك��ف��ي��ل��ة  و�ل�����ط�����رق 
�لإم�����������ار�ت  دول��������ة  �أن  و�أ�������ش������اف 
�أي�شا  و�لحت��اد �لأوروب��ي يلتقيان 
�ل�شتقر�ر  ل�شمان  م�شاعيهما  يف 
�ل�شدد  ه��ذ�  يف  و�أ���ش��ار  باملنطقة. 
�ل��ت��ي تقوم  �ل��ف��ع��ال��ة  �إىل �جل��ه��ود 
بها دولة �لإمار�ت على �ل�شعيدين 
مكانتها  و�إىل  و�ل���دويل  �لإقليمي 
ك���������ش����ري����ك م�������وث�������وق ل�����الحت�����اد 
خمتلف  جم���اب���ه���ة  يف  �لأوروب����������ي 
�لتحديات مثل �لت�شدي لالإرهاب 
�ملناخي  و�لتغري  و�لبيئة  و�لطاقة 
�لأ�شلحة  �نت�شار  دون  و�حليلولة 
�أن �ل��ت��ع��اون بن  �ل��ن��ووي��ة. وذك���ر 
دولة �لإم��ار�ت و�لحت��اد �لأوروبي 
�لقادمة  �ملرحلة  يف  يغطي  �شوف 
�لتحتية  كالبنيات  ع��دة  جم���الت 
و�لطاقة.  و�ملياه  �لغذ�ئي  و�لأم��ن 
.كما �أن هناك �لعديد من �مل�شاريع 

تطوير  ت�شتهدف  �لتي  �مل�شرتكة 
وتقدمي  �لإمن���ائ���ي���ة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات 
ل�����دول ج���ن���وب �شرق  �مل�������ش���اع���د�ت 
�ملتو�شط  وج��ن��وب  �أوروب�����ا  و���ش��رق 
�أفريقيا  ودول  �ل�����ش��اح��ل  ودول 
�جلزيرة  و�شبه  �ل�شحر�ء  جنوب 
للجهود  بالإ�شافة  و�آ�شيا  �لعربية 
�لإره��اب. يذكر  ملكافحة  �مل�شرتكة 
�جل���ان���ب���ن يف  ب����ن  �ل����ت����ع����اون  �أن 

مكافحة  جم������ال  يف  و�ل����ب����ح����وث 
مظاهره  بكافة  �لعنيف  �لتطرف 
�لدولية  �جلهود  ولدعم  و�أ�شكاله 
�لإرهاب ومكافحته.  ملنع  �ل�شاعية 
وقد �نطلق �لعمل يف مركز هد�ية 
مركز  ك���اأول   2011 �شبتمرب  يف 
مكافحة  يف  م��ت��خ�����ش�����س  دويل 
�ل��ت��ط��رف �ل��ع��ن��ي��ف. وح���ول جهود 
�لحتاد �لأوروبي ملحاربة �لتطرف 

جمال مكافحة �لإره��اب قد �شهد 
تطور� ملمو�شا يف �لآونة �لأخرية 
�لتفاقية  ع���ل���ى  �ل���ت���وق���ي���ع  ب���ع���د 
�خلا�شة باإقامة حو�ر �شنوي حول 

�لظاهرة.
و �لحت�������اد �لأوروب�����������ي ه����و �أح����د 
�أع�����ش��اء يف م��رك��ز هد�ية  ث��م��ان��ي��ة 
�لدولية  �ملوؤ�ش�شة  وه��و  باأبوظبي 
�لأوىل للتدريب و�حلو�ر و�لتعاون 

خطط  ع��ن  ك�شف  كما  �خلليجي. 
�لأوروبي  �لحت��اد  تو�جد  لتعزيز 
يف دول�������ة �لإم������������ار�ت م����ن خ���الل 
�لدبلوما�شية  لبعثته  �أكرب  متثيل 
يف �أب��وظ��ب��ي مم��ا ي���وؤدي مل��زي��د من 
�ل�شركاء.  بن  و�لتفاعل  �لتعاون 
وك��ان �لحت��اد �لأوروب���ي قد �فتتح 
دولة  ل���دى  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  بعثته 
�ل���ث���اين  �ل���ن�������ش���ف  �لإم������������ار�ت يف 
م���ن �ل���ع���ام �مل��ا���ش��ي. وت���اأت���ي دولة 
�لإمار�ت يف �ملركز 14 �شمن �أكرب 
�ل�شركاء �لتجارين لالحتاد فيما 
ميثل �لحتاد �لأوروبي ثاين �أكرب 
وثامن  ل��ل��دول��ة  ���ش��ري��ك جت�����اري 
�أكرب م�شدريها. وت�شت�شيف دولة 
�لإم��������ار�ت ����ش���ف���ار�ت جل��م��ي��ع دول 
�لحت���اد �لأوروب�����ي �ل��ب��ال��غ عددها 
رعايا  عدد  يزيد  فيما  دول��ة   22
�لحت������اد �لأوروب���������ي �مل��ق��ي��م��ن يف 
�لفا.   150 ع��ن  �لإم������ار�ت  دول����ة 
�فتتاح  على  معلقا  ك��ورن��ارو  وق��ال 
بعثة �لحتاد �لأوروبي يف �لإمار�ت 
�أن����ه مي��ث��ل دل��ي��ال ع��ل��ى حر�س   ..
�لحتاد �لأوروبي و�لتز�مه بتعزيز 

�لعالقات مع دولة �لإمار�ت

•• دبي -وام:

حول  م��ل��ت��ق��ى  �ل��ع��م��ل  وز�رة  ت��ن��ظ��م 
�أف�شل �ملمار�شات يف قطاع �خلدمات 
م�����ش��ت��وى �حلكومة  ع��ل��ى  �مل�����ش��ان��دة 
�لحتادية حتت رعاية معايل �شقر 
مع  وبالتعاون  �لعمل  وزي��ر  غبا�س 
�لب�شرية  للمو�رد  �لحتادية  �لهيئة 
�حلكومية وذلك غد� �لأحد بفندق 
ج��ي دب��ل��ي��و م��اري��وت م��ارك��ي��ز بدبي 
30 جهة  ع���ن  مب�����ش��ارك��ة مم��ث��ل��ن 

حكومية �حتادية وحملية.
وكيل  �ل�شويدي  �شيف  �شعادة  وق��ال 
ل�شوؤون  �مل�������ش���اع���د  �ل���ع���م���ل  وز�رة 
�مللتقى  �إن  و�مل�������ش���ان���دة  �خل����دم����ات 

ق��ط��اع �خل���دم���ات �مل�����ش��ان��دة يف ظل 
و����ش��ع��ة و�لتي  م�����ش��ارك��ة ح��ك��وم��ي��ة 
�لب�شرية  �مل�������و�رد  �إد�ر�ت  ت�����ش��م��ل 
�ملالية  و�مل�����و�رد  �مل��ع��ل��وم��ات  وتقنية 

و�خلدمات و�لتجهيز�ت.
وز�رة  �شعي  �إىل  �ل�����ش��وي��دي  و�أ����ش���ار 
�شركائها  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  �ل���ع���م���ل 
تنفيذ  ملتابعة  �شنويا  �مللتقى  لعقد 
تنبثق  �ل��ت��ي  و�مل���ب���ادر�ت  �لتو�شيات 
عنه �لأمر �لذي من �شاأنه �مل�شاهمة 
م�شتوى  على  جيدة  بيئة  �ي��ج��اد  يف 
قطاع �خلدمات �مل�شاندة �حلكومية 
م�شتد�مة  تو��شل  قناة  و�إ�شتحد�ث 
م�شتوى  على  �ملعنية  �لإد�ر�ت  ب��ن 

�جلهات �لحتادية �مل�شاركة.

�ل�شر�كة  مل��ب��ادرة  ت��ع��زي��ز  �إل  م��اه��ي 
ب���ن �ل��ق��ط��اع��ن �ل���ع���ام و�خل���ا����س 
�لتي حتظى باهتمام كبري من قبل 
�ل��ق��ر�ر يف دول���ة �لإم���ار�ت  متخذي 

�لعربية �ملتحدة. 
�شركة  م����ن  ك����ل  �مل���ل���ت���ق���ى  وي����رع����ى 
م���اي���ك���رو����ش���وف���ت و�����ش����رك����ة �آف������اق 
ذهبي  ك����ر�ع  للتمويل  �لإ���ش��الم��ي��ة 
وي�شتعر�س ملدة يوم و�حد بح�شور 
 30 300 م�����ش��ارك مي��ث��ل��ون  ن��ح��و 
م�شتقبل  �حت���ادي���ة  ح��ك��وم��ي��ة  ج��ه��ة 
قطاع �خلدمات �مل�شاندة يف �حلكومة 
ت��ط��وي��ر �خلدمات  �ل��ذك��ي��ة و�آل���ي���ات 
ودور تكنولوجيا �ملعلومات و�لتعهد 

�مل�شاندة.

ياأتي يف �طار �شعي �ل��وز�رة �حلثيث 
بالتعاون  �ل��ف��اع��ل��ة  �مل�����ش��اه��م��ة  ن��ح��و 
م��ع ���ش��رك��ائ��ه��ا �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ن يف 
 2021 ت��رج��م��ة روؤي������ة �لم�������ار�ت 
للحكومة  �ل�شرت�تيجية  و�خلطة 
تفعيل  على  تعتمد  �لتي  �لحت��ادي��ة 
و�ملو�رد  �لإمكانات  كافة  و��شتغالل 
�ملتاحة لتحقيق م�شتويات متقدمة 
�خلدمات  يف  و�لتميز  �ل��ري��ادة  م��ن 

�حلكومية �ملقدمة .
و�أو�شح �أن �مللتقى �لذي يعقد حتت 
���ش��ع��ار ع��ه��د ج��دي��د م���ن �خلدمات 
يعترب �لأول من نوعه على م�شتوى 
ي�شتعر�س  ل��ك��ون��ه  ن���ظ���ر�  �ل����دول����ة 
�أف�����ش��ل �ل���ت���ج���ارب و�مل���م���ار����ش���ات يف 

�مل�شاندة يف رفد �حلكومة �لحتادية 
مبا يلزم من م��و�رد مالية وب�شرية 
لتحقيق �لمتياز يف جميع �ملجالت 
ع��ل��ى ن��ح��و ي��ر���ش��خ ري����ادة �ل��دول��ة يف 
على  �لإلكرتونية  �حلكومة  جم��ال 
�مل�����ش��ت��وى �ل��ع��امل��ي وي�����ش��رع خطو�ت 
�نتقالها �إىل م�شتقبل �ملدن �لذكية.

�لرئي�س  حم���ي�������ش���ن  ل�������وؤي  وق�������ال 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��رك��ة م��ف��اه��ي��م �لفن 
�ل��ت��ق��ن��ي ������سء�أح�����اإ �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 
و�لأنظمة  �ملتكاملة  �حللول  تقدمي 
�لبالتيني  و�ل��ر�ع��ي  �لتكنولوجية 
للحدث : نحن �شعد�ء مل�شاهمتنا يف 
�لعمل  وز�رة  نعترب  �إذ  �حل��دث  ه��ذ� 
وم�شاركتنا  لنا  ��شرت�تيجيا  �شريكا 

�شلطان  ع��ث��م��ان  ق����ال  ج��ان��ب��ه  م���ن 
�ل���رئ���ي�������س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��رك��ة دو 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي يف عقد  �ل�����ش��ري��ك 
ميثل  �خل��ا���س  �ل��ق��ط��اع  �إن  �مللتقى 
�قت�شاد  يف  �لأك���������رب  �ل�������ش���ري���ح���ة 
دور� حم���وري���ا ل  وي��ل��ع��ب  �ل����دول����ة 
�لتحول  عجلة  دف���ع  يف  ع��ن��ه  ب��دي��ل 
�ملعرفة  على  �لقائم  �لقت�شاد  نحو 
يف �لإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة لذ� 
تكت�شب م�شاركته يف دعم �خلدمات 
�ملحلي  �مل�شتوين  على  �حلكومية 
للم�شاهمة  بالغة  �أهمية  و�لحتادي 
�حلكومية  ب��اخل��دم��ات  �لرت��ق��اء  يف 
هذ�  و����ش���م���ن  ج����دي����د..  ع���ه���د  �إىل 
�خلدمات  ق���ط���اع  ي�����ش��اه��م  �لإط������ار 

وت�������ش���ت���ع���ر����س ����ش���رك���ة �لإم����������ار�ت 
خالل  دو  �مل��ت��ك��ام��ل��ة  ل��الت�����ش��الت 
�حلدث م�شتقبل �خلدمات �مل�شاندة 
يف ظ��ل �ل��ط��ف��رة �ل��ن��وع��ي��ة يف عامل 

�لت�شال.
�أور�ق عمل  �ملوؤمتر ثماين  ويناق�س 
مقدمة من وز�رتي �لعمل و�لد�خلي 
و�لهيئة �لحتادية للمو�رد �لب�شرية 
�حلكومية وهيئة كهرباء ومياه دبي 
للمو��شالت  �لإم������ار�ت  وم��وؤ���ش�����ش��ة 
و�شوؤون  ل��الإق��ام��ة  �لعامة  و�لإد�رة 
ت��ت��ن��اول جميعها  دب���ي  �لأج���ان���ب يف 
�أف�شل �لتجارب و�ملبادر�ت �لناجحة 
على م�شتوى قطاع �مل�شاند باجلهات 

�لحتادية و�ملحلية.

•• باري�س-وام:

�لحتفالية  يف  �مل�����ش��ارك��ون  �أ����ش���اد 
ن��ظ��م��ت��ه��ا جائزة  �ل���ت���ي  �ل��ف��ك��ري��ة 
ل��ل��ك��ت��اب يف معهد  ز�ي�����د  �ل�����ش��ي��خ 
بالعا�شمة  �ل����ع����رب����ي  �ل�����ع�����امل 
�ل���ف���رن�������ش���ي���ة ب����اري���������س ب��������الإرث 
�أ�ش�س  �ل��ذي  و�لفكري  �حل�شاري 
�ل�شيخ  ب����اإذن �هلل  ل��ه  �مل��غ��ف��ور  ل��ه 
�آل ن��ه��ي��ان ما  ز�ي����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان 
�ملرموقة  �ملكانة  تعزيز  يف  �شاهم 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  لدولة 
لالإ�شعاع  م���ن���ارة  �إىل  وحت��ول��ه��ا 
�ملنطقة  يف  و�حل�����ش��اري  �ل��ث��ق��ايف 
يجتمع  ووجهة  و�ل��ع��امل  �لعربية 
و�ملثقفون  �مل��ب��دع��ون  رح��اب��ه��ا  يف 
�لإن�شاين  �لفكر  ليقدمو� ع�شارة 

على مر �ل�شنن.
نظمت  �لتي   - �لحتفالية  ح�شر 
�ملو�شع  �لثقايف  �إط��ار �لربنامج  يف 
جائزة  م����ن  �ل���ت���ا����ش���ع���ة  ل�����ل�����دورة 
- ج��اك لنغ  للكتاب  ز�ي��د  �ل�شيخ 
�لعربي  �ل����ع����امل  م��ع��ه��د  رئ���ي�������س 
�لأ�شبق  �لفرن�شي  �لثقافة  ووزي��ر 
�ل�شرت�كي  �حل��زب  و�ل��ق��ي��ادي يف 
حمد  و���ش��ع��ادة  �حل��اك��م  �لفرن�شي 
باأعمال  �ل��ق��ائ��م  �ل��زع��اب��ي  ع��ب��ي��د 
�جلمهورية  ل��دى  �ل��دول��ة  �شفارة 
�ل��ف��رن�����ش��ي��ة و�ل���دك���ت���ور ع��ل��ي بن 

�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�أ�شحاب  و�إخ��و�ن��ه  �هلل"  "حفظه 

�ل�شمو حكام �لإمار�ت.
و �ط���ل���ع ���ش��ع��ادت��ه �مل�������ش���ارك���ن يف 
جانب  على  �لفكرية  �لحتفالية 
م����ن �مل�������ش���ه���د �ل���ف���ن���ي و�ل���ث���ق���ايف 
و�لب�����د�ع�����ي �ل��غ��ن��ي و�مل���ت���ن���وع يف 
دول�����ة �لإم��������ار�ت و�ل�����ذي يحظى 
ب��اه��ت��م��ام ورع���اي���ة ك��ب��ريي��ن على 
�أع��ل��ى �مل�����ش��ت��وي��ات وه���و م��ا جتلى 
�ل�شتثمار  خ����الل  م���ن  و�����ش���ح���ا 
�حلكومية  �مل����ب����ادر�ت  �إط�����الق  يف 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �لرت�ث  �ل��ر�م��ي��ة 
�ل��ث��ق��ايف و�إح���ي���ائ���ه و�ل��ع��م��ل على 
و�ملفكرين  ب��امل��ب��دع��ن  �لح��ت��ف��اء 
جمالت  خمتلف  يف  وت�شجيعهم 
�ملعرفة و�لفنون و�لثقافة �لعربية 

�لن�شانية.
و قدم �شعادة حمد عبيد �لزعابي 
ملحة عن بع�س �مل�شاريع �لثقافية 
و�ل��ف��ك��ري��ة �ل��ت��ي �أط��ل��ق��ت��ه��ا دولة 
بينها  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
وهي  للكتاب  ز�ي��د  �ل�شيخ  ج��ائ��زة 
 2007 جائزة �شنوية تقدم منذ 
للثقافة  �أبوظبي  هيئة  وترعاها 
من  للمبدعن  ومت��ن��ح  و�ل����رت�ث 
و�ل�شباب  و�ل��ن��ا���ش��ري��ن  �مل��ف��ك��ري��ن 
ع����ن م�����ش��اه��م��ات��ه��م يف جم����الت 
�لعلوم  يف  و�ل��رتج��م��ة  �ل��ت��األ��ي��ف 

ب�شاأن  و مفكرون  و�أدب��اء  مثقفون 
حتمل  كلغة  �لعربية  �للغة  موقع 
مبفاهيمها  �إن�������ش���ان���ي���ة  ر����ش���ال���ة 
و�أفكارها و��شتطاعت �أن تكون لغة 
��شرتكت  و��شعة  �إن�شانية  ح�شارة 
فيها �أمم �شتى كان �لعرب نو�تها 

�لأ�شا�شية.
و�أجمع �مل�شاركون على �أن �لثقافة 
���ش��ن��و�ن ل يفرتقان  و�حل�����ش��ارة 
وه���م���ا �مل���ك���ون���ان ل�����ش��خ�����ش��ي��ة �أي 
�لأمم  وم��ن خاللهما حتقق  �أم��ة 
�ل��ت��و����ش��ل �حل���ي وت��ق��ي��م عالقات 
ت���ع���ود باخلري  ف��اع��ل��ة  �إي���ج���اب���ي���ة 
مر  على  كلها  للب�شرية  و�ل��ن��م��اء 

�لتاريخ.
و�لفكري  �لثقايف  �حلدث  ويعترب 
�لإمار�تي �لذي �شهدته �لعا�شمة 
نوعه  م����ن  �ل����ث����اين  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة 
بالن�شبة للجائزة يف فرن�شا حيث 
�شل�شلة  ع���ق���دت  و�أن  ل��ه��ا  ���ش��ب��ق 
�لعام  يف  مماثلة  ثقافية  فعاليات 
�ل�شيخ  ج��ائ��زة  وك��ان��ت   .2009
ز�ي����د ل��ل��ك��ت��اب ق���د ن��ظ��م��ت خالل 
فعاليات  �ملا�شية  �لقليلة  �لأ�شهر 
ف��ك��ري��ة وث��ق��اف��ي��ة مم��اث��ل��ة يف كل 
من �لأردن و�إ�شبانيا و�ليابان من 
ولقاء�ت  �أم�شيات  تنظيم  خ��الل 
�إط��ار تر�شيخ  وح���و�ر�ت فكرية يف 
و�لتعريف  ب����اجل����ائ����زة  �ل����وع����ي 

للجائزة  �ل����ع����ام  �لأم�������ن  مت���ي���م 
ك���اظ���م ج���ه���اد ع�شو  و�ل����دك����ت����ور 
�لهيئة �لعلمية للجائزة و�لدكتور 
م���اري���و ل��ي��ف��ري�ين م�����وؤرخ وعامل 
�لثقافة  بفرع  فائز  �ي��ط��ايل  �آث���ار 
للدورة  �لأخ��رى  باللغات  �لعربية 
�لثامنة 2014 و�لنا�شر و�ملوؤلف 
فاروق مردم بيك �إ�شافة �إىل نخبة 
من �ملثقفن و�ملفكرين و�ملهتمن 

بال�شاأن �لثقايف يف فرن�شا.
و قال �شعادة حمد عبيد �لزعابي 
�لدولة  ���ش��ف��ارة  ب��اأع��م��ال  �ل��ق��ائ��م 
يف  �لفرن�شية  �جل��م��ه��وري��ة  ل���دى 
�لحتفالية  �إن  �ف��ت��ت��اح��ي��ة  ك��ل��م��ة 
�لفكرية تعك�س �لكثري من �ملعاين 
�لإن�شانية و�لفكرية و�لعديد من 
ر���ش��ائ��ل �لن��ف��ت��اح و�ل��ت��ط��ور �لتي 
حت��ر���س دول���ة �لإم����ار�ت �لعربية 
�إىل كل  �إي�����ش��ال��ه��ا  �مل��ت��ح��دة ع��ل��ى 
كانت  �لثقافة  �أن  ..موؤكد�  �لعامل 
دوم����ا �حل��ج��ر �لأ���ش��ا���س يف روؤي���ة 
باإذن  ل��ه  �ملغفور  �ل��دول��ة  موؤ�ش�س 
�آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ  �هلل 

نهيان.
�أي�شا  ت��ع��د  �ل��ث��ق��اف��ة  �ن  و�أ����ش���اف 
ركيزة �لتنمية �لب�شرية و�لنه�شة 
دولة  ت�شهدها  �ل��ت��ي  �ل��ع��م��ر�ن��ي��ة 
بقيادة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت 
�ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 

وموؤ�ش�س  �ل��ع��رب��ي  �ل��ع��امل  ت��اري��خ 
ن��ه�����ش��ة و�إ����ش���ع���اع دول����ة �لإم�����ار�ت 
ومهند�س  �مل����ت����ح����دة  �ل���ع���رب���ي���ة 
�حت����اده����ا �ل����ق����وي. و�أ������ش�����اف �أن 
ق�����ش��ة ت��اأ���ش��ي�����س دول�����ة �لإم������ار�ت 
بكل  ��شتثنائية  �ملتحدة  �لعربية 
متثله  مل����ا  �ل����ع����امل  يف  �مل��ق��اي��ي�����س 
ف���ري���دة م���ن نوعها  م���ن جت���رب���ة 
مل�شرية  �أو  حكمها  ل��ن��ظ��ام  ���ش��و�ء 
جن��اح��ه��ا ومل���ا ت��ق��دم��ه م��ن درو�س 
و�لبناء  �لوحدة  جمال  يف  للعامل 
و�لتطوير و�لت�شييد وكذلك �ملزج 
ب��ن �لأ���ش��ال��ة و�ل���رت�ث م��ن جهة 
و�لتحديث  و�لتطور  و�لع�شرنة 

من جهة �أخرى.
دول���ة  ق�����ش��ة جن����اح  �أن  و�أو�����ش����ح 
و�حدة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت 
�ل��ق��ل��ي��ل��ة يف  �ل��ن��ج��اح  م��ن ق�ش�س 
�لعامل بالنظر ملا ��شتطاع �لنموذج 
�ل��ت��ن��م��وي �لإم���ار�ت���ي �إدر�ك�����ه من 
�ل��دول��ة حيث  تاأ�شي�س  جن��اح منذ 
من  و�ح���د  م��ن  �قت�شادها  حت��ول 
�لق���ت�������ش���اد�ت �ل��ت��ي ت��ع��ت��م��د على 
�أح���د  �إىل  �مل������و�د �لأول����ي����ة  �إن����ت����اج 
�لقت�شاد�ت �لأكر منو� وتطور� 
و��شتقر�ر� يف �لأد�ء على �مل�شتوى 

�لعاملي.
مناق�شة  �لح��ت��ف��ال��ي��ة  وت��خ��ل��ل��ت 
فيها  �����ش����ارك  م���و����ش���ع���ة  ف���ك���ري���ة 

�لإن�شانية وقد كان لها �أثر و��شح 
يف �إثر�ء �حلياة �لثقافية و�لأدبية 
معايري  وفق  وذلك  و�لجتماعية 

علمية ومو�شوعية.
بالأعمال  �لقائم  �شعادة  وحت��دث 
�جلمهورية  لدى  �لدولة  ب�شفارة 
م�������ش���روع كلمة  ع����ن  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة 
ثقايف  م�شروع  �أ�شخم  يعد  �ل��ذي 
�إىل  للرتجمة  �لعربي  �ل��ع��امل  يف 
�للغة �لعربية عن خمتلف �للغات 
ثقافية  كمبادرة  وذل��ك  �لأجنبية 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  �أول  �ل���ف���ري���ق  م���ن 
حم��م��د ب���ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
ترجمة  ت��دع��م  �مل�شحلة  ل��ل��ق��و�ت 
�أرقى �ملوؤلفات من �للغات �لأخرى 

�إىل �للغة �لعربية.
�أ����ش���اد ج����اك لن����غ رئي�س  ب�����دوره 
باري�س  يف  �لعربي  �ل��ع��امل  معهد 
ب��ال��ق��ي��م �ل��ن��ب��ي��ل��ة و�ل��ر�ق��ي��ة �لتي 
حتملها جائزة �ل�شيخ ز�يد للكتاب 
م��ق��دم��ا ���ش��ك��ره ب��اخل�����ش��و���س �إىل 
و�لرت�ث  للثقافة  �أبوظبي  هيئة 
�إط���الق���ه���ا �جل���ائ���زة و ن�شر  ع��ل��ى 

�إ�شعاعها على م�شتوى �لعامل.
�جل���ائ���زة  �إن  لن�����غ  ج�����اك  وق������ال 
حتمل ����ش��م �مل��غ��ف��ور ل��ه ب���اإذن �هلل 
�آل نهيان  �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�ل�شخ�شية �حلكيمة و�لرفيعة يف 

يري  ر�ف���د�  بو�شفها  ب��اأه��د�ف��ه��ا 
�لدر��شات �لعربية وفنونها و�آد�بها 
على  �ل�����ش��وء  ت�شليط  ج��ان��ب  �إىل 
م��ب��ادر�ت دول��ة �لإم���ار�ت �لعربية 
�لت�شامح  ق��ي��م  لإع�����الء  �مل��ت��ح��دة 
و�حل�������و�ر ب���ن �حل�������ش���ار�ت على 
�ختالف توجهاتها وروؤ�ه��ا يف كل 
�لعامل. وت�شم جائزة �ل�شيخ ز�يد 
�لتنمية  هي  ف��روع  ت�شعة  للكتاب 
و�ملوؤلف  و�لآد�ب  �ل���دول���ة  وب��ن��اء 
�ل�������ش���اب و�ل���ف���ن���ون و�ل����در������ش����ات 
و�لرتجمة  �لطفل  و�أدب  �لنقدية 
و�لثقافة  و�ل���ن�������ش���ر  و�ل���ت���ق���ن���ي���ة 
�ل���ل���غ���ات �لأخ�������رى  �ل���ع���رب���ي���ة يف 
و�شخ�شية �لعام �لثقافية. ومتنح 
�لثقافة  ل�شناع  �شنويا  �جل��ائ��زة 
و�لتنمية و�ملبدعن من �ملفكرين 
تكرميا  و�ل�����ش��ب��اب  و�ل��ن��ا���ش��ري��ن 
�لتاأليف  لإ�شهاماتهم يف جمالت 
�لإن�شانية  �لعلوم  يف  و�ل��رتج��م��ة 
ح��ي��ث حت��م��ل ����ش��م م��وؤ���ش�����س دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لر�حل 
�لكبري �ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ 
�آل نهيان. وجاء  �شلطان  ز�يد بن 
 2006 ت��اأ���ش��ي�����س �جل���ائ���زة ع����ام 
بدعم ورعاية من "هيئة �أبوظبي 
لل�شياحة و�لثقافة" وتبلغ قيمتها 
�لت�شعة نحو  لفروعها  �لإجمالية 

�شبعة مالين درهم �إمار�تي.

الهيدان يح�سر حفل 
ال�سفارة الكينية

•• اأبوظبي-وام:

ح�شر �شعادة �لدكتور طارق �أحمد �لهيد�ن م�شاعد وزير �خلارجية ل�شوؤون 
�ملنظمات �لدولية م�شاء �م�س �لول حفل �ل�شتقبال �لذي �قامه �شعادة حممد 
�بدي جيلو�شفري جمهوية كينيا لدى �لدولة مبنا�شبة �ليوم �لوطني لبالده. 
�أبوظبي عدد من �مل�شوؤولن  �أقيم يف فندق هيلتون  كما ح�شر �حلفل �لذي 

وروؤ�شاء �لبعثات �لدبلوما�شية �لعربية و�لجنبية �ملعتمدين لدي �لدولة.
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اأطروحة عن ال�سرطة ال�سياحية يف اأكادميية �سرطة دبي
•• دبي-وام:

ح�شل �لباحث ح�شن حممد �ل�شعدي على درجة �ملاج�شتري يف برنامج �إد�رة �لأزمات �لأمنية من كلية 
�لقدرة  �ل�شياحة ودوره��ا يف تعزيز  �أطروحته بعنو�ن �شرطة  �لعليا بتقدير جيد جد� عن  �لدر��شات 
على مو�جهة �لتحديات و�لأزمات �لأمنية �ملهددة للحركة �ل�شياحية بح�شور عدد من �أع�شاء هيئة 

�لتدري�س وجمع من طلبة �لدر��شات �لعليا.
و�أ�شاد  �لباحث  بالوكالة  دبي  �شرطة  �أكادميية  مدير  �ل�شام�شي  بطي  حممد  �لدكتور  �لعقيد  وهناأ 
�إد�رة �ل�شرطة  �أ�شتاذ  بلجنة �ملناق�شة و�حلكم على �لر�شالة �ملكونة من �لدكتور �ل�شيد حلمي �لوز�ن 
يف �أكادميية �ل�شرطة بجمهورية م�شر �لعربية رئي�شا و�لدكتور حممد مدحت �ملر��شي �أ�شتاذ م�شارك 
�إد�رة �ل�شرطة باأكادميية �ل�شرطة يف جمهورية م�شر �لعربية ع�شو� و�لدكتور فريدون حممد جنيب 

�أ�شتاذ م�شاعد �إد�رة �ل�شرطة باأكادميية �شرطة دبي م�شرفا وع�شو�.

خريية راأ�س اخليمة تخ�س�س 15 األف وجبة غذائية للعمال 
•• راأ�س اخليمة :الفجر

تعاقدت موؤ�ش�شة ر�أ�س �خليمة لالأعمال �خلريية 
مع �أحد �ملطاعم �ملتخ�ش�شة لإعد�د وجتهيز 15 
�ألف وجبة غد�ء لتوزيعها على �لعمال يف مناطق 

متفرقة من �لإمارة .
ع��ام موؤ�ش�شة  �أم��ن  �ملن�شوري  وذك��ر حممد جكة 
�ملوؤ�ش�شة  �أن  �إىل  ر�أ�س �خليمة لالأعمال �خلريية 
�مل�شاريع �خلريية  تنفيذ  على  �إط��ار حر�شها  ويف 
�ملختلفة ل�شالح �جلهات �ملتعففة و�لقيام بدورها 

�خلريي و�لإن�شاين متا�شيا مع توجيهات �شاحب 
ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة تكفلت بتقدمي 
و�لزر�عة  �لنظافة  لعمال  غد�ء  وجبة  �ألف   15
وتوزيعها  �مل���ق���اولت  ���ش��رك��ات  �ل��ب��ن��اء يف  وع��م��ال 
�ملخ�ش�شة  �ل��ظ��ه��رية  ����ش��رت�ح��ة  وق���ت  يف  عليهم 
يتمثل  �ل��وج��ب��ات  ه��ذه  م�شدر  �أن  م�شيفا   ، لهم 
يف م�شروع �إطعام م�شكن وم�شروع كفارة �ليمن 
�أهل �خلري من �ملو�طنن و�ملقيمن  �لذي ي�شهم 

يف دعمه .

و�أو�شح �أن تقدمي هذ� �لعدد �لكبري من �لوجبات 
�لغذ�ئية ل�شريحة �لعمال ياأتي ��شتكمال ل�شل�شلة 
�لتي  �خلريية  و�لرب�مج  �مل�شاريع  من  متو��شلة 
حتر�س موؤ�ش�شة ر�أ�س �خليمة لالأعمال �خلريية 
و�لأ�شر  �ملحتاجة  �ل�شر�ئح  لكافة  تنفيذها  على 
�أهمية �لدور �لكبري �لذي  �ملتعففة ، موؤكد� على 
ي�شهم فيه �ملتربعون يف دعم م�شرية �ملوؤ�ش�شة يف 
تنفيذ  على  وم�شاعدتها  �خل��ريي  �لعمل  جم��ال 
�أك��رب قطاع  لت�شمل  �مل�شاريع �خلريية  �ملزيد من 

ممكن من �ل�شر�ئح �مل�شتهدفة .  

انطلق حملة القلب للقلب من مدينة ال�سارقة للخدمات الإن�سانية

القطاع اخلا�س الإماراتي ي�سارك م�ؤ�س�سات الدولة الر�سمية دعم م�سر

•• اأبوظبي-وام: 

�نطلقت �م�س �لول يف مدينة �ل�شارقة للخدمات �لإن�شانية حملة �لقلب 
�شفر�ء  مب�����ش��ارك��ة  �لقلبية  �لم���ر�����س  ع��ن  �مل��ب��ك��ر  لك�شف  �ملحلية  للقلب 
و�مل�شت�شفى  د�ر �لرب  �لعطاء وجمعية  ز�يد  �لعمل �لن�شاين ومببادرة من 
�ل�شعودي �لملاين . و��شتقبل �لفريق �لمار�تي �لطبي �لتطوعي برئا�شة 
�لدكتورة رمي عثمان �شفرية �لعمل �لن�شاين و�ملدير �لتنفيذي للم�شت�شفى 
�ل�شعودي �لأملاين �لع�شر�ت من �لطفال من ذوي �لحتياجات �خلا�شة يف 
�لطباء  كبار  من  نخبة  مب�شاركة  �لن�شانية  للخدمات  �ل�شارقة  مدينة 
�د�ري  ك��ادر  �ىل  ��شافة  و�لعيون  �لقلب  وج��ر�ح��ة  ط��ب  يف  و�ملتخ�ش�شن 
و�كدت  �لجتماعي.  للتطوع  �لم���ار�ت  برنامج  من  �ملتطوعن  من  وفني 
يف  ن��وع��ي��ة  نقلة  �شتقدم  للقلب  �ل��ق��ل��ب  حملة  �ن  ع��ث��م��ان  رمي  �ل��دك��ت��ورة 
م�شتوى �خلدمات �ملجتمعية �ل�شحية من خالل خدماتها �لتت�شخي�شية 
�لتخفيف من  و�شت�شاهم من يف  و�لوقائية حمليا  و�لتوعوية  و�لعالجية 
�لدو�ئي  �لعالج  توفري  خ��الل  من  عامليا  �لفقر�ء  �لقلب  مر�شى  معاناة 
و�جلر�حي �ملجاين وبا�شر�ف نخبة من كبار �لطباء و�جلر�حين برئا�شة 
جر�ح �لقلب �لمار�تي �لدكتور عادل �ل�شامري �لرئي�س �لتنفيذي ملبادرة 
ز�يد �لعطاء. و��شارت �ىل �نه مت تد�شن حملة �لقلب للقلب م�شبقا تز�منا 

للفئات �ملعوزة. و�كدت �ن حملة �لقلب للقلب �لدولية �شتنطلق منت�شف 
�شهر يناير يف �لقارة �لفريقية تز�منا مع �حلمالت �ملحلية و�لتي �شتعزز 
�لدور �لن�شانية لدولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة يف جمال �لعمل �لن�شاين 
وتعزز  مماثلة  �ن�شانية  م��ب��ادر�ت  لتنبي  �خلا�س  �لقطاع  وحتفز  �ل��دويل 
حمليا  �لن�شانية  �ملهام  يف  �لم��ار�ت��ي��ة  �لطبية  للكو�در  �لفعالة  �مل�شاركة 
�ل�شامري  عادل  �لدكتور  �لمار�تي  �لقلب  ثمن جر�ح  وعامليا. من جانبه 
�لرئي�س �لتنفيذي ملبادرة ز�يد �لعطاء جهود �شركاء �لعطاء من �لقطاعات 
�لع�شر  �لعطاء قدمت خالل  ز�يد  مبادرة  �ن  موؤكد�  و�خلا�شة  �حلكومية 
�لقلب  حملة  �ن  وق��ال   . �لن�شانية  �مل��ب��ادر�ت  من  �لعديد  �ملا�شية  �شنو�ت 
و�لتي  �ل��ع��ط��اء  ز�ي���د  مل��ب��ادرة  �لن�����ش��ان��ي��ة  ل��ل��م��ب��ادر�ت  ت��ات��ي مكملة  للقلب 
�ىل   2002 عام  تا�شي�شها  منذ  �لن�شانية  بر�شالتها  ت�شل  �ن  ��شتطاعت 
�هلل  ب��اذن  له  للمغفور  �لن�شانية  �ل��روح  مع  �لب�شر�ن�شجاما  من  �ملالين 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �ل نهيان موؤ�ش�س دولة �لم��ار�ت وباين نه�شتها. 
وقال �ن �حلملة ت�شتهدف عالج  2000 طفل من ذوي �حلالت �خلا�شة 
.. موؤكد� �ن مبادرة ز�يد �لعطاء حتر�س د�ئما على تبني �لفكار و�مل�شاريع 
يزيد  ما  لعالج  ت�شل  �ن  و��شتطاعت  وعامليا  حمليا  �لتطوعية  �لن�شانية 
عن 3 مالين طفل وم�شن و�جر�ء ما يزيد عن 7000 �لف عملية قلب 
ز�يد  بن  علي  عبد�هلل  �شعادة  قال  جانبه  ومن  و�لكبار.  لالطفال  مفتوح 

�لن�شانية  للمبادر�ت  و��شتمكال   43 �لوطني  باليوم  �لدولة  باحتفالت 
يف  �لمل���اين  �ل�شعودي  �مل�شت�شفي  �ل��ربو  د�ر  وجمعية  �لعطاء  ز�ي��د  مل��ب��ادرة 
�ملجالت �لطبية.. موؤكدة �ن �لفريق �لطبي �لتطوعي ك�شف على �لع�شر�ت 
�مل�شابين  من  �لقلبية  �حل��الت  من  �لعديد  ت�شخي�س  ومت  �لطفال  من 
بت�شوهات خلقية با�شتخد�م �حدث �لتقنيات �لطبية من �جهزة تخطيط 
�لقلب �لكهربائي و�جهزة ت�شوير �لقلب �ملوجات فوق �ل�شوتية. و�و�شحت 
و�خلا�شة  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  خمتلف  م��ن  �لكبري  لالقبال  نظر�  �ن��ه 
فقد  للقلب  �لقلب  حلملة  �ل�شحية  �ملجتمعية  �ل��رب�م��ج  من  لال�شتفادة 
بر�شالتها  للو�شول  ��شبوعي  ب�شكل  �ل�شحية  �حلمالت  ت�شتمر  �ن  تقرر 
�لتوعية و�لوقائية �ىل خمتلف فئات �ملجتمع يف خمتلف �لمار�ت. وثمنت 
دعم �ل�شيخة جميلة بنت حممد بن �شلطان �لقا�شمي �ملدير �لعام ملدينة 
�ل�شارقة للخدمات �لن�شانية وجهودها لتمكن �لكو�در �لطبية �لتطوعية 
�لت�شخي�شية  ت��ق��دمي �خل���دم���ات  م���ن خ���الل  �ل��ف��ئ��ات �خل��ا���ش��ة  خل��دم��ة 
و�لتوعوية و�لوقائية و�لعالجية. و��شافت �ن �مل�شت�شفى �ل�شعودي �لملاين 
ود�عم  ��شرت�تيجي  ك�شريك  �لن�شاين  �لعمل  يف  �شركائه  مع  يعمل  بدبي 
�لفنية  �لقلب للقلب من خالل ت�شخري جميع �مكانياته  رئي�شي للحملة 
مل�شت�شفيات  �لفعالة  �مل�شاركة  باهمية  �ميانا  �حلملة  لجن��اح  و�لوج�شتية 
وبالخ�س  و�لن�شانية  �ملجتمعية  و�مل�شاريع  �مل��ب��ادر�ت  يف  �خلا�س  �لقطاع 

�لفال�شي �ملدير �لتنفيذي جلمعية د�ر �لرب �ن حملة �لقلب للقب ت�شكل 
�مل�شرتك  �لعمل  �لن�شاين ونقلة يف جمال  �لعمل  ��شافة كبرية يف جمال 
بن خمتلف �ملوؤ�ش�شات �نطالقا من م�شوؤوليتها �لجتماعية جتاه �لفئات 
�ملعوزة و��شار �ىل �ن جمعية د�ر �لرب �شريك ��شرت�تيجي يف حلملة �لقلب 
للقلب �نطالقا من م�شوؤوليتها �لجتماعية وحر�شت على متكن �لكو�در 
للقلب متخ�ش�شة  عياد�ت  �ملجتمعي من خالل جتهيز  �لعمل  �لطبية يف 
من  �لطبية  �حل���الت  ل�شتقبال  وعاملية  حملية  طبية  ك���و�در  وب��ا���ش��ر�ف 
�مل��ج��اين حمليا  و�ل����دو�ء  �ل��ع��الج  وت��ق��دمي  �لقلبية  ب��الم��ر����س  �مل�شابين 
وعامليا. و�كد على �شرورة م�شاركة خمتلف �ملوؤ�ش�شات يف دعم حملة �لقلب 
للقلب للحد من �نت�شار �لمر��س �لقلبية ولزيادة وعي �ملجتمع ولتقدمي 
�لعالج �ملجاين للفئات �ملعوزة. وقال �ن حملة �لقلب للقلب �شت�شتمر ملدة 
�شنة كاملة حمليا وعامليا للو�شول �ىل مليون طفل وم�شن للتخفيف من 
�لب�شاء لبناء  �لعليلة من خالل �ليادي  معاناتهم و�عادة نب�س قلوبهم 
�لمار�ت و�ملح�شنن و�لذين مب�شاهماتهم متكنا من �لو�شول �ىل �كربعدد 
من �ملر�شى �لفقر�ء من �لطفال و�مل�شنن. وثمن جهود �لكو�در �لطبية 
�لتطوعية �لمار�تية و�لعاملية يف خدمة �لن�شانية من خالل م�شاركتهم 
�لفعالة يف �لعمل �مليد�ين لقو�فل ز�يد �لعطاء يف خمتلف دول �لعامل حتت 

�طار تطوعي ومظلة �ن�شانية. 

•• اأبوظبي -وام:

�آليات و��شرت�تيجيات �لدعم �لإمار�تي مل�شر على خمتلف �مل�شتويات  تنوعت 
مت  �لتي  �مل�شاريع  ترجمته  �ل��ذي  �لأم��ر  وهو  و�ل�شعبية  و�خلا�شة  �حلكومية 

�فتتاحها و�ملبادر�ت �لتي مت �لإعالن عنها خالل �لأيام �ملا�شية.
و�تخذ هذ� �لدعم منحى �إ�شافيا من خالل �مل�شاركة �لفاعلة للقطاع �خلا�س 
�لإمار�تي �لذي �أكد حر�س رجال �لأعمال على �مل�شاهمة مع �لقطاع �حلكومي 
يف جهود دعم م�شر ب�شورة ترتجم �لعالقات �لر��شخة �لتي تربط �لبلدين 
ولتعود م�شر و�حة لالأمن و�ل�شتقر�ر. و�شهدت �لقاهرة قبل عدة �أيام �فتتاح 
مدر�شة �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك �لر�شمية للغات مبدينة ن�شر بعد �إعادة 
�لدور  �إط��ار  �أعمال تطويرها يف  وج��اءت  كفاءتها  ورف��ع  تطويرها وحتديثها 
�لحتاد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  ب��ه  تقوم  �ل��ذي  �ل��ري��ادي 
�ملجل�س  رئي�شة  �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى  �لرئي�شة  �ل��ع��ام  �لن�شائي 
�لرتكيز  مع  �لإن�شان  ببناء  يتعلق  ما  كل  لدعم  و�لطفولة  لالأمومة  �لأعلى 
على �لتعليم ب�شفته �لأد�ة �لرئي�شة لتمكن �أجيال �ل�شباب من بناء م�شتقبلهم 
�لإن�شانية وهو ما  �لأن�شطة  ت�شجيع ودعم  �إىل  �لتي تهدف  �ملبادر�ت  وتنفيذ 
�أكدته �شموها يف �لكلمة �لتي وجهتها مبنا�شبة �لفتتاح و�لتي جاء فيها لطاملا 
من  وغريها  �ملدر�شة  ه��ذه  و�أن  �ل�شعوب  لتنمية  �لوىل  �للبنة  �لتعليم  ك��ان 
�مل�شاريع �لتنموية �لتي قدمتها �لمار�ت دليل على عمق �ملودة بن �ل�شعبن 

حياة  يف  ملمو�س  ت��اأث��ري  �إح���د�ث  على  تركز  و�ل��ت��ي  م�شر  يف  ثابتة  بخطو�ت 
�ملو�طنن �مل�شرين وو�قعهم �ليومي يف عدد من �ملجالت �حليوية �لتي ت�شمل 

�لتعليم و�لإ�شكان و�لرعاية �ل�شحية و�لأمن �لغذ�ئي و�لطاقة وغريها.
تربع  عن  �لنعيمي  ر��شد  عبد�هلل  �شعادة  �لإم��ار�ت��ي  �لأعمال  رجل  �أعلن  كما 
ل�شالح  خفيف  نقل  مركبة  باألف  و�لتوزيع  للتجارة  بيزن�س  تر�ن�س  �شركة 
�مل�شري  �ل��رئ��ي�����س  �أط��ل��ق��ه��ا  �ل��ت��ي  ل��ل��دع��وة  ��شتجابة  وذل���ك  �مل�����ش��ري  �ل�شعب 
عبد�لفتاح �ل�شي�شي للم�شاهمة يف توفري فر�س �لعمل وت�شغيل �ل�شباب ومت 
ت�شليم �لدفعة �لأوىل �لتي ت�شم 200 مركبة يف حدث خا�س �أقيم يف مدينة 

�أكتوبر.  6
�شاأنه  للم�شاهمة يف كل ما من  �ملبادرة  �لطبيعي  �أن��ه كان من  �لنعيمي  و�أك��د 
دعم �لأ�شقاء �مل�شرين مبا يعك�س �لعالقات �ملتجذرة بن �لبلدين و�ل�شعبن 
..د�عيا  �لعربي  للعامل  م�شر  قدمته  ما  ينكر  �أح��د  فال  ويعززها  �ل�شقيقن 
جمتمع ورجال �لأعمال �إىل دعم �جلهود �لنوعية و�ملتميزة �لتي تقدمها دولة 
تقوية  ت�شتهدف  �لتي  بامل�شاريع  قدما  للدفع  �ل�شقيقة  م�شر  �إىل  �لإم���ار�ت 

�لقت�شاد �مل�شري وحتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة.
وث��م��ن م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور �شلطان �أح��م��د �جل��اب��ر وزي���ر دول���ة ورئ��ي�����س �ملكتب 
جهود  �لعربية  م�شر  بجمهورية  �لإمار�تية  �لتنموية  للم�شاريع  �لتن�شيقي 
�إن هذه �خلطو�ت لي�شت غريبة  وم�شاركات �لقطاع �خلا�س �لإمار�تي وقال 
على رجال �لأعمال يف دولة �لإمار�ت �لذين يقدمون مثال يحتذى يف �للتز�م 

ع��دد كبري من  لتعليم  �إتاحة فر�شة  �ملدر�شة يف  ه��ذه  ت�شاهم  �أن  لآم��ل  و�إين 
�لطالبات �لالتي �أرى فيهن �شو�عد قوية لبناء م�شر �لعظيمة .

بف�شل  �لقاهرة  �لأوىل يف  للمرة  �خل��ريي  ز�ي��د  م��ار�ث��ون  �إقامة  وتز�منا مع 
دعم وتوجيهات �لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
و�لعطاء  �خل��ري  �أي��دي  كانت  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
عبيد  �شعادة  �لأعمال  رجل  �مل�شاهمات حيث تربع  على موعد مع مزيد من 
خليفة �جلابر �ملري رئي�س جمل�س �إد�رة جمموعة �جلابر مببلغ 50 مليون 
درهم �إمار�تي ل�شالح م�شت�شفى �شرطان �لأطفال بغر�س رفع كفاءته وتوفري 
جتهيز�ت جديدة للنهو�س باخلدمات �ملقدمة للمر�شى. وكان مار�ثون ز�يد 
�أكدت  ل��دع��م م�شر م��ن خ��الل �لريا�شة وخ��ط��وة  �خل���ريي من��وذج��ا ج��دي��د� 
عودة �لأمن و�ل�شتقر�ر �إىل ربوعها.. وقد حقق هذ� �حلدث جناحا كبري� يف 
ت�شليط �ل�شوء على �أهمية دعم �لأطفال �ملر�شى بال�شرطان حيث مت جمع ما 

يزيد على 18 مليون جنيه م�شري.
و �شارك يف �ملار�ثون ما يزيد على 60 �ألف �شخ�س مبن فيهم �أع��د�د كبرية 
�أتت من دولة �لإمار�ت خ�شي�شا للم�شاركة يف هذ� �حلدث �لذي يج�شد �متد�د� 

لإرث �لو�لد �ملوؤ�ش�س �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه .
�لقطاع �خلا�س ي�شري على نف�س نهج  �أن  �لأع��م��ال عبيد �جلابر  و�أك��د رج��ل 
�لقيادة �لر�شيدة يف دولة �لإمار�ت بتقدمي كل �شور �لدعم و�مل�شاندة لالأ�شقاء 
تنفيذها  يتم  �ل��ت��ي  �حليوية  �لتنمية  م�شاريع  م��ع  متا�شيا  وذل���ك  م�شر  يف 

بامل�شوؤولية �لجتماعية و�لأخذ بزمام �ملبادرة لدعم �ملجتمع .. وتعك�س هذه 
�خل��ط��وة �إمي���ان �ل��ق��ط��اع �خل��ا���س �لإم���ار�ت���ي ب���اأن ت��ق��دمي �ل��دع��م م�شوؤولية 
�لطابع  �ملبادر�ت ذ�ت  �لعام و�خلا�س ل�شمان جناح  �لقطاعن  م�شرتكة بن 
�لإن�شاين و�لتي حتقق عو�ئد �جتماعية مفيدة .. و�أ�شاف �أن من م�شوؤوليتنا 
�لجتماعية �أل نرتك �أي �شخ�س يو�جه مر�س �ل�شرطان وحيد� بل �أن نقف 

معهم ون�شعى لإيجاد �لتد�بري و�حللول �لالزمة.
�مل�����ش��ارك��ة مع  �شباقا يف  و�شيظل  ك���ان  �لإم���ار�ت���ي  �ل��ق��ط��اع �خل��ا���س  �أن  و�أك����د 
�لإن�شاين من  باملجتمع  يلم  ما  لكل  للت�شدي  �لدولة  �لر�شمية يف  �ملوؤ�ش�شات 

حتديات وم�شاعب.
�لعالقات  تعبري عن  �أ�شدق  �لإمار�تي  �لأعمال  مبادر�ت جمتمع  �أن  و�أو�شح 
�أر�شى  و�لتي  �لعربية  �لإم��ار�ت بجمهورية م�شر  دولة  تربط  �لتي  �لر��شخة 
دعائمها موؤ�ش�س �لدولة �ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
طيب �هلل ثر�ه وحتظى برعاية ودعم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل . وتو��شل دولة �لإمار�ت تنفيذ جمموعة 
من �مل�شاريع �لتنموية يف م�شر يف جمالت �لإ�شكان و�لتعليم و�لأمن �لغذ�ئي 
و�لرعاية �ل�شحية و�لبيئة و�ملو��شالت و�لطاقة و�لتي تهدف لإحد�ث تاأثري 
�إيجابي ملمو�س وفوري على �أكر من 10 مالين مو�طن م�شري وتوفر ما 
يزيد على 600 �ألف فر�شة عمل مبا ي�شهم يف حتقيق �ل�شتقر�ر �لقت�شادي 

و�لجتماعي وي�شاعد خطط �لتنمية و�لتطوير يف م�شر.

يف ا�شبوع النزيل اخلليجي 

فعاليات متن�عة لنزلء امل�ؤ�س�سة العقابية براأ�س اخليمة

تعليمية راأ�س اخليمة ت�سيد مبكرمة �سع�د تخ�سي�س ملي�ن درهم جلائزة راأ�س اخليمة للتميز التعليمي

•• راأ�س اخليمة - الفجر

�لنزيل  �أ���ش��ب��وع  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن 
�خلليجي �ملوحد حتت �شعار )خذ 
�أف�����ش��ل( �نطلقت  ب��ي��دي نحو غ��د 
لنزلء  متنوعة  وب��ر�م��ج  �أن�شطة 
و�لإ�شالحية  �لعقابية  �ملوؤ�ش�شة 
�خل��ي��م��ة بح�شور  ر�أ�����س  ب�����ش��رط��ة 
�ل��ع��ق��ي��د �أح���م���د �ل�����ش��ل��وم��ي مدير 

�ملوؤ�ش�شة .
و�أك�������د �ل��ع��ق��ي��د �ل�����ش��ل��وم��ي على 
تعك�شه  مل��ا  �لفعالية  ه���ذه  �أه��م��ي��ة 
م����ن �أن�������ش���ط���ة وب����ر�م����ج �ل���ن���زلء 
بها يف  �ل��ت��ي يحظون  و�خل��دم��ات 
و�لإ�شالحية  �لعقابية  �ملوؤ�ش�شات 
�إحتو�ء  �أهمية  وتبيان  �ل��دول��ة  يف 

ثقافية  �أومل��ب��ي��ات  ب��رن��ام��ج  تنظيم 
للنزلء .

�ليوم  ���ش��ي�����ش��ه��د   : ق���ائ���ال  وت���اب���ع 
بجانب  �لريا�شية  �لبطولة  ختام 
�أي��ادي �خلري وهو  تنظيم برنامج 
لأ�شر  ميد�نية  زي��ار�ت  عن  عبارة 
مع  و�لتن�شيق  ب��ال��ت��ع��اون  �ل��ن��زلء 
�ل���ه���د�ي���ا لهم  ت���وزي���ع  �ل���رع���اة يف 
يف  �أحو�لهم  وعن  عنهم  و�ل�شوؤ�ل 
بن  �لثقة  زرع  على  تعمل  خطوة 
وتقدمي  �ل��ن��زلء  و�أ���ش��ر  �ملوؤ�ش�شة 
ك��ل �ل��ع��ون و�مل�����ش��ان��دة ل��ه��م حلن 
هذ�  �إن  م����وؤك����د�ً  ع��ائ��ل��ه��م،  ع�����ودة 
ع��ل��ى وج���ه �خل�شو�س  �ل��ربن��ام��ج 
تعك�س  �لتي  �مل��ب��ادر�ت  م��ن  يعترب 
�أجمل �شورها  �لإن�شاني��ة يف  بحق 

�لفعاليات  ه���ذه  م��ث��ل  يف  دوره����م 
و�عية  �أ�شرة  بناء  �إىل  تهدف  �لتي 
وجمتمع متما�شك بتقدمي �أف�شل 
ومهار�ت،  خ��رب�ت  م��ن  لديهم  م��ا 
ووج����ه ���ش��ك��ره ل��ع��دد م��ن �جلهات 
لل�شناعات  �خلليج  وه��ي:  �لرعاة 
�لأحمر،  �لهالل  هيئة  �ل��دو�ئ��ي��ة، 
ه��ي��ئ��ة �لأع����م����ال �خل���ريي���ة، هيئة 
بنك  �خلريية،  لالأعمال  �لرحمة 
�شركة  �ل���وط���ن���ي،  �خل��ي��م��ة  ر�أ�������س 
�لتثقيف  �إد�رة  �ل��ب��ن��اء،  مل��و�د  �إم��ب��ا 
�ل�شحي، موؤ�ش�شة �ل�شيخ �شعود بن 
�ل�شيا�شة  لبحوث  �لقا�شمي  �شقر 
�لعامة، جمعية �لإم��ار�ت للتنمية 
للثقافة  قباء  مركز  �لإجتماعية، 
و�لعلوم �لإ�شالمية، ومنطقة ر�أ�س 

�لنزيل و�أ�شرهم و�لتخفيف عنهم 
لغياب عائلهم .

املووؤ�ش�شة واأ�شر النزلء :
قد نظمت  �ملوؤ�ش�شة  �أن  �إىل  و�أ�شار 
�لإ�شعافات   ( ب���ع���ن���و�ن  دورت������ن 
مع  و�لتن�شيق  بالتعاون  �لأول��ي��ة( 
ودورة  �لأح����م����ر،  �ل���ه���الل  ه��ي��ئ��ة 
هدفك(  حتقق  )كيف  �إجتماعية 
�ليعقوبي  جا�شم  �لدكتور  �ألقاها 
ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق و�ل���ت���ع���اون م���ع معهد 
�خليمة،  ر�أ�������س  ���ش��رط��ة  ت���دري���ب 
)فح�س  ح����ول  ���ش��ح��ي��ة  وح��م��ل��ة 
�شرطان �لثدي( لنزيالت �ملوؤ�ش�شة 
ب��ال��ت��ع��اون و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع هيئة 
�ل��ه��الل �لأح���م���ر، ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 

و�أن���ق���اه���ا ع��ل��ى �لإط������الق، ف�شاًل 
�لإدمان  بعنو�ن  ن��دوة  تنظيم  عن 
بالتن�شيق  �لتدخن  و�لإق��الع عن 
م�����ع ه���ي���ئ���ة �ل�����ه�����الل �لأح�����م�����ر، 
للم�شت�شار  �جتماعية  وحما�شرة 
بالتن�شيق  �مللكي  جا�شم  �لأ���ش��ري 

مع د�ئرة حماكم ر�أ�س �خليمة 

�شركاء ا�شبوع النزيل :
ووج����ه �ل��ع��ق��ي��د �ل�����ش��ل��وم��ي جزيل 
�ل�شركاء  جلميع  وتقديره  �شكره 
�ل���رع���اة و�ل���ذي���ن ي��ح��ر���ش��ون على 
�لفعاليات  مع  و�لتعاون  �مل�شاركة 
�ملوؤ�ش�شة  تنفذها  �لتي  و�ل��رب�م��ج 
خطوة  يف  و�لإ�شالحية  �لعقابية 
باأهمية  �إميانهم  على مدى  توؤكد 

•• را�س اخليمة-الفجر:

عبد�هلل  �شمية  �لأ���ش��ت��اذة  �أ���ش��ادت 
منطقة  مديرة  �ل�شويدي  ح��ارب 

ر�أ�س �خليمة �لتعليمية مبكمرمة 
بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�ملجل�س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي  ���ش��ق��ر 
�لع���ل���ى ح��اك��م ر�أ������س �خل��ي��م��ة يف 

جائزة  بتطوير  �شموه  توجيهات 
�لتعليمي  للتميز  �خليمة  ر�أ����س 
من  لأك���ر  ميز�نية  وتخ�شي�س 
م���ل���ي���ون دره������م ج����و�ئ����ز ل���ل���دورة 
�لقادمة للجائزة و�كدت ��شتعد�د 
للتعاون  �ملنطقة ومد�ر�شها  �إد�رة 
و�مل�شاركة يف هذه �جلائزة و�شكرت 
و�أهتمامهم  ع��ل��ي��ه��ا  �ل��ق��ائ��م��ن 
�لرتبوي  �مل���ي���د�ن  يف  ب��ال��ع��ام��ل��ن 

و�لتميز �لتعليمي يف �لإمارة .
ح�شورها  خ�������الل  ذل�������ك  ج�������اء 
�لتعريفي  �للقاء  يف  وم�شاركتها 
�لذي نظمته جائزة ر�أ�س �خليمة 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي ح����ول فئات  ل��ل��ت��م��ي��ز 
وم���ع���اي���ري �جل����ائ����زة يف دورت���ه���ا 
برنامج  ع��ك��ف  و�ل���ت���ي  �جل���دي���دة 
�حلكومي  للتميز  �شقر  �ل�شيخ 
�لتميز  تو�كب  بحيث  لتطويرها 
�لعاملي يف فئاتها ومعايريها كما 
ومدير�ت  م����در�ء  �ل��ل��ق��اء  ح�شر 

حيث  وط��ن��ي��ة  �أول���وي���ة  �لتعليمي 
�جلو�ئز  من  �لعديد  لها  ر�شدت 
�مليد�ن  ت�شاعد  �ل��ت��ي  و�حل���و�ف���ز 
على  و�ملحافظة  للتميز  للو�شول 

��شتد�مته .
وبعد ذلك حتدث �ل�شتاذ ماأمون 
و�أكد  �جل��ائ��زة  من�شق  �لعجلوين 
ع���ل���ى �لإط����������ار �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي 
و�لر�شالة  �ل��روي��ة  م��ن  للجائرة 
�أهد�ف  لها  �جل��ائ��زة  �أن  وو�أ���ش��ح 
�مل����ب����ادرة  روح  ت�����ش��ج��ي��ع  �أه���م���ه���ا 
جيمع  يف  و�ل���ت���م���ي���ز  و�لأب����ت����ك����ار 
جم�������الت �ل���ت���ع���ل���ي���م و�ل���ت���ع���ل���م ، 
ملوؤ�ش�شات  �ل��ف��ن��ي  �ل��دع��م  ت��ق��دمي 
لتطبيق  �ل���ق���ط���اع���ال���ت���ع���ل���ي���م���ي 
�لعاملية  �لتميز  و�أنظمة  معايري 
�لتميز  ثقافة  ن�شر  �مل�شاهمة يف   ،
ب��ال��ت��ع��اون مع  �ل��ن��ج��اح  و حتقيق 
�أنتاج  يف  �مل�����ش��اه��م��ة   ، �ل�����ش��رك��اء 
�مل���ع���رف���ة �ل���رتب���وي���ة م����ن خالل 

�ملدر��س �حلكومية .
�شعادة   �ل��ل��ق��اء رح���ب  ب��د�ي��ة   ويف 
عبد�للطيف  حم��م��د  �ل���دك���ت���ور 
�ملجل�س  ع��������ام  �م��������ن  خ���ل���ي���ف���ة 
ر�أ���س �خليمة  �لتنفيذي حلكومة 
�شقر  �ل�شيخ  ب��رن��ام��ج  م��دي��رع��ام 
للتميز �حلكومي باحل�شور و�أكد 
و�لتعاون  �لتو��شل  �أهمية  على 
مع �مليد�ن �لرتبوي للو�شول �إىل 
�أهد�ف  وحتقيق  �ملن�شود  �لتميز 

�جلائزة.
�أه��م��ي��ة مو�كبة  �أك����د ع��ل��ى  ك��م��ا   
�مليد�ن  يف  �حل��دي��ث��ة  �ل��ت��ط��ور�ت 
�ملخرجات  ل�����ش��م��ان  �ل����رتب����وي 
�لذين  �ل���ط���ل���ب���ة  م����ن  �مل���ت���م���ي���زة 
�مل�شوؤولية  حت��م��ل  ي�����ش��ت��ط��ي��ع��ون 

�لوطنية يف �مل�شتقبل .
حممد  �ل������دك������ت������ور  و�أو����������ش���������ح 
�لقيادة  �أن  خليفة  عبد�للطيف 
�لتميز  �ع��ط��ت  �ل��دول��ة  يف  �لعليا 

�خليمة �لتعليمية ودورهم �لفعال 
لإحياء فعاليات �لحتفال �ل�شنوي 
�ملوحد  �خلليجي  �لنزيل  باأ�شبوع 
�لتو��شل  م��ع��ن��ى  ي��ج�����ّش��د  �ل�����ذي 
و�مل�شاركة بن فئات �ملجتمع كافة 

و�لتنفيذ  و�لتح�شري  �لإع���د�د  يف 
ل��ه��ذه �ل��ف��ع��ال��ي��ات م���وؤك���د�ً حر�س 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة 
جمل�س  دول  يف  ���ش��ق��ي��ق��ات��ه��ا  م���ع 
�لعربية  �خل��ل��ي��ج  ل���دول  �ل��ت��ع��اون 

على �لهتمام بالأخذ بيد �لنزلء 
ومهنياً  �شلوكياً  تاأهيلهم  و�إع���ادة 
جمتمعهم  �إىل  ي�����ع�����ودو�  ح���ت���ى 
خلدمة  �����ش����احل����ن  م����و�ط����ن����ن 

�أ�شرهم و�أوطانهم .

تقدير   ، و�ل���در�����ش���ات  �ل��ب��ح��وث 
�جل��ه��ود وت��ك��رمي ك��اف��ة �ل��ف��ئ��ات و 
يف  �مل�شاهمن  و�لأف�����ر�د  �جل��ه��ات 

تطوير �لقطاع �لتعليمي .

كما �أكد �أن فئات �جلائزة تنق�شم 
�ملوؤ�ش�شة   : ف���ئ���ات  خ��م�����س  �إىل 
و�لتفوق  �مل���ت���م���ي���زة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
�لطالبي  و�ل���ت���م���ي���ز  �ل���وظ���ي���ف���ي 

و�لبحوث  �مل��ج��ت��م��ع��ي  و�ل��ت��م��ي��ز 
و�لدر��شات ، مت ��شتعر�س جدول 
�مل����ك����اف����اآت و�حل�����و�ف�����ز و�لإط�������ار 

�لزمني للجائزة .
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اأخبار الإمارات

م��سيقى �سرطة اأب�ظبي حتيي ليايل مهرجان زايد الرتاثي 
•• ابوظبي-وام:

 2014 �لرت�ثي  ز�ي��د  مبهرجان  �لول  �أم�س  م�شاء  مميز�  عر�شا  �أبوظبي  �شرطة  مو�شيقى  فرقة  قدمت 
يف منطقة �لوثبة باأبوظبي و�لذي �ختتم فعالياته �م�س. وقال �لعقيد �شيف �شعيد �ل�شام�شي رئي�س ق�شم 
�أبوظبي ممثلة يف  �إن م�شاركة �شرطة  �لريا�شية  �لنو�دي و�لأن�شطة  �إد�رة  �لثقايف و�لجتماعي يف  �لن�شاط 
�إد�رة �لنو�دي كانت منذ �نطالق �ملهرجان من خالل جناح تر�ثي مميز ��شتمل على �شور قدمية وحديثة 
�لتاأ�شي�شي  بلبا�شها  �ل�شرطة  مو�شيقى  وم�شاركة  �لكال�شيكية  �ل�شرطة  �شيار�ت  وعر�س  �أبوظبي  ل�شرطة 
�لأول وتقدميها جمموعة من �ملعزوفات �لوطنية و�لرت�ثية �لإمار�تية �لتي لقت جتاوبا كبري� من زو�ر 
�ملهرجان من خمتلف �جلن�شيات و�لفئات �لعمرية. و�أ�شاف �أن �شرطة �أبوظبي حتر�س دوما على �مل�شاركة 
يف خمتلف �لفعاليات �لوطنية و�لرت�ثية �لتي ت�شهم يف ن�شر �لثقافة �لإمار�تية و�لرت�ث �لأ�شيل وتعزيز 
�لهوية �لوطنية ..م�شري� �إىل �أن �لدورة �حلالية من �ملهرجان ت�شهد فعاليات و�أن�شطة كثرية �أتاحت �لفر�شة 
للمو�طنن و�ملقيمن وزو�ر �لدولة لال�شتمتاع بعبق �ملا�شي يف �أجو�ء مفعمة باملرح و�لتفاعل بن �حل�شور.

اختتام فعاليات اأ�سب�ع النزيل اخلليجي امل�حد يف اأب�ظبي 
•• ابوظبي-وام:

فعاليات  �أب���وظ���ب���ي  يف  �خ��ت��ت��م��ت 
�ملوحد  �خلليجي  �لنزيل  �أ���ش��ب��وع 
ل������دول جم��ل�����س �ل���ت���ع���اون ل����دول 
حتت   2014 �ل��ع��رب��ي��ة  �خل��ل��ي��ج 
�أف�شل  غ��د  نحو  بيدي  خ��ذ  �شعار 
. و�أقيم �حلفل �خلتامي يف مركز 
باأبوظبي  �لتجاري  م��ول  �مل�شرف 
ترفيهية  ف�����ق�����ر�ت  م���ت�������ش���م���ن���ا 
وم�������ش���اب���ق���ات وط���ن���ي���ة وت���ر�ث���ي���ة 
وثقافية قدمها �لإعالمي جا�شم 
عبيد �لدبدوب من �إد�رة �ل�شرطة 
من  �مل��ه��ري  وع��ب��د�هلل  �ملجتمعية 
تفاعل  �لأح�������د�ث  رع���اي���ة  م���رك���ز 
معها �لأ�شر و�لأطفال ومت توزيع 
�إد�رة  م��ن  للفائزين  قيمة  ه��د�ي��ا 
و�ل��دوري��ات ومكتب ثقافة  �مل��رور 
�لفرج  و�شندوق  �لقانون  �ح��رت�م 
و�ملركز  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  و�ل�������ش���رط���ة 
�لتعليم  ومركز  للتاأهيل  �لوطني 
وموؤ�ش�شة  �مل���ه���ن���ي  و�ل���ت���ط���وي���ر 
�لتنمية �لأ�شرية و�إد�رة �خلدمات 
�لتفتي�س  �إد�رة  وقدمت  �لطبية. 
�لأمني يف �شرطة �أبوظبي عر�شا 
��شرتعى  �ل��ب��ول��ي�����ش��ي��ة  ل��ل��ك��الب 

�سرطة اأب�ظبي ت�ستقطب امل�اطنني 
مبعر�س ت�ظيف يف بني يا�س 

•• ابوظبي-وام:

يف  �لب�شرية  ل��ل��م��و�رد  �لعامة  �لإد�رة  يف  و�لتعين  �لخ��ت��ي��ار  �إد�رة  �ق��ام��ت 
�ل�شرق  بو�بة  مبركز  للتوظيف  معر�شا  �أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة 
مول مبنطقة بني يا�س باأبوظبي ل�شتقطاب �لكو�در �ملو�طنة من �لذكور 
و�لإناث من حملة �لثانوية �لعامة و�شهادة �ل�شف �لثاين ثانوي لتعيينهم 
�ل�شام�شي رئي�س ق�شم �ل�شتقطاب  �لر�ئد �شلطان  �أبوظبي. وقال  ب�شرطة 
باإد�رة �لختيار و�لتعين �إن �إقامة �ملعر�س على مد�ر يومن مبركز بو�بة 
�ل�شرق مول جاء بهدف ��شتقطاب �لكو�در �ملو�طنة وتوفري فر�س وظيفية 
لهم ..م�شري� �إىل�أن �ملعر�س يعد فر�شة لزو�ر �ملركز من �أولياء �أمور و�شباب 
�شرطة  �إد�ر�ت  خمتلف  يف  ومم��ي��ز�ت��ه��ا  �لوظيفية  �ل��ف��ر���س  على  للتعرف 
يف  بالعمل  �ملهتمن  �ل�شباب  م��ن  ع��دد�  ��شتقطب  �أن��ه  ..مو�شحا  �أبوظبي 
�لقطاع �ل�شرطي و�لأمني . وقدم فريق من �إد�رة �لختيار و�لتعين �شرحا 
عن �للتحاق بالعمل يف �شفوف �شرطة �أبوظبي �إ�شافة �ىل توزيع كتيبات 

تو�شيحية عن �لعمل �ل�شرطي ب�شقيه �لع�شكري و�ملدين. 

�ل����دول����ي����ة و�ل���ق���ي���م �لأخ���الق���ي���ة 
�ل���������ش����ائ����دة يف دول�������ة �لإم����������ار�ت 
�أن  ت��وؤك��د  و�ل��ت��ي  �ملتحدة  �لعربية 
�إن�����ش��ان يف ه��ذه �ل��دول��ة حقا  لكل 
�لأعر�ف  وتر�عيه  �لقانون  يكفله 
�لج��ت��م��اع��ي��ة و�لإن�������ش���ان���ي���ة. كما 
فقر�ت  �خلتامي  �حل��ف��ل  ت�شمن 
�ملاجد  ي��ح��ي��ى  ق��دم��ه��ا  ت��رف��ي��ه��ي��ة 
�أده�����س �لأط��ف��ال وذوي��ه��م باألعاب 
ت�شمنت  �ل��ت��ي  �ل�شحرية  �خل���دع 
�ملاألوفة  غري  �ملو�قف  من  �لكثري 
وقدرته  بر�عته  على  ت��دل  و�لتي 
�إث�����ارة �لإع���ج���اب. ويف ختام  ع��ل��ى 
�للجنة  رئ���ي�������س  وج������ه  �حل����ف����ل 
�ملنظمة لأ�شبوع �لنزيل �خلليجي 
�حلمادي  �إبر�هيم  �لر�ئد  �ملوحد 
كلمة  �لعقابية  �ملوؤ�ش�شة  �إد�رة  من 
����ش���ك���ر خ���الل���ه���ا �جل���م���ه���ور على 
و�لرعاة  �ل��ربن��ام��ج  م��ع  تفاعلهم 
على  �لإ�شرت�تيجين  و�ل�شركاء 
ما قدموه من دعم كبري لإجناح 
بال�شكر  ت��وج��ه  ..ك��م��ا  �لقعاليات 
�لبارز  لدورهم  �ملنظمن  جلميع 
جعل  م��ا  و�لتنظيم  �لتن�شيق  يف 
مركز  يف  مميزة  عالمة  �لأ�شبوع 

�مل�شرف مول �لتجاري.

�ن��ت��ب��اه �لأط���ف���ال وذوي���ه���م ..كما 
و�ل�شباب  �ل��ث��ق��اف��ة  وز�رة  ق��دم��ت 
تر�ثية  م�شابقة  �ملجتمع  وتنمية 
�إد�رة  ����ش���ارك���ت  ..ف���ي���م���ا  وط���ن���ي���ة 
مبحا�شرة  و�ل�شالمة  �ل��ط��و�رئ 
�أ�شهمتا  ثقافية  وم�شابقة  طبية 
�ل�شحي  �ل���وع���ي  ن�����ش��ب��ة  رف����ع  يف 
ل���دى �جل��م��ه��ور. و����ش���ارك مكتب 
�ليوم  يف  �لقانون  �ح���رت�م  ثقافة 
حول  م�شابقة  بتقدمي  �خلتامي 

�إطالق  يف  �ل�شندوق  دور  �ل��ف��رج 
�شر�ح �لنزلء ورعاية �أ�شرهم �أثناء 
مدة حمكوميتهم �نطالقا من �أن 
فلكل  �حلياة  نهاية  لي�س  �ل�شجن 
جو�د كبوة ويجب �عتباره مدر�شة 
�لنزيل  خاللها  يتعلم  �إ�شالحية 
�ل�شخ�شية  �مل��ه��ار�ت  م��ن  �لعديد 
�لتاأهيل  ج��ان��ب  �إىل  و�لوظيفية 
�إىل  ليعود  و�لجتماعي  �لنف�شي 
���ش��احل��ا لنف�شه  م��و�ط��ن��ا  �أ���ش��رت��ه 

وكيفية  �مل��������خ��������در�ت  �أ���������ش��������ر�ر 
�أ�شدقاء  و�لوقاية من  مكافحتها 
ق�شو�  بحملة  �أ���ش��اد  ..كما  �ل�شوء 
�لإعالم  �إد�رة  نظمتها  �لتي  علي 
�ملا�شية  �ل���ف���رتة  خ���الل  �لأم���ن���ي 
يف  م��ه��م��ا  دور�  ج�������ش���دت  و�ل����ت����ي 
توعية �ل�شباب بامل�شاكل و�لأ�شر�ر 
ورفقاء  �لتعاطي  عن  تنجم  �لتي 
�شعب  �أ�شعد  م�شابقة  �أم��ا  �ل�شوء. 
عبد�لرز�ق  عزيزة  قدمتها  و�لتي 

�أهمية �لتقيد بالقو�نن و�للتز�م 
�ل���د�ف���ع  ي���ك���ون  �أن  دون  ب���ذل���ك 
�مل�شاءلة  �أو  �ل�شرطة  من  �خل��وف 
�لقانونية و�إمنا يف �إطار �حلر�س 
و�ل�شتقر�ر  �لأم����ن  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
�مل��ج��ت��م��ع��ي و�ل���ت���اأك���ي���د ع��ل��ى دور 
�لقانون يف تنظيم مناحي �حلياة 
..كما  كافة  و�ملهنية  �لجتماعية 
قيمة  ج��و�ئ��ز  �ملكتب  ممثلو  ق��دم 
�شندوق  ممثلو  و�شرح  للجمهور. 

�لوطني  �ملركز  وق��دم  وجمتمعه. 
للتاأهيل يف �أبوظبي فيلما وثائقيا 
��شتعر�س خالله دور �ملركز �لذي 
�إن�����ش��اوؤه ب��ق��ر�ر م��ن �ملغفور له  مت 
ب��اإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�آل نهيان طيب �هلل ثر�ه يف �لعالج 
و�لتاأهيل ومكافحة �ملخدر�ت من 
خالل بر�مج �لتوعية و�مل�شاركة يف 
و�لجتماعية  �لوطنية  �ملنا�شبات 
..وق��������دم م�����ش��اب��ق��ة ث��ق��اف��ي��ة عن 

�أ���ش��ع��د �شعب  مم��ث��ل��ة يف ج��م��ع��ي��ة 
�ل��ت��ط��وع��ي��ة يف دب����ي ف��ق��د ح���ازت 
�إع���ج���اب �حل�����ش��ور و�أ���ش��ع��ل��ت روح 
�أ�شئلة  م��ن  ت�شمنته  مل��ا  �لوطنية 
و�لنتماء  ب���ال���ولء  تتعلق  ق��ي��م��ة 
�لتي  �ل��ع��ل��ي��ا  وق���ي���ادت���ه  ل���ل���وط���ن 
�حتياجاتهم  ل���ل���ن���زلء  وف�������رت 
م�شاعرهم  على  وح��اف��ظ��ت  ك��اف��ة 
حقوقهم  ور�ع�����ت  و�إن�����ش��ان��ي��ت��ه��م 
وف����ق����ا ل���ل���م���و�ث���ي���ق و�ل����ق����و�ن����ن 

�سرطة اأب�ظبي تنظم فعالية معا ملجتمع واع يف بني يا�س 

�سرطة اأب�ظبي تناق�س اإعداد وحتديث خطتها ال�سرتاتيجية 2020-2016

•• اأبوظبي-وام:

ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  نظمت 
�أب��وظ��ب��ي ف��ع��ال��ي��ة م��ع��ا م���ن �أجل 
و�لتن�شيق  بالتعاون  و�ع  جمتمع 
وجمتمعية  حكومية  ج��ه��ات  م��ع 
ملدة  جمتمعيا  معر�شا  وت�شمنت 
ي���وم���ن يف م���در����ش���ة �لإخ���ال����س 
و��شتملت  يا�س.  بني  يف  �خلا�شة 
�شرطية  ع��رو���س  ع��ل��ى  �لفعالية 
�أثر�  ت��رك��ت  جمتمعية  ومنا�شط 
فعال يف وجد�ن �لطالب و�ل�شباب 
م�شاركة  ل����ش���ي���م���ا  و�حل���������ش����ور 
�أبوظبي  �شرطة  مو�شيقى  فرقة 
و�شاحب  وط���ن���ي���ة.  مب���ع���زوف���ات 
�لحتفال عر�س ل�شيار�ت �شرطة 
وعرو�س  �لكال�شيكية  �أب��وظ��ب��ي 
�أخرى قدمتها �لكالب �لبولي�شية 
ن��ال��ت �أع���ج���اب �حل�����ش��ور يف حن 
�حلكومية  �جل�����ه�����ات  �����ش����ارك����ت 
و�لجتماعية يف �ملناطق �خلارجية 
لأبوظبي بعرو�س وفقر�ت تر�ثية 
ووطنية وثقافية متنوعة �أ�شهمت 
يف غر�س مفهوم �لعمل �لتطوعي. 
�لتي  �ملهام  على  �لطالب  وتعرف 
�إد�ر�ت  م���ن  ع����دد  ب��ه��ا  ي�����ش��ط��ل��ع 

اإدارة ال�سراكة يف �سرطة دبي ت�ؤكد دعمها 
لتجارب امل�ؤ�س�سات والهيئات ال�طنية

•• دبي -وام:

�طلع وفد من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي برئا�شة علي حبيب �خلل�شان 
ب��الإد�رة �لعامة  �إد�رة �ل�شر�كة  �إد�رة �ل�شر�كات �لإد�ري��ة على جتربة  مدير 
خلدمة �ملجتمع يف �شرطة دبي وذلك خالل زيارة قام بها ل��الإد�رة و�لتقى 
�ل�شر�كة و�مل��الزم حممود خري  �إد�رة  �ل�شابوين مدير  �لر�ئد زيد  خاللها 

�هلل رئي�س ق�شم �ل�شر�كات.
دب��ي لدعم  �شرطة  �لعليا يف  �ل��ق��ي��ادة  ت��وج��ه  �ل�شابوين  زي��د  �ل��ر�ئ��د  و�أك���د 
موؤ�ش�شاتنا �لوطنية �ملحلية و�لحتادية يف تعزيز جتربتها يف �د�رة �لعالقة 
بال�شركاء وحتقيق قيم م�شافة وقال �إن هناك حاجة لإبر�م �شر�كات ناجحة 
حتقق جملة من �لأهد�ف �لتي ر�شدناها نحن كفريق عمل باإد�رة �ل�شر�كة 
�لأه���د�ف  حتقق  كونها  دب��ي  �شرطة  يف  �ملجتمع  خل��دم��ة  �ل��ع��ام��ة  ب�����الإد�رة 
�أي�شا  للموؤ�ش�شات  و�لعامة  �ل�شرت�تيجية  �ملوؤ�ش�شية  و�لأه���د�ف  �لوطنية 

وحت�شن �لأد�ء وحتقق خف�شا يف �لنفاق وزيادة �لإير�د�ت.
ونوه �إىل �أن �شرطة دبي �شهدت منو� يف عدد �ل�شركاء منذ تاأ�شي�س �لإد�رة 
يف عام 2006 و�لذين بلغ عددهم 102 �شريك �رتفع خالل �لعام �جلاري 
170 �شريكا .. م�شري� �ىل �أهمية مذكر�ت �لتفاهم يف تنظيم  لي�شل �ىل 
�لعالقة بال�شركاء و�إد�رتها باإعتباره �تفاقا �أدبيا بن طريف �لعالقة دون �أي 

�لتز�مات قانونية.
من جانبه �أ�شاد �لوفد �لز�ئر بتجربة �شرطة دبي يف �شتى �ملجالت �لإد�رية 
باإد�رة �لعالقة بال�شركاء وحتقيق قيم م�شافة  و�مليد�نية خا�شة جتربتها 
�شبل  وتفعيل  �لعالقة  لهذه  منظمة  و�آل��ي��ة  ت�شريعات  و�إي��ج��اد  ور�ئ��ه��ا  من 

�لقيا�س بالرغم من �شعوبة �لر�شد لنو�جت هذه �ل�شر�كات.

•• ابوظبي-وام:

�إع����د�د وحت��دي��ث �خلطة  �آل��ي��ة  �أب��وظ��ب��ي  �ل��ع��ام��ة ل�شرطة  �ل��ق��ي��ادة  ناق�شت 
عقدتها  عمل  ور�شة  �شمن  ومر�جعتها   2020-2016 �ل�شرت�تيجية 
�إد�رة �ل�شرت�تيجية وتطوير �لأد�ء بعنو�ن: �أمن �لبنية �لتحتية �حليوية 
�للو�ء  �لور�شة  �فتتح   . و�لكو�رث  �لأزم��ات  للتعامل مع  وتعزيز �جلاهزية 
�لدكتور �أحمد نا�شر �لري�شي مدير عام �لعمليات �ملركزية بالقيادة �لعامة 
من  �أ�شبح  وقت  يف  تعقد  �لور�شة  هذه  �أن  �إىل  ..م�شري�  �أبوظبي  ل�شرطة 
لتتالءم  �ل�شرت�تيجية  خططنا  وتطوير  وحتديث  مر�جعة  �ل�شروري 
لنهج  ��شتكمال  ..كما جاءت  �لعامل  �ملت�شارعة لالأحد�ث يف  �لتطور�ت  مع 
ن�شر  تعزيز  يف  �حلكومة  م��ن  و�ل��ت��ز�م��ا  �أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة 
عمليا  و�قعا  �أ�شبحت  و�لتي  �لقطاعات  جميع  يف  �ل�شرت�تيجية  �ملفاهيم 
لكل  �ملطمئنة  �لآمنة  تعزيز�للحياة  �ملمار�شات  �أف�شل  تطبيقنا  من خالل 
من يعي�س على �أر�س �لدولة . و�شرح �لعقيد في�شل �شلطان �ل�شعيبي مدير 
�إد�رة �ل�شرت�تيجية وتطوير �لأد�ء يف �لقيادة �لعامة ل�شرطة �أبوظبي باأن 

�لور�شة تناولت مناق�شة �ملو�ءمة بن ��شرت�تيجية �لقيادة �لعامة ل�شرطة 
�أبوظبي وكل من ��شرت�تيجية دولة �لإمار�ت 2021 و��شرت�تيجية وز�رة 
�لد�خلية وخطة �إمارة �أبوظبي يف جمال �لأمن و�لعدل و�ل�شالمة. وقال 
�إد�رة  يف  �ل�شرت�تيجي  �لتطوير  ق�شم  رئي�س  �لنعيمي  نا�شر  بدر  �لر�ئد 
�ل�شرت�تيجية وتطوير �لأد�ء �إن �لور�شة ركزت على �لتحديات �لتي تو�جه 
�لكور�ث  م��ع  للتعامل  �جلاهزية  وتعزيز  �حليوية  �لتحتية  �لبنية  �أم��ن 
و�لأزمات و �خلروج باأهم �لتحديات يف هذ� �ملجال بناء على �خلربة �لعملية 
للح�شور وحتليل بي�شتيل ذ�إ�ش�شاإج و�ملعلومات �لتي مت ��شتعر��شها و�قرت�ح 
�حللول �ملالئمة. ح�شر �لور�شة �لعميد �إ�شماعيل �ل�شركال نائب مديرعام 
�لأهد�ف  ومن�شقو  �أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة  بالقيادة  �ملركزية  �لعمليات 
�ل�شرت�تيجية و�أق�شام �لتخطيط �ل�شرت�تيجي وعدد كبري من �ل�شباط 
�لور�شة  و���ش��ه��دت  و�ملتخ�ش�شن.  و�خل����رب�ء  و�مل��دن��ي��ن  �ل�شباط  و���ش��ف 
تطبيقها  �لتي مت  �لتمارين  كبري� من جانب �حل�شور خا�شة يف  تفاعال 
�لتخطيط  لعملية  �ملقبلة  �ملرحلة  با�شتعر��س  ..و�ختتمت  �لور�شة  خالل 

�ل�شرت�تيجي. 

و�لأفر�د  �لأ���ش��ر  ل��دور  �لإيجابية 
�لأ�شا�شية  �ل��رك��ي��زة  ب��اع��ت��ب��اره��م 
�أهايل  جميع  �شاكرة  �ملجتمع  يف 
�حلكومية  و�جل����ه����ات  �مل��ن��ط��ق��ة 
�خلا�شة  �لإخ����ال�����س  وم���در����ش���ة 
�إجناح  يف  �أ�شهم  ما  تعاونهم  على 
ه���ذ� �لح��ت��ف��ال. م��ن ج��ان��ب��ه �أكد 
م��دي��ر مدر�شة  �ل�����ش��ب��اغ  ح��م��دي 
ثو�بت  �خل��ا���ش��ة على  �لإخ��ال���س 
�لتو��شل �ملجتمعي وتعزيز �لثقة 
�ملجتمع  و�أف�������ر�د  �ل�����ش��رط��ة  ب���ن 
بجميع �ملنا�شبات �ملختلفة م�شيد� 
باجلهود �ملبذولة ل�شرطة �أبوظبي 
و��شتقر�ر  �أم���ن  ت��ع��زي��ز  �أج���ل  م��ن 
حر�س  �إىل  ..لف�����ت�����ا  �مل���ج���ت���م���ع 
�مل�شاركة  على  �لإخال�س  مدر�شة 
و�لفعاليات  �ملنا�شبات  خمتلف  يف 
�ل��وط��ن��ي��ة ب���ه���دف �ل��ت��و����ش��ل مع 
�جل��م��ه��ور وت��ع��زي��ز �ل��ع��الق��ة مع 
و�شر�ئح  �خل���ارج���ي���ن  �ل�����ش��رك��اء 
�لفعالية  ح�شر  ك��اف��ة.  �ملجتمع 
�شرطة  م�����ن  و�أف������������ر�د  ����ش���ب���اط 
�أب��وظ��ب��ي ومم��ث��ل��ون ع��ن �جلهات 
و�أع�شاء  و�لجتماعية  �حلكومية 
�لهيئتن �لإد�رية و�لتدري�شية يف 

مدر�شة �لإخال�س �خلا�شة.

م��ن��ه��ا مركبات  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��رط��ة 
�لطو�رئ  �لتابعة لإد�رة  �لإ�شعاف 
�لر�ئد  و�أك���د  �لعامة.  و�ل�شالمة 
رئي�س  �حل��ارث��ي  مبارك  �هلل  عبد 
�ملجتمعية  �ل�شرطة  ���ش��وؤون  ق�شم 
�ملجتمعية  �ل�������ش���رط���ة  �إد�رة  يف 
�ل��ت��ي ت�شهم يف  �ل���رب�م���ج  �أه��م��ي��ة 
�ل�شرت�تيجية  �لأه���د�ف  حتقيق 
و�لر�مية  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ل��ل�����ش��رط��ة 
وم�شتقر  �آم���ن  جمتمع  خلق  �إىل 

مدير  �شعيد  ه��دى  �لنقيب  قالت 
فرع �ل�شرطة �ملجتمعية بني يا�س 
�لفعاليات  ه���ذه  م��ث��ل  تنظيم  �إن 
�شاأنها  م��ن  �ملجتمعية  و�مل��ع��ار���س 
�أهد�ف  لتحقيق  بالنفع  تعود  �أن 
�ل�شاملة  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
موؤ�ش�شات  ب��ن  �لت�شال  وتوثيق 
روح  غر�س  �إىل  �ل�شاعية  �ملجتمع 
�أن  ..م�شيفة  �أبنائنا  بن  �لإب��د�ع 
�أجل جمتمع و�ع  فعالية معا من 

ل�شرت�تيجية  جت�شيد�  �جتماعيا 
�لتو��شل  بتعزيز  �أبوظبي  �شرطة 
وثمن  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة.  و�ل�������ش���ر�ك���ة 
ودورها  �مل�شاركة  �جل��ه��ات  ج��ه��ود 
�لنتماء  ثقافة  تر�شيخ  يف  �ملميز 
بعاد�ته  و�ل��ت��م�����ش��ك  �ل��وط��ن  �إىل 
�لأ�شيلة  �ل���ع���رب���ي���ة  وت���ق���ال���ي���ده 
وت��ع��زي��ز م��ق��وم��ات��ه ورف����ع �لوعي 
�ل����ث����ق����ايف و�مل���ج���ت���م���ع���ي و�إث���������ر�ء 
�ل�����ش��ب��اب. بدورها  �ل��ت��و����ش��ل م��ع 

�لفئات  م���ن  �ل��ع��دي��د  ����ش��ت��ه��دف��ت 
عن  معهم  وتو��شلت  �ملجتمعية 
�إىل  �لنقيب هدى  و�أ�شارت  ق��رب. 
�إىل  دوم���ا  �أب��وظ��ب��ي  �شرطة  �شعي 
�لفعاليات  ه��ذه  مثل  ��شتمر�رية 
�لتوعوية  ب��ر�جم��ه��ا  خ���الل  م���ن 
�ملوجهة �إىل جميع �شر�ئح �ملجتمع 
ل�شيما طلبة �ملد�ر�س ..وقالت �إن 
مع  ت�شرتك  �ملجتمعية  �ل�شرطة 
موؤ�ش�شات �ملجتمع يف تعزيز �لقيم 

العدد  11280 بتاريخ 2014/12/13     
    اعالن  ح�سور مدعي عليه بالن�سر
 رقم الدعوى  4996 ل�سنة 2014     

�ىل  �ملدعى عليه /1- ماك�س للعقار�ت     - جمهولة حمل �لقامة
مبا �ن �ملدعي/ �لك�شندر �ليجو - 

�ملركز بطلب  �م��ام  �يجار�ت  ل�شنة 2014  �لدعوى 4996  �ق��ام �شدكم  قد 
مببلغ  �لرئي�شية  �جلماعة  ر���ش��وم  ودف���ع  �لي��ج��ار  عقد  بف�شخ  �ل��ز�م��ك��م 
16464 درهم و�لز�مكم بامل�شروفات و�لر�شوم. وقررت �للجنة �لق�شائية 
�عادة �عالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم �لثنن �ملو�فق 2014/12/29 
�لبتد�ئية  بالد�ئرة  )�خلام�شة(  �لق�شائية  �للجنة  �مام  4.15م  �ل�شاعة 
و�ملنعقدة مبقر �ملركز مببنى بلدية دبي لنظر �لدعوى وقد �مر بتق�شري 
مدة �مل�شافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�شر. فانت مكلف باحل�شور �و  

من ميثلك قانونا وتقدمي مالديكم من دفاع وم�شتند�ت.
مركز ف�س املنازعات اليجارية    

مركز ف�س املنازعات اليجارية



السبت  -   13  ديسمبر    2014 م   -   العـدد    11280
Saturday  13  December   2014  -  Issue No   1128006

العدد 11280 بتاريخ 2014/12/13

اإعــــــــــالن
�لعقار�ت  لد�رة  �شيتي  �ل�ش�����ادة/تر�شت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�لتنظيف رخ�شة رقم:CN 1799044 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة نوفل �حمد نوفل نوفل %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد نا�شر مبارك بن عمر �لربيكي %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �ني�س �حمد �شاملن �شالح بن رباع

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 0.60*0.20 �ىل 0.50*0.20

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/تر�شت �شيتي لد�رة �لعقار�ت و�لتنظيف

TRUST CITY PROPERTY MANAGEMENT & CLEANING ESTABLISHMENT
�ىل/تر�شت �شيتي لد�رة �لعقار�ت و�لتنظيف ذ.م.م

TRUST CITY PROPERTY MANAGEMENT & CLEANING ESTABLISHMENT LLC
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة �لو�حة للتجارة

 رخ�شة رقم:CN 1030684 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�شركة �لو�حة للتجارة
OASIS TRADING COMPANY

�ىل/جنمة �لو�حة لال�شباغ
NAJMAT ALWAHA PAINTS

حمد  هادي  حمد  بناية  ز�يد  بن  هز�ع  �شارع  �بوظبي  �بوظبي  عنو�ن/من  تعديل 
 2  - �شرق 18  �ملرور ق 190  �شارع  �بوظبي  �بوظبي جزيرة  �ملن�شوري �ىل  حويرب 

طابق 11 مكتب 1108 مالك/�ل�شيخ حممد بن �حمد �ل حامد
تعديل ن�شاط/��شافة �عمال �لطالء و�لدهانات للمباين )4330003(

تعديل ن�شاط/حذف ت�شدير )4610009(
تعديل ن�شاط/حذف ��شتري�د )4610008(

تعديل ن�شاط/حذف بيع معد�ت ومكائن �مل�شانع وقطع غيارها - بالتجزئة )4773602(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شافيك ملعد�ت �ملطابخ

 رخ�شة رقم:CN 1843036 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 0.50*0.20 �ىل 0.50*0.20

تعديل ��شم جتاري:من/�شافيك ملعد�ت �ملطابخ
SAVAGE KITCHEN EQUIPMENT TRADING

�ىل/�شافيك ميدل �ي�شت لتجارة �ملعد�ت
SAVEC MIDDLE EAST FOR EQUIPMENT TRADING

تعديل ن�شاط/��شافة جتارة معد�ت تنظيف �ملالب�س - باجلملة )4659921(
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �لعالن و�ل  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون �شيلفري 

CN 1206127:شيك �لن�شائي رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة جاجنا ديفي بونام %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شوبا كاتول �شيلى فينكا تي�شو�ر� ر�و

�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملاهر لالعمال �ل�شحية

 رخ�شة رقم:CN 1061997 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حم�شن فتحي عبد�لغني �شر�ج من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حم�شن فتحي عبد�لغني �شر�ج من 100% �ىل %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/علي مبارك �حمد �ل بريك من وكيل خدمات �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ علي مبارك �حمد �ل بريك من 0% �ىل %51
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 5*3 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري:من/�ملاهر لالعمال �ل�شحية

AL MAHIR SANITARY WORKS
�ىل/�لفني �ملاهر لل�شيانة �لعامة و�لعمال �ل�شحية ذ.م.م

ALFANI ALMAHER GENERAL MAINTENANCE & SANITARY WORKS LLC
تعديل ن�شاط/��شافة �ل�شيانة �لعامة للمباين )4329901(

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق 

�و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لرت� بيور لتجارة �ملياه ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1756287 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شلطان عي�شى �شلطان �لعيان �لزعابي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عبد�هلل عتيق مبارك خمي�س �لرميثي
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 0.15*0.45 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/�لرت� بيور لتجارة �ملياه ذ.م.م
ULTRA OURE WATER TRADING LLC

�ىل/�شتاليونز للتجارة �لعامة ذ.م.م
STALLIONS GENERAL TRADING LLC

تعديل ن�شاط/��شافة جتارة عامة )4610001(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة �ملياه �ملعدنية - باجلملة )4630204(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة �ملياه �لنقية �لطبيعية - باجلملة )4630205(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 11280 بتاريخ 2014/12/13

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة �لوثبة للخدمات �ملركزية �س 

م ع  رخ�شة رقم:CN 1002480 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

Abu Dhabi Investment Company pjsc شافة �شركة �بوظبي لال�شتثمار �س م ع��
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY JSC شافة �شركة �بوظبي �لوطنية للطاقة �س م ع��
null تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف موؤ�ش�شة �بوظبي للطاقة ذ.م.م

تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 5*1 �ىل 1.75*1.10
تعديل ��شم جتاري:من/�شركة �لوثبة للخدمات �ملركزية �س م ع

AL WATHBA COMPANY FOR CENTRAL SERVICES PSC
�ىل/م�شار �شليو�شنز �س.م.ع

MASSAR SOLUTIONS P.J.S.C
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

العدد 11280 بتاريخ 2014/12/13

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شيدة �ملبت�شمة 

للعبايات رخ�شة رقم:CN 1065648 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �حمد علي غلوم مو�شى �لعبيديل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �مري كابيل بادوفانكونهي عبد�لرحمن
تعديل وكيل خدمات

حذف �شيف ها�شل �شعيد ها�شل �ملغريي
�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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

العدد 11280 بتاريخ 2014/12/13

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لطيور �لزرقاء لتجارة �دو�ت 

�لتجميل رخ�شة رقم:CN 1048936 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

�شالح �شريف علي �شالح �جلفري من �شريك �ىل مالك
تعديل ن�شب �ل�شركاء

 �شالح �شريف علي �شالح �جلفري من 51% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبد�هلل �شريف علي �جلفري
تعديل �شكل قانوين/من �شركة تو�شية �ىل موؤ�ش�شة فردية

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �لقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

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

العدد 11280 بتاريخ 2014/12/13

اإعــــــــــالن
�لرقمية  �ل�ش�����ادة/برج  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1304798:للمقاولت �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شياح �شاعن علي �شاعن �ملن�شوري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل قر�ن �لنوبي �لعامري

�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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

العدد 11280 بتاريخ 2014/12/13

اإعــــــــــالن
ون  �ل�ش�����ادة/��شرت�  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1394796:للمقاولت �لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد عبد�لرحيم حممد ح�شن �ل�شيباين %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ز�يد �حمد عبد�لكرمي عمر جاوي

�لعالن مر�جعة  هذ�  على  �لعرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �لقت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

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

العدد 11280 بتاريخ 2014/12/13

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/دموع �لفرح لت�شميم 

�لزياء رخ�شة رقم:CN 1053607 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ح�شن جمعه ح�شن بن حميد �لزعابي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف لطف �هلل حممد عزيز �شم�شائي
تعديل وكيل خدمات

حذف عبد�لعزيز ح�شن عبد�لعزيز برقو
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �لعالن و�ل  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

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

العدد 11280 بتاريخ 2014/12/13

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

و�حة �لتميز لل�شيانة �لعامة
 رخ�شة رقم:CN 1130331 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
�ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة 

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

العدد 11280 بتاريخ 2014/12/13

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مفرو�شات 

CN 1019523:مقيمن �خلليج رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �لعرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ��شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 11280 بتاريخ 2014/12/13

اإعــــــــــالن
�لعقار�ت  لد�رة  �ل�ش�����ادة/�ل�شر�مي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�ملقاولت ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1498044 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ماجد �بر�هيم عبد�لرحيم ��شماعيل �حلو�شني %35
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة طارق �بر�هيم عبد�لرحيم ��شماعيل �حلو�شني %35
تعديل ن�شب �ل�شركاء

 ح�شن علي خليفة علي من 49% �ىل %30
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف هز�ع فا�شل حممد �شاملن �ل�شام�شي
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �لقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

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

العدد 11280 بتاريخ 2014/12/13

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �ملويجعي لتعهد�ت 

�لملنيوم و�لزجاج رخ�شة رقم:CN 1117091 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعالن / �جمايل من 1*1 �ىل 1*3.5

تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة �ملويجعي لتعهد�ت �لملنيوم و�لزجاج
AL MUWAIJI ALUMINIUM & GLASS CONTRACTINGS

�ىل/ور�شة ن�شيم �ملويجعي لالملنيوم و�لزجاج
NASEEM AL MUWAIJI ALUMINIUM & GLASS WORKSHOP

تعديل ن�شاط/��شافة ور�شة لرتكيبات �لملنيوم و�لزجاج )2592006(
تعديل ن�شاط/حذف �عمال تركيبات �للو�ح �لزجاجية )4330014(

تعديل ن�شاط/حذف �عمال تركيبات �لملنيوم )4330013(
فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  خالل  �لقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجـارية
ال�سبت  13  دي�سمرب 2014 العدد 11280

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجـارية
ال�سبت  13  دي�سمرب 2014 العدد 11280

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجـارية
ال�سبت  13  دي�سمرب 2014 العدد 11280

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجـارية
ال�سبت  13  دي�سمرب 2014 العدد 11280
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اأخبـار الإمـارات
امل�ست�سفى ال�سع�دي الأملاين يقدم مائة األف درهم دعما 

جلمعية المارات ملتلزمة داون

•• دبي-وام:

�أكد �شعادة �للو�ء خمي�س مطر �ملزينة �لقائد �لعام 
�ل�شمو  وروؤي��ة �شاحب  توجيهات  �أن  دبي  ل�شرطة 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
دب��ي رعاه  �ل����وزر�ء ح��اك��م  �ل��دول��ة رئي�س جمل�س 
وحر�شها  دب��ي  �شرطة  لعمل  ن��رب����ش��ا  متثل  �هلل 
�حتياجاتهم  و�لوقوف على  ��شعاد �جلمهور  على 
�ملزينة  �ل��ل��و�ء  ���ش��ع��ادة  وه��ن��اأ  عليهم.  و�لت�شهيل 
رئي�س  نائب  متيم  خلفان  �شاحي  �لفريق  معايل 
�ل��ع��ام يف دب��ي و�ل��ل��و�ء �لدكتور  �ل�شرطة و�لأم���ن 
ع��ب��د�ل��ق��دو���س �ل��ع��ب��ي��ديل م�����ش��اع��د �ل��ق��ائ��د �لعام 

ل�شوؤون �جلودة و�لتميز و�ملقدم عبد�هلل �خلياط 
�ل�شاملة  ل��ل��ج��ودة  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
بالوكالة لنيلهم تكرميا خا�شا من جائزة حمد�ن 
مع  لعملهم  تقدير�  �لذكية  للحكومة  بن حممد 
مركز منوذج دبي منذ �نطالقته يف �لعام 2010 
لتح�شن �خلدمات �لعامة يف �إمارة دبي وطرحهم 
�ملتعاملن  م�شالح  ع��ل��ى  �حل��ري�����ش��ة  ل��ل��م��ب��ادر�ت 
وحت��ق��ي��ق �ل�����ش��ع��ادة ل��ه��م. ك��م��ا ه��ن��اأ �مل��زي��ن��ة خالل 
ل���الأد�ء  �لعليا  للجنة  �ل��ر�ب��ع  �لج��ت��م��اع  ت��روؤ���ش��ه 
�لكربى  �لجتماعات  قاعة  يف  �ملتميز  �حلكومي 
ب��ال��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة دب����ي ب��ح�����ش��ور عدد 
 .. �للجنة  و�أع�����ش��اء  �لعامة  �لد�ر�ت  م���در�ء  م��ن 

م�شاعدي �لقائد �لعام و�ل�شباط و�شباط �ل�شف 
و�ل�شركاء  �ملجتمع  و�أف�����ر�د  و�مل��دن��ي��ن  و�لف�����ر�د 
�لعامة  �ل��ق��ي��ادة  ح�����ش��ول  مبنا�شبة  و�مل��ت��ع��ام��ل��ن 
4 فئات من جائزة حمد�ن بن  ل�شرطة دبي على 
حممد للحكومة �لذكية �شملت �أف�شل خدمة عرب 
م�شرتك  خدمة  مركز  و�أف�شل  �ملحمول  �لهاتف 
مركز �شرطة �ملرقبات و�لنيابة �لعامة وفئة حياة 
حكومية  خدمة  و�أف�شل  �لأم��ن  تطبيق  متعامل 
موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  زر  بلم�شة  �منك  م�شرتكة 
دبي خلدمات �لإ�شعاف .. موؤكد� �أن هذ� يدل على 
دب��ي يف  �شرطة  �إليه  و�شلت  �ل��ذي  �لكبري  �لتميز 
بن  يحتذى  مثال  جعلها  مما  �ملا�شية  �ل�شنو�ت 

�شمو  مبادرة  �ملزينة  وثمن  �حلكومية.  �ملوؤ�ش�شات 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل 
عهد دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي باإن�شاء جائزة 
للحكومة �لذكية مما �شكل حافز� كبري� للعاملن 
و�لتطبيقات  �خل����دم����ات  �أف�������ش���ل  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
�لإل��ك��رتون��ي��ة و�إب�����ر�ز �إب��د�ع��ات��ه��م يف ه���ذ� �ملجال 
�ملر�كز  �أرق��ى  �إىل  �لأمني  �جلهاز  بهذ�  و�لو�شول 
تقدم  متكاملة  �أمنية  منظومة  ولإي��ج��اد  �لعاملية 
�ملطلوبة  بال�شرعة  �ملجتمع  لأف��ر�د  �خلدمة  فيها 
وب�شتى �لطرق �لذكية. وقال �شعادته : �إننا ن�شع 
توجيهات �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
�حلكومة  �ىل  للتحول  �أعيننا  ن�شب  مكتوم  �آل 

�شموه  له  دعا  �لتي  و�حد  �لرقم  �لذكية وحتقيق 
يف جم��ال ت��وف��ري خ��دم��ات �حل��ك��وم��ة �ل��ذك��ي��ة مبا 
ويحقق  �مل�شتقبل  حكومة  متطلبات  مع  يتو�فق 
�ل�شعادة للمتعاملن . و�أ�شاف �أن �شرطة دبي كانت 
من �لدو�ئر �حلكومية �لأوىل �لتي بد�أت �لتحول 
�إىل �لأنظمة �لتكنولوجية ملو�كبة �شرعة �لتطور 
�لتحول  و�شرعة  �لأم��ن��ي��ة  �لقطاعات  يف  �لتقني 
مدينة  مبادرة  ليو�كب  �لذكي  �لتعليم  نظام  �إىل 
�ملمار�شات و�لتجارب  �أف�شل  دبي �لذكية وتطبيق 
بالإ�شافة �إىل حتويل �خلدمات �للكرتونية �إىل 
�إىل  و�ل��ت��ح��ول  �ملجتمع  خلدمة  مبتكرة  خ��دم��ات 
�حلكومة �لذكية عرب �إجناز �ملعامالت و��شتقبال 

و�لقرت�حات  و�ل�شكاوى  و�مل��الح��ظ��ات  �لطلبات 
ع��رب �ل��ه��و�ت��ف �ل��ذك��ي��ة. ون��اق�����س �ل���ل���و�ء �ملزينة 
�مل�����ش��ارك��ة يف ج��و�ئ��ز �لتميز  و�حل�����ش��ور م��ع��اي��ري 
وم�����ش��ارك��ة ���ش��رط��ة دب���ي يف ب��رن��ام��ج دب���ي ل����الأد�ء 
�حلكومي �ملتميز 2015 وم�شاركة دولة �لإمار�ت 
يف جو�ئز �لأمم �ملتحدة. ويف ختام �لجتماع وجه 
�لعام ل�شرطة دبي ب�شرورة �لرتكيز على  �لقائد 
�جلو�ئز �لعاملية و�لإقليمية و�ل�شتعد�د لربنامج 
دبي لالأد�ء �حلكومي �ملتميز ومعرفة �إمكانياتهم 
�لتميز  ب����ر�م����ج  يف  �جل����و�ئ����ز  ي���ح�������ش���دو�  ح���ت���ى 
�مل��ج��الت وخو�س  كل  و�ح��د يف  للرقم  و�لو�شول 

غمار �لتحديات.

•• دبي-الفجر:

�أط���ل���ع حم��م��د ع��ب��ي��د �مل�����ال، ع�شو 
�ل����ط����رق  ه���ي���ئ���ة  �إد�رة  جم���ل�������س 
جمل�س  رئ����ي���������س  و�مل�������و���������ش�������الت 
�لإقامة  �إد�رة  �لهيئة  يف  �ملتعاملن 
دب�����ي على  �لأج�����ان�����ب يف  و������ش�����وؤون 
و�ل�شرت�تيجيات  �ملمار�شات  �أف�شل 
�ملجل�س  ي��ّت��ب��ع��ه��ا  �ل���ت���ي  و�مل���ن���اه���ج، 
يف �ل��ت��ع��ام��ل م��ع خم��ت��ل��ف �حل���الت 
و�لأفكار،  و�ملقرتحات  و�ملالحظات 
�لتي ترد �إىل �ملجل�س من �جلمهور 

من خمتلف �شر�ئح �ملجتمع. 
جاء ذلك خالل زي��ارة قام بها وفد 
من د�ئرة �لإقامة و�شوؤون �لأجانب 
حممد  ���ش��امل  �لنقيب  �شم  دب��ي  يف 
للعناية  �آم��ر  �إد�رة  مدير  علي،  ب��ن 
مديري  م����ن  وع������دد  ب��امل��ت��ع��ام��ل��ن 
�لإد�رة  يف  و�مل���وظ���ف���ن  �لأق���������ش����ام 
�لهيئة.  يف  �ملتعاملن  جمل�س  �إىل 
وح�����ش��ر �ل��ل��ق��اء م��ن ج��ان��ب �لهيئة 

نائب  �جل�����رم�����ن،  ���ش��ي��خ��ة  ك����ذل����ك 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �مل��ت��ع��ام��ل��ن مدير 
�ملوؤ�ش�شي  و�لأد�ء  �ل��ت��ط��وي��ر  �إد�رة 
�إد�رة  و�أحمد ح�شن حمبوب، مدير 
وخ���ل���ود عبد�هلل  �ل���ع���م���الء  خ���دم���ة 
�ل�شرف، نائب مدير �إد�رة �لت�شويق 
و�لت�����ش��ال �مل��وؤ���ش�����ش��ي م��دي��ر ق�شم 
�لت�����ش��ال �لإع��الم��ي وف��ه��د هادي، 

مدير ق�شم �لعالقات �لعامة. 
بالرتحيب  �ل��ل��ق��اء  �مل���ال  و����ش��ت��ه��ّل 
ب��ال��وف��د �ل��ز�ئ��ر، م��وؤك��د� على عمق 
�ل�����ع�����الق�����ات ب�����ن ه���ي���ئ���ة �ل����ط����رق 
و�ملو��شالت ونظر�ئها من �لهيئات 
يف  �حلكومية  و�لدو�ئر  و�ملوؤ�ش�شات 
�إمارة دبي، �لتي تعمل جميعها بروح 
�لفريق �لو�حد لأجل تعزيز �شمعة 
�قت�شادي  ك��م��رك��ز  وم��ك��ان��ت��ه��ا  دب���ي 
وجت����اري وخ��دم��ي وم���ايل مرموق 

�إقليميا وعامليا. 
و�أك����د �مل���ال ل��ل��وف��د �ل���ز�ئ���ر ع��ل��ى �أن 
�ل��ه��ي��ئ��ة ت��ع��ت��رب �جل���م���ه���ور وم���دى 

خدماتها  م�����ش��ت��وى  ع���ن  ر����ش���اه���م 
معيار� �أ�شا�شيا لتقييم  �أد�ئها ولي�س 
�آخ���ر لأن �جل��م��ه��ور هم  م��ع��ي��ار  �أي 
ل��ل��ه��ي��ئ��ة بجميع  �لأ����ش���م���ى  �ل���ه���دف 
و�لرتقاء  وقطاعاتها  موؤ�ش�شاتها 
�أهم  م��ن  يعترب  ر���ش��اه��م  مب�شتوى 
حتر�س  �ل���ت���ي  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ات، 

�لهيئة د�ئما على حتقيقها. 
مبادرة  ل��ع��ب��ت  “لقد  �مل����ال:  وق����ال 
�لطرق  هيئة  يف  �ملتعاملن  جمل�س 
�إث���ر�ء  ك��ب��ري� يف  و�مل��و����ش��الت دور� 
خدمة  جم������ال  يف  �ل���ه���ي���ئ���ة  ع���م���ل 
��شتطعنا  لأن��ن��ا  بالنظر  �ملتعاملن 
م��ن خ���الل �مل��ج��ل�����س �ل��و���ش��ول �إىل 
دبي  يف  �ل�شعبية  �ملجال�س  من  عدد 
�ملجتمع،  تنمية  هيئة  مع  بالتعاون 
�لفر�شة  ل��ن��ا  �أت������اح  �ل�����ذي  �لأم������ر 
و�لتباحث  ب��امل��و�ط��ن��ن  ل��الل��ت��ق��اء 
معهم حول �خلدمات، �لتي تقدمها 
وتطويرها  تو�شيعها  و�شبل  �لهيئة 
ومتطلبات  ين�شجم  مبا  وتعزيزها 

�جل�����ه�����ور م�����ن خم���ت���ل���ف ����ش���ر�ئ���ح 
نفتخر  نحن  و�أ���ش��اف:  �ملجتمع.«  
مبا �أجنزناه من م�شاريع ومبادر�ت 
ن��ق��دم��ه م���ن خ���دم���ات ل�شكان  وم���ا 
و�شائحيها  وز�ئ���ري���ه���ا  دب���ي  �إم������ارة 
�أنحاء  خمتلف  من  �إليها  �لقادمن 
�إىل  ينظر  �جلمهور  �أن  �إل  �لعامل، 
وخدماتنا  وم��ب��ادر�ت��ن��ا  م�شاريعنا 
م���ن ز�وي������ة خم��ت��ل��ف��ة، ل����ذ� فنحن 
و�أف����ك����ار  و�آر�ء  م���ق���رتح���ات  ن�����ويل 
بالغة  �أهمية  �جلمهور  ومالحظات 
معها  و�ل��ت��ع��ام��ل  بتحليلها  ون��ق��وم 
وندر�شها  و���ش��ف��اف��ي��ة  مب��و���ش��وع��ي��ة 
ب��ع��م��ق و�ه���ت���م���ام وم�����ن ث����م نطبق 
�ملجدي منها وفق خطط مدرو�شة 

وجد�ول زمنية حُمَكمة. 
�لناجحة  �ل����ت����ج����ارب  ب�����ن  وم������ن 
ن���ف���ذه���ا جمل�س  �ل���ت���ي  �لأخ����������رى، 
�ل����ط����رق  ه����ي����ئ����ة  �مل����ت����ع����ام����ل����ن يف 
و�مل�����و�������ش�����الت، حت�������ّدث �مل������ال عن 
جت���رب���ة )�مل���ج���ل�������س �لإل�����ك�����رتوين( 

عن  ع����ب����ارة  وه������و   e-Majlis
مبادرة �أطلقتها �لهيئة �لعام �ملا�شي 
ب�شكل  �ملتعاملن  بلقاء  وتتلخ�س 
ت��وي��رت حيث مت  ف���وري ع��رب تقنية 
بتاريخ  م�����ش��ب��ق��ا  �جل��م��ه��ور  �إع�����الم 
�أخبار  خ��الل  من  �نعقادها  وبوقت 
�ل�شحف  يف  و�إع����الن����ات  ���ش��ح��ف��ي��ة 
�ليومية وكذلك من خالل ح�شاب 
�ل��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى ت��وي��رت. وق���د �جتمع 
�أع�شاء جمل�س �ملتعاملن يف �لهيئة 
يف �لتاريخ و�لوقت �ملحددين وبد�أو� 
�لتي  �جل��م��ه��ور،  م�����ش��ارك��ات  بتلقي 
مت �ل��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا ب�����ش��ك��ل ف���وري. 
م�شاركة  �لتجربة  ه��ذه  لق��ت  وق��د 
قبل  من  كبري�  و��شتح�شانا  و��شعا 
�شر�ئح  خم���ت���ل���ف  م����ن  �جل���م���ه���ور 
�جلن�شيات  خمتلف  وم��ن  �ملجتمع 

�ملقيمة يف �لدولة. 
م��رئ��ي قدمه  ع��ر���س  �ل��ل��ق��اء  تخّلل 
مدير  حم�����ب�����وب،  ح�������ش���ن  �أح�����م�����د 
�لهيئة،  يف  �ل��ع��م��الء  خ��دم��ة  �إد�رة 

�����ش���ت���ع���ر����س م�����ن خ����الل����ه����ا ق�����ر�ر 
وهيكله  �ملتعاملن  جمل�س  تاأ�شي�س 
�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي و�آل����ي����ة ع��م��ل��ه و�أب������رز 
�آر�ء  م��ع  �لتعامل  و�شبل  �إجن��از�ت��ه 
و�أفكار  وم��ق��رتح��ات  وم��الح��ظ��ات 
و�شائل  م�شتخدمي  م��ن  �جل��م��ه��ور 
�ملرتو  ت�شم  �لتي  �جلماعي،  �لنقل 
و�لرت�م و�حلافالت �لعامة وو�شائل 
من  و�مل�شتفيدين  �ل��ب��ح��ري  �لنقل 

باقة خدمات �لهيئة. 
م��ن ج��ان��ب��ه، ت��وّج��ه �ل��ن��ق��ي��ب �شامل 
�آمر  �إد�رة  م��دي��ر  ع��ل��ي،  ب��ن  حم��م��د 
ب���امل���ت���ع���ام���ل���ن يف د�ئ�����رة  ل��ل��ع��ن��اي��ة 
�لإق��ام��ة و���ش��وؤون �لأج��ان��ب يف دبي، 
�لطرق  لهيئة  و�ل��ع��رف��ان  بال�شكر 
�لفر�شة  ه��ذه  لإتاحة  و�ملو��شالت 
�لناجحة  �لتجربة  على  ل��الط��الع 
�لهيئة  يف  �مل���ت���ع���ام���ل���ن  مل���ج���ل�������س 

مبا  �لتجربة  ه��ذه  من  و�ل�شتفادة 
تقدمها  �لتي  و�خل��دم��ات،  ين�شجم 
�ل���د�ئ���رة ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ن م��ع��ه��ا. كما 
�أث���ن���ى �ل��ن��ق��ي��ب ����ش���امل حم��م��د بن 
ع��ل��ي ع��ل��ى �ل�����دور �حل���ي���وي، �لذي 
�خلدمي  �لقطاع  يف  �لهيئة  تلعبه 
باإمارة دبي ل�شيما يف جمال �لنقل 
و�لطرق  �مل��رور  وخدمات  �جلماعي 

و�لبنى �لتحتية. 

•• ال�صارقة-الفجر:

�لأو�شط  �ل�����ش��رق  �أك��ادمي��ي��ة  �أع��ل��ن��ت 
�شبي�شي  كيفن  وموؤ�ش�شة  للم�شرح، 
ع��ن �ق����رت�ب م��وع��د �غ���الق تقدمي 
هوم  ب��ربن��ام��ج  لاللتحاق  �لطلبات 
 ،Home Grown( ج������رون 
ي���ق���ام حت���ت رع���اي���ة قرينة  و�ل������ذي 
�ل�شارقة،  ح���اك���م  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
حممد  بنت  ج��و�ه��ر  �ل�شيخة  �شمو 
�لأعلى  �ملجل�س  رئ��ي�����س  �ل��ق��ا���ش��م��ي، 
ل�����ش��وؤون �لأ����ش���رة، وي��ن��ظ��م  م��ن قبل 
للم�شرح،  �لأو�شط  �ل�شرق  �أكادميية 

وموؤ�ش�شة كيفن �شبي�شي. 

�أق�شاه  وح���ددت �لأك��ادمي��ي��ة م��وع��د 
للتقدم  �جل���������اري  دي�������ش���م���رب   15
�ل�شباب  قبل   من  �مل�شاركة  بطلبات 
�لتي ترتو�ح �أعمارهم من �شن 18-
�ل�شرق  منطقة  يف  �مل��ق��ي��م��ون    25
�أفريقيا وذلك من  و�شمال  �لأو�شط 
www. �لإلكرتوين  �ملوقع  خالل 
middleeasttheatre .

   org
وي������وف������ر ب�����رن�����ام�����ج ه��������وم ج������رون 
�ل����ذي   )Home Grown(
للفنون  �ل�شارقة  معهد  يف  �شيفتتح 
�مل�شرحية، فر�شة �إ�شتثنائية مقدمة 
ب�شكل خريي لل�شباب يف جميع �أنحاء 

�إفريقيا  و���ش��م��ال  �لأو����ش���ط  �ل�����ش��رق 
�ل�شتعر��شية.  مهار�تهم  لتطوير 
كما يقدم �لربنامج �لتدريب �لالزم 
مل��ج��م��وع��ة م���ن �ل�����ش��ب��اب مت��ث��ل 17 
ب���ًل���د�ً م���ن ب���ل���د�ن �مل��ن��ط��ق��ة، بهدف 
��شتك�شاف �لقدر�ت �لو�عدة من بن 
�ل�شتعر��شية.  ب��ال��ف��ن��ون  �ملهتمن 
ت�شجيع  �إىل  �ل���ربن���ام���ج  وي�����ش��ع��ى 
�ل�شباب على �لثقة بالنف�س وتو�شيع 
و�ملهار�ت  �لإمكانيات  وتعزيز  �لأف��ق 
�ليومية �لالزمة للتنمية و�لتطوير 
يح�شر  �أن  �مل��ق��رر  م��ن  �ل�شخ�شي. 
�لفنان �لعاملي كيفن �شبي�شي بع�س 
بنف�شه  و�شيتوىل  �مل�شروع،  فعاليات 

�ل�شفوف  م���ن  جم��م��وع��ة  ت��وج��ي��ه 
�ملتخ�ش�شة للم�شاركن يف �لربنامج 
مرحلة  يف  �ل���ع���رو����س  وم���ر�ج���ع���ة 
�لإع������د�د. ه���ذ� و���ش��ي��ت��م ع��ر���س �أول 
�ل�شارقة بدولة  �إم��ارة  �إ�شتعر��س يف 
�لإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة يف 25 
يناير 2015 مبعهد �ل�شارقة للفنون 
�مل�شاركون  و�شيح�شل  �مل�����ش��رح��ي��ة. 
�لطالع  فر�شة  على  �ل��ربن��ام��ج  يف 
ع��ل��ى ت��ف��ا���ش��ي��ل ب�����ش��اأن �ل��ع��دي��د من 
مثل  �لفنية  �ل�شتعر��شات  جمالت 
و�حلركي  �جل�����ش��م��اين  �ل���ش��ت��ع��د�د 
�ل�شخ�شية  و����ش���م���ت  و�ل�������ش���وت���ي 
و�ل���وق���وف ع��ل��ى �مل�����ش��رح وغ���ري ذلك 

من �ملجالت �لفنية للم�شرح.
من �ملقرر �أن يبد�أ �لربنامج �لتدريبي 
معهد  يف  �مل�شرح  فنون  على  �ملكثف 
خالل  �مل�شرحية  للفنون  �ل�����ش��ارق��ة 
�لفرتة ما بن 10 و27 من يناير 
�إىل  ت��ق��دمي��ه  ي��ت��م  ب��ح��ي��ث   ،2015
�أنحاء �ملنطقة  35 �شاباً من خمتلف 
فعاليات  �ختتام  �ملقرر  جماناً. ومن 
جديدة  م�شرحية  باإنتاج  �لربنامج 
باللغتن �لعربية و�لإجنليزية حول 
ومن  �مل��ن��ط��ق��ة،  ق�����ش��اي��ا  م��ن  ق�شية 
دولة  يف  �جلمهور  �أم��ام  عر�شها  ثم 

�لإمار�ت و�أماكن �أخرى.
وي�شتقبل �لربنامج �مل�شرتكن �لتي  

18 و25  ب���ن  �أع���م���اره���م  ت�����رت�وح 
عاماً، ويتعّن عليهم تقدمي طلبات 
�ل�شرت�ك من خالل موقع �أكادميية 
على  �مل�شرح  لفنون  �لأو�شط  �ل�شرق 

www. لإنرتنت من خالل �ملوقع�
middleeasttheatre .

عرب  �لأد�ء  �ختبار�ت  وتبد�أ   .org
�شخ�شية  ل��ق��اء�ت  تليها  �لإن���رتن���ت 

من  دف����ع����ة  �أول  �خ����ت����ي����ار  ب����ه����دف 
�مل�شاركن يف �لربنامج.

�أكادميية  �إن�شاء  تاريخ  �أن  �إىل  ي�شار 
�ل�شرق �لأو�شط لفنون �مل�شرح يرجع 

•• دبي- وام:

نظمت وز�رة �لبيئة و�ملياه بالتعاون مع �لقن�شلية 
�لعامة للمملكة �لهولندية بالدولة ندوة بعنو�ن 
�لحياء  وتربية  �مل�شايد  �لتعاون مبجالت  �فاق 
�إد�رة  �ملائية ما بن �لم��ار�ت وهولند� وذل��ك يف 
�أب���ح���اث �ل��ب��ي��ئ��ة �ل��ب��ح��ري��ة ب����اأم �ل��ق��ي��وي��ن �لتابع 
ل����ل����وز�رة. ����ش���ارك يف �ل���ن���دوة ج��ام��ع��ة �لإم�����ار�ت 
وهيئة  �أبوظبي  �لبيئة  وهيئة  �ل��دول��ة  وبلديات 
ر�أ���س �خليمة ومعهد  �لبيئة و�لتنمية يف  حماية 
�ملتحدة  �لأمم  ملنظمة  �لإقليمي  و�ملكتب  م�شدر 

لالأغذية و�لزر�عة �لفاو و�ملركز �لدويل للزر�عة 
يف  �ل��زر�ع��ي��ة  للبحوث  �ل���دويل  و�مل��رك��ز  �مللحية 
�ملناطق �جلافة بالإ�شافة �ىل �شركة �ناف و�شركة 
ف�س فارم و�شركة �مار�ت �كو�تيك و�شركة �جلرف 
لالأ�شماك و�شركة ��شماك لرتبية �لأحياء �ملائية. 
�لتي  ل��ل��ج��ه��ود  ����ش��ت��ك��م��ال  �ل���ن���دوة  تنظيم  ي��اأت��ي 
و�مل���ي���اه يف �حل��ف��اظ على  �ل��ب��ي��ئ��ة  ت��ب��ذل��ه��ا وز�رة 
�لبيئة  وتنميتها وحماية  �ملائية �حلية  �ل��رو�ت 
�لبحرية و�ل�شاحلية بالإ�شافة �ىل �أهمية تعزيز 
�لندوة  وت��ه��دف  �ل���دول���ة.  يف  �ل�شمكي  �مل��خ��زون 
�إد�رة  �ل��ث��ن��ائ��ي يف جم���الت  �ل��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  �إىل 

�ملائية ما بن  م�شايد �لأ�شماك وتربية �لأحياء 
خالل  م��ن  �لهولندية  و�ململكة  �لإم����ار�ت  دول���ة 
تبادل �خلرب�ت يف جمال �د�رة �مل�شايد �ل�شمكية 
متعددة  �لقاعية  �لأ���ش��م��اك  م�شايد  و��شتد�مة 
�لأنو�ع وكذلك يف جمال تربية �لحياء �لبحرية 
وبا�شتخد�م  �ملغلقة  بالأنظمة  تربيتها  وتقنيات 
�شلطان  �شعادة  و�أف��اد  �ملياه.  �إع��ادة تدوير  �أنظمة 
علو�ن وكيل �لوز�رة �مل�شاعد لقطاع �ملو�رد �ملائية 
دولة  ب���اأن  ب��ال��وك��ال��ة  �لطبيعة  ع��ل��ى  و�مل��ح��اف��ظ��ة 
عالقاتها  تعزيز  على  د�ئ��م��ا  حري�شة  �لإم����ار�ت 
�ل���دول���ي���ة م���ع خم��ت��ل��ف �ل������دول يف �ل���ع���امل ويف 

جمالت متعددة وخا�شة يف جمال تربية �لأحياء 
�ملائية كون �لإمار�ت من �لدول �لتي تتميز ببيئة 
بحرية غنية ومتنوعة. و�أ�شاف �أن تنظيم �لندوة 
�ىل  و�شعيها  �ملتو��شلة  �ل����وز�رة  ج��ه��ود  ي��رتج��م 
تكثيف جهودها حلماية �لروة �ل�شمكية وتعزيز 
��شتد�مة قطاع �شيد �لأ�شماك يف �لدولة وتعزيز 
و�أ�شار  �ل��وط��ن��ي.  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �لأم���ن  يف  م�شاهمته 
�أحد  �أن �شناعة تربية �لأحياء �ملائية تعترب  �ىل 
�أ�شرع �لقطاعات �ملنتجة لالأغذية منو� و�أكرها 
�ل�شياق  ه��ذ�  ..ويف  �لعاملي  �لنطاق  على  �إجت���ار� 
تربية  لعمليات  �لأ���ش�����س  ب��و���ش��ع  �ل�����وز�رة  ت��ق��وم 

�ل�شرت�طات  و�شع  ع��رب  �ملائية  �لأح��ي��اء  و�إن��ت��اج 
دولة  �أن  و�أو���ش��ح  �مل�شتد�م.  لال�شتزر�ع  �لالزمة 
�لإم��ار�ت تويل �هتماما خا�شا بالبيئة �لبحرية 
و�ملحافظة على مو�ردها �لطبيعية منوها يف هذ� 
�ل�شدد مبركز �ل�شيخ خليفة لالأبحاث �لبحرية 
.. حيث �شيكون له دور ري��ادي يف جمال تطوير 
�ملائية  �لحياء  وتربية  ��شتزر�ع  تقنية  وت�شجيع 
بدولة �لإمار�ت و�ملنطقة. و�شيقوم �ملركز باإنتاج 
�لقت�شادية  �لأ���ش��م��اك  �شغار  م��ن  مالين   10
بالذكر  �جلدير  �مل�شروع.  من  �لثالثة  �ل�شنة  يف 
باأن وز�رة �لبيئة و�ملياه قد نظمت �مللتقى �لأول 

ل�شتزر�ع �لأحياء �ملائية يف �شهر نوفمرب 2013 
�لأحياء  تربية  �شناعة  يف  �ل�شتثمار  لت�شجيع 
�لأحياء  م��ز�رع  منتجات  ورف��ع  �لدولة  �ملائية يف 
�ل�شمكي  �مل��خ��زون  ع��ل��ى  �جل��ه��د  �مل��ائ��ي��ة خلف�س 
ويتم حاليا  �ل��دول��ة.  �لغذ�ئي يف  �لأم��ن  وتعزيز 
 2015 �لأو���ش��ط  �ل�شرق  �أك���و�  ملعر�س  �لإع����د�د 
 18 �إىل   16 �لفرتة من  �شيكون خ��الل  و�ل��ذي 
نخبة من  فيه  �شي�شارك  و�ل��ذي   2015 مار�س 
بتطوير  و�ملهتمن  �خل��ا���س  �لقطاع  موؤ�ش�شات 
�لأحياء  وت��رب��ي��ة  �لأ����ش���م���اك  �����ش���ت���زر�ع  ���ش��ن��اع��ة 

�ملائية. 

•• دبي -وام:

منحت كلية دبي �لتقنية للطالب �لطالب 
�ملو�طن �شعود �ل�شوياين من ق�شم علوم 
�ل��ك��م��ب��ي��وت��ر و�أن���ظ���م���ة �مل��ع��ل��وم��ات درجة 
تقنية  با�شتخد�م  ر�شالته  عن  �ملاج�شتري 
�لنقال  و�مل�شموع  �ملرئي  للتو��شل  زووم 
عرب �لإنرتنت. وحملت ر�شالة �ل�شوياين 

يف  �ملوؤ�ش�شة  بنية  م�شاهمة  قيا�س  عنو�ن 
دبي  يف  �لل��ك��رتون��ي��ة  �حل��ك��وم��ة  تطبيق 
��شتناد� �إىل منوذج بطاقة �لأد�ء �ملتو�زن 
ومتت متاق�شتها من قبل جلنة �أكادميية 
باإ�شر�ف �لدكتور فوزي بو�شالمة رئي�س 
�ملعلومات  و�أنظمة  �لكمبيوتر  ق�شم علوم 
و��شتطاع  �لتقنية للطالب.  دبي  كلية  يف 
ومناق�شة  ع��ر���س  �ل�����ش��وي��اين  �ل��ط��ال��ب 

باأ�شلوب  �لبحث  يف  ومنهجه  �أط��روح��ت��ه 
جلنة  �أم��ام  �ل�شفوي  �ل��دف��اع  �أو  �مل�شافهة 
زووم  نظام  با�شتخد�م  �لك��ادمي��ي��ن  م��ن 
�ل��ت��ي تت�شمن  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  وه����ي �خل���دم���ة 
عايل  و�شمعي  مرئي  لقاء  عقد  �إمكانية 
للم�شاركن  �لفر�شة  �تاحة  �لو�شوح مع 
و�لوثائق  �مل��ك��ت��ب  ���ش��ط��وح  ع��ل��ى  لط���الع 
ب�شفافية  �ل���ك���م���ب���ي���وت���ر  �أج�����ه�����زة  ع���ل���ى 

ومرونة. وتاألفت �للجنة �لأكادميية من 
حامت  و�لدكتور  ن�شريي  نا�شر  �لدكتور 
و�لدكتور  خ��ان  حممد  و�ل��دك��ت��ور  متيم 
فوزي بو�شالمة �لذي �أكد �أنه با�شتخد�م 
و�ملبتكرة  �ل��ن��ق��ال��ة  �ل��ت��و����ش��ل  ت��ق��ن��ي��ات 
�لتقنية  ك��ل��ي��ات  مت��ك��ن��ت  زووم  �ل�����  م��ث��ل 
باللجنة  �لت�����ش��ال  م���ن  دب���ي  �ل��ع��ل��ي��ا يف 
�لأك��ادمي��ي��ة م��ن ع���دة ك��ل��ي��ات وجامعات 

ملناق�شة ر�شالة �لطالب �شعود �ل�شوياين 
و�شط  �ملاج�شتري  �أطروحة  عر�س  �ل��ذي 
با�شتخد�م  �مل�����ش��ارك��ن  م��ن  كبري  تفاعل 
وبذلك  �ل��و���ش��وح  ع��ال��ي��ة  تقنية  و�ج��ه��ة 
على  �ل�شفر  وتكاليف  �ل��وق��ت  توفري  مت 
�لدولة.  خ��ارج  حاليا  �مل��ت��و�ج��د  �لطالب 
ون��اق�����س �ل�����ش��وي��اين يف �ط��روح��ت��ه دور 
�حلكومات  حت��ول  يف  �ملوؤ�ش�شاتية  �لبنية 

خ���دم���ات  ت����ق����دمي  �إىل  �لل����ك����رتون����ي����ة 
نظر  وجهة  م�شتعر�شا  ذكية  وتطبيقات 
�لبنية  قوة  �رتباط  حول  وتقنية  علمية 
ت��ط��ب��ي��ق �حلكومة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات��ي��ة وجن����اح 
�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف  �للكرتونية 
و�ملوؤ�شر�ت  �مل��ن��ه��ج��ي��ات  حم��ل��ال  �مل��ت��ح��دة 
لقيا�س  �مل�شتخدمة  �حلالية  �لرئي�شية 
�للكرتونية.  �حل��ك��وم��ة  تطبيق  جن���اح 

�أطروحته  نهاية  يف  �ل�شوياين  و�أو���ش��ى 
�ملاج�شتري  �أ�شا�شها درجة  �لتي منح على 
�لتقنية  كليات  من  �ملعلومات  �أنظمة  يف 
لقيا�س  م��ن��ه��ج  بتطبيق  دب���ي  يف  �ل��ع��ل��ي��ا 
يف  �لقوية  �ملوؤ�ش�شاتية  �لبنية  م�شاهمة 
�للكرتونية  �حلكومة  تطبيقات  جن��اح 
لهذه  �مل��ت��و�زن  �لد�ء  �أ�شا�س من��وذج  على 

�ملوؤ�ش�شات.

املزينة يهنئ �ساحي خلفان وم�س�ؤولني ب�سرطة دبي بنيلهم تكرميا خا�سا من جائزة حمدان بن حممد

جمل�س متعاملي الطرق ُيطِلُع وفدا من الإقامة و�س�ؤون الأجانب على اأف�سل املمار�سات 

الربنامج يدعم تطوير قدرات ال�شباب يف الفنون ال�شتعرا�شية

اأكادميية ال�سرق الأو�سط للم�سرح وم�ؤ�س�سة كيفني �سبي�سي يحددان منت�سف ال�سهر 
اجلاري اأخر م�عد ل�ستلم طلبات امل�ساركة يف ه�م جرون

البيئة واملياه تنظم ندوة افاق التعاون مبجالت امل�سايد وتربية الحياء املائية بني المارات وه�لندا

كلي���ة دب���ي للط���لب تناق����س ر�س��ال��ة ماج�ستي��ر مل�اط���ن با�ستخ����دام تقني����ة زووم 

•• دبي -الفجر:

 100 �شيكا مببلغ  دب��ي  �لمل��اين  �ل�شعودي  �مل�شت�شفى  ق��دم   
بدبي  د�ون  مل��ت��الزم��ة  �لم�����ار�ت  ل��دع��م جمعية  دره���م  �ل���ف 
�ل�شر�كة  لتعزيز  �مل�شت�شفى  بها  تقوم  �لتي  �حلملة  �إط��ار  يف 
�لد�عمة  �لن�شطة  تفعيل  مب�شوؤولية  و�ل��ق��ي��ام  �ملجتمعية 
للفئات �ملحتاجة وتقدمي بر�مج تاأهيلية لدمج �لأطفال يف 

�ملد�ر�س �لنظامية وموؤ�ش�شات �ملجتمع. 
و�شلمت �شيك �لتربع �لدكتورة رمي عثمان �ملديرة �لتنفيذية 
للم�شت�شفى �إىل �ملدير �لتنفيذي جلمعية �لإمار�ت ملتالزمة 
د�ون �ح��م��د ���ش��اه��ن خ���الل �ل���زي���ارة �ل��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا �إىل 
�لد�عمن  كافة  مع  تتعاون  �مل�شت�شفى  �ن  موؤكدة  �جلمعية 
للوطن  �ل��ع��ط��اء  �شركائنا يف  �خل��ا���ش��ة  �لح��ت��ي��اج��ات  ل���ذوي 
�بنائنا  تاأهيل  يتطلبها  �لتي  �لعالية  �لتكلفة  خا�شة يف ظل 

كاهل  ترهق  و�لتي  د�ون  متالزمة  جمعية  �ع�شاء  وبناتنا 
مثمنا  للم�شت�شفى  �جلزيل  �ل�شكر  �شاهن  وق��دم  �أ�شرهم.  
متالزمة  جمعية  منت�شبي  لتاأهيل  للجمعية  دعماً  تربعها 
�لعالقة مع �جلمعية ودعمها  د�ون، وحر�شها على توطيد 
�لدولة،  م�شتوى  على  خ��دم��ات  م��ن  تقدمه  مب��ا  ل��الرت��ق��اء 
م�شاعد�تها  لتقدمي  ب��ه  ت��ق��وم  �ل���ذي  �ل���دور  على  �أث��ن��ى  كما 

وم�شروعاتها �خلريية و�لإن�شانية د�خل �لدولة وخارجها.
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العدد  11280 بتاريخ 2014/12/13     
 اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/994  جتاري كلي                
م   جمهول حمل  م  ذ  �نترييورز  باركو  �شركة  �ملدعى عليه/1-  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي / �حمد �شنبيه لالعمال �لفنية وميثله: �حمد 
�حلاج خادم بطي �مليدور �ملهريي  نعلنكم بان �ملحكمة قررت بجل�شتها 
�خطاركم  �عاله.  �ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ 2014/12/8 يف  �ملنعقدة 
بورود تقرير �ل�شيد �خلبري �ملنتدب يف �لدعوى وقد حتددت جل�شة 
بالقاعة  �شباحا   9.30 �ل�شاعة   2014/12/24 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم 

ch2.E.22 للتعقيب على �لتقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11280 بتاريخ 2014/12/13     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/462  ا�ستئناف  جتاري      
�لطليعة  م-  م  ذ  �ملالية  للخدمات  فورت�شن  �شركة  �شده/  �مل�شتاأنف  �ىل   
لالأ�شهم و�ل�شند�ت ذ م م) �شابقا(  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف 
/�حمد عبد�هلل ح�شن �لقمي�س وميثله: علي ��شماعيل �بر�هيم �جلرمن   
قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2012/131 جتاري كلي 
بتاريخ 2014/4/8. وحددت لها جل�شه يوم �لربعاء �ملو�فق 2014/12/17 
يقت�شي  وع��ل��ي��ه   ch2.D.19 رق���م  ب��ال��ق��اع��ة  �شباحا   10.00 �ل�����ش��اع��ة 
�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم  ح�شوركم 

غيابيا . 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد  11280 بتاريخ 2014/12/13     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/832  ا�ستئناف  مدين      
بولو�س   هني   -2 �لرحمن  ف�شل  جاويد  حممد  �شدهما/  �مل�شتاأنف  �ىل   
فاديكيتال بولو�س فادكيتال جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /باك 
تكنولوجيز ) �س ذم م( وميثله: عي�شى عقيل عبد�هلل �ل�شحي قد ��شتاأنف 
ب��ال��دع��وى رق���م 2014/20 م���دين ك��ل��ي بتاريخ  �ل�����ش��ادر  �ل���ق���ر�ر/ �حل��ك��م 
�ل�شاعة  �ملو�فق 2015/1/11  2014/9/24. وحددت لها جل�شه يوم �لحد 
�و  يقت�شي ح�شوركم  وعليه   ch2.D.17 رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد  11280 بتاريخ 2014/12/13     
مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 168 /2014 نزاع تعيني خربة مدين                     
�ىل �ملتنازع ���ش��ده/1- ك��ر�ج ب��ال لل�شيار�ت جم��ه��ول  حم��ل �لق��ام��ة مبا 
�حلاج  �حمد  وميثله:  عبد�لرحمن  ب��ن  ع��ب��د�هلل  ب��ن  �شامى  �مل��ت��ن��ازع/  �ن 
خادم بطي �مليدور �ملهريي قد �قام عليك �لدعوى �ملطالبة بندب خبري 
هند�شي متخ�ش�س يف �لدعوى.   وحددت لها جل�شة يوم �لثنن �ملو�فق 
2014/12/29  �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �مل�شلح  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 �لقل.  
امل�سلح                                                  

حماكم دبي

الت�سويات الودية

العدد  11280 بتاريخ 2014/12/13     
مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 365 /2014 نزاع تعيني خربة جتاري                     
مبا  �لقامة  حمل  جمهول   �لفني  لالنتاج  جوى  �شركة  �شده/1-  �ملتنازع  �ىل 
�لدين  �شعد  وميثلها/  �لعامة-  للتجارة  �شيلك�شن  ماجيك  �شركة  �ملتنازع/  �ن 
ح�شن �شعد �لدين قد �قام عليك �لدعوى �ملطالبة بندب خبري متخ�ش�س مع 
�ل��ز�م �ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.    وح��ددت لها جل�شة 
يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/12/30  �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �مل�شلح  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 �لقل.  
امل�سلح                                                  

حماكم دبي

الت�سويات الودية

العدد  11280 بتاريخ 2014/12/13     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/591 تنفيذ عقاري
�ن  ت���اون �شنرت ماجنمنت ليمتد   جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا  �ملنفذ ���ش��ده/1-  �ىل 
بوج�شيم    �شعيد  حممد  ر��شد  وميثله:  �ل�شاله  ه��ادي  حياوى  خالد  �لتنفيذ/  طالب 
نعلنكم باحلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2011/752 عقاري كلي �ملقيد به �لتنفيذ رقم 
مبلغ  ب�شد�د  بالز�مكم  وذل���ك:   تنفيذيا  �شند�  باعتباره  عقاري  تنفيذ   )2014/591(
وقدره )540112( درهم   وت�شليمه �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة خالل 15 يوم 
�ملطالبة  تاريخ  �لقانونية بو�قع 9% �شنويا من  تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�لفائدة  من 
�لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ل�شد�د.     �لق�شائية وحتى متام 
بحقك يف ح��ال��ة ع��دم �لل��ت��ز�م ب��ال��ق��ر�ر �مل��ذك��ور خ��الل 15 ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ ن�شر هذ� 

�لعالن. 
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11280 بتاريخ 2014/12/13     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/353 تنفيذ عقاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- جمعة حممد عبيد حممد ��شبيح- ب�شفته مالك موؤ�ش�شة �لفال�شي 
للتطوير �لعقاري جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ منرية حمد عبد�هلل 
�ل�شيخ م�شاعد �لعازمي وميثله: عائ�شة حممد ح�شن طاهر     نعلنكم باحلكم �ل�شادر 
يف �لدعوى رقم 2012/610 عقاري كلي يوم �لثنن بتاريخ 2014/1/27 باعتبار�ه �شند� 
تنفيذيا وذلك : 1- ف�شخ �لعقد �ملربم بن طريف �لدعوى.   2-  بالز�مكم ب�شد�د مبلغ 
وقدره )605834( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% وت�شليمه �ىل طالب �لتنفيذ �و 
خزينة �ملحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن  �شنويا من تاريخ �ملطالبة 
�لق�شائية وحتى متام �ل�شد�د. وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك 

يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور . 
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11280 بتاريخ 2014/12/13     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/224 تنفيذ عقاري
�ن طالب  �لق��ام��ة مب��ا  ري��ف��ري� هولدجنز ليمتد جمهول حم��ل  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لتنفيذ/ �شليمان بن �شالح بن حممد بن م�شيبيح  وميثله: عبد�هلل خلفان حممد 
خلفان �ملدحاين نعلنكم باحلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/67 عقاري كلي و�ملقد 
�شند� تنفيذيا وذلك: 1- بف�شخ  باعتباره  �لتنفيذ رقم )2014/224( تنفيذ عقاري  به 
�لثانية عن  �ملدعى و�ملدعي عليها  �لدعوى و�ملربمة بن  �شند  �لبيع و�ل�شر�ء  �تفاقية 
�لوحدة حمل �لتد�عي... 2  بالز�مكم ب�شد�د مبلغ وقدره )830894( درهم وت�شليمه �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 9% �شنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى متام �ل�شد�د.     وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11280 بتاريخ 2014/12/13     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/2032 تنفيذ جتاري
�لقامة  حمل  جمهول  حمفوظ  عبد�هلل  مي�شيال  �شده/1-  �ملنفذ  �ىل 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ د�ر �لتمويل �س م ع - وميثلها: حممد عبد�هلل 
�أق��ام عليك  �لقبي�شي وميثله: ر��شد عبد�هلل علي بن ع��رب   قد  جمعة 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
فان  .وعليه  �ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  درهم �ىل طالب   )190987.00(
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11280 بتاريخ 2014/12/13     
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1941 جتاري كلي                        
�ن  �لقامة مبا   للمقاولت  جمهول حمل  �لهدى  �شركة  عليه /1-  �ملدعى  �ىل 
�ملدعى: �شركة تري�زو �ملحدودة وميثله: ر��شد حممد �شعيد بوج�شيم   قد �قام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها مببلغ   )1.023.296/92 
�لتام و�لر�شوم  �ل�شد�د  درهم( و�لفائدة بن�شبة 9% من تاريخ 2014/8/20 وحتى 
و�مل�����ش��اري��ف و�ت���ع���اب �مل��ح��ام��اة و���ش��م م��ل��ف �ل���ن���ز�ع رق����م  2013/1517 جت���اري. 
�ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة  �ملو�فق 2014/12/17  وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء 
ch2.E.22 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 �لقل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11280 بتاريخ 2014/12/13     
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/2037 جتاري كلي                        
�لقامة  م م جمهول حمل  ذ  �لن�شائية  للم�شاريع  �شت  �و  �ملدعى عليه /1-�شركة  �ىل 
م وميثله: عبد�هلل  ذم  �ملدعي /�شركة كو�لتي ل�شناعة �خلر�شانة �جلاهزة �س  �ن  مبا 
حممد توفيق �ملدين قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليهما 
بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )384.554 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
�لز�مها  مع  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �لدعوى  �قامة  تاريخ  من  �شنويا   % بو�قع  و�لفائدة 
بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 
�و  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�   ch2.E.22 بالقاعة  �س   9.30 �ل�شاعة   2014/12/25
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �يام على �لقل.  
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11280 بتاريخ 2014/12/13     
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/784 عقاري كلي                        
�ىل �ملدعى عليه /1-م�شطفى بهائي فخر �لدين �شاندر�   جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي /�شركة �يه بي بروبرتيز ليمتد  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �لق�شاء باقر�ر 
حجز �لوحدتن 4 و 12 من �مل�شروع �مل�شمى فالين�شيا بارك �لو�قع على قطعة �لر�س رقم 
دب��ي و�ل��ز�م��ه بتعوي�س  �آر بيه- 004 يف قرية �جل��ري� بامارة  �ت�س- �ف  جيه يف �شي 15- 
وقدره )1412250 درهم( و�لفائدة �لقانونية 12% مع �لق�شاء بثبوت �حقية �ملدعية بكامل 
�ملبلغ مع �لز�م �ملدعى عليه بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�شمول �حلكم بالنفاذ 
�ملعجل. وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2014/12/17 �ل�شاعة 11.00 �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 �لقل.  
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11280 بتاريخ 2014/12/13     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/902 جتاري جزئي                        
حمل  جم��ه��ول  �ل�شنع  م�شبقة  للتكنولوجيا  �ن  /1-ت��ك��ن��و  عليه  �مل��دع��ى  �ىل 
�شعيد  �شيف  ر��شد  وميثله:  ح  م  م  للبال�شتيك  /روب��ى  �ملدعي  �ن  مبا  �لقامة 
�شيف �لزبادي  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها 
مببلغ وقدره )7.192.20 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 9% وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمو �حلكم بالنفاذ �ملعجل بالكفالة. 
وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/12/23 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
ch1.A.1 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 

�لقل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابةح�شوري.  
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11280 بتاريخ 2014/12/13     
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/730 مدين كلي                        
للمقاولت جمهول حمل القامة مبا  القنديل  املدعى عليه /1-�شركة  اىل 
ان املدعي /حاجي خان حممد اقبال وميثله: على ابراهيم حممد احلمادي 
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليها مببلغ وقدره 
)5000000 درهم(  والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 
بواقع 12%  من تاريخ احلادث وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم 
 ch2.E.21 بالقاعة  �ض   9.30 ال�شاعة   2014/12/16 املوافق  الثالثاء 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11280 بتاريخ 2014/12/13     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2011/1634   جتاري كلي                              
نعلنكم  �لقامة  ليوتن كويال جبيمو  جمهول  حمل   -2 ليمتد  �ملحكوم عليه /1 -فري�س  �ىل 
�ملذكورة �عاله ل�شالح/  �لدعوى  بتاريخ 2013/9/16 يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�شتها  بان 
�لوىل  عليها  للمدعى  �حل�شوري  مبثابة  �ملحكمة  بحكمت  ليمتد  كينيا  بنك  تري�شت  د�ميوند 
و�خل�شم �ملدخل وح�شوريا للمدعى عليه �لثاين. �ول: بقبول �دخال ليوتن كويال جبيو خ�شما 
يف �لدعوى. ثانيا: برف�س �لدعوى بالن�شبة للمدعى عليه �لثاين. ثالثا: ويف مو�شوع �لدعوى 
و�لدخال بالز�م �ملدعى عليها �لوىل و�خل�شم �ملدخل بالت�شامن فيما بينكما بان يرد� للمدعى 
�لقانونية  �لفائدة  مع  درهم   3.122.614.56 �ومايعادله  �مرييكي  دولر   853.230 وق��دره  مبلغ 
بو�قع 9% �شنويا من تاريخ 2011/9/19 وحتى متام �ل�شد�د ف�شال عن �مل�شاريف ومبلغ �لف درهم 
مقابل �تعاب �ملحاماة. .حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �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  11280 بتاريخ 2014/12/13     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2011/604   جتاري كلي                              

كهم�شاند  د����س  موهن   -2 م  م  ذ  �لتجارية  كهم�شاند  -�شركة   1/ عليهم  �ملحكوم  �ىل 
كي�شكاين 3- هري�س �شند كي�شكاين جمهويل حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2014/4/29 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ بنك �مل�شرق 
�س م ع  بالز�م �خل�شم �ملدخل هري�س �شند كي�شكاين بان يوؤدي للبنك �ملدعى بالت�شامن 
باحلكم  �لدعوى  يف  عليهما  بها  �لق�شاء  �ل�شابق  و�لفو�ئد  �ملبغل  عليهما  �ملدعى  مع 
�ل�شادر يف جل�شة 2013/3/26 على �ن يلزم معهما بامل�شاريف و�لتعاب �ملبينة باحلكم 
�شالف �لبيان.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �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  11280 بتاريخ   2014/12/13     
    يف الدعوى رقم  2014/604 عقاري كلي

�نفي�شتمينت  �س م ج) جافز�( 2- �شركة  �ملدعى عليهما : 1( �شركة نيو وورل��د 
على  .بناء  طالبي  طالب  �ب��و  وميثلها  �لعقاري  للتطوير  �نرتنا�شيونال  �ملا�شة 
�لدور  �شاحب  �ملخت�س  �لهند�شي  �خلبري  بندب  �لبتد�ئية  دب��ي  حمكمة  ق��ر�ر 
�حل�شور  �مل��ذك��ورة  �لط���ر�ف  من  يرجى  �ملحكمة،  خ��رب�ء  بجدول  �ملقيدين  من 
لجتماع �خلربة يوم �لحد �ملو�فق 2014/12/21 �ل�شاعة �لثانية ع�شر و�لن�شف 
د�ئرة   B �ملبنى  �لثاين-  �لطابق   -4 �لجتماعات رقم  ) 12.30( يف غرفة  ظهر� 
�لتنمية �لقت�شادية- قرية �لعمال- بجانب دو�ر �ل�شاعة. يرجى تزويد �خلبري 

باملذكر�ت و�مل�شتند�ت �لتي توؤيد �دعاءكم.
اخلبري املهند�س/ علي احمد غافان
 فاك�س : 2030394-04 نقال/050-6969653

اعالن بالن�سر  لجتماع خربة 

العدد  11280 بتاريخ   2014/12/13     
    يف الدعوى رقم  2014/7 جتاري كلي

�شد �ملدعي عليه: علي عامر عبيد �شويد�ن �ملن�شوري �ملقامة من : بنك �لحتاد 
�لحتادية  �لقيوين  �م  مبحكمة  �شدكم  مقامة  دع���وى  ه��ن��اك  �ن  مب��ا  �ل��وط��ن��ي 
�لبتد�ئية حتت رقم 2014/7 جتاري كلي- وحيث �نه مت ندبنا خبري� يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاله فاننا وعمال باحكام قانون �لثبات ل�شنة 1992 بخ�شو�س �عمال 
�خلربة �مام �ملحاكم، ندعوكم حل�شور �جتماع خربة �و من ميثلكم قانونا و�لذي 
�ملو�فق  �لث��ن��ن  ي��وم  وذل��ك  �دن���اه  �ملو�شح  �لعنو�ن  على  مكتبنا  مقر  يف  �شيعقد 
كافة  �ح�����ش��ار  منكم  وي��رج��ى  ع�����ش��ر�،   04.00 �ل�����ش��اع��ةى  مت��ام  يف   2014/12/15

�مل�شتند�ت �ملوؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم لالجتماع.
 دبي- مركز حمرعني, مدخل رقم 8 الطابق الرابع
هاتف 2527888-04 فاك�س 04-2698876
اخلبري احل�سابي وامل�سريف: حممد �سعيد ال�سريف

اعالن اجتماع  خربة 

العدد  11280 بتاريخ   2014/12/13     
    يف الدعوى رقم  2013/442 عقاري كلي

�ىل �ملدعى عليها �لثالثة: �شركة �لعرب للتنمية �لعقارية- �شركة م�شاهمة عامة 
)�لردن( �ملدعى عليه �لر�بع/ هيثم خالد عبد�لكرمي �لدحلة ) �لردن( �ملدعى 
�لثامن/ عالء  �ملدعى عليه  عليه �خلام�س/�شركة ميادين لال�شتثمار )�لردن( 
حممود عبد�جلو�د. مبا �ن �ملدعى/كرمي مرتي قد �قام �شدكم �لدعوى �مل�شار 
�ليها عاله، وحكمت حماكم دبي �لبتد�ئية بتعين �خلبري �حل�شابي �شابح �لدور 
للنظر يف �مر على �لدعوى يرجى منكم مر�جعة مكتب �خلبري لتقدمي مالديكم 
بناية رقم )71(  �ملطينة  �شارع  ديرة  �لتايل: )دب��ي-  �لعنو�ن  من م�شتند�ت على 
مكتب رقم )12( بلوك )A( هاتف رقم 2732072-04 فاك�س رقم 04-2728968( 

وذلك خالل ��شبوع من تاريخ �لعالن.
 اخلبري املحا�سبي: عبداهلل حممد حيدر

اعالن اجتماع  خربة 

العدد  11280 بتاريخ 2014/12/13     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/1888 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شركة بيت �خلليج للمقاولت ذم م  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ خليفه عبد�هلل علي نا�شر وميثله: حميد 
غالم دروي�س �بر�هيم   قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
�ىل طالب  دره��م   )304584.00( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم 
�لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  .وعليه  �ملحكمة   خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11280 بتاريخ 2014/12/13     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2010/123 تنفيذ عقاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- كوبيل جون نيوزوف جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
بطي  خ��ادم  �حل��اج  �حمد  وميثله:  عايد  ن��ورى  حممد  �لتنفيذ/  طالب 
�مل��ي��دور �مل��ه��ريي  ق���ررت حمكمة دب��ي �لب��ت��د�ئ��ي��ة ب��ت��اري��خ 2014/12/7 
�عالنكم ل�شد�د قيمة �ملطالبة 12205560 درهم يف ملف �لتنفيذ �عاله 
�ل��ع��ق��ار: قطعة �ر�����س- �ملنطقة:  �ل��ره��ن )ن���وع  �ل��ع��ق��ار حم��ل  ب��ي��ع  و�ل 
�لعقار  م�����ش��اح��ة   120 �لر�����س  رق���م  �خل��ام�����ش��ة-  �ل�شناعية  �لق�شي�س 

1219.44 قدم مربع ( خالل 30 يوم من تاريخ �لعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11280 بتاريخ 2014/12/13     

   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/884 جتاري جزئي                               

�لقامة  حم��ل  جمهول  ن�شب  ذ�ك��ر  عي�شى  /1-ح��ن��ان  عليه  �مل��دع��ى  �ىل 
مب��ا �ن �مل��دع��ي /�ل��ت��ق��دم �ل��ذك��ي  ق��د �ق���ام عليك �ل��دع��وى ومو�شوعها 
درهم   3500 مبلغ  ب�شد�د  عليه  �مل��دع��ى  ب��ال��ز�م  �لم��ر  ب��ا���ش��د�ر  �ملطالبة 
و�لفائدة �لقانوينة بو�قع 12% من تاريخ �ل�شتحقاق �ىل تاريخ �ل�شد�د 
�ملو�فق  �لثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  و�مل�شاريف.    و�لر�شوم  �لتام 
مكلف  فانت  لذ�   ch1.A.1 بالقاعة  �س   8.30 �ل�شاعة   2014/12/23
باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11280 بتاريخ 2014/12/13     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/763 مدين كلي                                 
�ىل �ملدعى عليه /1-�شيد علي �ملجتبي �لزيدي �شيد علي حيدر �لزيدي   جمهول 
�شيد  عامر  ح وميثله:  م  م  كونيك�شينز  �ملدعي /جلوبال  �ن  �لقامة مبا  حمل 
حممد �شيد حمي رو�شن �ملرزوقي قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها دعوى 
�ملدعية و�ملدعى  �ملوؤرخة 2014/3/17 بن  �لت�شوية  �تفاقية  �شحة توقيع على 
عليه بال�شافة �لر�شوم و�مل�شروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة. حددت لها جل�شة 
يوم �لثالثاء �ملو�فق 2014/12/16 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch2.E.21 لذ� 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. ،ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11280 بتاريخ 2014/12/13     

اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2014/466 ا�سكالت جتاري

لوقف  جتارية  ��شكالت   2014/627 رق��م   �لتنفيذ  يف  ��شكال  �لق�شية:  مو�شوع 
و�شركاه  ق��ب��اين  ع�����ش��ام   : م�شت�شكل  �لع����الن:  ط��ال��ب  �لتنفيذية.  �لج�����ر�ء�ت 
للمقاولت و�ل�شيانة -�ملطلوب �عالنه �مل�شت�شكل �شده/1- بريفريد �شب�شلي�شت 
�شريف�شي�س �س ذ م م  جمهول حمل �لقامة. مو�شوع �لعالن: نعلنكم بانه قد 
بالقاعة  �شباحا   8.30 �ل�شاعة   2014/12/14 �ملو�فق  �لح��د  يوم  جل�شة  حت��ددت 
حالة  ويف  ح�شورها  عليكم  يتوجب  و�لتي  �ع��اله  �ل�شكال  يف  ch1B.6للنظر 

تخلفكم عن �حل�شور �شي�شدر قر�ر يف غيابكم مع نفاذ �ثره �لقانوين بحقكم.
رئي�س الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

�شارك يف  �ل�شعودية �جلمعة توقيف مطلوب  �لد�خلية  �علنت وز�رة 
�طالق �لنار على �شيارة تقل دبلوما�شين �ملانين يف �شرق �ململكة يف 

كانون �لثاين يناير �ملا�شي.
بلدة  يف  نار  لط��الق  تعر�شت  �لملانية  لل�شفارة  تابعة  �شيارة  وكانت 
ي��ن��اي��ر لكن  �ل��ث��اين  13 كلنو  �ل��ق��ط��ي��ف يف  �ل��ع��و�م��ي��ة يف حم��اف��ظ��ة 

�لدببوما�شين مل ي�شابا باذى.
�لعتقاد  �ىل  يدفعها  �شببا  ت��رى  ل  �نها  �ن���ذ�ك  برلن  �علنت  وق��د 

بوجود دو�فع �شيا�شية للهجوم.
و�ف��اد بيان �لد�خلية �ن ق��و�ت �لم��ن �وقفت �شامل بن عبد �هلل بن 

ح�شن برفقة �شخ�شن �خرين م�شاء �خلمي�س يف �لعو�مية.
�مل�شلح  و�ل�شطو  ن��ار  “�طالق  بتهم  مطلوب  ح�شن  بن  �ن  و����ش��اف 
وتهديد �من �هايل �لعو�مية” ف�شال عن �لهجوم على �شيارة �ل�شفارة 
�لملانية. وخالل عملية �لتوقيف، �طلق بن ح�شن �لنار على قو�ت 
باملثل ما �دى �ىل ��شابته بجروح نقل على �ثرها  �لتي ردت  �لم��ن 
توقيف  مار�س  �ذ�ر   23 يف  �علنت  �ل�شلطات  وكانت  �مل�شت�شفى.  �ىل 

�شخ�شن على عالقة بالهجوم على �لدبلوما�شين �لملانين.

�إنه تقرر حظر  �أنباء �ل�شن �جلديدة )�شينخو�( �م�س  قالت وكالة 
وغريها  و�جلنائز  �ل���زو�ج  حفالت  يف  للبالد  �لوطني  �لن�شيد  �أد�ء 
كبرية  منا�شبات  على  �شيقت�شر  و�إن��ه  �ل�شيا�شية  غري  �ملنا�شبات  من 

حمددة.
قو�عد موحدة مالئمة  لو�شع  ي�شعى  �لقر�ر  �أن  �شينخو�  و�أو�شحت 
للن�شيد �لوطني �لذي يعك�س �ل�شتقالل �لوطني و�لتحرر و�لرخاء 

وقوة �لدولة ورفاهية �ل�شعب.
ونقلت �لوكالة عن بيان للحزب �ل�شيوعي �أنه يجوز مع ذلك ترديد 
و�لتجمعات  �ملهمة  �لحتفالت  بد�ية  يف  �ملتطوعن  م�شرية  ن�شيد 
و�ملنا�شبات  �لر�شمية  �لدبلوما�شية  و�ملنا�شبات  �لعامة  �ل�شيا�شية 
�لن�شيد  ع��زف  �أي�شا  ميكن  �أن��ه  �شينخو�  و�أ���ش��اف��ت  �ملهمة.  �لدولية 
منا�شبات  يف  �أو  مبيد�ليات  �شينين  ريا�شين  ف��وز  عقب  �لوطني 

ريا�شية ينبغي فيها �ملحاربة من �أجل �لكر�مة �لوطنية وحمايتها.
�جلديدة  �لقو�عد  ينتهك  م��ن  �إىل  �ل��ل��وم  توجيه  �شيتم  �إن��ه  وق��ال��ت 
و�عادته �إىل �لطريق �لقومي. ويعود �لن�شيد �لوطني لل�شن لفرتة 

ما قبل �لثورة �ل�شيوعية عام 1949.

 
�علنت �وكر�نيا �لتي تخو�س نز�عا م�شلحا مع �لنف�شالين �ملو�لن 
وم�شاعفة  �مل�شلحة  ق��و�ت��ه��ا  ع��دي��د  �شتزيد  �ن��ه��ا  �جلمعة  ل��ل��رو���س، 
�شرق  يف  �ل�شارية  �لهدنة  رغ��م  مبرتن  �ك��ر  �لع�شكرية  ميز�نيتها 

�لبالد �لنف�شايل.
د�ئمة  تهدئة  �لتو�شل �ىل  تعيق  �لتي  �ل�شعوبات  ��شارة �ىل  لكن يف 
ني�شان  4300 قتيل منذ  �شقوط �كر من  ��شفر عن  �لذي  للنز�ع 
�بريل، مل تنطلق مفاو�شات �ل�شالم �لتي كانت مقررة هذ� �ل�شبوع 
يف مين�شك. ويف كلمة �لقاها �مام �لربملان قال وزير �لدفاع �لوكر�ين 
�ربعن �لف جندي خالل  �شي�شتدعي  �ن �جلي�س  �شتيبان بولتور�ك 
�ن��دلع �لزم��ة، وف�شال عن  2015 �ي �شعفي عدد �ملجندين قبل 

ذلك �شيتم تدريب 10500 �خرين يف �طار تعاقد.
250 �لف رجل  و�شريتفع عديد �لقو�ت �مل�شلحة �ل�شنة �ملقبلة �ىل 
تكلف  ق��و�ت  و  ج��دي��دة  وح���د�ت  و�شت�شكل  حاليا  �ل��ف   232 مقابل 
�لع�شكرية  �مليز�نية  �شتت�شاعف  �لغر�س  ول��ه��ذ�   . خا�شة  بعمليات 
ب�شكل عاجل  ب��ات على �شفري �لفال�س ويحتاج  �ل��ذي  �لبلد  ه��ذ�  يف 
�ل��دولر�ت من �مل�شاعدة �لغربية، لتبلغ خم�شن مليار  �ىل مليار�ت 
جزيرة  �شبه  رو���ش��ي��ا  �شم  �دى  وق��د  ي����ورو(.  مليار   2،4( هريفنيا 
�لقرم و�لنز�ع �لد�مي يف �شرق �وكر�نيا حيث مو�شكو متهمة بدعم 
�لنف�شالين ع�شكريا، �ىل �شل�شلة من �لنفقات �لع�شكرية يف بلد�ن 
�ل�شوفياتي طيلة ن�شف قرن  �لتي تعر�شت �ىل �لحتالل  �لبلطيق 
عند  �لرو�شي  �لع�شكري  �لن�شاط  م�شاعفة  �م��ام  �أمنها  على  خوفا 

حدودها.

عوا�صم

الريا�ص

كييف

بكني

تركيا ت�ستقبل اأول دفعة
 من مقاتلي اجلي�س احلر

•• اأنقرة-وكاالت:

نقلت م�شادر �إعالمية �شورية معار�شة، عن قيادي يف حركة حزم ، تاأكيد�ت 
باأن �أنقرة ��شتقبلت، �أول دفعة من مقاتلي �جلي�س �حلر بعد و�شولهم من 

مناطق ريف حلب.
و�أكد �مل�شدر �أن �ملقاتلن �شيتلقون تدريبات ع�شكرية ملدة �أ�شبوع يف تركيا، 
مبلغ  مقاتل  كل  نهايتها  يف  و�شيمنح  �شهر،  مل��دة  تدريبية  دورة  تلقي  قبل 
�أن وزير �خلارجية �لأمريكي جون كريي قال  2500 دولر. هذ� وُيذكر 
�إن �لوليات �ملتحدة تعمل على تاأ�شي�س قو�عد يف �ملنطقة لتدريب �ملعار�شة 

�ل�شورية �ملعتدلة.
مقاتلو  ت�شّدى  حلب،  يف  �مليد�نية  �ل��ت��ط��ور�ت  �آخ��ر  ويف  �آخ���ر،  �شعيد  على 
�ملعار�شة، ملحاولة وحدة ع�شكرية من �لقو�ت �لنظامية �لت�شلل على �إحدى 
�شرقي حلب، مكبدين  �لإن��ذ�ر�ت  �ملعار�شة يف  ت�شيطر عليها  �لتي  �لنقاط 

�إياهم خ�شائر يف �لعتاد.
و�أفادت م�شادر ميد�نية �أّن قو�ت �ملعار�شة تخو�س معارَك �شر�شة، للت�شدي 
ملحاولت قو�ت �لنظام فر�س ح�شار على مدينة حلب، وذلك بعد �شيطرتهم 

على عدة نقاط كانت �ملعار�شة ت�شيطر عليها يف منطقة �لربيج.
يف  �ل�شرقية  �ملناطق  يف  تقدماً  حتّقق  �لنظام  ق��و�ت  �أن  �مل�شادر  و�أ���ش��اف��ت 
�ملدينة، نتيجة قلة �لأ�شلحة �مل�شادة للدروع لدى مقاتلي �ملعار�شة، و�شيا�شة 

�لأر�س �ملحروقة �لتي يّتبعها طري�ن �لنظام �حلربي.
يومي  ب�شكل  تت�شاقط  �لفر�غية  و�ل�شو�ريخ  �لرب�ميل  ع�شر�ت  �أن  موؤكًد� 

على �خلطوط �لأوىل لكتائب �ملعار�شة.

ال�سلطة الفل�سطينية ت�ؤجل الرد على ا�ست�سهاد اأب� عني

الن�شور يرتاأ�ض وفدًا اىل بغداد قريبًا

اإجراءات اأردنية م�سددة ملنع دخ�ل الإرهابيني

اخلرط�م وج�با تختلفان ح�ل تر�سيم احلدودمعاريف: اإ�سابة 1620 جنديا اإ�سرائيليا خلل حرب غزة ثلثهم يعان�ن اإعاقات
�أن  �إىل  �ل�شحيفة  �أ���ش��ارت  و   . �لعقلية  �أو  �جل�شدية  �شو�ء 
 70 �لعدد �لكلي للجنود �مل�شابن يف حروب ��شر�ئيل هو 
�ألفا دون تقدمي مزيد من �لتفا�شيل لكنها �أ�شارت �إىل �أن 
�أ�شيبو� يف �حلرب �لإ�شر�ئيلية  1620 جنديا  من بينهم 
�لأخ��رية على غ��زة. و ذك��رت �أن من بن �جلنود �مل�شابن 
�أن حتدد مد�ها ..  �إعاقات دون  �ألفا يعانون من   56 نحو 
باإعاقات  �أ�شيبو�  جندي   500 بينهم  من  �أن  �إىل  م�شرية 

خالل �حلرب �لأخرية على غزة.
ولفتت �إىل �أن ميز�نية �شعبة �لتاأهيل يف �جلي�س �لإ�شر�ئيلي 
تبلغ 3.3 مليار �شيكل �إ�شر�ئيلي قر�بة 849 مليون دولر 

�أمريكي دون تو�شيح ما �إذ� كانت ميز�نية �شنوية. 

•• غزة -وام:

ك�شف تقرير �إ�شر�ئيلي �أن 1620 جنديا �إ�شر�ئيليا �أ�شيبو� 
خ���الل �حل���رب �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة ع��ل��ى غ���زة يف ���ش��ه��ري يوليو 

و�أغ�شط�س �ملا�شين ثلثهم تقريبا م�شابون باإعاقات.
تقرير  �م�����س يف  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  م��ع��اري��ف  وق��ال��ت �شحيفة 
�شهر  يف  غ��زة  يف  �أ�شيبو�  ��شر�ئيلين  جنود  ح��ول  مطول 
�أن��ه على  �ل��ردود �لأولية هي  �آن��ذ�ك كانت  يوليو �ملا�شي : 
�لأقل �لأبناء ما ز�لو� على قيد �حلياة لكن هذه �لكلمات 
�إىل  تغريت  ق��د  �حل��ي��اة  �أن  بتفهم  ف�شيئا  �شيئا  ��شتبدلت 
�لأب����د و�ل��ي��وم ي��ت��م �ل��ت��ع��ام��ل م��ع حت��دي��ات �إع����ادة �لتاأهيل 

•• رام اهلل-القد�س-وكاالت

قررت �لقيادة �لفل�شطينية تاأجيل 
�ج��ت��م��اع��ه��ا �ل����ط����ارئ �ل������ذي كان 
م��ق��رر� �م�����س م��ن �أج���ل �ل���رد على 
�لوزير  ����ش��ت�����ش��ه��اد  �إث����ر  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل 
�أبو عن على يد  �لفل�شطيني زياد 
�أثناء م�شاركته يف  جنود �لحتالل 
�جلد�ر  ���ش��د  �شلمية  �ح��ت��ج��اج��ات 

�لعازل �شمال �ل�شفة �لغربية .
ي��وم �لأحد  �إىل  وت��اأج��ل �لج��ت��م��اع 
�شيا�شية  م�شادر  ورج��ح��ت  �ملقبل، 
�لتاأجيل  ي���ك���ون  �أن  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
�لعز�ء  م��ر����ش��م  �ن��ت��ه��اء  ح���ن  �إىل 
�أب�����و عن،  �ل����وزي����ر  ����ش��ت�����ش��ه��اد  يف 
ومو��شلة �مل�شاور�ت ب�شاأن �لقر�ر�ت 

�ملتوقع �تخاذها.
�لقيادة  د�خ���ل  �ملناق�شات  وت��رتك��ز 
�لتوقيع على معاهدة  على م�شاألة 
�ملحكمة  ب��اإن�����ش��اء  �خل��ا���ش��ة  روم����ا 
�جل���ن���ائ���ي���ة �ل�����دول�����ي�����ة، وحت���دي���د 
�إ�شر�ئيل  م��ع  �مل�شتقبلية  �لعالقة 

مبا فيها وقف �لتن�شيق �لأمني.
قد  �لفل�شطينية  �حلكومة  وكانت 
�مل�شوؤولية  كامل  �إ�شر�ئيل  حّملت 
�أب����و ع���ن، م�شرية  ع���ن ����ش��ت�����ش��ه��اد 
�أن نتائج ت�شريح جثة �ل�شهيد  �إىل 
تعر�شه  ن��ت��ي��ج��ة  �ل����وف����اة  �أث���ب���ت���ت 
لل�شرب من قبل جنود �لحتالل.

�لعديل  �لطب  معهد  مدير  وق��ال 
�إن  �ل��ع��ال��ول  ���ش��اب��ر  �لفل�شطيني 
خمتلفة  بكدمات  �أ�شيب  عن  �أب��و 
�أحد  ون��زي��ف يف  و�لعنق  �ل��وج��ه  يف 

�شر�ين �لقلب.
�أبو عن �أم�س يف موكب  وقد �ُشيع 
�لرئا�شة  �نطلق من مقر  ع�شكري 
يف  �ل���رى  ووري  حيث  �هلل  ر�م  يف 
�لغربية.  بال�شفة  �ل��ب��رية  م��ق��ربة 
وطالب م�شيعو �ل�شهيد يف �جلنازة 
�حلا�شدة  و�ل��ر���ش��م��ي��ة  �ل�����ش��ع��ب��ي��ة 

ب�شرورة حما�شبة �لقتلة.
ويف �إطار ردود �لفعل على ��شت�شهاد 
�أبو عن تلقى �لرئي�س �لفل�شطيني 
من  تعزية  ر�شائل  عبا�س  حممود 
�لعديد من �ل��دول، كان من بينها 
ر���ش��ال��ة م��ن ن��ظ��ريه �ل��رتك��ي طيب 

�أ�شيب  �أولد،  لثالثة  �أب  حنوين، 
�إث��ر �شقوط  ب��ج��روح خطرية ج��د� 
ق��ذي��ف��ة ه���اون ع��ل��ى جم��م��وع��ة من 
ب��ئ��ريي ما  ق��رب كيبوت�س  �جل��ن��ود 

�أدى �إىل مقتل 4 جنود .
وق����ال����ت �ل�����ش��ح��ي��ف��ة �أُخ���������رج من 
�أن  ب��ع��د  �لأرب���ع���اء  ي���وم  �مل�شت�شفى 
ع��م��ل��ي��ات جر�حية   4 ل���ه  �أج���ري���ت 
وع��م��ل��ي��ة �إع�����ادة ت��اأه��ي��ل ط��وي��ل��ة يف 
جنوبي  يف  �ل��ط��ب��ي  ���ش��ي��ب��ا  م���رك���ز 

�إ�شر�ئيل.
وق���ال ح��ن��وين و���ش��ع��ي ك���ان �شعبا 
و�أن����ا مم��نت ج���د� ل��الأط��ب��اء ولكن 
تتطلب  �لآن  �حل��ي��اة  �إىل  �ل���ع���ودة 

كالم �أقل وعمل �أكر .
28 من  يوم  قال يف  �إ�شابته  وعن 
يوليو  متوز جل�شنا جمموعة من 
�شحن  �إع���ادة  على  وعملنا  �جل��ن��ود 
حتذير  �أي  وب��دن  �لنقالة  هو�تفنا 
وحطمت  علينا  �ل�����ش��اروخ  ���ش��ق��ط 
و�شربت  ي����دي  �ل�����ش��ظ��اي��ا  �إح�����دى 

�شرياين �لرئي�شي .
�شوروكا،  م�شت�شفى  �إىل  نقله  مت 
3 عمليات خالل  حيث �أجريت له 
�أ�شبوعن ومن ثم جرى نقله �إىل 
م�شت�شفى تل ه�شومري حيث خ�شع 
��شتمرت  معقدة  جر�حية  لعملية 
12 �شاعة، و�أخري� جرى نقله �إىل 
�مل�شت�شفى،  يف  �لتاأهيل  �إع��ادة  ق�شم 
ولكنه حتى �لآن ل ي�شتخدم �شوى 

يد و�حدة.
�أن ين�شى  �إنه يريد  ويقول حنوين 
ب��ع�����س �ل�����ش��ور �ل�����ش��ع��ب��ة �ل��ت��ي ما 

ز�لت تطارده منذ يوم �إ�شابته .
و�أ�شاف كل ما �أري��ده هو �أن �أن�شاه 
ب��ال��ك��ام��ل، ل��ق��د ك���ان ح��ادث��ا �شعبا 
وكنت  ك��ل��ه،  و�شمعته  ر�أي��ت��ه  لقد   ،
و�شلت  �أن  �إىل  �ل��ك��ام��ل  وع��ي��ي  يف 
�أن  ق���ب���ل  �ل�����ط�����و�رئ،  غ���رف���ة  �إىل 
من  م��ع  �أجل�س  كنت  �حل���ادث  يقع 
قتلو�، كنا ن�شرب �شويا، ��شتمر�ري 
بذلك  �أفكر  �أنا  باحلياة هو هدية، 
ز�لت  �حل��ادث يوميا، وجوههم ما 
�أمامي ولي�س من �ل�شهل �لتعاي�س 
تكون  �أن  �أمت���ن���ى  و�أن������ا  ذل����ك  م���ع 

ذ�كرتي �أق�شر

تقرير  ق�����ال  �آخ��������ر،  ج���ان���ب  م����ن   
جنديا   1620 �إن  �إ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي، 
�حلرب  خ��الل  �أ�شيبو�  �إ�شر�ئيليا 
�شهري  يف  غ��زة  على  �لإ�شر�ئيلية 
ي���ول���ي���و  مت������وز، و�أغ�������ش���ط�������س �آب 
تقريبا  ث��ل��ث��ه��م  ن��ح��و  �مل���ا����ش���ي���ن، 

�إ�شيبو� باإعاقات.
وق�������ال�������ت �����ش����ح����ي����ف����ة م����ع����اري����ف 
�لإ�شر�ئيلية يف تقرير مطول حول 
جنود �أ�شيبو� يف غزة يف �شهر يوليو  
�لردود  كانت  �آن��ذ�ك  �ملا�شي،  متوز 
�لأول���ي���ة ه��ي �أن���ه ع��ل��ى �لأق����ل فاإن 
ز�ل���و� على قيد �حلياة  �لأب��ن��اء م��ا 
ولكن هذه �لكلمات ��شتبدلت �شيئا 
ف�شيئا بتفهم �أن �حلياة قد تغريت 
�لتعامل  ي��ت��م  و�ل���ي���وم  �لأب�����د،  �إىل 
�شو�ء  �لتاأهيل  �إع���ادة  م��ع حت��دي��ات 

�جل�شدية �أو �لعقلية .
�لعدد  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  و�أ���ش��ارت 
 70 ه��و  �مل�����ش��اب��ن  �ل��ك��ل��ي للجنود 
من  م�����زي�����د�  ت����ق����دمي  دون  �أل�����ف�����ا 
�أن  �إىل  �أ���ش��ارت  ولكنها  �لتفا�شيل، 
من بينهم 1620 جنديا �أ�شيبو� 
يف �حل���رب �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة �لأخ���رية 

على غزة.

رج����ب �أردوغ���������ان �ل�����ذي ع���رب عن 
�إىل جانب  �لرتكي  �ل�شعب  وق��وف 
يح�شل  حتى  �لفل�شطيني  �ل�شعب 
�ل�شيادة  ذ�ت  �مل�شتقلة  دولته  على 

وعا�شمتها �لقد�س.
و�أد�ن جمل�س �لنو�ب �لأردين قتل 
ق���و�ت �لح��ت��الل ل��ل��وزي��ر �أب���و عن 
و�ع��ت��ربه ج��رمي��ة ن��ك��ر�ء، وطالب 
�لأمن  وجمل�س  �ل���دويل  �ملجتمع 
�لإ�شر�ئيلي  �لتغول  بلجم  �ل��دويل 
و�ل����ع����م����ل ع���ل���ى �إق�����ام�����ة �ل����دول����ة 

�لفل�شطينية.
�لكويتي  �لأم���ة  جمل�س  �أد�ن  كما 
�أب��و عن و�عتربه  )�ل��ربمل��ان( قتل 

جرمية وح�شية .
�لدول  من جهتها، طالبت جامعة 
ب����اإج����ر�ء حت��ق��ي��ق فوري  �ل��ع��رب��ي��ة 
ملالحقة كل �لذين حر�شو� ونفذو� 

عملية �غتيال �ل�شهيد �أبو عن.
�إدر�ج  ع��زم��ه��ا  �جل��ام��ع��ة  و�أع��ل��ن��ت 
�مللف  �إىل  ع��ن  �أب��و  �غتيال  ق�شية 
�ل����ذي ي��ت��م �إع�����د�ده ل��ت��ق��دمي��ه �إىل 
حول  �ل��دول��ي��ة  �جلنائية  �ملحكمة 
�لإ�شر�ئيلية  �جل����ر�ئ����م  جم���م���ل 

�ملرتكبة �شد �ل�شعب �لفل�شطيني.

�جل����ن����ود  ب�����ن  م�����ن  �أن  وذك����������رت 
يعانون  �أل��ف��ا   56 ث��م��ة  �مل�����ش��اب��ن، 
�أن حت��دد مد�ها،  �إع��اق��ات دون  من 
 500 بينهم  م��ن  �أن  �إىل  م�شرية 
ج��ن��دي �أ���ش��ي��ب��و� ب���اإع���اق���ات خالل 

�حلرب �لأخرية على غزة.
�شعبة  م��ي��ز�ن��ي��ة  �أن  �إىل  ول��ف��ت��ت 
�لإ�شر�ئيلي  �جل��ي�����س  يف  �ل��ت��اأه��ي��ل 
�إ�شر�ئيلي  �شيقل  مليار   3.3 تبلغ 
دولر  م���ل���ي���ون   849 )ق������ر�ب������ة 
�إذ�  م��ا  �إذ�  تو�شيح  دون  �أم��ري��ك��ي( 
ك��ان��ت م��ي��ز�ن��ي��ة ���ش��ن��وي��ة.  ومعلوم 
من  �لعديد  خا�شت  �إ�شر�ئيل،  �أن 
�حل������روب ���ش��د �ل���ع���رب م��ن��ذ عام 

.1948
ونقلت �ل�شحيفة �شهاد�ت 3 جنود 
�أ�شيبو� خالل �حلرب  �إ�شر�ئيلين 

�لأخرية على غزة.
ليوؤر يلن، 22 عاما من كيبوت�س 
يحتفظ  �أن�����ه  �إىل  �أ����ش���ار  ب���ئ���ريي، 
ب��ت��ذك��ار م��ن �ل��ق��ت��ال يف ق��ط��اع غزة 
وه���ي ر���ش��ا���ش��ة م��ا ز�ل���ت يف رجله 
م�شلحون  عليه  �أطلقها  �لي�شرى 

من حركة حما�س .
وقال مبت�شما لن �أُترك �أبد� وحيد� 

و�أ�شاف  �لر�شا�شة،  �إىل  �إ���ش��ارة  يف 
ما هو مهم هو �أن �لدماغ يعمل .

منذ  تاأهيلي  لعالج  يلن  ويخ�شع 
���ش��ه��ر ون�����ش��ف �ل�����ش��ه��ر وه���و يحلم 
�ل����وح����دة  ل���ل���خ���دم���ة يف  ب����ال����ع����ودة 

�خلا�شة �لتي كان يخدم فيها.
قطاع  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  وت��ل��ف��ت 
فهو  يلن  على  بغريب  لي�س  غ��زة 
��شكول،  رئي�س جمل�س حملي  �بن 
جنوبي  غ������زة  ل���ق���ط���اع  �مل�����ح�����اذي 

�إ�شر�ئيل، حاييم يلن.
�أنه �أ�شيب يف 22  و�أ�شار يلن �إىل 
يف  �ل�شجاعية  ���ش��رق  مت���وز  ي��ول��ي��و 

غزة.
�لتي  �مل����ن����اط����ق  م����ن  ه������ذه  وق�������ال 
تتو�جد فيها مقار قياد�ت حما�س، 
��شتمر �لقتال 5 �شاعات مت خاللها 
�إطالق كميات كبرية من �لر�شا�س 
�لإرهابين،  ع�����ش��ر�ت  م���ن  ع��ل��ي��ن��ا 
ويف  مفاجاأتنا،  د�ئما  ح��اول��و�  لقد 
�جل��زء �لأخ��ري حاولنا منع هجوم 
ر�شا�شة  فاأ�شابتني  �لأن��ف��اق  عرب 
كال�شينكوف  بندقية  م��ن  �أطلقت 

من �شطح �ملباين �لعالية .
�إ�شابة  رجليه  بكلتا  يلن  �أ���ش��ي��ب 
نقله  ذل��ك، مت  �ثر  مبا�شرة، وعلى 
م�شت�شفى  �إىل  عمودية  ط��ائ��رة  يف 
، جنوبي  �ل�����ش��ب��ع  ب��ئ��ر  ���ش��وروك��ا يف 

�إ�شر�ئيل.
يف  منزله  �إىل  عاد  �أ�شبوعن  وبعد 
بئريي ولكن وعلى مدى 6 �أ�شابيع 

��شتخدم يلن �لكر�شي �ملتحرك .
و�ل�����ي�����وم، ي���ذه���ب ي���ل���ن 4 م����ر�ت 
�أ�شبوعيا �إىل مركز تاأهيل بالعالج 
جنوبي  �ل��ن��ق��ب،  ���ش��ع��ار  يف  �مل���ائ���ي 
�لعالج  ي��ت��ل��ق��ى  ح��ي��ث  �إ����ش���ر�ئ���ي���ل، 

�لطبي مبا ي�شمل �ل�شباحة.
عاما   47 ح���ن���وين،  �����ش����اوؤول  �أم�����ا 
�إ�شر�ئيل،  �شمايل  يف  �لعفولة  من 
ف����ق����د وع�������د ن���ف�������ش���ه ب���������اأن ت���ك���ون 
�ل�شم   ، �ل�����ش��ام��د  �جل���رف  عملية 
�لإ�شر�ئيلي للحرب على غزة، هي 
فيها �شمن  ي�شارك  �لتي  �لأخ��رية 
ج��ن��ود �لح��ت��ي��اط، ول��ك��ن��ه مل يكن 
�إىل  ي��ع��ود  ل��ن  �أن���ه  �آن�����ذ�ك  يتخيل 

منزله كما كان.

•• اخلرطوم-وكاالت:

�ل�شود�ن  ب��ن  �حل���دود  لرت�شيم  �مل�شرتكة  �لفنية  �للجنة  �إن  ���ش��ود�ين،  م�شوؤول  ق��ال 
وجنوب �ل�شود�ن، �ختلفت حول نقطة �لنطالق خلط تر�شيم �حلدود �مل�شرتكة بن 
�لبلدين. و�ختتمت بالعا�شمة �ل�شود�نية �خلرطوم، م�شاء �م�س �لأول �جتماع �للجنة 
و�نطلق  �جل��ان��ب��ن،  م��ن  م�شوؤولن  ت�شم  و�ل��ت��ي  �حل���دود  لرت�شيم  �مل�شرتكة  �لفنية 
�لأحد �ملا�شي، لو�شع خارطة طريق لرت�شيم �حلدود �ملختلف حولها، تنفيذ�ً لتفاق 
و�أو�شح رئي�س جلنة  �لتعاون �ل�شامل �ملربم بن �لبلدين يف �شبتمرب �أيلول 2012. 
تر�شيم �حلدود من جانب �ل�شود�ن، عبد �هلل �ل�شادق عبد �هلل، يف ت�شريحات �شحفية 
�خلمي�س، �أن �للجنة �مل�شرتكة لرت�شيم �حلدود بن �لبلدين �ختلفت حول م�شاألة من 

�أين يبد�أ خط �لرت�شيم من �ل�شرق �أم �لغرب .
�أكرب كتلة من �ملناطق  ويرجع �لختالف حول نقطة �لبد�ية لعملية �لرت�شيم كون 

�ملنطقة  �أن  �حل��دود، بجانب  �لغربية على  تقع يف �جلهة  �لبلدين  �ملتنازع عليها بن 
�لغربية تتو�جد عليها قو�ت زعيم �ملتمردين بدولة جنوب �ل�شود�ن ريك م�شار، ح�شب 

مر��شل �لأنا�شول.
�لرت�شيم،  لتمويل عملية  �إن�شاء �شندوق م�شرتك  �للجنة على  �تفاق  �إىل  �أ�شار  لكنه 
و�لطلب �مل�شرتك �إىل �ملانحن لتمويل عملية �لرت�شيم، وتقدمي �لدعم �لفني للجنة 
بن  منا�شفة  ع�شو�ً،   80 من  يتكون  م�شرتك  فني  فريق  ت�شكيل  بجانب  �مل�شرتكة، 

�لبلدين.
�ل�شود�ن  جنوب  دولة  بعا�شمة  �شيعقد  �مل�شرتكة  للجنة  �لقادم  �لجتماع  �أن  و�أو�شح 

جوبا )مل يحدد موعده( ملناق�شة نقاط �لختالف بن �لبلدين.
بال�شود�ن، حممود كان، يف ت�شريحات  �لأفريقي  �ت�شال �لحت��اد  وقال رئي�س مكتب 
�لهدف  �ل�شود�ن  �ل�شود�ن وجنوب  تر�شيم �حلدود بن  �إن  �ملا�شي،  �لثالثاء  �شحفية 

منه ف�س �لنز�عات وحل �مل�شاكل �مل�شرتكة باحلدود بن �لبلدين.

بلديهما، و�لعالقات �لثنائية، و�شبل تعزيزها يف خمتلف 
�شتتناول  كما  �مل�شرتكة،  �مل�شالح  ي��خ��دم  مب��ا  �مل��ج��الت 
�ملباحثات �جلهود �لإقليمية و�لدولية ملحاربة �لإرهاب.

�ملا�شي،  م��ار���س  �آذ�ر   يف  ب��غ��د�د  ز�ر  �أن  للن�شور  و�شبق 

•• بغداد-وكاالت:

�لأردنية،  �مل�شلحة  �لقو�ت  با�شم  �لر�شمي  �لناطق  �أك��د 
�لعقيد ممدوح �لعامري، على �أنه جرى فر�س �إجر�ء�ت 
�أم��ن��ي��ة م�����ش��ددة ع��ل��ى �مل��ع��اب��ر �حل����دودي����ة، مل��ن��ع دخول 

�لإرهابين �إىل �أر��شي �ململكة.
وقال �لعامري �إن هذ� �لأمر معمول به من قبل �أجهزة 
�ملطار�ت و�ملعابر �لربية و�لبحرية،  �ملخت�شة يف  �لأمن 
�لقو�نن  تكفله  لالجئن  �مل�شيفة  ل��ل��دول��ة  ح��ق  وه��و 

�ملحلية و�لدولية . 
و�أ����ش���ار �إىل �أن����ه م��ن ح��ق ك��ل دول����ة �ت��خ��اذ �لإج������ر�ء�ت 
�ملقيمن على  و�أم��ن  و�أم��ن مو�طنيها  �أمنها  �لتي تكفل 
�أر��شيها، عند غياب �لأمن و�لنظام يف �جلهة �ملقابلة ، 

بح�شب وكالة �لأنباء �لأردنية �لر�شمية )برت�(.
و�جبها  ت��اأدي��ة  يف  م�شتمرة  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �أن  و�أك���د 
�ل�شورين،  �لالجئن  با�شتقبال  و�لأخالقي  �لإن�شاين 
45، على طول  وع��دده��ا  �ملنت�شرة  �ل��ع��ب��ور  ن��ق��اط  ع��رب 

�ل�شريط �حلدودي مع �شوريا . 

و�أ�شاف �أنه عند عبور �لالجئن يتم �لتاأكد من �أور�قهم 
لتزويد  �لأ���ش��م��اء،  وت�شجيل  منها  و�لتحقق  �لثبوتية 
�جلهات �ملعنية ب�شوؤون �لإغاثة و�لالجئن مبا حتتاجه 

من معلومات . 
�ألفا   530 ��شتقبلت  �حل����دود  ح��ر���س  ق���و�ت  �أن  وب���ن 
و67 لجئا منذ بد�ية �لأزمة يف �شوريا، فيما بلغ عدد 
�أ�شخا�س،   206 و  �آلف  �شبعة  و�جل��رح��ى  �مل�����ش��اب��ن 
�لعدد  بينما جت��اوز  �أطفال،  �م��ر�أة، وخم�شة   11 بينهم 
مليون   1.4 �ململكة  يف  �ل�شورين  لالجئن  �لإج��م��ايل 

لجئ . 
�إىل �شوريا  �أي جريح  �إع��ادة  �أن��ه مل يتم  و�أك��د �لعامري 
م�����ش��اب��ا خالل   44 �إدخ������ال  ج����رى  �أن����ه  �إىل  م�����ش��ري�   ،

�لأ�شبوعن �ملا�شين .
�ىل ذلك، يزور رئي�س �حلكومة �لأردنية، �لدكتور عبد 
�هلل �لن�شور، مرتئ�شا وفد� وز�ريا، �لعر�ق، خالل �لأيام 

�لقليلة �ملقبلة.
�لعر�قي،  نظريه  مع  �ل��زي��ارة  خ��الل  �لن�شور  و�شيبحث 
بن  �مل�شرتك  �له��ت��م��ام  ذ�ت  �لق�شايا  �ل��ع��ب��ادي،  حيدر 

�أنبوب  متديد  ب�شاأن  �تفاقات  �لزيارة  تلك  خالل  ووقع 
ب�شكك  و�ل��ع��ر�ق  �لأردن  ورب��ط  �لعقبة،   � �لب�شرة  نفط 
حكومة  عهد  يف  تعطلت  �مل�شاريع  تلك  لكن  ح��دي��دي��ة، 

نوري �ملالكي.

العرتافات الأوروبية.. هل تف�سي اإىل دولة فل�سطينية؟
�لربملان �لإيرلندي. �إز�ء ذلك، قوبلت هذه �لعرت�فات با�شتنكار �إ�شر�ئيلي 
ر�شمي، و�عتبارها تعطيال مل�شار �ملفاو�شات و��شتباقا لنتائجه �لتي، بح�شب 
مع  �مل�شرتكة  �لتفاهمات  بعد  �إل  تتحقق  لن  �لإ�شر�ئيلية،  �لنظر  وجهة 
�لفعل  ردود  �لإ�شر�ئيلي لالعرت�فات مع  �لرف�س  وتطابق  �لفل�شطينين. 
و�تهام  للقر�ر�ت  و��شنطن  رف�س  نطاق  يف  �أي�شا،  د�رت،  �لتي  �لأمريكية 
�أن  �لربملانات بالتعجل يف �لع��رت�ف و�أن��ه �شابق لأو�ن��ه. ويعترب �ملحللون، 
�لعرت�فات �لأوروبية بدولة فل�شطن بديل �شيا�شي مو�شوعي لطول �أمد 
فر�غ �ملفاو�شات بن �جلانبن �لفل�شطيني و�لإ�شر�ئيلي تفاديا لن�شوب نز�ع 
على �شكل �نتفا�شة ثالثة وب�شورة �أ�شد، ما يوؤدي �إىل زيادة �ل�شطر�ب يف 
�ملنطقة، �لأمر �لذي يزيد من تعقيد�ت �مللفات �لعالقة، ويف مقدمتها ملفا 
�لوليات  نظرة  بخالف  �أن��ه  �ملحللون  وي��رى  �ل�شورية.  و�حل��رب  �لإره���اب 
�ملتحدة لال�شطر�بات يف �ملنطقة �لعربية، و�لتي تنح�شر يف قلق و��شنطن 
مبا�شر  �ملنطقة كمهدد  �إىل غليان  تنظر  �أورورب��ا  ف��اإن  �إ�شر�ئيل،  �من  على 

لأمنها �لقومي بحكم �ملوقع �جلغر�يف �لقريب منها.
م�شارها حت�شن جمتمعاتها،  �لأوروب��ي��ة يف  �ل��دول  �أن  �ملحللون،  ي��رى  كما 

•• عوا�صم-وكاالت:

�لعرت�فات  ت�����و�يَل  حم��ل��ل��ون  ي���ق���ر�أ 
�ل����رم����زي����ة ب����دول����ة ف��ل�����ش��ط��ن، من 
ب�شورة  �لأوروب��ي��ة،  �لربملانات  بع�س 

�لوقت  يف  لكنهم  �لفل�شطينين،  على  �ملعنوي  �لتاأثري  حيث  من  �إيجابية 
قيام  على  مبا�شرة  نتائج  �لع��رت�ف��ات  لهذه  يكون  �أن  ي�شتبعدون  نف�شه، 
�لربملانات  �عرت�فات  �أن  �ملحللون،  ويرى  �ل�شيادة.  كاملة  فل�شطينية  دولة 
�لأوروبية، ياأتي يف �شياق ��شتجابة �شيا�شية ت�شعى خللق حالة جديدة من 
�لتو�زن يف تعاطيها مع �لق�شية �لفل�شطينية، معتربين �أن دو�ئر �لقر�ر يف 
�أوروبا تتخذ هذ� �مل�شار �جلديد بالنظر �إىل �لتطور�ت �لإقليمية �ملت�شارعة 
�أن  فل�شطن،  بدولة  �لع��رت�ف  ويعني  �لعامل.  توتر� يف  �لأ�شد  �ملنطقة  يف 
تدخل يف �لأمم �ملتحدة وت�شبح ع�شو�ً فيها مثل باقي دول �لعامل، وت�شم 
فيها  �لتي  �ل�شرقية  )و�لقد�س  �لغربية  �ل�شفة  �ملقرتحة  فل�شطن  دول��ة 
�مل�شجد �لأق�����ش��ى( وق��ط��اع غ���زة.  و�شهد �ل��ع��ام �جل���اري، �ع��رت�ف��ات رمزية 
�عرتفت  �أن  بعد  �لأوروب��ي��ة،  �ل��ربمل��ان��ات  بع�س  قبل  م��ن  بفل�شطن  كثرية 
�ل�شويد كحكومة بدولة فل�شطن، يف 30 �أكتوبر 2014 لتكون �أول دولة 
�أوروبية تقوم بذلك، ثم تلتها �لعرت�فات �لرمزية �أول من جمل�س �لعموم 
�لربيطاين ثم تبعه جمل�س �لنو�ب �لإ�شباين، و�لربملان �لفرن�شي ثم �خري� 

وت�����ع�����زز �أو���������ش�������ر �ل�����ع�����الق�����ات بن 
و�ملو�طنن  �لأ���ش��ل��ي��ن  م��و�ط��ن��ي��ه��ا 
و�مل�شلمة،  �لعربية  �لأ�شول  ذوي  من 
و�ل��ت��ي ت��ع��اين، يف �لأ���ش��ل، م��ن �شعور 
بالتفرقة �لعن�شرية، و�لنظرة �ملكر�شة عنهم �لتي تربط جذورهم ودينهم 
و�لعرب  �مل�شلمن  �لأوروب���ي���ن  م��ن  �لآلف  �أجل���ا  �ل���ذي  �لأم���ر  ب���الإره���اب، 
ينخرطون يف �جلماعات �لتكفريية، كردة فعل على �لعن�شرية �أو ما يرونه 

من حتيز من حكومات بالدهم لإ�شر�ئيل.
�لأوربية جتاه  �ل�شيا�شة �خلارجية للدول  �ملقابل، يربط حمللون تغري  يف 
�لق�شية �لفل�شطينية بتنامي تاأثري ونفوذ �جلاليات �لعربية و�لإ�شالمية، 

�لتي يبلغ تعد�دها قر�بة �خلم�شن مليونا. 
ويلفت �ملحللون، �إىل �أن �شعي �لنخبة �ملثقفة يف هذه �جلاليات �إىل �متالك 
�حلمل  ���ش��ورة  تهاُفت  معه  ت��ز�م��ن  و�لفنية،  و�لثقافية  �ل�شيا�شية  �ملنابر 
يف  �لوح�شية  مبمار�شاتها  و�شقطت  �إ�شر�ئيل  تدعيها  ظلت  �ل��ذي  �ل��ودي��ع 
يف  و�لقمعية  �ل�شتيطانية  �ملمار�شات  وباقي   2014 �لأخ��رية  غ��زة  ح��رب 

�لأر��شي �لفل�شطينية �ملحتلة.
وتوؤكد تقارير ��شتخبار�تية �أن فظائع جي�س �لحتالل يف �حلرب �لإ�شر�ئيلية 
على غزة �لعام �جلاري، كانت ور�ء �لكثري من �لتحول �ل�شيا�شي �لذي �شار 

ير�شم �شكال جديد� لعالقة �لدول �لأوروبية بالق�شية �لفل�شطينية. 
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العبادي يجرد املالكي من طائرة خا�سة
•• بغداد-وكاالت:

�أعلنت �لأمانة �لعامة ملجل�س �لوزر�ء �لعر�قي 
عن قر�ر حيدر �لعبادي لنقل ملكية �لطائرة 
�ل�شابق  �ل���وزر�ء  برئي�س  �خلا�شة  �لرئا�شية 
�جلوية  �خلطوط  �شركة  �إىل  �ملالكي  ن��وري 

�لعر�قية.
وب��ي��ن��ت وث��ي��ق��ة ����ش���ادرة ع���ن �أم���ان���ة جمل�س 
�لوزر�ء  لرئا�شة  �لعامة  �لمانة  �أن  �ل��وزر�ء، 
�لإج��������ر�ء�ت  ب���ات���خ���اذ  �ل��ن��ق��ل  وز�رة  ت���وج���ه 
�ل���وزر�ء  رئي�س  ط��ائ��رة  لت�شجيل  �لقانونية 

���ش��رك��ة �خلطوط  ب��ا���ش��م  �مل���ال���ك���ي  �ل�����ش��اب��ق 
ذوي  م��ن  جلنة  وت�شكيل  �لعر�قية،  �جل��وي��ة 
على  �لك�شف  لإج��ر�ء  و�لخت�شا�س  �خل��ربة 
كيفية  وبيان  حالها،  و�ق��ع  وتثبيت  �لطائرة 

�لت�شرف بها .
يف غ�����ش��ون ذل���ك، �أو����ش���ح م�����ش��در مطلع يف 
وز�رة �لنقل �أن �لوز�رة كانت خاطبت مكتب 
نائب رئي�س �جلمهورية نوري �ملالكي لت�شليم 
�لطائرة �ىل وز�رة �لنقل، �إل �أن مكتب �ملالكي 
م�شجلة  �ل��ط��ائ��رة  �أن  باعتبار  ذل���ك،  رف�����س 

با�شم نوري �ملالكي .

و�أ�شار �مل�شدر �إىل �أن �لطائرة ت�شلمها �ملالكي 
وهي  �إي��ر�ن،  من  للوزر�ء  رئي�شاً  كان  عندما 
و�إحدى  �أ�شال،  �لعر�ق  لدولة  تابعة  طائرة 
�لطائر�ت �لتي هبطت يف �لأر��شي �لإير�نية 

�إبان حرب �خلليج عام 1991.
وت���اب���ع �مل�����ش��در، �أن �ل������وز�رة ����ش��ط��رت �ىل 
�ل���������وزر�ء ل�شم  خم���اط���ب���ة �م����ان����ة جم��ل�����س 
�لطائرة �ىل ملكية �شركة �خلطوط �جلوية 
�لعر�قية، �لتي حتتاج �ىل ع�شر�ت �لطائر�ت 
من  �ل�شفر  على  �ملتز�يد  �لقبال  ل�شتيعاب 

و�إىل بغد�د.

نزوح اأكرث من 160 األف م�سيحي من نين�ى

الأردن ينفي اإعادة جرحى �س�ريني اإىل بلدهم

•• كربالء-بغداد-وكاالت:

�مل�شتوى  رفيع  �أمني  م�شدر  �أف��اد 
تتعر�شت  ك��رب��الء  حمافظة  ب���اأن 
�لقذ�ئف  بع�شر�ت  عنيف  لق�شف 
�شخ�س  وقتل  �ملدينة.  خ��ارج  من 
�شقوط  يف  بجروح  �ربعة  و��شيب 
ه���اون على غ��رب مدينة  ق��ذ�ئ��ف 
كربالء �ملقد�شة يف جنوب �لعر�ق، 
يف ذك����رى �إح���ي���اء �رب���ع���ن �لم���ام 
�ليوم  ت�������ش���ادف  �ل���ت���ي  �حل�����ش��ن 
�منية  م�����ش��ادر  بح�شب  �ل�����ش��ب��ت، 

وطبية.
وق������ال ����ش���اب���ط ب���رت���ب���ة ع��ق��ي��د يف 
�ل�����ش��رط��ة ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س بر�س 
�آخرون  �ربعة  �شخ�س وجرح  قتل 
هاون  ق��ذ�ئ��ف  ت�شعة  ���ش��ق��وط  يف 
مدينة  م��ن  �ل��غ��رب��ي��ة  �ملنطقة  يف 
�مل�������ش���در،  . وب���ح�������ش���ب  ك�����رب�����الء 
�شقطت �لقذ�ئف يف منطقة �شوق 
�لب�شرة على بعد نحو �شبعة كلم 
م��ن م��رك��ز م��دي��ن��ة ك��رب��الء حيث 
و�خيه  �حل�����ش��ن  �لم������ام  م���رق���د 

�لمام �لعبا�س.
و�و�شح �ل�شابط �ن �ل�شحايا هم 
من  ولي�شو�  �ملنطقة،  �شكان  م��ن 
يتدفقون  �ل��ذي��ن  �ل�شيعة  �ل���زو�ر 
ذك������رى  لح������ي������اء  ك������رب������الء  �ىل 
و�ك���د م�شدر طبي يف  �لرب��ع��ن. 

كربالء ح�شيلة �ل�شحايا.
ح�شود  ت���دف���ق  ك���رب���الء  وت�����ش��ه��د 
كبرية من �لزو�ر لحياء �لذكرى 
من  ��شهر  بعد  تاتي  �لتي  �ل�شبت 
�لإرهابي   د�ع�����س  تنظيم  �شيطرة 
�لعر�ق  و����ش��ع��ة يف  م��ن��اط��ق  ع��ل��ى 
�ثر هجوم كا�شح �شنه يف حزير�ن 
�لزحف  مبو��شلة  وتوعد  يونيو، 
وزير  وق��ال  وكربالء.  بغد�د  نحو 

�ل��ع��ر�ق��ي خ��ال��د �لعبيدي  �ل��دف��اع 
خ���الل زي��ارت��ه ك��رب��الء �خلمي�س 
�ل��زو�ر �لعرب و�لجانب  بلغ عدد 
مليون  ون�����ش��ف  م���الي���ن  �رب���ع���ة 
من  و�غلبهم  جن�شية،  �شتن  من 
�لي����ر�ن����ي����ن، ف��ي��م��ا و����ش���ل عدد 
�ل��زو�ر �لعر�قين حتى �ليوم �ىل 

13 مليونا .
ك����رب����الء عقيل  وق������ال حم���اف���ظ 
�لطريحي �ن زيارة هذ� �لعام هي 
��شتثنائية  �نها  م�شيفا   ، �لك��رب 
حتديا  �عتربوها  �ل��ز�ئ��ري��ن  ك��ون 
يف   ، �لره��اب��ي��ة  د�ع�����س  لع�شابات 
�لذي  �ملخت�شر  �ل�شم  �ىل  ��شارة 

يعرف به �لتنظيم.
هذ� وتت�شاعد يف �لعر�ق �لأ�شو�ت 
�مل����ط����ال����ب����ة ب���ت���غ���ي���ري �حل���ك���وم���ة 
�لت�شليحية  وج��ه��ت��ه��ا  �ل��ع��ر�ق��ي��ة 

ل��دي��ه��ا م�شروع  �ل��ت��ي  �لأم��ري��ك��ي��ة 
معن ووفق هذ� �مل�شروع ت�شلح �أو 
ل ت�شلح وعندما ت�شلح ل يتنا�شب 
متطلبات  م���ع  د�ئ���م���ا  �ل��ت�����ش��ل��ي��ح 

�حلاجة .
�ملو�شوع  ه����ذ�  ح���ل  �أن  و�أ�����ش����اف 
�لت�شليح  م�����ش��ادر  بتنويع  يتمثل 
�لوليات  على  فقط  نعتمد  و�أل 
�شو�ء  موجودة  فال�شوق  �ملتحدة، 
و�لأملانية  و�لفرن�شية  �ل��رو���ش��ي��ة 
وغ������ريه������ا وه����������ذ� مي���ك���ن���ن���ا من 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  ع��ل��ى  �ل�شغط 
ع�شائريا،  �أم��ا   . عقودها  لتنفيذ 
�لفهد�وي،  قا�شم  �ل�شيخ  فيقول 
�أحد �شيوخ �لع�شائر �ملقاتلة )�لبو 
فهد( يف �لأنبار، �إن �لأو�مر �لعليا 
نوقف  ب���اأن  ق�شت  و�شلتنا  �ل��ت��ي 
د�ع�س  ت��ن��ظ��ي��م  ����ش���د  ع��م��ل��ي��ات��ن��ا 

�لوليات  ت��وري��د  ت��اأخ��ر  ع��ل��ى  رد� 
�ملتحدة �لأمريكية لالأ�شلحة �لتي 
�شد  ح��رب��ه  يف  �ل��ع��ر�ق  يحتاجها 
�أطر�ف  وتطالب   . د�ع�س  تنظيم 
حيدر  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س  �شيا�شية، 
تنويع  ع��ل��ى  ب��ال��ع��م��ل  �ل���ع���ب���ادي، 
�لعتماد  وع��دم  �لت�شليح  م�شادر 
�مل��ت��ح��دة م�شدر�  �ل���ولي���ات  ع��ل��ى 
�أ����ش���ا����ش���ي���ا ل��ل��ت�����ش��ل��ي��ح ل���ش��ي��م��ا يف 
ت�شتوجب  �لتي  �لر�هنة  �لظروف 
�لإ�شر�ع يف �حل�شول على �ل�شالح 

و�لعتاد.
دولة  �ئتالف  عن  �لنائب  ويقول 
�ل��ق��ان��ون، حم��م��د �ل�����ش��ي��ه��ود، �إن 
مطالبة  �ل���ع���ر�ق���ي���ة  �حل���ك���وم���ة 
�لت�شليح  م�شادر  تنوع  ب��اأن  �ليوم 
و�أل تبقى �أ�شرية لدولة معينة �إذ 
�أنها تعتمد على �لوليات �ملتحدة 

•• �صنعاء-وكاالت:

�جلنوبي  �حل�������ر�ك  ج���م���ود  �أث�������ار 
ب��الن��ف�����ش��ال ع���ن �شمال  �مل��ط��ال��ب 
�ل�����ي�����م�����ن، �����ش����خ����ط �ل����ك����ث����ري من 
خالل  �شاركو�  �لذين  �جلنوبين، 
�ل���ف���رتة �مل��ا���ش��ي��ة يف �ل��ع��دي��د من 
�لتي  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �لع��ت�����ش��ام��ات 
�شهدتها مدينة عدن وغريها من 

�ملدن �جلنوبية.
ن����ا�����ش����ط����ون يف �حل�������ر�ك  وح����م����ل 
�جل�����ن�����وب�����ي، ق�������ي�������اد�ت �لأخ���������ري، 
متهمن  �لرت�جع،  هذ�  م�شوؤولية 
حفنة  مقابل  ق�شيتهم  ببيع  �إياها 

من �لدولر�ت .
�ليمن  جنوبيي  م��ن  �لكثري  وك��ان 
يتوقعون حدوث �لنف�شال يف 30 
�ملا�شي،  نوفمرب  �ل��ث��اين   ت�شرين 
�أن ي�شهد ذلك  �أق��ل تقدير  �أو على 
ت�شعيدية  م��رح��ل��ة  ب���د�ي���ة  �ل���ي���وم 

جديدة للحر�ك.
�إعالمية  حملة  �ليوم  ذل��ك  و�شبق 
�جلنوبين  �آم�����ال  �ن��ع�����ش��ت  ك��ب��رية 

بالنف�شال، وُكر�شت لرتهيب �أبناء 
�ل�شاكنن  �ل�شمالية  �مل��ح��اف��ظ��ات 
يف �جل���ن���وب، ب��غ��ر���س دف��ع��ه��م �إىل 

مغادرته.
�لثاين   ت�����ش��ري��ن   30 ج�����اء  ل���ك���ن 
�ل�شابقة  لالأيام  م�شابها  نوفمرب، 
�إ�شد�ر  ج���رى  ح��ي��ث  ل��الع��ت�����ش��ام، 
���ش��ي��ا���ش��ي��ة خمتلفة  ب��ي��ان��ات  �أرب���ع���ة 
وم����ن �أرب�����ع ج��ه��ات م��ت�����ش��ارع��ة يف 
�لذي  �ل���ي���وم،  ذ�ك  ف��ع��ال��ي��ة  خ��ت��ام 
�أ�شاب �ملعت�شمن باإحباط �شديد .

وي���ق���ول ���ش��اب ن��ا���ش��ط يف �حل���ر�ك 
مكونات  ق�����ي�����اد�ت  �إن  �جل���ن���وب���ي 
وف�شائل �حلر�ك �جلنوبي خذلو� 
ج��ن��وب��ي��ي �ل���ي���م���ن، وت����������و�رو� عن 
�ل���ظ���ه���ور، و�ح��ت��ج��ب��و� ع���ن جميع 
و�شائل �لإعالم، عقب 30 نوفمرب 

.
ت�شريحات  يف  م���اه���ر  وي�����ش��ي��ف 
�شحافية �أدىل بها وهو يقف بجانب 
�أح���د �أع���م���دة �لإن�����ارة �مل���وج���ودة يف 
ويحمل  �لعت�شام يف عدن،  �شاحة 
�جلنوبي،  �ليمن  دول���ة  علم  ب��ي��ده 

�ل�شاحة  ع��ب��ي��د  حم�����ش��ن  وي�����ش��ي��ف 
�أو  �أ�شبحت خاوية من �أي ت�شعيد 
حدة  ت�شاعد  ب�شبب  ث���وري،  عمل 
مكونات  بن  �ملناطقية  �خل��الف��ات 
وق����ادة �حل����ر�ك �جل��ن��وب��ي، �لذين 
�لقائد  نف�شه  يف  م��ن��ه��م  ك��ل  ي���رى 
و�ملنا�شل �لوحيد �لذي ي�شتحق �أن 
ُي�شري �لأمور، حتى و�شل �لإحباط 
�إىل كل خيمة د�خل �ل�شاحة، وباتت 
معظمها خالية من �ملعت�شمن بعد 

مغادرتهم لها .
�لر�بع  �لعقد  يف  �آخ���ر  رج��ال  لكن 
م���ن �ل��ع��م��ر وي���دع���ى ن��ا���ش��ر ، كان 
عبيد،  حم�����ش��ن  ب���ج���ان���ب  ي��ج��ل�����س 
يا  بالقول:  �لأخ���ري  حديث  قاطع 
كبار  جنوبيون  م�شوؤولون  �أخ���ي.. 
قياد�ت  م��ع  يتعاملون  �شنعاء  يف 
�حلر�ك ب�شكل مبا�شر، �إ�شافة �إىل 
دول �إقليمية وغربية ل تز�ل تقف 
��شتقالل جنوب  �أم��ام  حجر عرة 
�ليمن، وتدعم ب�شخاء قياد�ت �أكرب 
م��ك��ون��ات �حل�����ر�ك ل��ل��وق��وف �أم���ام 
ع��ل��ى خطو�ت  وت��و�ف��ق  �إج��م��اع  �أي 

�لتي خذلت  �لفا�شلة  للقياد�ت  تباً 
�ل�شعب بحفنة من �لدولر�ت .

وب��ع��د م����رور 12 ي��وم��ا ع��ل��ى 30 
�شاحة  زو�ي���ا  �إح���دى  ويف  نوفمرب، 
�حتجاج مركزية يتخذها �حلر�ك 
�لذي  �جلنوبي مركز�ً لعت�شامه، 
ب���د�أه قبل م��ا ي��ق��رب م��ن �شهرين، 
ود�خ����ل �إح����دى خ��ي��ام �ل�����ش��اح��ة، ل 
يبحثون  �ملعت�شمن  بع�س  ي���ز�ل 
�جلنوبي  �حل����ر�ك  تفعيل  كيفية 
�أ�شاب مكوناته  �لذي  بعد �جلمود 

.
وي���ق���ول رج����ل م�����ش��ن ك����ان يجل�س 
�لعت�شام،  �شاحة  خيام  �إح��دى  يف 
وهو يرتدي قبعة عليها علم دولة 
وتظهر  �ل�شابقة،  �جلنوبي  �ليمن 
ع��ل��ى وج��ه��ه ع���الم���ات �لإح���ب���اط: 
��وهو  ���ش��ه��ر وه�������وؤلء  لأك�����ر م���ن 
ي�شري باإ�شبعه �إىل من يف �خليمة�� 
يقعدون ب�شكل يومي ذ�ت �جلل�شة، 
ويتحدثون  �ل����ق����ات،  وي���ت���ن���اول���ون 
ثم  ل�شاعات طويلة  بذ�ت �حلديث 

يغادرون يف �مل�شاء دون جدوى .

و�لتي حققنا فيها تقدما و��شحا 
�أ���ش��ل��ح��ة لدى  ع���دم وج���ود  ب�شبب 
�حلكومة من �ملمكن �أن تورد �إلينا 
لأن �حلكومة تنتظر �ل�شالح من 

�جلانب �لأمريكي .
و�أ����ش���اف ع��ل��ى �حل��ك��وم��ة �أن جتد 
م�����ش��ادر �أخ����رى غ��ري �أم��ري��ك��ا �إن 
�إر�شال  يف  ت��ت��اأخ��ر  �أم��ري��ك��ا  ك��ان��ت 
�لأ�شلحة �لتي يحتاجها �لعر�ق يف 

هذه �لظروف �ل�شعبة .
وك��ان رئي�س �ل��وزر�ء �لعر�قي قد 
�أع�شاء  �أك��ر من منا�شبة  دع��ا يف 
تنظيم  ملو�جهة  �لدويل  �لتحالف 
�إىل  �أمريكا،  د�ع�س ويف مقدمتها 
�لإ�شر�ع يف تنفيذ عقودها �ملربمة 
م����ع �ل�����ع�����ر�ق وت�����ش��ل��ي��ح �ل���ق���و�ت 

�لعر�قية يف �أ�شرع وقت.
وك����ان����ت جل���ن���ة �لأم�������ن و�ل����دف����اع 
�ملا�شي،  �لأ�شبوع  بحثت،  �لنيابية 
مع نظريتها �لربيطانية �إمكانية 
�لعر�قي  �جلي�س  وتدريب  ت�شليح 
�لربيطاين  �ل����ط����ري�ن  وت��ن��ف��ي��ذ 
طلعاته �جلوية على �ملناطق �لتي 

ي�شيطر عليها تنظيم د�ع�س.
ب�شورة  �لعر�قية  �لقو�ت  وتعتمد 
�لأمريكي  �لت�شليح  على  رئي�شية 
�لعام  يف  �ل��ت��غ��ي��ري  �أح������د�ث  م��ن��ذ 
تعتمد  ك���ان���ت  �أن  ب��ع��د   2003
تلك  قبل  �لرو�شي  �لت�شليح  على 

�لأحد�ث.
�إل �أن �لإد�رة �لأمريكية مل تلتزم 
�ملربمة  �ل���ع���ق���ود  م����ن  ب���ال���ك���ث���ري 
�ل��ع��ر�ق��ي��ة ل�شيما  م��ع �حل��ك��وم��ة 
f16 وغريها من  عقود طائر�ت 
�أ���ش��ل��ح��ة ت��ب��دو �حل���اج���ة �إل��ي��ه��ا يف 
�ل��وق��ت �حل��ايل �أك��ر منها يف �أي 
مع  �ملو�جهات  ب�شبب  �شابق  وق��ت 

تنظيم د�ع�س.

ت�شعيدية معينة .
�ىل ذلك، �أ�شدر �لرئي�س �لأمريكي، 
�أوب���ام���ا، ت��وج��ي��ه��ات تق�شي  ب����ار�ك 
للعملية  و��شنطن  دع��م  مبو��شلة 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة يف �ل��ي��م��ن، م���وؤك���د�ً يف 
�لوليات  وق��وف  على  ذ�ت��ه  �لوقت 
�ملتحدة �إىل جانب �لرئي�س �ليمني، 
عبد ربه من�شور هادي، و�لقر�ر�ت 
�إىل  ببلده  للو�شول  يتخذها  �لتي 

بر �لأمان.

�خلارجية  وزي�����ر  ن��ائ��ب��ة  و�أك�������دت 
وي��ن��دي �شريمن، على  �لأم��ري��ك��ي، 
����ش���دور ت��ل��ك �ل��ت��وج��ي��ه��ات، وذلك 
�أج��رت��ه مع  �ت�����ش��ال هاتفي  خ��الل 
�هلل  عبد  �ليمني،  �خلارجية  وزي��ر 

حممد �ل�شايدي.
نقلت �شريمن  �لت�شال،  ثنايا  ويف 
باجلهود  �أمريكا  �إ�شادة  لل�شايدي 
�ل��ي��م��ن يف مكافحة  ي��ب��ذل��ه��ا  �ل��ت��ي 
�ليمن  �أن  �إىل  م�����ش��رية  �لإره������اب، 

يعترب �شريكا هاما يعتمد عليه يف 
حماربة �لإرهاب .

م��ن ج��ان��ب��ه، �أك����د �ل�����ش��اي��دي على 
�لدولية  �ل�����ش��ر�ك��ة  ت��ع��زي��ز  �أه��م��ي��ة 
يف مكافحة �لإره��اب مبا ي�شهم يف 
�لدولين،  و�ل�شلم  �لأم���ن  خ��دم��ة 
على  �ل���ي���م���ن  ح���ر����س  �إىل  لف���ت���ا 
�لثنائي  �ل��ت��ع��اون  وت��ن��م��ي��ة  ت��ع��زي��ز 
خمتلف  يف  و�شنعاء  و��شنطن  بن 

�ملجالت.

مطالبات بالعراق بتنويع م�شادر ال�شالح

قتلى وجرحى يف ق�سف بالقذائف على كربلء

وا�شنطن جتدد دعمها للرئي�ض اليمني

جم�د احلراك يثري �سخط جن�بيي اليمن

جتدد اخللف البحري بني ال�سني وفيتنام 
•• بكني-رويرتز:

جتدد �ل�شتباك �للفظي بن �ل�شن وفيتنام ب�شاأن مز�عم مت�شاربة لل�شيادة على �أجز�ء من بحر �ل�شن �جلنوبي 
�ملتفاقم �لذي  �أم��ام هيئة حتكيم دولية حلل �خلالف  �لقانوين  �أن تقدمت فيتنام مبلف �شرحت فيه و�شعها  بعد 

ي�شمل عدد� �آخر من �لبلد�ن.
وقالت �ل�شن مر�ر� �إنها لن تكون طرفا يف �لق�شية �أمام حمكمة �لتحكيم �لد�ئمة يف لهاي و�عتربتها حماولة 

خمادعة ملمار�شة �شغط �شيا�شي عليها ب�شاأن �أر��س �شينية �أ�شيلة.
�ل�شن  �شيادة  �ح��رت�م  �إىل  �أم�س �خلمي�س فيتنام  ن�شرته يف وقت متاأخر  بيان  �ل�شينية يف  ودعت وز�رة �خلارجية 
�لتي ترتكز على �أ�ش�س تاريخية. وقالت �لوز�رة �إن �ل�شن مل تغري موقفها ب�شاأن عدم �مل�شاركة يف �لتحكيم. وذكرت 
وز�رة �خلارجية �لفيتنامية �أنها تقدمت بوجهة نظرها يف �لق�شية للمحكمة ل�شمان �أن تتنبه حلقوقنا �ل�شرعية 
وهي  مطالبها  تدعم  �لتي  �لقانونية  و�لأ�ش�س  �لتاريخي  �لثبات  متلك  فيتنام  �أن  �ل��وز�رة  و�أ�شافت  وم�شاحلنا.  

ترف�س مز�عم �ل�شن �لإحادية �جلانب.

•• نيونوى-وكاالت:

ك�شف رئي�س كتلة �لر�فدين �لنيابية يونادم كنا، �أن عدد 
�لنازحن �مل�شيحين من �شهل نينوى �رتفع من 120 
�ألف �إىل 160 �ألف نازح، ب�شبب �شيطرة تنظيم د�ع�س 
غالبية  تقطنها  �لتي  و�مل���دن  �ل��ق��رى  م��ن  �لعديد  على 

م�شيحية.
وقال �لنائب يونادم كنا، وهو �لنائب يف �لربملان �لعر�قي 
عن �ملكون �مل�شيحي، يف بيان ملكتبه �لإعالمي: �لنازحن 
�مل�شيحين مل ي�شهدو� عمليات خطف من قبل ع�شابات 

•• عّمان-وكاالت:

قال �ملتحدث با�شم �جلي�س �لأردين، 
قو�ت  �إن  �لعامري،  مم��دوح  �لعقيد 
حر�س �حلدود مل تقم باإعادة جريح 
من �لالجئن �ل�شورين �إىل بالده، 
م�شري� �ىل �أن نقاط عبور �لالجئن 
م�شابا   44 ��شتقبلت  �حل��دود  على 

خالل �لأ�شبوعن �ملا�شين.
على  رد�  �لعامري،  ت�شريحات  تاأتي 
�إن  م��وؤخ��ر�  ق��ال��ت  �شحفية،  تقارير 
من  م�����ش��اب��ن  ق�����ش��ر�  �أع�����اد  �لأردن 

�لالجئن �ل�شورين.
وق���ال �ل��ع��ام��ري، وف��ق��ا ل��ب��ي��ان ن�شر 

للجي�س:  �لإل����ك����رتوين  �مل���وق���ع  ع��ل��ى 
�لإن�شاين  بو�جبها  بالقيام  م�شتمرة  �مل�شلحة  �لقو�ت 
و�لأخالقي، يف ��شتقبال �لالجئن، عرب نقاط �لعبور 
�ملنت�شرة وعددها 45 نقطة عبور، على طول �ل�شريط 

�حلدودي مع �شوريا، و�ملمتد حو�يل 378 كم .
و�أ�شاف: عند عبور �لالجئن يتم �لتاأكد من �أور�قهم 
�أجل  من  �لأ�شماء،  وت�شجيل  منها  و�لتحقق  �لثبوتية 
تزويد �جلهات �ملعنية ب�شوؤون �لإغاثة و�لالجئن مبا 

حتتاجه من معلومات .
و�أ�شار �إىل �أن قو�ت حر�س �حلدود ��شتقبلت 530 �ألف 
لجئ منذ بد�ية �لأزمة يف �شوريا، وبلغ عدد �مل�شابن 
و�جلرحى 7206، منهم 7190 من �لرجال، و11 
م��ن �لن�شاء، و5 م��ن �لط��ف��ال، يف ح��ن جت��اوز �لعدد 
�لج���م���ايل ل��الج��ئ��ن �ل�����ش��وري��ن يف �مل��م��ل��ك��ة )1.4( 

مليون لجئ.

�لنازحن  �أن  مبيناً   ، نينوى  �شهل  يف  �لإرهابية  د�ع�س 
�نتقلو� من �لقرى و�لأرياف �إىل �إقليم كرد�شتان .

�مل���ئ���ات م���ن �لعو�ئل  ن�����زوح  �مل��و���ش��ل  و���ش��ه��دت م��دي��ن��ة 
و�إقليم  و�جل��ن��وب  �ل��و���ش��ط  حم��اف��ظ��ات  �إىل  �مل�شيحية، 
كرد�شتان، بعد تهجريها ق�شر�ً من قبل م�شلحي د�ع�س 

وم�شادرة ممتلكاتهم ومنازلهم.
وك�شفت وز�رة حقوق �لإن�شان �لعر�قية، يف وقت �شابق، �أن 
هناك بع�س �ل�شفار�ت �لأجنبية و�لأوربية ُت�شهل عملية 
�إىل تدمري  ي��وؤدي  �لبلد، مما  �إىل خارج  جلوء �لأقليات 

�لن�شيج �لجتماعي بن مكونات �ل�شعب �لعر�قي

و�أ�شار �إىل �أن قو�تنا �مل�شلحة توفر �حلماية لالجئن 
وتقدمي  �أمامية،  �إي��و�ء  ملر�كز  ونقلهم  حدودنا  د�خ��ل 
بعدها  ليتم  و�لإط��ع��ام  �لإ�شعاف  يلزم من خدمات  ما 

نقلهم �إىل خميمات �لالجئن .
تتخذ  �أن  دول��ة  كل  �أن��ه من حق  على  �لعامري  و�شدد 
و�أمن  مو�طنيها  و�أم��ن  �أمنها  تكفل  �لتي  �لإج���ر�ء�ت 
�لأم��ن و�لنظام يف  �أر��شيها، عند غياب  �ملقيمن على 
�جلهة �ملقابلة لها ، مبينا �أن هناك تدقيقا �أمنيا على 
وهذ�  �إرهابية،  لتنظيمات  ينتمون  باأنهم  يعتقد  من 
�لأم��ن �ملخت�شة يف  �أجهزة  �لأم��ر معمول به من قبل 
للدولة  وهو حق  و�لبحرية،  �لربية  و�ملعابر  �ملطار�ت 

�مل�شيفة تكفله �لقو�نن �ملحلية و�لدولية.
ويعترب �لأردن من �أكر �لدول تاأثر� بالأزمة �ل�شورية 
و��شتقبال لالجئن منذ �ندلعها عام 2011 لطول 

�حلدود �مل�شرتكة بن �لبلدين.

النت�سار الأمني يح�ل 
عر�سال اللبنانية اىل �سجن

•• بريوت-وكاالت:

�حلدود  على  عر�شال  بلدة  يف  �لأج���و�ء  �إن  لبنانية،  ميد�نية  م�شادر  قالت 
�ل�شورية، ل تز�ل م�شحونة يف ظل ح�شار �جلي�س �خلانق للبلدة. و�أو�شحت 
�مل�شادر �أّن �أهل عر�شال ل يز�لون حذرين يف تنقالتهم ويقت�شر خروجهم 
�أن �جل��ي�����س �للبناين  �ل��ب��ل��دة ع��ل��ى �لأ���ش��ب��اب �ل�����ش��روري��ة ، لف��ت��ًة �إىل  م��ن 
ين�شحهم بعدم �لتنقل بزعم �خلوف على �شالمتهم . و�أ�شارت �مل�شادر �إىل 
�أّن عر�شال حتّولت �إىل �شجن كبري بفعل �لنت�شار �لأمني �لذي يحيطها من 
�إذ �إّن هناك 13 نقطة للجي�س منت�شرة على مد�خل �ملنطقة  كل �جلهات، 
�أهايل  يوؤّثر فقط على  �ل��ذي فر�س على عر�شال مل  �أّن �حل�شار  ، موؤكدًة 
. و�شّددت  �ألفاً   70 �لذين يفوق عددهم  �أي�شاً على �لالجئن  �إمنا  �لبلدة 
�ملوجودة، و�جلمعيات  �لغذ�ئية  �ملو�د  �شّح يف  �أ�شبح هناك  �أنه  �مل�شادر على 
غري قادرة لغاية �لآن على نقل �مل�شاعد�ت، و�لو�شع �زد�د �شوًء� ب�شبب عدم 
�لإعالن  رغم  �لآن  لغاية  �لالجئن  بطاقات  �إىل  �ملالية  �مل�شاعد�ت  و�شول 

عن ��شتئناف �مل�شاعد�ت .

الربملان النم�ساوي يقر حزمة 
اإجراءات ملكافحة الرهاب

••  فيينا-وام: 

و�فق �لربملان �لنم�شاوي � يف خطوة 
على  �لول  �م�����س   � م�����ش��ب��وق��ة  غ���ري 
ح��زم��ة م��ق��اوم��ة �لره����اب ت�شمنت 
�ج�����ر�ء�ت مل��ك��اف��ح��ة �لره�����اب د�خل 
من  �ل�����ش��ب��اب  م��ن��ع  �ب���رزه���ا  �لنم�شا 
�ل�شفر �ىل �ماكن �لنز�عات و��شقاط 
تورطه  ثبت  من  كل  على  �جلن�شية 
وذك�����رت هيئة  ق��ت��ال��ي��ة.  �ع���م���ال  يف 
�ن  �لنم�شاوي  و�لتلفزيون  �لذ�ع���ة 
م��ن ب��ن ه���ذه �لج�����ر�ء�ت م��ن��ع كل 
�ل�����ش��ع��ار�ت و�ل��ع��الم��ات �ل��ت��ي ت�شري 
لد�ع�س  تنظيمي  رم��ز  �و  �شعار  �ىل 
�مل�شافرين  ..وكذلك منع  و�لقاعدة 
من  �ل��ر���ش��د  �شن  يبلغو�  مل  �ل��ذي��ن 
�نهم  يف  �ل�شلطات  �شكت  �ذ�  �ملغادرة 
�لتنظيمات  ب���ه���ذه  ي��ل��ت��ح��ق��ون  ق���د 
�ملعار�شة  �ح�����ز�ب  �ن��ت��ق��دت  وق����د   .
�لنم�شاوية هذه �حلزمة و�عتربتها 
ق��������ر�ر�ت ���ش��ع��ي��ف��ة ل����ن ت�����ش��اه��م يف 
�لتخفيف  �و  �لره��اب  �لق�شاء على 
حا�شم  ق��ر�ر  باتخاذ  ..مطالبة  منه 
للمنظمات  �لقانوين  �لوجود  مينع 
بقر�ر�ت  �لكتفاء  وع��دم  �لرهابية 

�شعيفة غري جمدية .
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عربي ودويل
اإ�سراب عام يف ايطاليا احتجاجا على حك�مة ماتي� رنزي  

•• روما-اأ ف ب:
�حتجاجا  �يطالية  عدة مدن  �ل�شخا�س �جلمعة يف  �لف  ع�شر�ت  تظاهر 
على �ل�شالحات �لقت�شادية و�لجتماعية لرئي�س �حلكومة ماتيو رنزي، 

يف �طار ��شر�ب عام دعت �ليه �كرب نقابتن.
�لفا يف  و70  �ل��ف متظاهر يف ميالنو   50 خ��روج  نقابية  و�ك��دت م�شادر 
تورينو و40 �لفا يف روما و50 �لفا يف نابويل و15 �لفا يف بالريمو بينما 
تقدم قو�ت  م��ن خم�شن م�شرية، يف ح��ن مل  �ك��ر  �ن��ط��الق  ك��ان متوقعا 

�لمن �ليطالية تقدير�تها لعدد �ملتظاهرين.
ويف روما �طلق �ملتظاهرون بالونات عليها �شورة رنزي بانف طويل يف ��شارة 

�ىل �شخ�شية بينوكيو )رمز �لكذب(، لكن �لتجمع �نتهى ظهر�.
�ليطالية  �لعامة  �لكونفدر�لية  وهي  نقابة  �كرب  �ل�شر�ب  �ىل  دعت  وقد 
يف  نقابة  �ك��رب  ثالث  )معتدل(  للعمل  �لي��ط��ايل  و�لحت���اد  )ي�شار(  للعمل 

�لبالد و�ن�شمت نقابة ثالثة �شغرية هي �لحتاد �لعام للعمل )مين( �ىل 
)كاثوليكية(،  �لعمال”  لنقابات  �ليطالية  �لكونفدر�لية  لكن  �حل��رك��ة. 
�ل�شر�ب معتربة  �لن�شمام �ىل  �لبالد، رف�شت  نقابة يف  �كرب  وهي ثاين 
�ن �لحتجاج يف �لظروف �حلالية غري مفيد ومن �لف�شل �قرت�ح “ميثاق 

�جتماعي كبري.
�شيما يف  و�خل��ا���س ل  �لعام  �لقطاعن  �ج��ز�ء كبرية يف  �ل���ش��ر�ب  ويطال 

و�شائل �لنقل.
و�لغي �لع�شر�ت من �لرحالت �جلوية �و �عيدت برجمتها يف �هم مطار�ت 
عليها  ين�س  �لتي  �دنى �خلدمات  �لعمومي  �لنقل  �شيوؤمن  �لبالد يف حن 

�لقانون يف �شاعات �لكتظاظ.
�مل��ئ��ة من  و�ل��ط��ائ��ر�ت و�شبعن يف  �ل��ق��ط��ار�ت  �ن ن�شف  �ل��ن��ق��اب��ات  وق��ال��ت 
�حلافالت و�ملرتوهات توقفت عن �لعمل على �ل�شعيد �لوطني لكن �شركة 

�ل�شكك �حلديدية �كدت �ن كل �لقطار�ت ذ�ت �ل�شرعة �لكبرية ت�شري 
ب�شكل طبيعي.

لكل  �ملدينة  و�شط  روم��ا  يف  �ل�شلطات  فتحت  للم�شايقات،  وحت�شبا 
�ل�شيار�ت ولي�س فقط للمرخ�س لها ب�شكل خا�س ح�شب �لعادة.

وين�شب غ�شب �لنقابات خ�شو�شا على قانون �لتوظيف، �ي ��شالح 
�لقانون  وين�س  �لتوظيف.  لت�شجيع  رنزي  �ر�ده  �لذي  �لعمل  �شوق 
�لعمال  ط��رد  يف  �ك��رب  �شهولة  على  �ملا�شي  �ل�شبوع  عليه  �مل�شادق 
�لوىل من عقد  �ل�شنو�ت  �ملوظفن خالل  وخف�س حقوق وحماية 

�لعمل.
وتنتقد �لنقابات �ي�شا م�شروع ميز�نية 2015 معتربة �ن �جر�ء�ته 

�لر�مية �ىل �لنهو�س بالقت�شاد غري كافية.
وعالقات رنزي منذ توليه �حلكم متوترة مع �لنقابات �لتي يحاول 

فر�شتها  �لتي  و�مل�شاومات  معها  �لت�شاور  بالغاء  نفوذها  من  �حل��د 
طيلة عقود على كل �حلكومات يف عدة جمالت.

وق��ال��ت ���ش��وز�ن��ا ك��ام��و���ش��و �لم��ي��ن��ة �ل��ع��ام��ة �ل��ك��ون��ف��در�ل��ي��ة �لعامة 
�ليطالية للعمل �جلمعة �ن �حلكومة ترتكب خطاأ بالغاء �لنقا�س 

مع �لنقابات وم�شاركتها يف �شياغة �لقو�نن يف بع�س �ملجالت.
و��شافت على �حلكومة �ن تختار بن �لنز�ع و�حلو�ر.

من جانبه، قال زعيم �لحتاد �ليطايل للعمل كرميلو بربايو �ليوم 
نوقف �يطاليا لتنطلق جمدد� يف �لجتاه �ل�شحيح.

�لعام حلظة  �ن �ل�شر�ب  وقال رنزي �خلمي�س يف لهجة ت�شاحلية 
�نني ل  �ننا نبدى �حرت�ما كبري� له رغم  �حتجاج كبرية �لهمية، 
طيبا  وحظا  يعملون،  للذين  جيد�  عمال  �متنى  م��ربر�ت��ه،  ��شاطر 

للذين �شي�شربون عن �لعمل.

ل للمرزوقي
وق����د دع����ت �جل��ب��ه��ة �ل�����ش��ع��ب��ي��ة يف 
�لتون�شي  �ل�شعب  عموم  لها  ب��الغ 
�أم��ام ع��ودة من  �إىل قطع �لطريق 
حلركة  �لفعلي  �مل��ر���ش��ح  ب���  �أ�شمته 
�ملن�شف  وح���ل���ف���ائ���ه���ا  �ل���ن���ه�������ش���ة 
�جلمهورّية  رئا�شة  �إىل  �مل��رزوق��ي، 
بعد �أن �كتوت تون�س و�شعبها زمن 
�ل�شيا�شية  �لغتيالت  بنار  حكمه 
وخا�شة �غتيال �ل�شهيدين �شكري 
�لرب�همي  حم��ّم��د  و�حل���اج  بلعيد 
ع�شر�ت  ط����ال  �ل�����ذي  و�لإره���������اب 
و�لأمنّين  �جل��ن��ود  م��ن  �ل�شهد�ء 
و�ملجتمع  �ل��دول��ة  وح���دة  وتهديد 
�لكو�رث  م��ن  �شل�شلة  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
�لق����ت���������ش����ادي����ة و�لج����ت����م����اع����ي����ة 
ن����اه����ي����ك عن  و�ل����دب����ل����وم����ا�����ش����ي����ة 
�لنه�شة  ح��رك��ة  حل����زب  �رت���ه���ان���ه 
و�رتباطه �ملف�شوح برو�بط �لعنف 
�ل�شلفية  و�مل��ج��ام��ي��ع  �لإج��ر�م��ي��ة 
و�ملحر�شة  �ل��ق��ان��ون  ع��ل��ى  �مل��ارق��ة 
و�لتق�شيم  و�لتكفري  �لفتنة  على 
و�لأحز�ب  وغريها من �جلماعات 
للدميقر�طية،  ع��ل��ن��ا  �مل����ع����ادي����ة 
مبحاور  �خل���ارج���ي���ة  وع���الق���ات���ه 
لتون�س  �خل���ري  ت��ري��د  ل  �إقليمية 
و�ل���وط���ن �ل��ع��رب��ي ع��م��وم��ا ح�شب 

ن�س �لبيان.
  ويف �ملقابل، ��شتنكرت �جلبهة يف 
�إم��ك��ان��ي��ة ع���ودة منظومة  ب��الغ��ه��ا 
�لقدمية  و�ل���ف�������ش���اد  �ل����ش���ت���ب���د�د 
جديدة  وحتالفات  وط��رق  باآلّيات 
م�����ع�����ادي�����ة مل����ط����ال����ب �ل�������ث�������ورة يف 
و�لعد�لة  و�لدميقر�طية  �حلرية 
مر�شح  �أن  م��ت��اب��ع��ة  �لج��ت��م��اع��ي��ة، 
ند�ء تون�س �لباجي قائد �ل�شب�شي 
م�������ش���روع حكمه  ب��ع��د  ي��و���ش��ح  مل 
بحركة  ب��ع��الق��ت��ه  ي��ت�����ش��ل  م���ا  يف 
�ل��ن��ه�����ش��ة و�إم��ك��ان��ي��ة �إ���ش��ر�ك��ه��ا يف 
حزبه  �أن  �إىل  �إ�����ش����اف����ة  �حل���ك���م 
�أغلبيته  و�شمن  �شفوفه  يف  ي�شم 
من  �ل��ع��دي��د  وم�شانديه  �لنيابية 
�شتكون  مما  �لقدمي  �لنظام  رموز 
ملفات  على  �شلبية  �نعكا�شات  ل��ه 
ع��ن��د �جلبهة  �مل�����ش��اوم��ة  ت��ق��ب��ل  ل 

�ل�شعبية وفق ن�س �لبالغ.
  ويعترب هذ� �ملوقف �شيغة و�شط 
بعد �أن تباينت �لآر�ء بن خمتلف 

�لّثانية . 
  ودعت حركة ند�ء تون�س �لهيئة 
�إىل  لالنتخابات  �مل�شتقّلة  �لعليا 
�شّد  �لقانونّية  �لإج����ر�ء�ت  �ّت��خ��اذ 
و�لّتهديد�ت  �ل����ّت����ج����اوز�ت  ه����ذه 

�خلطرية. 
  وق���ال �ل��ق��ي��ادي يف �حل��رك��ة ر�فع 
ت�شكيكا يف  ذلك  �أن يف  عا�شور،  بن 
وحّثا  �لنتخابات  هيئة  م�شد�قّية 
�لفو�شى  يف  �ل��ب��الد  �إدخ�����ال  ع��ل��ى 
وعدم �ل�شتقر�ر، د�عيا �لهيئة �إىل 
�شّد  �لقانونّية  �لإج����ر�ء�ت  �ّت��خ��اذ 
هذه �لّتجاوز�ت �لتي قد توؤدي �إىل 
ما ل يحمد عقباه ح�شب تعبريه.

م����رزوق  ق����ال حم�����ش��ن  رده     ويف 
للباجي  �لنتخابية  مدير �حلملة 
�لتي  �لر�شالة  �أّن  �ل�شب�شي،  قائد 
بالفيديو  �ملرزوقي  �ملر�شح  وجهها 
عن  فيها  يتحدث  و�لتي  لأن�شاره 
وقوعها  قبل  �لنتخابات  تدلي�س 
�إ���ش��ايف منه للخطوط  ه��و جت��اوز 
�نتخابية  مناف�شة  �أي  يف  �حل��م��ر 

نزيهة 
�ملرزوقي  �إّن  م����رزوق  و�أ����ش���اف     
مُيّهد لإمكانية هزميته ول يريد 
وهو  ه��زمي��ت��ه،  �إم��ك��ان��ي��ة  يقبل  �أن 
للمحظور  �ل��ب��الد  ل��دف��ع  م�شتعد 
حتى ل يغادر من�شبه �ملوؤقت �لذي 
منذ  ���ش��رع��ي��ة  وج���ه  ب����دون  يحتله 

�أكتوبر 2012.
   من جهته، قال �لنائب و�لقيادي 
يف حزب ند�ء تون�س خالد �شوكات، 
�إن حديث �ملر�شح من�شف �ملرزوقي 
�لنتخابات  ت��زوي��ر  �ح��ت��م��ال  ع��ن 
لهيئة  م�شبق  �تهام  هو  �لرئا�شية 
لرف�س  ومت���ه���ي���د  �لن����ت����خ����اب����ات 

�لنتائج �ملقبلة.

ت�شريحات غري م�شوؤولة
�لهيئة �لعليا �مل�شتقلة لالنتخابات 
موقفها،  ع����ن  ب�����دوره�����ا  ع�������رّبت 
�شر�شار،  �شفيق  رئي�شها  وو�شف 
�لثاين  ل��ل��دور  �ملر�شح  ت�شريحات 
�ملن�شف  �لرئا�شية  من �لنتخابات 

�ملرزوقي بغري �مل�شوؤولة.
����ش���ف���ي���ق �����ش����ر�����ش����ار،يف     وق��������ال 
�إّن   ، �إع�����الم�����ي�����ة  ت���������ش����ري����ح����ات 
تزوير  ح��ول  �مل��رزوق��ي  ت�شريحات 
مناف�شه  ل�������ش���ال���ح  �لن���ت���خ���اب���ات 
�ل���ب���اج���ي ق���ائ���د �ل�����ش��ب�����ش��ي، غري 
م�شوؤولة ، معترب� �إّياها ت�شكيكا يف 

نز�هة �لنتخابات.
�لعليا  �لهيئة  ع�شو  �نتقد  كما     
بفون  نبيل  لالنتخابات  �مل�شتقلة 
ت�����ش��ري��ح��ات �مل����رزوق����ي، وق����ال �إن 
هناك ت�شكيكا يف م�شد�قية �لهيئة 
وهو ما يقلق �لهيئة �لتي ما �نفكت 
ت�شهر على ح�شن �شري �لنتخابات 

بح�شب تعبريه . 
  و��شتغرب بفون ت�شكيك �ملرزوقي 
يف �لنتخابات حتى قبل ح�شولها، 
على  م�شبقا  حكما  يعترب  ما  وه��و 
نتائج �لنتخابات و على مردودية 

�لهيئة ، بح�شب تعبريه. 
   وكان �ملرزوقي �عترب �أّن مناف�شه، 
يف �إ�شارة �إىل �لباجي قائد �ل�شب�شي، 
لن يتمكن من �لفوز يف �لنتخابات 

دون تزويرها ، وفق قوله. 
�أن�شاره  �أم����ام    وح���ذر يف خ��ط��اب 
يوم  �لنتخابات  تزوير  مغبة  من 
د�عيا   ، �جل�������اري  دي�����ش��م��رب   21
عيون  ي��ك��ون��و�  �أن  �إىل  �مل��و�ط��ن��ن 
تون�س �شد �لتزوير، وجنود �لثورة 

و�لدميقر�طية ح�شب تعبريه.

لدعم  د�ع  ب���ن  �جل��ب��ه��ة  م��ك��ون��ات 
�شريح للباجي قائد �ل�شب�شي وبن 

�لر�ف�شن ملثل هذه �خلطوة.
�جلبهة  يف  �ل�����ق�����ي�����ادي  وق��������ال    
�ل�����ش��ع��ب��ي��ة، �مل��ن��ج��ي �ل����رح����وي، �إن 
�ملر�شح  ه����و  �مل�����رزوق�����ي  �مل��ن�����ش��ف 
�أن  ب��ع��د  �لنه�شة  حل��رك��ة  �لفعلي 
خ�شرت �لنتخابات �لت�شريعية ول 
ميكن للجبهة �ل�شعبية �أن تدعمه 
�لنتخابات  م��ن  �ل��ث��اين  �ل���دور  يف 

�لرئا�شية.
�أم����ا ع��ن �إم��ك��ان��ي��ة دع���م �ملر�شح     
�لآخر، �لباجي قائد �ل�شب�شي قال 
�لرحوي �إنه ل ميكن دعمه حاليا 
نظر� لإمكانية حتالفه مع حركة 
�جلبهة  م��وق��ف  �أن  �إل  �ل��ن��ه�����ش��ة، 
ميكن �أن يتجه نحو دعمه يف حال 
مع  حتالفه  ب��ع��دم  تطمينات  ق��دم 

�لنه�شة
  و�أ�شار �لقيادي يف �جلبهة �ل�شعبية 
حركة  �أن  �إىل  �ل���رح���وي،  �مل��ن��ج��ي 
تكتيكا ومناور�ت  �لنه�شة متار�س 
عدم  �إعالنها  خ��الل  من  �شيا�شية 
دعم �أي مر�شح يف �لدور �لثاين من 
�لنتخابات �لرئا�شية يف حن �أنها 
�ملرزوقي  لدعم  ثقلها  كل  و�شعت 
�لنه�شة  حل��رك��ة  �لفعلي  �مل��ر���ش��ح 
وفق  �لت�شريعية  يف  خ�شارتها  بعد 
ت���ع���ب���ريه.   و�أ�����ش����اف �ل���رح���وي يف 
�أن �لنه�شة حتاول  �إذ�عي  ت�شريح 
باأنها  ت��ون�����س  ن����د�ء  �إي���ه���ام ح��رك��ة 
يف  بتمثيل  تظفر  لعلها  حم��اي��دة 
�لنه�شة  قائال  �ملقبلة،  �حلكومة 
ل تريد �أن تقطع �حلبل مع حركة 
ند�ء تون�س، وتعمل يف نف�س �لوقت 
ع��ل��ى �إجن�����اح �مل��ن�����ش��ف �مل���رزوق���ي ، 
موؤكد� �أن �شبابية موقف �لنه�شة 

يدل على �أنها تلعب على �حلبلن

النه�شة خارج احلكومة
وق��د �أو���ش��ح �لأم���ن �ل��ع��ام حلركة 

مل�شاندة  �لوطنية  للجنة  �شحفية 
�ل�شب�شي �لتي ت�شم ثمانية �أحز�ب 

و�شخ�شيتن م�شتقلتن. 
و�ج���م���ع �حل���ا����ش���رون ع��ل��ى ق���درة 
�ل�شب�شي  ق��ائ��د  �ل��ب��اج��ي  �مل��رت���ّش��ح 
و�إيجاد  �لتون�شين  جتميع  ع��ل��ى 
�لقت�شادية  ل��ل��م�����ش��اك��ل  ح���ل���ول 
تون�س  تعي�شها  �لتي  و�لجتماعية 

�ليوم.
   ويف تعليقه على موقف �جلبهة 
�ملن�شف  �ل��رئ��ا���ش��ي  �مل��ر���ش��ح  ق����ال 
�أم�س  �إذ�ع���ي  �مل��رزوق��ي يف ت�شريح 
�جل��م��ع��ة، �ن���ه م�����ش��دوم م���ن بيان 
�ل�����ش��ع��ب��ي��ة ح�����ول قطع  �جل���ب���ه���ة 

�لطريق على �ملرزوقي .
  و�أ����ش���اف �مل���رزوق���ي �أن���ا ج���زء من 
�ل�����ذي يحمل  �ل��ت��ون�����ش��ي  �ل��ي�����ش��ار 
�جلبهة  م���ع  ن��ت��ق��ا���ش��م��ه��ا  م���ب���ادئ 
�ل�شعبية ، متابعا من غري �ملقبول 
�حل���دي���ث ع���ن ق��ط��ع ط���ري���ق على 
منا�شل حقوقي بقيمة �ملرزوقي .

اإدخال البالد يف الفو�شى
�لعملية  �����ش����ري  وب����خ���������ش����و�����س 
�لن��ت��خ��اب��ي��ة، ع����رّبت ح��رك��ة ند�ء 
تون�س عن ��شتغر�بها ملا �شدر على 
�ملرزوقي،  �ملن�شف  حم��ّم��د  ل�شان 
يف  �لّرئا�شّية،  لالنتخابات  �ملر�ّشح 
م��وؤخ��ر� مفاده  ت��د�ول��ه  �شريط مت 
بدون تزوير لن ينجحو� وذلك يف 
�لنتخابّية  �حلملة  �نطالق  �إط��ار 
�لّثانية،  دورت����ه����ا  يف  �ل���ّرئ���ا����ش���ّي���ة 
و�عتربت �أن هذه �لت�شريحات تعد 
ت�شكيكا يف م�شد�قّية �لهيئة �لعليا 

�مل�شتقّلة لالنتخابات . 
  وو�شفت �حلركة يف بالغ لها هذه 
لل�ّشلم  تهديد  باأنها  �لت�شريحات 
على  وح��ّث��ا  �لجتماعين  و�لأم���ن 
�إدخال �لبالد يف �لفو�شى ، وتعرّب 
بنتائج  م�شبقا  �ل��ق��ب��ول  ع���دم  ع��ن 
دورتها  يف  �لّرئا�شّية  �لن��ت��خ��اب��ات 

�ل�شعب،  ن�������و�ب  جم���ل�������س  د�خ�������ل 
�أن  ع��ل��ي��ه  �مل���ت���ع���ارف  �أّن  م��و���ش��ح��ا 
�مل��ال��ي��ة ي��ر�أ���ش��ه��ا �حلزب  �ل��ل��ج��ن��ة 
�أن  وبالتايل  �ملعار�شة،  يف  �لأك���ر 
تكون يف �ملعار�شة يعني �أن ل تكون 

يف �حلكومة. 
حركة  �أن  �ل���ب���ك���و����س،  وت����وق����ع     
�ل��ن��ه�����ش��ة ل���ن ت��ك��ون ق���وة تعطيل 
قوة  ب��ل  �ملعار�شة  م��ن  موقعها  يف 
م�����ش��ارك��ة وه����و م���ا �ع���ت���ربه �أم����ر� 
�لثاين  �حلزب  باعتبارها  �إيجابيا، 
�ك��رب كتلة يف  ث��اين  �حلا�شل على 
�مل��ج��ل�����س، ول��ه��ا جت��رب��ة ���ش��اب��ق��ة يف 
كانت  �أنها  �لرغم من  على  �حلكم 
�شت�شتفيد  �أن��ه��ا  �إل  م��وف��ق��ة  غ��ري 

منها يف �ملعار�شة .
   و�أكد �لطيب �لبكو�س ، �أن �لند�ء 
باإمكانه �لتح�شل على �لأغلبية يف 

�لبكو�س،  �ل��ط��ي��ب  ت��ون�����س  ن�����د�ء 
�جلبهة  ت�������ش���اوؤلت  ع��ل��ى  رده  يف 
حتالف  ع������دم  ح������ول  �ل�������ش���ع���ب���ي���ة 
و�لختيار�ت  �لنه�شة  م��ع  �ل��ن��د�ء 
�ملنظومة  وع������ودة  �لق���ت�������ش���ادي���ة 
�نه  �لتجمعية،  و�لوجوه  �لقدمية 
فيما يتعلق بالدميقر�طية فان ل 
�حد ميكنه �أن يقدم لهم �لدرو�س 
يتعلق  وف��ي��م��ا  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة،  يف 
�لبكو�س  �شدد  �لقدمية  بالوجوه 
على �نه ل ميكن و�شع �جلميع يف 

نف�س �لكي�س
   وحول طبيعة �لعالقة بن حزبه 
�أكد  �لإ�شالمية،  �لنه�شة  وحركة 
ي�شتبعد كثري� م�شاركة حركة  �إنه 
�لقادمة،  �حل��ك��وم��ة  يف  �ل��ن��ه�����ش��ة 
ح���ي���ث �أن����ه����ا و����ش���ع���ت ن��ف�����ش��ه��ا يف 
�ملالية  للجنة  برئا�شتها  �ملعار�شة 

عن م�شاندتها للحملة �لنتخابية 
للمر�شح �لرئا�شي يف �لدور �لثاين 
�لقائد  �ل��ب��اج��ي  �لن��ت��خ��اب��ات  م��ن 

�ل�شب�شي .
  وع�����رّبت �ل��ع��دي��د م���ن �لأح�����ز�ب 
�مليد�نية  �مل�شاندة  يف  رغبتها  ع��ن 
ل���ل���ح���م���ل���ة �لن����ت����خ����اب����ي����ة، وه�����ذه 
�لأحز�ب �لتي �أعلنت دعمها تتمثل 
�لد�شتورية  �ل��وط��ن��ي��ة  �مل���ب���ادرة  يف 
و�لعمل  �ل���د����ش���ت���وري���ة  و�حل����رك����ة 
�ل��وط��ن��ي �ل��دمي��ق��ر�ط��ي و�لحت���اد 
�لوطني �حلر و�مل�شار �لدميقر�طي 

�لجتماعي و�حلزب �ل�شرت�كي.
وق����د دع����ا رئ��ي�����س ح����زب �لحت����اد 
�لرياحي  ���ش��ل��ي��م  �حل����ر  �ل���وط���ن���ي 
�ملرت�شح  مل�شاندة  �لنه�شة  ح��رك��ة 
�لدور  يف  �ل�شب�شي  ق��ائ��د  �ل��ب��اج��ي 
�لثاين للرئا�شة، وذلك خالل ندوة 

جمل�س �ل�شعب بف�شل حتالفه مع 
كل من حزب �أفاق تون�س و�لإحتاد 
�ل���وط���ن���ي �حل����ر و�مل�����ب�����ادرة وع���دد 
يلقي  يجعله  مم��ا  �مل�شتقلن  م��ن 
قبة  نائبا حتت   120 دع��م قر�بة 
�لربملان.    و�أ�شار �لبكو�س �إىل �أن 
ميكن  �ل�شعبية  �جلبهة  ت�شويت 
�لأغ��ل��ب��ي��ة يف عدد  ه���ذه  ي��ع��زز  �أن 
م��ن �مل���و�ق���ف، مب��ا �أن �جل��ب��ه��ة قد 
روؤى  مع  متقاربة  روؤى  عن  تعرب 

�لأغلبية يف عدد من �لق�شايا.
ن��د�ء تون�س  �أن  �لبكو�س    و�أ�شاف 
لن يدخل يف حما�ش�شات حزبية، 
و�أن برنامج �لإنقاذ �لذي يطرحه 
�لند�ء ل ميكن له �أن ينجح �إل يف 
�حلكومة  بن  تكامل  وج��ود  حالة 
و�ل����رئ����ا�����ش����ة.   ه�����ذ� وق�����د عربت 
�ل�شيا�شية  �لأح����ز�ب  م��ن  �ل��ع��دي��د 

هيئة النتخابات ت�شتنكر اتهاماته بالتزوير

ال�سعبية تدع� الت�ن�سيني اإىل قطع الطريق اأمام ع�دة املرزوقي
نداء تون�ض: ت�شريحات املرزوقي بخ�شو�ض تزوير النتخابات تهديد لل�شلم والأمن الجتماعيني

�ملرزوقي مرفو�س 
من �جلبهة �ل�شعبية

حم�شن مرزوق: 
�ملرزوقي جتاوز 
�خلطوط �حلمر

�جلبهة �ل�شعبية حت�شم يف 
�ملرزوقي وترتدد يف دعم �ل�شب�شي

املن�سف املرزوقي م�سدوم من بيان اجلبهة ال�سعبيةالطيب البك��س ي�ستبعد م�ساركة النه�سة يف احلك�مة القادمة
�شليم الرياحي يدعو النه�شة مل�شاندة ال�شب�شي يف الدور الثاين للرئا�شية 

�لطيب �لبكو�س ..ل مكان 
للنه�شة يف حكومة �لند�ء

اجلبهة  اأعلنت  اأخــريا 
ــعــبــيــة مــوقــفــهــا  ــ�ــش ال
احد  دعــم  بخ�شو�ض 
ـــدور  ـــل ـــني ل ـــح ـــش ـــر� امل
النتخابات  من  الثاين 
تون�ض  يف  الرئا�شية 
موقف �شطب املرزوقي 
�شروطا  وو�شع  نهائيا 
ــح نـــداء  ــش لــدعــم مــر�
قائد  الباجي  تون�ض 
مل  مــوقــف  ال�شب�شي. 
كـــثـــريا عن  يــخــتــلــف 
اأخرى  اأحزاب  مواقف 
اأبدت ترددا وا�شحا يف 
ل�شالح  موقفها  ح�شم 

هذا املر�شح اأو ذاك.

•• الفجر – تون�س - خا�س

النتخابات الرئا�سية: 7 اأحزاب تعلن عن م�ساندتها لل�سب�سي
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قلق يف املانيا من زيادة العداء للمهاجرين
��شتعارة  حد  �ىل  وت�شل  عاما،   25 قبل  برلن  ج��د�ر  �شقوط  حتى  �شابقا 
�شعار تلك �لفرتة نحن �ل�شعب . و�شرعان ما �نت�شرت هذه �لتجمعات �لتي 
�ل�شخا�س يف كل من دو�شلدورف )غ��رب( وفورت�شربغ  �شم بع�شها مئات 

)جنوب( ورو�شتوك )�شمال( وبو�شوم )غرب( وميونيخ )جنوب( وغريها.
و�ثارت جمموعة بيجيد� �لثنن �ملا�شي مفاجاأة كبرية �ذ جنحت يف جمع 
�ملانيا  م��ن  �شاك�شونيا  مقاطعة  عا�شمة  دري�شدن  يف  �شخ�س  �لف  ع�شرة 

�ل�شرقية �شابقا و�لتي تو�جه �شعوبات �قت�شادية و�جتماعية.
ودعت بيغيد� �ىل تظاهرة جديدة �لثنن �ملقبل يف �ملدينة ذ�تها.

ومن �ملناطق �لخرى �لتي ت�شهد هذ� �حلر�ك �ي�شا مارت�شان �حلي �لفقري 
يف �شرق برلن خيث جتري بانتظام منذ ��شابيع جتمعات يوم �لثنن �لتي 
 800 ينظمها ر�شميا مو�طنون . ويف نهاية ت�شرين �لثاين نوفمرب �حتج 
م�شاكن  بناء  على  �ملحيطة  �ملناطق  و�شكان  �جل��دد  �لنازين  م��ن  �شخ�س 

�ل�شيا�شية يف جامعة  �لعلوم  ��شتاذ  فونكي  و�و�شح هاجو  �للجوء.  لطالبي 
برلن �حلرة �ن كل هذه �حلركات حتاول تعبئة �ح�شا�س بالنقمة وحتديد 
عدو حمذر� من �ن هذ� ي�شبح خطري� حن يتحول �ىل هجوم فيه �زدر�ء 

لالخر وي�شجع على �حياء �لغر�ئز �جلماعية .
�نقاذ  �ىل  ودعوتهم  �لغرب  ��شلمة  �شد  وطنيون  �وروبيون  ت�شمية  وتوحي 
�ملانيا من �ل�شالم بنظر �ل�شتاذ �جلامعي ب دعوة �ىل �ل�شالح �شادرة عن 
وبالدعاية  �ل�شليبية  باحلمالت  وت��ذك��ر  �ملتطرف  �ليمن  م��ن  �شعبوين 
�ىل  كثيفة  هجرة  حركة  �شياق  يف  جتري  �لتظاهر�ت  �ن  و�لو�قع  �لنازية. 
�ملانيا وك�شفت منظمة �لتعاون و�لتنمية �لقت�شادية يف مطلع كانون �لول 
�ل��ذي يعترب مبثابة و�ح��ة من �لزده��ار ��شبح عام  �لبلد  دي�شمرب �ن هذ� 
2012 �لقبلة �لوىل للمهاجرين يف �وروبا و��شتقبل يف تلك �ل�شنة 400 

�لف مهاجر.

•• برلني-اأ ف ب:

كثرية  ت��ظ��اه��ر�ت  تتنظيم  م��ع  �شعبوية  موجة  �شعود  بقلق  �ملانيا  ت��ر�ق��ب 
�ملا�شية  �ل�شنو�ت  ��شبح يف  بلد  �لخ��رية يف  �ل�شابيع  معادية لالجانب يف 

�لقبلة �لوىل للمهاجرين يف �وروبا.
وهذه �لتظاهر�ت �لتي جرت يف عدة مدن يف جميع �نحاء �لبالد نظمتها �و 
تدعمها حركات من �ليمن �ملتطرف �و من �لنازين �جلدد مبا فيها بديل 

لملانيا وهي حركة فتية معادية لليورو �شلكت منحى معاديا لالجانب.
ومن �برز حركات هذه �ملوجة �ل�شعبوية جمموعة �وروبيون وطنيون �شد 
��شلمة �لغرب )بيغيد�( �لتي �طلقت يف ت�شرين �لول �كتوبر وتكت�شب منذ 
ذلك �حلن نفوذ� مت�شاعد� وهي تنظم منذ ب�شعة ��شابيع تظاهر�ت يوم 
�لثنن على منط �لتظاهر�ت �لتي هزت �لنظام �ل�شيوعي يف �ملانيا �ل�شرقية 

•• عوا�صم-وكاالت:

معار�شة،  �إعالمية  م�شادر  قالت 
�لنظام  عنا�شر  م��ن  �لع�شر�ت  �إن 
�شخم  �نفجار  يف  ق�شو�  �ل�����ش��وري 
ح�شل �أم�س �لأول يف جامع �ل�شيخ 
عبد �لعزيز �أبازيد ، بدرعا �ملحطة 

)جنوب �شوريا(.
�لنظام  عنا�شر  �أن  �مل�شادر  وبّينت 
بتفخيخ �جلامع  ق��ام��و�  ق��د  ك��ان��و� 
ل��ت��ف��ج��ريه مب��ق��ات��ل��ي �مل��ع��ار���ش��ة يف 
ب�شبب  ولكن  عليه،  �شيطرو�  ح��ال 
��شتد�د �ل�شتباكات و�لق�شف، �لتي 
�ل�شباح،  منذ  درعا  �أحياء  �شهدتها 
بع�شر�ت  �لأل����غ����ام  ه����ذه  �ن��ف��ج��رت 
ع�شكرية  وح��������دة  م�����ن  �جل�����ن�����ود 
�ل��ذي دمر  د�خ��ل �جلامع  نظامية 

ب�شكل كامل.
�ندلعت  ���ش��اري��ة  م���ع���ارك  وك���ان���ت 
�لأ�شلحة  �أن����و�ع  ب��ك��اف��ة  �خل��م��ي�����س، 
�مل��ت��و���ش��ط��ة و�ل��ث��ق��ي��ل��ة يف �أح���ي���اء 
�ملربع  ����ش��ُت��ه��دف خ��الل��ه��ا  درع�����ا، 
بقذ�ئف  �مل��ح��ط��ة  ب���درع���ا  �لأم���ن���ي 
�أدى لوقوع قتلى  مدفع جهنم، ما 

وجرحى يف �شفوفهم.
، يف  �لتاميز  و�أك���دت �شحيفة  ه��ذ� 
تقرير �أن �لنظام �ل�شوري ��شتخدم 
�شعبه،  ���ش��د  �ل�������ش���ام  �ل���ك���ل���ور  غ����از 
�لقتلى  مئات  �شحيته  ر�ح  و�ل��ذي 

من �ملدنين وقو�ت �ملعار�شة.
نظام  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  و�أ����ش���ارت 
�ل�����ش��وري وّق��ع يف �أك��ت��وب��ر  ت�شرين 
�لأ�شلحة  �تفاقّية   2013 �لأول 
��ت على  �ل���ك���ي���م���اوي���ة، و�ل���ت���ي ن�����شّ
تر�شانته  م����ن  �ل���ن���ظ���ام  ت��خ��ّل�����س 

�لتدخل  تهديد  حت��ت  �لكيماوية، 
�أن  بعد  وذل��ك  �ل���دويل،  �لع�شكري 
دم�شق  يف  ���ش��خ�����س   1500 ق��ت��ل 

بغاز �ل�شارين.
ل  ما  هناك  �أن  �ل�شحيفة  وذك��رت 
ا على  يقل عن 14 هجوًما كيماويًّ
�أبريل  ني�شان من  �إدلب منذ  ريف 

هذ� �لعام.
تقريرها  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  وخ���ت���م���ت 
 ، كفرزيتا  قرية  �أن  �إىل  ب��الإ���ش��ارة 
يف حمافظة حماة )و�شط �شوريا(، 
ما  �لهجمات  لهذه  �شحية  وقعت 
�أبريل   6 م���ر�ت م��ن��ذ  ي��ق��ل ع��ن  ل 
هجمة  �أك��رب  ففي  �ملا�شي.  ني�شان 
�أ�شيب  �آب  �أغ�������ش���ط�������س    28 يف 

دوًل  �إن  ���ش��ح��اف��ي��ة  ت�����ش��ري��ح��ات 
�لدبلوما�شين  م��ن  ع���دد�  �أع����ادت 
�ل�شفارة  ب����اأن  ع��ل��م��ا   ، دم�����ش��ق  �إىل 

�لأردنية مل تغلق قط.
و�إيطاليا،  �أم���ريك���ا،  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
�لت�شال  �أع��ادت  و�أملانيا،  و�إ�شبانيا، 
ترتيبات  لبدء  �ل�����ش��وري،  بالنظام 
يف  �شفار�تها  فتح  تعيد  لوج�شتية 
دم�شق ، موؤكدة �أن و��شنطن قررت 
ف��ت��ح ���ش��ف��ارت��ه��ا وت��ع��ي��ن ���ش��ف��ري يف 
هذ�  و�أن  �ملقبل،  �لربيع  يف  دم�شق 
�أ���ش��ب��اب ��شتقالة  �ل��ق��ر�ر ك��ان �أح���د 

وزير �لدفاع، ت�شاك هاغل .
و�أ�شارت �إىل �أن دولة عربية �أعلنت 
يف وقت �شابق عزمها �إع��ادة تفعيل 

�أكرهم  ���ش��خ�����ش��اً،   60 م��ن  �أك���ر 
م��ن �لأط���ف���ال، يف ه��ج��وم بربميل 

يحتوي على �لكلور �ل�شام.
�ل�شورية  �لثورة  تن�شيقيات  وقالت 
يف دم�شق، �ل�شهر �ملا�شي، �إن قو�ت 
�لنظام ��شتهدفت حي جوبر �شرقي 
دم�����ش��ق، ب��غ��از �ل��ك��ل��ور، م��ا �أدى �إىل 

وقوع ع�شر �إ�شابات على �لأقل.
م���������ش����ادر  حت�����دث�����ت  ذل����������ك،  �ىل 
دول  �أن  عن  �شوريا  يف  فل�شطينية 
ر�أ�شها  ع���ل���ى  و�أج���ن���ب���ي���ة،  ع���رب���ي���ة 
�أمريكا، ب�شدد �إعادة فتح �شفار�تها 

يف دم�شق.
�ملعروفة  �مل�������ش���ادر  ت���ل���ك  وق����ال����ت 
ب���ولئ���ه���ا ل���ل���ن���ظ���ام �ل���������ش����وري، يف 

دم�شق،  يف  �ل�شفارة  دور  وتن�شيط 
و�إر������ش�����ال ���ش��ف��ري، وت��ب��ع��ت��ه��ا دول���ة 
�أخرى بب�شعة �أ�شابيع، حيث �أعلنت 
عن نيتها يف �أن تكون �أول دولة من 
بن �لبلد�ن �لتي قطعت عالقاتها 
�لدبلوما�شية مع �شوريا، تعيد هذه 
لدم�شق،  �شفري�ً  �لعالقات وتر�شل 
هذ�  م��ن  �شيء  �أي  يحدث  مل  لكن 

بعد .
�أول  كانت  �لتي  تون�س  �أن  وتابعت 
م��ع �شوريا،  �ل��ع��الق��ات  ق��ط��ع  م��ن 
ترتيبات  ��شتكمال  عزمها  �أعلنت 
�ل�شفر�ء  وت���ب���ادل  ���ش��ف��ارت��ه��ا  ف��ت��ح 
م��ع ���ش��وري��ا، وي��ت��وق��ع �إجن����از ذلك 
�أن  �إىل  لفتة  �ملقبل،  �لعام  مطلع 
دبلوما�شييها،  بع�س  �أع��ادت  م�شر 
�لعالقات  م�����ش��ت��وى  م���ن  ورف���ع���ت 
�لدبلوما�شية مع دم�شق، بعد عزل 
�أُعيد  كما  مر�شي،  �لرئي�س حممد 
فتح �ل�شفارة �ل�شورية يف �لقاهرة.

بعثة  �أر���ش��ل��ت  �إي��ط��ال��ي��ا  �أن  وب��ي��ن��ت 
ل�شتطالع  دم�������ش���ق  �إىل  �أم���ن���ي���ة 
�لرتتيبات  وبدء  �شفارتها،  حميط 
�لإد�رية و�للوج�شتية لفتحها على 
متهيد�  ب��الأع��م��ال،  قائم  م�شتوى 
�لأول  �لربع  خ��الل  �شفري  لتعين 

من �لعام �ملقبل .
متطرفة  ح�شابات  �أف��ادت  ميد�نياً 
�لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  على 
و�ملر�شد �ل�شوري حلقوق �لإن�شان 
تنظيم  م���ن  �ن���ت���ح���اري���ا  �إن  �م�������س 
د�ع�������س �لإره����اب����ي ف��ج��ر دب���اب���ة يف 
���ش��وري��ة مبحافظة  ق��اع��دة ج��وي��ة 
دي���ر �ل����زور وه���ي و�ح����دة م��ن �آخر 
�شرق  يف  للحكومة  �لباقية  �ملعاقل 

•• هونغ كونغ-بكني-اأ ف ب:

عادت �حلياة �ىل طبيعتها �جلمعة 
يف هونغ كونغ، حيث ي�شهد و�شطها 
�ز�لة  متو��شلة غد�ة  �شري  حركة 
�ملطالبن  �ملتظاهرين  خميمات 
�ختتمت  �ل���ت���ي  ب��ال��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
مرحلة ��شتثنائية من تاريخها يف 
�ل�شينية  �ل�شحافة  ����ش��ارت  حن 

�ىل هزمية ثورة �ملظالت .
�لعت�شام  من  ��شبوعا   11 وبعد 
�لعمال  �ح��ي��اء  يف  و�ل��ت��ظ��اه��ر�ت 
و�ل��ت��ج��ارة وع��ل��ى حم���اور �لطرق 
�لكربى يف �ملدينة، �ز�لت �ل�شرطة 
�عت�شام  خم��ي��م  �ك����رب  �خل��م��ي�����س 
تقطع  ك����ان����ت  �ل����ت����ي  ل���ل���ح���رك���ة 
�ل��ط��ري��ق �ل�����ش��ري��ع �ل���ر�ب���ط بن 
و�وقفت  �شرق وغ��رب هونغ كونغ 

�كر من 200 متظاهر.
وتطوي هذه �لعملية �لتي نفذها 
دون عنف مئات من رجال �ل�شرطة 

يف حي �دمري�لتي لالعمال قرب 
م��ق��ر �حل��ك��وم��ة، ���ش��ف��ح��ة �خطر 
���ش��ه��دت��ه��ا هونغ  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  �زم�����ة 
كونغ منذ عودتها يف 1997 �ىل 
عاما   155 بعد  �ل�شن  �ح�شان 

من �لوجود �لربيطاين.
ت�شاينا  ���ش��اوث  �شحيفة  و����ش��ارت 
مورنينغ بو�شت ، �ملرجع �لبارز يف 
�شفحة  �ىل  �جلمعة  كونغ،  هونغ 
�ملدينة تدل  تاريخ  ��شتثنائية من 
�ل�شلطة  �ل�شكان من  ��شتياء  على 
لال�شالحات  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  �����ش����و�ء 
�لجتماعي  �لبوؤ�س  �و  �ل�شيا�شية 
يف مدينة تعد 7،2 مليون ن�شمة، 
يعي�س ع�شرين يف �ملئة منهم حتت 

عتبة �لفقر.
وعلى غر�ر ت�شاينا د�يلي ، نوهت 
�ملقابل  يف  �ل�����ش��ي��ن��ي��ة  �ل�����ش��ح��اف��ة 

بهزمية +ثورة �ملظالت+ .
حركة  �ن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  وك���ت���ب���ت 
+�وكوباي+ ت�شببت با�شر�ر كبرية 

وق����ال����ت �ل���ن���ائ���ب���ة ك�����الودي�����ا مو 
م�����ش��اء �خلمي�س  ب��ر���س  ل��ف��ر�ن�����س 
�ل�شيا�شي  �ل�����ش��م��ري  ن��ه�����ش��ة  �ن 
�ل�����رت�ج�����ع  ت���ق���ب���ل  ل���ل�������ش���ب���اب ل 
و�مل��ع��رك��ة م�����ش��ت��م��رة يف ح���ن نوه 
مارتن يل �حد �برز قادة �حلركة 
بنار خامدة يف قلب كل طالب، نار 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة �ل��ت��ي ل��ن تنطفئ 

بيد من حديد .
ي��خ��ف��ي مر�رته  ل  �ل��ب��ع�����س  ل��ك��ن 
�لقل  على  �لتظاهر�ت  ف�شل  من 
مرحليا بعد �ن ��شتفادت من دعم 
�شئمو�  �ل��ذي��ن  �ل�شكان  م��ن  كبري 
منها بالنهاية ب�شبب ��شطر�رهم 
�ىل ق�شاء �شاعات يف و�شائل �لنقل 

�لعمومي.
ل��و )34 ع��ام��ا( �لذي  وق���ال كيم 
�نا حمبط  �لعقار  يعمل يف قطاع 
متاما م�شيفا يجب �لن �ن نفكر 
فيما نريده، ول �عتقد �نه يجب 
�لوقت  �ل�����ش��و�رع يف  �ىل  ن��ع��ود  �ن 

�لقناعات  ونالت من  لهونغ كونغ 
�ل��ر����ش��خ��ة ح���ول �ح�����رت�م �شلطة 

�لقانون .
وغالبيتهم  �مل��ح��ت��ج��ون  وط���ال���ب 
م��ن ت��الم��ي��ذ �ل��ث��ان��وي��ات وطالب 
�ل�شبان،  و�ل���ع���م���ال  �جل���ام���ع���ات 
�جلهاز  لرئي�س  مبا�شر  ب��اق��رت�ع 
�ن  ر�ف�شن  �ملدينة  يف  �لتنفيذي 
�خلا�شة  معايريها  بكن  تفر�س 

باملر�شحن.
�ل�شينية  �ل�����ش��ل��ط��ات  ت��ق��دم  ومل 
مطالبهم  ج��وه��ر  ب�شان  ت��ن��ازلت 
�ن �ل�شالح لن  �ملحللون  و�عترب 
ت�شاينا  وك��ررت  هام�شيا  �ل  يكون 
د�يلي �نه يف �مل�شائل �ملبدئية، لن 
تقدم �حلكومة �ملركزية تنازلت .

�ملتظاهرون  يرى  �خر  من جانب 
�ملو�زين  ق��ل��ب��و�  �ن��ه��م  �مل��ق��اب��ل  يف 
�ل�شيا�شية يف هونغ كونغ ر�أ�شا على 
عقب و�أر�شو� قو�عد حلركة د�ئمة 

تركت �ثرها يف جيل برمته.

رف�س  ج����ان����ب����ه،  م����ن   . �حل�������ايل 
جمموعة  يف  �ل��ق��ي��ادي  ت��اي  بيني 
�وك��وب��اي �شنرت�ل �ل��ذي ك��ان �ول 
�لحياء  �حتالل  فكرة  �طلق  من 
�لعت�شام  فكرة  �ل�شرت�تيجية، 
يف م�شتقبل قريب هو �ي�شا قائال 

�شتكون هناك مقاومة �خرى .
�ل�شحافة  �����ش���ادت  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن 
�جلمعة  �ل���ر����ش���م���ي���ة  �ل�����ش��ي��ن��ي��ة 
�لتي  �حل������و�ج������ز  �آخ��������ر  ب������از�ل������ة 
�ملطالبون  �مل��ت��ظ��اه��رون  �ق��ام��ه��ا 
كونغ،  هونغ  يف  بالدميوقر�طية 
موؤكدة �ن هذه �حلركة �مل�شتلهمة 
�مل��ع��ادي��ة مل حت�شل  �ل���ق���وى  م���ن 

على �ي تنازل.
د�يلي  ت�����ش��اي��ن��ا  �شحيفة  وك��ت��ب��ت 
+ثورة  ه��زمي��ة  �ن  �فتتاحيتها  يف 
و��شحة  ر�شالة  وجهت  �ملظالت+ 
�ىل �لقوى �ملعادية، �شو�ء �ملحلية 
�و �لجنبية: بالن�شبة �ىل �مل�شائل 
�ملركزية  �حلكومة  ف��ان  �ملبدئية، 

•• باري�س-اأ ف ب:

و��شيا  �لو�شط  و�ل�شرق  �وروب��ا  بعد 
ف������رتة، تنظم  ب���د�ت���ه���ا ق���ب���ل  �ل���ت���ي 
�ف��ري��ق��ي��ا �لث��ن��ن �ول م��ن��ت��دى لها 
�لتاييد  حول �لمن من �جل ح�شد 
مبو�جهة  �لتحديات  �شد  �لقارة  يف 

�ملتطرفن و�شوؤون �لتنمية.
يومن  م��دى  على  �ملنتدى  وينعقد 
�ل�شنغال  روؤ����ش���اء  بح�شور  دك���ار  يف 

وم���ايل وم��وري��ت��ان��ي��ا وت�����ش��اد ووزر�ء 
منظمات  و�ي�����ش��ا  وخ���ارج���ي���ة  دف����اع 
غري حكومية وخ��رب�ء يف �لقت�شاد 
�لتحديات  ه�����ذه  ح�����ول  ل��ل��ت��ب��اح��ث 
و�ل�شبيل �لف�شل ملو�جهتها �قليميا. 
و�شرح وزير �لدفاع �لفرن�شي جان-

حول  بالتباحث  نامل  لودريان  �يف 

�مل�شاركن يف �لقمة بباري�س �ن قادة 
�لدول �حلا�شرين �قرو� �نذ�ك بان 
للتاهيل  وبحاجة  �شعيفة  جيو�شها 
لالنظمة  ك��ح��ر���س  دوره�����ا  و�ن���ه���اء 
�لرهابية  �ل��ه��ج��م��ات  �دت  وق����د   .
ت�شريع  �ىل  �مل�����خ�����در�ت  وت���ه���ري���ب 
زيادة  �ك��رب  �شهدت  و�فريقيا   . ذل��ك 
�لعامل  يف  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �ل��ن��ف��ق��ات  يف 
بو�قع   8،3% بن�شبة   ،2013 يف 
بيانات  بح�شب  دولر،  مليار   44،9
معهد �لبحاث حول �ل�شالم �لدويل 
يف ����ش���ت���وك���ه���ومل. وح���ل���ت �جل���ز�ئ���ر 
و�نغول يف مقدمة �لدول من حيث 
�فريقيا  يف  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �مل��ي��ز�ن��ي��ة 
و6،1  دولر  م����ل����ي����ار�ت   10،4(
جنوب  تليهما  ت��ب��اع��ا(  دولر  مليار 
ونيجرييا  م��ل��ي��ار(   4،1( �ف��ري��ق��ي��ا 
)2،4 مليار�ت(. لكن هناك �لكثري 
و�لتجهيز  �ل��ت��دري��ب  م�����ش��اك��ل  م���ن 
ت�شارك  �ل���دول  م��ن  �لعديد  �ن  كما 

�لمن �لذي �شيكون يف �مل�شتقبل من 
و�شبيل  �نف�شهم  �لفارقة  م�شوؤولية 
حتقيق ذلك... ل بد �ن يوؤ�ش�س هذ� 
�فريقيا  يف  �لم���ن  لثقافة  �مل��ن��ت��دى 
. و���ش��ارك ل��ودري��ان ب�شكل ف��ع��ال يف 
�ل�شنغال  رئي�س  مع  �ملنتدى  تنظيم 
ماكي �شال و�شيح�شر �عماله يومي 

�لثنن و�لثالثاء.
ون�����ش��ات ف��ك��رة �مل��ن��ت��دى خ���الل قمة 
�ل���������ش����الم و�لم���������ن يف ب����اري���������س يف 
 .2013 دي�����ش��م��رب  �لول  ك���ان���ون 
�ل��ف��رن�����ش��ي فرن�شو�  �ل��رئ��ي�����س  وك���ان 
ه��ولن��د �ع���اد �ل��ت��اك��ي��د �ن����ذ�ك على 
�لتدخل  �ل��ي��ه  ��شتند  �ل���ذي  �مل��وق��ف 
�ل���ف���رن�������ش���ي يف م���ايل  �ل���ع�������ش���ك���ري 
�لفارقة  على  �لو�شطى:  و�فريقيا 
ت�����ويل �م���ن���ه���م ب��ان��ف�����ش��ه��م ول�����و �ن 
ف��رن�����ش��ا ���ش��ت��و����ش��ل �مل�����ش��اه��م��ة من 
�ل�شاحل  يف  �ملنت�شرة  قوتها  خ��الل 
�حد  وق���ال  عن�شر(.  �لف  )ث��الث��ة 

�ل�شالم.  �قليمية حلفظ  يف مهمات 
�دنى  �فريقيا  غ��رب  دول  وم��و�زن��ات 
و200   150 ب��ن  وت���رت�وح  بكثري 
مليون دولر. ومن �ملتوقع �ن ي�شبح 
�شنويا على غر�ر  لقاء  دكار  منتدى 
م��وؤمت��ر�ت ميونيخ ح��ول �لم���ن يف 
�وروب��������ا، و�مل���ن���ام���ة ح����ول �لم�����ن يف 
�ل�����ش��رق �لو����ش���ط وه��ال��ي��ف��اك�����س يف 
�شنغافورة  يف  ل  و���ش��ان��غ��ري  ك���ن���د� 
�جليو�شرت�تيجية  �مل�����ش��ائ��ل  ح����ول 
وي�شارك  �����ش���ي���ا.  ����ش���رق  ج���ن���وب  يف 
�ملنتدى  يف  ���ش��خ�����س   300 ق���ر�ب���ة 
�جل���ز�ئ���ر  خ���ارج���ي���ة  وزر�ء  ب��ي��ن��ه��م 
بال�شافة  و�ل��ك��ام��ريون،  و�لنيجري 
و�منين  ع�شكرين  م�شوؤولن  �ىل 
م���ن ن��ي��ج��ريي��ا وف��رن�����ش��ا و�وغ���ن���د�. 
موؤ�ش�شة  رئي�س  و�عترب كميل غر�ن 
باري�س  يف  �ل�شرت�تيجية  �لب��ح��اث 
�ل��ت��ي ن�����ش��ق��ت ل��ل��م��ن��ت��دى م���ع �ملعهد 
دكار  يف  لال�شرت�تيجيات  �لفريقي 

دول عربية وغربية تتجه لإعادة فتح �شفاراتها بدم�شق

مقتل الع�سرات من جن�د الأ�سد بكمني خاطئ يف درعا

ال�شحافة ال�شينية ت�شيد بـ هزمية ثورة املظالت 

ه�نغ ك�نغ تط�ي مرحلة ا�ستثنائية من تاريخها 

الأمن يف افريقيا يف �سلب منتدى دكار 

معتقل�ن يرون ب�ساعة
 التعذيب يف �سج�ن �س�ريا

•• بريوت-اأ ف ب:

ي�شف معتقلون �شابقون لدى �لنظام �ل�شوري عاملا �آخر منف�شال عن �لعامل 
�لو�قعي يقبع فيه نزلء �ل�شجون �لذين يتعر�شون يوميا ل�شاليب تعذيب 
مبتكرة، من �ل�شرب �ملربح و�ل�شعق بالكهرباء و�لتجويع �و تقدمي طعام 

ممزوج بالذل و�لقمامة... كابو�س ي�شعب عليهم ن�شيانه.
�لهند�شة  �لنز�ع يف  قبل  يعمل  كان  �ل��ذي  �مل�شري  �لنا�شط حم�شن  ويقول 
فيها  ع��ان��ى  ع��دة  �شجون  ب��ن  �شنتن  خ��الل  نقله  ج��رى  �ن��ه  �ملعلوماتية، 
على  و�جباره  ل�شاعات،  �ملع�شمن  من  بال�شقف  وتعليق  �شرب،  �لمرين: 

�لبقاء عاريا �ياما و�شط برد �ل�شتاء �لقار�س.
ومن ��شو�أ ما تعر�س له، يروي لوكالة فر�ن�س بر�س عرب �لنرتنت ذ�ت يوم، 
�أخرجونا �ىل �ملمر�ت لر�س مبيد�ت للح�شر�ت د�خل �لزنز�نات. وب�شبب بخ 
�ملبيد�ت، �شارت �ل�شر��شري تخرج �ىل �ملمر�ت وتطلع على وجوهنا، ونحن 
�عيننا مع�شوبة و�يدينا مقيدة ور�ء ظهورنا. حملو� �ل�شر��شري وو�شعوها 

د�خل مالب�شنا، ثم بخو� مبيد�ت علينا .
معتقل  �ل��ف  مئتي  ح��و�ىل  م��ن  و�ح��د  م�شتعار،  و��شمه  �مل�شري،  وحم�شن 
�شجنتهم �ل�شلطات منذ بدء �لنز�ع يف منت�شف �آذ�ر مار�س 2011، ب�شبب 
�ل�شوري  �ملر�شد  ويقول  �ل�شد.  ب�شار  �لرئي�س  لنظام  �ملناه�شة  �ن�شطتهم 
�لتعذيب  نتيجة  �لف �شجن ق�شو�  �ثني ع�شر  �ن حو�ىل  �لن�شان  حلقوق 
د�خل هذه �ل�شجون، بال�شافة �ىل وجود �آلف �ملفقودين �لذين ل يعرف 

م�شريهم.
ويقول نا�شط من دم�شق يقدم نف�شه با�شم حممد �شمعان )33 عاما(، ل 
�شيء مما قر�أته �و �شمعته عن رو�ي��ات �ل�شعوب �لخرى كان يف �مكانه �ن 
يح�شرين لتجربة �لعتقال �لرهيبة �لتي مررت بها ، م�شيفا �كت�شفت �ن 
هناك عاملا �آخر مرعبا موجود� يف �شوريا . وكان �شمعان يتحدث بهدوء، وهو 
ينفث من �شيجارة ويتذكر. �شجنت مرتن ب�شبب ن�شاطي �شد نظام �ل�شد، 
�ملرة �لوىل لت�شعة ��شهر، و�ملرة �لثانية لربعة ��شهر. ويف �ملرتن، تعر�شت 

ل�شو�أ �نو�ع �لتعذيب �لنف�شي و�جل�شدي .
قال له مرة �حد �ملحققن يف فرع �مني يف دم�شق نحن ل نعذبكم ب�شبب 
نتلذذ  لن��ن��ا  نعذبكم  �من��ا  علينا،  ت��وؤث��رون  ل  �ن��ت��م  �ل��ن��ظ��ام.  �شد  ن�شاطكم 
بتعذيب �لنا�س . وي�شري �شمعان �ىل �نه تعر�س لل�شعق بالتيار �لكهربائي. 
و مل  �ملعار�شن،  ن�شاط  �أع��رف عن  ما  كل  �أكتب  �ن  �ملحقق  ثم طلب مني 

�أ�شعر بالرعب مرة كما �شعرت يف ذلك �لوقت. فعل كل �شيء لتحطيمي .
تبقى  تفا�شيل  ع��ن  ب��ا���ش��ه��اب  م��ن جهته  ع��ام��ا(  �مل�����ش��ري )36  وي��ت��ح��دث 
�لعبور  ي��ح��اول  ك��ان  بينما  �حل���دود  توقيفه على  ذ�ك��رت��ه. مت  حم��ف��ورة يف 
كان  حيث  دم�شق  يف  �لع�شكري  �لم��ن  ف��رع  �ىل  و�شلم  �مل��ج��اور.  لبنان  �ىل 
جولة  بن   . و�غت�شابها  باعتقالها  وي��ه��ددون  زوجتي  ي�شتمون  �ملحققون 
حتقيق و�خرى، كانو� يوقفونني عاريا يف �خلارج، ثم يدخلونني ويطرحون 

�ل�شئلة وهم ينهالون علي �شربا .

الداخلية امل�ريتانية تغلق مقر حزب �سيا�سي
•• نواك�صوط-وكاالت:

�أمرت وز�رة �لد�خلية �ملوريتانية ر�شميا باإغالق مقر حزب �حلر�ك �ل�شبابي 
�إىل ��شتباكات وعر�ك  �إثر م�شاد�ت كالمية، تطورت  �أجل �لوطن على  من 
��شريف،  بنت  لل��ة  �ل�شابقة  �ل��وزي��رة  �حل��زب  رئي�شة  �أن�شار  بن  ب��الأي��دي، 

و�لقيادي باحلزب خالد ولد قي�س.
ويعاين حزب �حلر�ك منذ فرتة خالفات حادة، و�شلت �إىل حد �لتقا�شي 
�أمام �ملحكمة �لإد�رية بنو�ك�شوط، حيث يتهم �أن�شار ولد قي�س زميلتهم بنت 

��شريف ب� �لف�شاد و�ختطاف �حلزب لأغر��س خا�شة.
وكان جناح خالد ولد قي�س، قد عقد موؤمتر� �شحفيا �خلمي�س مبقر �حلزب 
�ل��ط��رف��ان يف عر�ك  �أ���ش��ري��ف، وي��دخ��ل  �أن�����ش��ار لل��ة منت  �أن يقتحمه  قبل 

بالأيدي �أدى بال�شرطة �إىل �إغالق مقر �حلزب.
�لرئا�شي،  �ملجل�س  ع�شو  ��شريف  م��الي  ول��د  بابه  �لدكتور  �لأ�شتاذ  وق��ال 
مقر  بالفعل  �أغ��ل��ق  �لأم���ن  �إن  �حل���ر�ك  حل��زب  �لقانونية  �للجنة  ورئي�س 
�حلزب ب� �ل�شمع �لأحمر بعد �أن حتولت �شاحته �إىل عر�ك بالأيدي، وتبادل 

لل�شتائم، بن �أن�شار �لطرفن �ملتنازعن د�خل �حلزب.
بالن�شبة يل،  �ملوريتاين، كانت متوقعة  �لأمن  بها  �لتي قام  وتابع �خلطوة 
و�ل�شيا�شية ويتحول  �لقانونية  �أطره  �أنه عندما ينحرف �حلزب عن  ذلك 
�إىل �إطار يهدد �لأمن فاإنه من �لو�رد �أن تكون ردة فعل �ل�شلطات �لأمنية 
هي غلق مقره .  و�أ�شاف �لنز�ع بن �لطرفن كان ميكن �حتو�ءه، خا�شة 
بعد �أن تدخل �لرئي�س �ملوريتاين حممد ولد عبد �لعزيز، غري �أن �لأطر�ف 
�أطره  من  باحلزب  تخرج  �أن  و�خ��ت��ارت  بعد،  �لر�شالة  تفهم  مل  �أنها  يبدو 

�ل�شيا�شية و�لقانونية ملاآرب تخ�شها .

�شوريا.
�شورتن  �ملتطرف  �لتنظيم  ون�شر 
يف ح�شاب على موقع تويرت لرجل 
فاروق  �أب��و  ��شمه  �إن  قالت  يبت�شم 
�لليبي و�إنه هو �لذي نفذ �لعملية 

�لنتحارية .
�ل��ع��ام ع���زز �لتنظيم  وع��ل��ى م���دى 
حمافظة  على  �شيطرته  تدريجيا 
دير �لزور �ملنتجة للنفط. ولتز�ل 
قو�ت �لرئي�س ب�شار �لأ�شد ت�شيطر 
على قاعدتها �جلوية و�أج��ز�ء من 

عا�شمة �ملحافظة.
ودخ����ل �مل��ت�����ش��ددون �ل���ق���اع���دة يوم 
�ل�شاد�س من دي�شمرب كانون �لأول 
لكن �شرعان ما مت طردهم. وتقع 
دير �ل��زور على �حل��دود مع �أر��س 
د�ع�س  ���ش��ي��ط��رة  �ل���ع���ر�ق حت���ت  يف 
�أي�����ش��ا. وت��ع��ت��رب ح��ق��ول �ل��ن��ف��ط يف 

�ملحافظة م�شدر دخل للتنظيم.
�ل�شورية  �لعربية  �لوكالة  وذك��رت 
مقاتلي  ط��ارد  �جلي�س  �أن  لالأنباء 
د�ع�س يف �ملنطقة �ملحيطة بقاعدة 

دير �لزور وقتل �لكثري منهم.
�لدبابة  �أن  �ل�شوري  �ملر�شد  وذك��ر 
�لقاعدة.  م�����ش��ارف  على  �ن��ف��ج��رت 
ت���ف���ا����ش���ي���ل عن  ي����ذك����ر  ل���ك���ن���ه مل 
و�أ�شاف  مادية.  �أو  ب�شرية  خ�شائر 
�أن ��شتباكات وقعت �شباح �جلمعة 
�لتنظيم  ويتعر�س  �لنفجار.  بعد 
ل�شغوط ب�شبب �ل�شربات �جلوية 
�شبتمرب  �شوريا منذ  �لأمريكية يف 
�أي����ل����ول ل��ك��ن ه����ذه �ل�������ش���رب���ات مل 
ت���وق���ف���ه ع����ن ����ش���ن ه���ج���م���ات على 
ق���و�ت �لأ���ش��د و�جل��م��اع��ات �ملقاتلة 

�ملناف�شة.

لن تقدم تنازلت �بد� . و��شافت 
+�حتلو�+  ح��رك��ة  �ن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة 
ت�شببت ب�شرر كبري يف هونغ كونغ 
�شو�ء �قت�شاديا �و �جتماعيا وعرب 
�لر��شخة  �لق��ت��ن��اع��ات  ت��ق��وي�����س 

حول �حرت�م �شلطة �لقانون .
���ش��ك��ان ه��ون��غ كونغ  و�ع���ت���ربت �ن 

يكون  ح��ت��ى ل  ع��م��ل حقيقي  ه��ن��اك 
�مل���ن���ت���دى �ف��ري��ق��ي��ا ف��رن�����ش��ي��ا. لقد 
حر�شنا على �لتو�زن بن �لناطقن 
بالفرن�شية و�لنكليزية وبن �ملغرب 

وغرب �فريقيا .
�لتي  �ل�������ش���اح���ل  م��ن��ط��ق��ة  وت�����ش��ك��ل 
�ي  دون  �جل��ه��ادي��ون  فيها  ي��ت��ح��رك 
�ع��ت��ب��ار ل��ل��ح��دود و�ل��ت��ه��دي��د �لذي 
متثله حركة بوكو حر�م �لنيجريية 
و�لت�شاد،  و�ل���ن���ي���ج���ر  ل���ل���ك���ام���ريون 
�ىل  �ملنتدى  يف  �ل�شا�شية  �ملو��شيع 
�ل�شومال.  �ل�شباب يف  جانب حركة 
بوزير  �ملحيطن  م��ن  م�شدر  و�ف���اد 
ب��وك��و حر�م  �ن  �ل��ف��رن�����ش��ي  �ل���دف���اع 
�ل��ع��دي��د من  ب��ال��ن�����ش��ب��ة �ىل  ت�����ش��ك��ل 
�لتهديد �لمني   ، �لدول �لفريقية 
�ث���ارة للقلق. ويف  �لق���وى و�لك���ر 
ه���ذ� �لط�����ار، ع��ل��ى ف��رن�����ش��ا ت�شهيل 

�لتعاون �لقليمي .
ي���ز�ل بطيئا �مام  �ل��ت��ع��اون ل  وه���ذ� 
�ل���ت���ز�م نيجرييا  ب��وك��و ح����ر�م رغ���م 
ن�شر  و�لت�شاد  و�لكامريون  و�لنيجر 

2800 عن�شر على حدودها.

���ش��ي��ف��ه��م��ون يف ���ش��ك��ل �ف�����ش��ل �ن 
�لذ�تي+  +درج��ة �على من �حلكم 

ل تعني حكما ذ�تيا تاما .
تاميز  غ��ل��وب��ال  �شحيفة  وق��ال��ت 
ب�شدة  نرف�س  �ي�شا  �فتتاحية  يف 
فكرة �مكان ��شالح �ملجتمع عرب 
بنجاح  م�����ش��ي��دة   ، �ل�������ش���ارع  ع��ن��ف 

ه��ون��غ ك��ون��غ يف �ل��دف��اع ع��ن مبد�أ 
�شلطة �لقانون . وخل�شت ت�شاينا 
�ل�شيا�شي  �لت�شرع  �ن  �ىل  د�ي��ل��ي 
قوى  من  بدعم  )للمتظاهرين(، 
خ��ارج��ي��ة ت��ت��اآم��ر لح��ت��و�ء نه�شة 
�ل�����ش��ن، ي��ن��ايف م�����ش��ال��ح جمتمع 

هونغ كونغ و�لمة بجملها .
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عربي ودويل

تنديد بالهج�م على املركز الثقايف الفرن�سي يف كاب�ل 

وّبخ الهند على زيارة زعيم القرم 

ب�رو�سنك� ي�سيد ب�سم�د الهدنة يف �سرق اأوكرانيا

وزراء دفاع ع�سر دول مت��سطية يبحث�ن يف غرناطة 
التهديدات امل�سرتكة للإرهاب والهجرة غري ال�سرعية

•• نيويورك-اأ ف ب:

ن����دد جم��ل�����س �لم����ن �ل�����دويل ب�����ش��دة ب��ال��ه��ج��وم �لذي 
��شتهدف �ملركز �لثقايف �لفرن�شي يف كابول موؤكد� �ن �ي 
عمل �رهابي ل ميكنه �ن يحول دون �لعودة �لتدريجية 

لل�شالم و�لدميوقر�طية و�ل�شتقر�ر .
�ملجل�س  �ع��رب  �ل15  �ع�شائه  باجماع  تبناه  بيان  ويف 
ي�شكله  �ل��ذي  �لتهديد  ب���از�ء  �لبالغ  قلقه  ع��ن  جم��دد� 
طالبان )�لذين تبنو� �لعتد�ء( و�لقاعدة و�ملجموعات 
�ملجل�س  �ع�شاء  و�شدد   . و�ملتطرفة  �لرهابية  �لخ��رى 
على �شرورة حما�شبة �لفاعلن و�ملنظمن و�لد�عمن 

ماليا لهذه �لعمال �لرهابية، د�عن كل �لدول )...( 
لتحقيق  �لفغانية  �ل�شلطات  مع  �لكثيف  �لتعاون  �ىل 
هذه �لهدف . وهاجم �نتحاري �خلمي�س �ملركز �لثقايف 
�لفرن�شي يف كابول ما ��شفر عن مقتل �شخ�س و��شابة 
ع�شرين �خرين. وتبنى متمردو طالبان �لهجوم �لذي 
�قرت�ب  م��ع  �لفغانية  �لعا�شمة  ��شتقر�ر  ع��دم  ي��وؤك��د 
موعد �ن�شحاب قوة �حللف �لطل�شي.  ويف وقت �شابق، 
�ي�شا  طالبان  حركة  تبنته  �آخر  �نتحاري  هجوم  ��شفر 
�لفغانية  �لعا�شمة  �شو�حي  يف  جنود  �شتة  مقتل  عن 
حيث تكررت �لهجمات على �لقو�ت �لفغانية و�لجنبية 

يف �ل�شابيع �لخرية.

•• الفجر – تون�س - خا�س
�لأمن  �أع��ل��ن  مفاجئة،  خطوة  يف   
�لنه�شة  حل���رك���ة  �ل�����ش��اب��ق  �ل���ع���ام 
حمادي �جلبايل يف بيان ، �ن�شحابه 
ليتفّرغ  �لنه�شة  حركة  ح��زب  م��ن 
وهي  مركزية  �عتربها  مهمة  �إىل 
�ل��دف��اع على �حل��ري��ات على طريق 
�لتي  �لقيم  �إىل  �لنت�شار  مو��شلة 
ق���ام���ت م���ن �أج���ل���ه���ا �ل����ث����ورة وعلى 
ر�أ�شها �حرت�م و�إنفاذ د�شتور تون�س 

�جلديدة ، على حد تعبريه. 
�أن  �لبيان  و�أك���د �جل��ب��ايل يف ذ�ت    
ي��اأت��ي جتنبا لكل  �لن�����ش��ح��اب  ه���ذ� 
ت�شعف  م�����ش��اح��ن��ات  و  خ�����ش��وم��ات 
و  ب��ال��ود  ت��ذه��ب  و  �ملنا�شلن  �شف 
�لعالقات �لطيبة مع �إخو�نه قيادة 

و�شفا . 
  و�أكد حمادي �حلبايل يف بيانه �أنه 
م�شوؤولية  غ���ريه  حتميل  ي��ري��د  ل 
تبعات  يتحمل  ل  حتى  و  مو�قفه، 
تنظيمية  خ������ي������ار�ت  و  ق�����������ر�ر�ت 
�شيا�شية  و�أخ������������رى  ت�������ش���ي���ريي���ة 
�إ���ش��رت�جت��ي��ة ل��ت��م��وق��ع �حل���رك���ة يف 
�ملجتمع ، حيث مل يعد يجد نف�شه 
يف هذه �خليار�ت و ماآلتها ، بح�شب 

تعبريه يف بيانه. 

  و�أ�شار �إىل �أن هذ� �ملوقف و�ملوقع 
�أجد  �إل نف�شي،  �أكلف به  و�ل��ذي ل 
�شمن  به  �ل��وف��اء  يف  بالغة  �شعوبة 
�إطار تنظيم حركة �لنه�شة �ليوم .

�أي�شا  هو  �لن�شحاب  �أن  و�أ���ش��اف    
خ�شومات  ل����ك����ل  جت���ن���ب���ا  ي�����اأت�����ي 
وم�شاحنات ت�شعف �شف �ملنا�شلن 

�لنتخابات  يف  �مل���رزوق���ي  من�شف 
وُيعترب  ع��دم��ه��ا.     م��ن  �لرئا�شية 
�جلبايل �لقيادي �لوحيد يف حركة 
�شر�حة  �أع����ل����ن  �ل������ذي  �ل��ن��ه�����ش��ة 
كما  �ملرزوقي،  للمن�شف  م�شاندته 
ك����ان �ل��وح��ي��د �ل����ذي �����ش���در بيانا 
ندد فيه بت�شريحات للباجي قائد 

�لطيبة  و�لعالقات  بالود  وتذهب 
مع كل �خو�ين قيادة و�شفا .

�لو�شط  م����ن  م�������ش���ادر  و�أف���������ادت    
�لقيادي  �إع������الن  �أن  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي، 
�جلبايل  ح��م��ادي  �لنه�شة  بحركة 
ب�شبب  ه��و  �حل��رك��ة  م��ن  ��شتقالته 
خالف د�خل �حلركة ب�شاأن م�شاندة 

�ل�����ش��ب�����ش��ي، م��ن��اف�����س �مل����رزوق����ي يف 
من  كل  �تهامه  ب�شاأن  �لنتخابات، 
�لنتخابات  يف  ل��ل��م��رزوق��ي  ���ش��ّوت 
بالتطّرف، وهو ما �شارع با�شتنكاره 

ر�شميا حمادي جبايل. 
يعلن  �لتي  �لأوىل  �مل��رة  ولي�شت     
فيها �جلبايل �ن�شحابه من �لنه�شة 
�خلروج  م��ن  ه��دد  و�أن  �شبق  حيث 
من �حلركة قبل �أن يعلن ��شتقالته 
من �أمانتها �لعامة بعد �لأزمة �لتي 
و�لتي  �ل��رتوي��ك��ا  حكومة  �شهدتها 
�أدت �إىل تعين خلفه علي �لعري�س 
على ر�أ�س �حلكومة و�أمانة �حلركة 
�أي�����ش��ا.    ووف���ق م�شادر متطابقة 
ف�����اإن ح���م���ادي �جل���ب���ايل �آث�����ر عدم 
م���ع حركته  �ن��ق�����ش��ام  يف  �ل���دخ���ول 
ما  وه���و  �مل���رزوق���ي  من�شف  ب�شبب 

دفعه لال�شتقالة. 
�أك���د �ل��ن��اط��ق �لر�شمي    ه���ذ� وق���د 
با�شم حركة �لنه�شة زياد �لعذ�ري، 
حمادي  ثني  �شتحاول  �حل��رك��ة  �أن 

�جلبايل عن قر�ر ��شتقالته.
�إذ�عي،  ت�شريح  يف  �ل��ع��ذ�ري  و�أق���ر 
تناق�شات  و  �خ���ت���الف���ات  ب���وج���ود 
�أن  معترب�   ، �لنه�شة  حركة  د�خ��ل 
هذ� �لختالف يعترب �أمر� طبيعيا 

و مطلوبا

هل هي بوادر ان�شقاق يف احلركة الإ�شالمية:

ت�ن�س: حمادي اجلبايل ين�سحب من حركة النه�سة..!

ر�شمية  ب�شفة  تعلم  ل  �نها  قالت 
�لوفد..  يف  م�شاركته  �أو  بزيارته 
�لتو�شيح  ملزيد من  ن�شعى  ونحن 

ب�شاأن ذلك. 
وك���ان���ت ���ش��اك��ي ت�����ش��ري �أي�����ش��ا �ىل 
�أنباة عن �شفقات نووية ودفاعية 
جديدة بن �لهند ورو�شيا وعربت 
و��شنطن  جمدد� عن وجهة نظر 
للتجارة  منا�شب  غري  �لوقت  باأن 

كاملعتاد مع رو�شيا.
فندق  �ىل  �أك�����ش��ي��ون��وف  وو����ش���ل 

ير�فقه  ن���ي���ودل���ه���ي  يف  �وب��������روي 
يف  ك��ان  حيث  رو���س  دبلوما�شيون 
وهو  ك��ري��ب��الين  ج��ول  ��شتقباله 
ب��ح��ري��ة مقره  م����اأك����ولت  ت���اج���ر 
مومباي يريد تعزيز �لتجارة مع 

رو�شيا.
�أك�������ش���ي���ون���وف �ل������ذي كان  وق������ال 
بعد  �ل�����ش��ح��ف��ي��ن  �ىل  ي���ت���ح���دث 
لت�شجيع  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  ت��وق��ي��ع 
طابع  ذ�ت  زي���ارت���ه  �ن  �ل���ت���ج���ارة 
�أي  ي�������ش���ارك يف  و�ن�����ه مل  خ���ا����س 

�أح�����د�ث ر���ش��م��ي��ة. غ���ري �ن���ه كتب 
ع��ل��ى م��وق��ع ت��وي��رت �ن���ه ج���اء �ىل 
�لوفد  يف  ع�����ش��و�  ب�شفته  �ل��ه��ن��د 
رئ��ي�����س رو���ش��ي��ا �لحتادية  ب��ق��ي��ادة 

فالدميري بوتن.
عاما(   42( �أك�شيونوف  و�نتخب 
وك����ان زع��ي��م��ا ق��وم��ي��ا م��غ��م��ور� يف 
بعد  �لقرم  لربملان  مغلقة  جل�شة 
يف  �لرو�شية  �ل��ق��و�ت  �شيطرت  �ن 
فرب�ير �شباط على �شبه �جلزيرة 

يف عملية مل ترق فيها �أي دماء.

و��شفر حتطم   . و�شغري  متقارب 
للخطوط  �ل���ت���اب���ع���ة  �ل����ط����ائ����رة 
مقتل  ع����ن  �مل���ال���ي���زي���ة  �جل����وي����ة 
�لغرب  وي���ق���ول  ���ش��خ�����ش��ا.   298
ب�شاروخ  ��شتهدفت  �ل��ط��ائ��رة  �ن 
ح�شل عليه �ملتمردون من رو�شيا 

وهو ما نفته مو�شكو ب�شدة.
�شم  عن  بورو�شنكو  �شوؤ�ل  ول��دى 
رو�شيا للقرم يف �ذ�ر مار�س، �عرب 
عن ثقته بانها �شتعود يف �لنهاية 

�ىل بالده.
وقال ل �شك لدي حول �ملو�شوع. 
�ل���ق���رم �وك����ر�ن����ي����ة... و�ن�����ا و�ث���ق 
�ملعركة  يف  ���ش��ن��ف��وز  ب��ان��ن��ا  مت��ام��ا 

حول �لقرم .
عنيف  �ن����ت����ه����اك  �ن������ه  و��������ش������اف 
للقانون �لدويل ول بد من حتمل 

م�شوؤولية هذ� �لنتهاك .
وم�شى يقول �ن �لنز�ع �لوكر�ين 
بالن�شبة  ج���د�  ح�����ش��ا���ش��ة  م�����ش��ال��ة 
فالدميري  �لرو�شي  �لرئي�س  �ىل 
ب����وت����ن، ل���ك���ن �ل�������ش���الم ل ي����ز�ل 

ممكنا.
وتابع �عتقد �ن �مل�شالة �لوكر�نية 
ح�����ش��ا���ش��ة ج���د� ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل���ه و�نا 

�حلرب  يف  �شنفوز  �لقول  �ت��ف��ادى 
بل �ف�شل �شنفوز بال�شالم  .

وك�����ان ع�������ش���ر�ت �لوك���ر�ن���ي���ن يف 
�شيدين.  يف  ب��ورو���ش��ن��ك��و  �ن��ت��ظ��ار 
وتدعى  م��ن��ه��م  و�ح�������دة  وق����ال����ت 
لوكالة  ك��ر����ش��ن��وف��ا  �ول��ك�����ش��ان��در� 
�ن��ه م��ن �ل�شا�شي  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س 
دعم  ع��ل��ى  �ن حت�����ش��ل  ل���ب���الده���ا 

�ل�شرة �لدولية.
�وكر�نيا  ي��زي��د  �ل��دع��م  و����ش��اف��ت 
ق��وة ومي��ن��ح �لوك��ر�ن��ي��ن �لمل. 
�ن����ه �م����ر م��ه��م يف ه����ذه �لوق�����ات 

�ل�شعبة .
�م�س  �لهند  بورو�شينكو  وبخ  كما 
ب�شبب �لزيارة �لتي قام بها زعيم 
�لقرم وهي �شبه جزيرة �أوكر�نية 
�شابقة �شمتها رو�شيا �ىل �أر��شيها 
�لرئي�س  وف������د  ر�ف��������ق  و�ل���������ذي 
�ل���رو����ش���ي ف����الدمي����ري ب���وت���ن يف 

�لقمة �ل�شنوية للبلدين.
�لعقوبات  ن��ي��ودل��ه��ي  ت���وؤي���د  ول 
�لزيارة  لكن  رو�شيا  على  �لغربية 
�لقرم  ل���زع���ي���م  �ل��ر���ش��م��ي��ة  غ����ري 
�ك�����ش��ي��ون��وف ق���د تلبد  ���ش��ريج��ي 
�لجو�ء قبل �ن ي�شت�شيف رئي�س 

م���ودي  ن���اري���ن���در�  �ل��ه��ن��د  وزر�ء 
�أوباما  ب��ار�ك  �لأمريكي  �لرئي�س 
�لوطني  بالعيد  �لحتفال  خ��الل 
�ل�شهر  �ل���ه���ن���دي���ة  ل��ل��ج��م��ه��وري��ة 

�ملقبل.
وقال �لرئي�س �لوكر�ين يف كلمة 
�م�����ام م��ع��ه��د ل����وي ل���الب���ح���اث يف 
�ملال على  �لهند تقدم  �ن  �شيدين 
�ك�شيونوف  ب��ا���ش��ت��ق��ب��ال��ه��ا  �ل��ق��ي��م 
�حل�شارة  �شف  يف  تقف  ل  و�ن��ه��ا 

�شد �لعدو�ن �لرو�شي.
و�أ�شاف بورو�شينكو موقف �لهند 
�ل�شيد  ه��ذ�  ينقذ  ول��ن  ي�شاعد  ل 
�أك�شيونوف.. هو بب�شاطة جمرم. 
خلفيته �جر�مية وما من �شك �ن 

م�شتقبله �شيكون كذلك. 
وز�رة  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث��ة  وق���ال���ت 
�شاكي  �لمريكية جن  �خلارجية 
منزعجة  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  �ن 
ل���ل���ت���ق���اري���ر �ل����ت����ي �أف�����������ادت ب�����اأن 
�أك�����ش��ي��ون��وف رمب���ا ك���ان ع�����ش��و� يف 
وفد بوتن و�نها ت�شعى للح�شول 

على مزيد من �ملعلومات.
وز�رة  �ن  ن���ف���ه���م  ن���ح���ن  وق����ال����ت 
�لهندية  �خل���ارج���ي���ة  �ل���������ش����وؤون 

قر�بة �ملليون بح�شب �رقام �لمم 
ع�شكري  متحدث  وق��ال  �ملتحدة. 
�وكر�ين �خلمي�س �ن ثالثة جنود 
ق��ت��ل��و� و����ش��ي��ب ث��م��ان��ي��ة �خ����رون 

بجروح يف �ليوم �ل�شابق.
ل��ك��ن �ل��رئ��ي�����س �لوك��������ر�ين نفى 
�ن  وق��ال  �و جرحى  �شقوط قتلى 
�لهدنة �ذ� �شمدت ف�شتكون خطوة 
كربى نحو �ل�شالم و�ل�شتقر�ر يف 

�وكر�نيا .
�ل �نه حذر �ن يوما و�حد� فقط 
ذلك  ك���ل  و�ن  �لن  ح��ت��ى  م�����ش��ى 
�ن  �مل  للغاية، لكنني  يبقى ه�شا 

ت�شتمر �لعملية .
لي�س  ب��الده  �لنز�ع يف  �ن  و��شاف 
و�ل�شيادة  �ل�شتقالل  ح��ول  فقط 
وقال �نها حرب من �جل �حلرية، 
من  حرب  �نها  �ل�شاملة.  �حلرية 
�ج���ل �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة وم���ن �جل 

�لمن .
�لح���������د�ث  �ن  �ع����ت����ق����د  وت������اب������ع 
�مل��ا���ش��اوي��ة �ل��ت��ي وق��ع��ت يف متوز 
يوليو يف �لجو�ء �لوكر�نية عند 
�ل��ه��ج��وم �لره���اب���ي ع��ل��ى �لرحلة 
�لعامل  �ن  ك��م  ي��وؤك��د   17 �ت�س  �م 

•• �صيدين-وكاالت:

�لوك���ر�ين برتو  �لرئي�س  حت��دث 
فعلي  وق��ف  عن  �م�س  بورو�شنكو 
لط����الق �ل���ن���ار يف �وك���ر�ن���ي���ا بعد 
24 �شاعة مل ي�شجل فيها  م��رور 
للمرة  وذل�����ك  ح�����ادث  �ي  وق�����وع 
�لوىل يف �شبعة ��شهر، مع �قر�ره 

بان �لو�شع ل يز�ل ه�شا.
وق�����ال ب��ورو���ش��ن��ك��و خ����الل زي����ارة 
ر���ش��م��ي��ة ل����ش���رت�ل���ي���ا ل�����دي خرب 
�ل�شاعات  م���رت  �ل���ي���وم  �ي��ج��اب��ي. 
��شهر  �شبعة  منذ  �لوىل  �ل24 
فعليا  وقفا  خاللها  �شهدنا  �لتي 

لطالق �لنار يف �وكر�نيا .
تت�شورو�  �ن  ميكنكم  ل  و����ش��اف 
�يل.  بالن�شبة  ذل��ك  �همية  م��دى 
�نها �ملرة �لوىل �لتي ل يتم فيها 
�بالغي �ن جنديا �وكر�نيا قتل �و 

جرح خالل �لليل .
�لنف�شالين  مع  �لهدنة  و�علنت 
�مل���و�ل���ن مل��و���ش��ك��و �ل���ث���الث���اء على 
�مل�شتمر  ل��ل��ن��ز�ع  �م���ل و���ش��ع ح���د 
منذ ثمانية ��شهر و�وقع 4300 
نزوح  �ىل  و�دى  �لق��ل  على  قتيل 

انهاء مهمة بعثة المم املتحدة ال�سيا�سية 
يف ب�روندي قبل ا�سهر من النتخابات 

•• بوجمبورا-اأ ف ب:

بوروندي  يف  �ل�شيا�شية  بعثتها  مهمة  �جلمعة  ر�شميا  �ملتحدة  �لمم  �نهت 
�لتي �شهدت حربا �هلية تخللتها جمازر بن 1993 و2006، رغم �لتوتر 

�ملتنامي قبل ب�شعة ��شهر من �لنتخابات �لعامة.
�لمم  ب��اح��ة مكتب  د�خ���ل  ر�شمي  خ��الل حفل  �مل��ت��ح��دة  �لمم  علم  و�ن���زل 
�ملتحدة يف بوروندي بعد ع�شرين عاما من ح�شورها. وتر�أ�س �حلفل نائب 
�لمن �لعام لل�شوؤون �ل�شيا�شية جيفري فلتمن ووزير �لعالقات �خلارجية 

لور�ن كافاكور.
وقال فلتمن نحتفل بنهاية مهمة مكتب �لمم �ملتحدة يف بوروندي، �ملهمة 
�لخرية يف �شل�شلة من �لأدو�ت �لتي خ�ش�شتها �لمم �ملتحدة لبوروندي من 
لت�شهيل   )...(  1993 �بتد�ء من  �ل�شيا�شي  و�لتعاون  �ل�شالم  �جل حفظ 

�عادة �لنظام �لد�شتوري .
وتتابعت بعثات �لمم �ملتحدة، با�شماء ومهام وعنا�شر خمتلفة منذ �غتيال 
 ،1993 �ول رئي�س منتخب دميوقر�طيا يف �لبالد هو ملكيور ند�د�ي يف 
�قلية  �ل��ذي كانت تهمن عليه حينها  بها �جلي�س  �نقالب قام  يف حماولة 

�لتوت�شي. بعدها غرقت �لبالد يف حرب �هلية ��شتمرت حتى 2006.
وقال كافاكور �نها حلظة تاريخية )...( �نها نهاية مرحلة كانت تعترب فيها 

بوروندي دولة خارجة من �لنز�ع .
منظمات  عار�شت  حن  يف  �ملتحدة  �لمم  مكتب  �غ��الق  �حلكومة  وطلبت 
�لتي  �ق���رت�ب �لن��ت��خ��اب��ات  �مل���دين و�مل��ع��ار���ش��ة ذل��ك خ�شو�شا م��ع  �ملجتمع 
�لتي   2010 �نتخابات  و�شهدت  �ل��ب��الد.  يف  توتر  و�شط  حا�شمة  �شتكون 

قاطعتها �ملعار�شة �عمال عنف.

رئي�س اأوغندا يدع� دول اأفريقيا 
للن�سحاب من املحكمة اجلنائية الدولية 

•• نريوبي-رويرتز:

دعا �لرئي�س �لأوغندي يوويري مو�شيفيني �م�س �جلمعة �لدول �لأفريقية 
�إىل �لن�شحاب من معاهدة �ن�شاء �ملحكمة �جلنائية �لدولية و�شط �تهامات 
باللغة  يتحدث  وه��و  وق���ال  ع���ادل.  غ��ري  ب�شكل  �لأف���ارق���ة  ت�شتهدف  ب��اأن��ه��ا 
�أريد  �ل�شو�حلية �شاأقدم �قرت�حا �إىل �جلل�شة �لقادمة لالحتاد �لأفريقي. 
�ن نن�شحب جميعا من تلك �ملحكمة 
)�ل�����ت�����ي مت����ث����ل( �ل������غ������رب. دع���وه���م 

)�لغربين( يبقون يف حمكمتهم.
بارتكاب  �ت��ه��ام��ات  �لدع����اء  و����ش��ق��ط 
موجهة  �لإن�������ش���ان���ي���ة  ����ش���د  ج����ر�ئ����م 
كينياتا  �أوه������ورو  �ل��ك��ي��ن��ي  ل��ل��رئ��ي�����س 
نائبه  لكن حماكمة  �ملا�شي  �لأ�شبوع 
مماثلة  �ت���ه���ام���ات  يف  روت������و  ول����ي����ام 
تتخذ من  �لتي  �ملحكمة  م�شتمرة يف 

لهاي مقر� لها.
كلمته  يف  م���و����ش���ي���ف���ي���ن���ي  و�ن����ت����ق����د 
51 عاما  لالحتفال مبنا�شبة مرور 
بريطانيا  ع��ن  كينيا  ����ش��ت��ق��الل  ع��ل��ى 
��شتمر�ر �ملحكمة �جلنائية �لدولية يف نظر ق�شية روتو رغم قر�ر �لحتاد 
يف  �أف��ري��ق��ي  رئي�س  نائب  �أو  رئي�س  �أي  ع��دم حماكمة  ب�����ش��رورة  �لأف��ري��ق��ي 
�نتخبه  �ل��ذي  روت��و  �لرئي�س  نائب  يقدمون   ... تو�طوؤ  يف  وق��ال  �ل�شلطة. 

�لكينيون �إىل حمكمة هناك يف �أوروبا.

�ل�شرعية وم�شاكل  و�لهجرة غري 
�لأمن يف �لبحر �ملتو�شط.

ون�����وه وزي�����ر دف�����اع ت��ون�����س غ���ازي 
 5  5 ت�������ش���ام���ن  �إىل  �جل���ري���ب���ي 
بزيادة  للتز�مهم  �لع�شاء  وحيا 
�شرورية  ق�����ش��ي��ة  وه���ي  �ل��ت��ع��اون 
ل���الم���ن و�لأج�����ي�����ال �ل���ق���ادم���ة .. 
ورح�������ب ب����اإ�����ش����اف����ة �ل����ت����ع����اون يف 
م��ك��اف��ح��ة �جل����رمي����ة يف �ل���و�ق���ع 
وعلى �لف�شاء �للكرتوين �شمن 
�أهد�ف �ملنتدى ف�شال عن �عتز�م 
�ملوؤ�ش�شات  م���ع  �ل���ت���ع���اون  زي������ادة 

�لدولية. 
و����ش���دد �ل����وزي����ر �ل��ت��ون�����ش��ي على 
�لمن  �إن  ق��ال  �لتي  لليبيا  دعمه 
�ملتو�شط  �ل���ب���ح���ر  م���ن���ط���ق���ة  يف 
�لهجرة  �أن  ور�أى  يتوقف عليها.. 
�ل�شرية و�لرهاب �جلهادي يجب 
مو�جهتهما بنهج �شامل ليعتمد 

على �لأ�شلوب �لأمني فقط.

�ملنتدى  لهذ�  �ل�شبانية  �لرئا�شة 
�ل����ذي ي�����ش��م ه���ذه �ل�����دول و�لتي 

�نتقلت �إىل تون�س.
و�أكد وزير �لدفاع �ل�شباين بيدرو 
كان   2014 ع���ام  �أن  م��وري��ن��ي�����س 
عاما مثمر� بف�شل �لعمال �لتي 
�مل�شاركة يف  �لع�شر  �لدول  نفذتها 

هذ� �ملنتدى.
و����ش���دد يف ه����ذ� �لط������ار ع��ل��ى �أن 
ي��وؤث��ر ب�شكل  �لره�����اب �جل���ه���ادي 
�مل�����ش��ارك��ة يف  �ل����دول  مبا�شر ع��ل��ى 
5 و�أنه حركة عاملة ت�شرب كل   5

�ملجتمع �لدويل..
و�ع�����ت�����رب �أن��������ه م�����ن �ل���������ش����روري 
م�شاركة �ملعلومات �ل�شتخبار�تية 
�ملنتدى  ه��ذ�  دع��م  .. م�شدد� على 

لليبيا.
�ملنتدى  ه����ذ�  يف  �ل�����دول  و�أك������دت 
علمها بالتهديد�ت �مل�شرتكة مثل 
�لإره��اب �جلهادي وجت��ارة �لب�شر 

�لتعاون �مل�شرتك و حتول منطقة 
مميز  منتدى  �إىل  �ملتو�شط  غرب 
جانب  �إىل  و�لأم�������ن  �ل��ث��ق��ة  م���ن 
ت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون يف �ل��ت��ع��ام��ل مع 
ودعم  �لطو�رئ  وح��الت  �لكو�رث 
�لقو�ت �مل�شلحة يف جمال �حلماية 

�ملدنية.
�لنهائي  �لع��الن  يف  تعهدو�  كما 
�لدفاع  �لتعاون يف جم��ال  ب��زي��ادة 
و�لم����ن يف منطقة  �لل���ك���رتوين 
غ���������رب �مل�����ت�����و������ش�����ط وم�����و�ج�����ه�����ة 
�ل��ت��ه��دي��د�ت م��ث��ل �ل��ه��ج��رة غري 
�ملنظمة  و�جل����رمي����ة  �ل�����ش��رع��ي��ة 

و�لإرهاب.
و�تفقت �لدول �مل�شاركة على و�شع 
�آلية تن�شيق للتعامل مع �لكو�رث 
�لطبيعية وتطوير مركز ت�شغيلي 
جمال  يف  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  لدعم 

�حلماية �ملدنية.
ختام  �لج����ت����م����اع  ه������ذ�  و����ش���ك���ل 

•• مدريد-وام:

دول  ع�������ش���ر  دف�������اع  وزر�ء  ب���ح���ث 
 1  5 م���ت���و����ش���ط���ي���ة مب���ج���م���وع���ة 
�ل�شبانية  غ��رن��اط��ة  م��دي��ن��ة  يف 
�ل�����ت�����ه�����دي�����د�ت  �لول  �أم���������������س 
و�لهجرة  ل����الإره����اب  �مل�����ش��رتك��ة 
غ��ري �ل�����ش��رع��ي��ة. و�ت��ف��ق �ل����وزر�ء 
�مل�����ش��ارك��ون يف �لج��ت��م��اع �ل��ت��ي مت 
ب��دع��وة م��ن ����ش��ب��ان��ي��ا ع��ل��ى زي���ادة 
�لتعاون يف جمال تبادل �ملعلومات 
و�ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت على �لأر����س ويف 

�لف�شاء �للكرتوين.
دفاع  وزر�ء  �لج��ت��م��اع  يف  ���ش��ارك 
وليبيا  و�يطاليا  وفرن�شا  �إ�شبانيا 
و�لربتغال  وم��وري��ت��ان��ي��ا  و�مل��غ��رب 
وتون�س وم�شئولون يف هذ� �ملجال 

من �جلز�ئر ومالطا.
 و وقع �جلميع على �إعالن نهائي 
ت���ع���ه���دو� ف��ي��ه ب��امل�����ش��ي ق���دم���ا يف 

مقتل �سرطي يف هج�م بكينيا 
•• مومبا�صا-رويرتز:

قتلو�  �نف�شاليون  بانهم  ي�شتبه  م�شلحن  �إن  �م�����س  كيني  م�����ش��وؤول  ق��ال 
�شرطيا كينيا و�أ�شابو� �ثنن �خرين بجروح خطرية يف هجوم على مع�شكر� 

لل�شرطة يف مقاطعة كيليفي �ل�شاحلية.
و��شاف �ألربت كوبيا مفو�س �ل�شرطة باملقاطعة �ن �ملهاجمن �لذين كانو� 

م�شلحن ب�شيوف د�همو� مع�شكر �ل�شرطة يف منطقة مو�ناموينجا .
و�أبلغ كوبيا رويرتز �شرقت بع�س �ل�شلحة. بد�أنا عملية تفتي�س بحثا عن 
م�شاء  ع�شرة  �حل��ادي��ة  �ل�شاعة  ح��و�يل  وق��ع  �لهجوم  �ن  وق��ال  �ملهاجمن.  
غزيرة  �مطار  كانت  بينما  جرينت�س(  بتوقيت   2000( �ملحلي  بالتوقيت 
تهطل يف �ملنطقة. و��شاف قائال نعتقد �ن �إم �أر �شي متورطة يف ��شارة �يل 

ذ�تي  ت�شعي �يل حكم  �نف�شالية  جمل�س جمهورية مومبا�شا وهي جماعة 
للمنطقة  نريوبي  يف  �حلكومة  �همال  بدعوى  لكينيا  �ل�شاحلي  لل�شريط 
ع��ل��ى م���دى ع��ق��ود. ورف�����س ر�ن����دو ن���ز�ي �لم���ن �ل��ع��ام ملجل�س جمهورية 
ب��اأي هجوم.  مومبا�شا ذل��ك �لدع���اء. وق��ال قبل كل �شيء لي�س لدينا علم 

وكما هو معتاد فان �حلكومة ت�شتخدمنا ككب�س فد�ء جمدد� هذه �ملرة. 
يف  قوتها  معظم  ف��ق��دت  حم��ظ��ورة  جماعة  مومبا�شا  جمهورية  وجمل�س 
ب�شع  �شنت  وكانت   . و2013   2012 يف  �حلكومة  �شنتها  قوية  حمالت 

غار�ت عنيفة يف �ملنطقة قبل ذلك �حلن.
هجمات  من  �لك��رب  �جلانب  لكينيا  �ل�شاحلي  �ل�شريط  �شهد  �لعام  وه��ذ� 
على  معظمها  يف  بامل�شوؤولية  �ل��ق��ي  و�لقنابل  �ل��ن��اري��ة  بال�شلحة  متكررة 

مت�شددين من دولة �ل�شومال �ملجاورة.

باك�ستان تعتقل م�ستبهًا به يف القاعدة 
•• اإ�صالم اأباد-رويرتز:

قالت �ل�شرطة �لباك�شتانية �م�س �إن �ل�شلطات �عتقلت رجال و�شفته 
باأنه قيادي مهم يف جناح �لقاعدة �جلديد بجنوب �آ�شيا.

و�عتقلت �ل�شرطة �شهيد عثمان وهو يف منت�شف �لثالثينات و�أربعة 
وع�شرة  �أ�شلحة  �شادرت  كما   . �جلنوبية  كر�ت�شي  مدينة  يف  �آخرين 

كيلوجر�مات من �ملتفجر�ت.
وحاول تنظيم �لقاعدة يف �شبه �لقارة �لهندية خطف �شفينة بحرية 
باك�شتانية يف �شبتمرب �أيلول هذ� �لعام بعد عدة �أيام من �إعالن ت�شكيل 
كر�ت�شي  �لتنظيم يف  قائد  �إن عثمان هو  �ل�شرطة  وتقول  �لتنظيم. 
18 مليون ن�شمة وكان يخطط ل�شن  وهي مدينة �شاحلية ي�شكنها 

وح��دة مكافحة  م�شوؤول كبري يف  وق��ال  �لهجمات هناك.  مزيد من 
كر�ت�شي  يف  للقاعدة  �جلديد  �جلناح  زعيم  هو  بال�شرطة  �لإره���اب 
ويعمل حتت �إمرة عا�شم عمر زعيم تنظيم �لقاعدة يف جنوب �آ�شيا. 
�أن عثمان كان يقطن يف حي ديفين�س �لر�قي وميلك متجر�  وذكر 

لقطع غيار �ل�شيار�ت يف �ملدينة.
وتابع قوله على �لنقي�س من خلفيات �ملت�شددين �ملعتادة فان عثمان 
�إن عثمان كان مرتبطا  ر�قية.  وقال م�شوؤولون  �أ�شول  ينحدر من 
بحركة �جلهاد �ملحظورة �لتي قتل زعيمها �إليا�س ك�شمريي يف �شربة 
�لأفغانية.  �حل��دود  ق��رب   2011 يف  طيار  ب��دون  �أمريكية  بطائرة 
وقال �مل�شوؤول يف وحدة مكافحة �لإرهاب �إن عثمان تلقى تدريبه يف 

�أفغان�شتان.
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ارتفاع الدولر مع تزايد الثقة يف القت�ساد المريكي الناجت ال�سناعي ال�سيني ا�سعف من املت�قع 
•• طوكيو-اأ ف ب:

يف  �لتجزئة  مبيعات  عن  تقرير  ع��زز  �ن  بعد  �م�س  ��شيا  يف  �لخ��رى  �لعمالت  �ز�ء  جديد�  �رتفاعا  �ل���دولر  �شجل 
�لوليات �ملتحدة ثقة �مل�شتثمرين يف �لقت�شاد �لكرب يف �لعامل. و�شجل �لدولر 118،81 ينا خالل مبادلت بعد 
117،67 ينا �خلمي�س يف طوكيو. وبح�شب  �رتفع ملحوظ عن  �لظهر مقارنة ب118،65 ينا يف نيويورك مع 
�رقام وز�رة �لتجارة فان مبيعات �لتجزئة �لمريكية يف ت�شرين �لثاين نوفمرب مع بدء مو�شم �لت�شوق لفرتة �عياد 
نهاية �ل�شنة، �شجلت زيادة بن�شبة %0،7 عن �ل�شهر �ل�شابق و%5،1 عن �لعام �ل�شابق. وي�شكل �نفاق �مل�شتهلكن 
حو�ىل ثالثة �رباع مردود �لقت�شاد �لمريكي و�لرقام دليل جديد على �نه على طريق �لتعايف مما يزيد �ل�شغوط 
على �لحتياطي �لفدر�يل لرفع معدلت �لفائدة ��شرع مما كان متوقعا. وكان �د�ء �ليورو متباينا بعد تر�جعه ب�شبب 

ح�شيلة خميبة ملبيعات قرو�س جديدة من �لبنك �ملركزي �لوروبي �ىل �مل�شارف �لوروبية �خلمي�س.
مقارنة  ينا   147،28 �ىل  و�رت��ف��اع  نيويورك  يف   1،2410 م��ن  �جلمعة  دولر   1،2396 �ىل  �ل��ي��ورو  وت��ر�ج��ع 

ب147،24.

��شتطلعت  �قت�شاديون  خ��رب�ء  وك��ان  �لتوقعات. 
روي����رتز �ر�ءه�����م ق��د ت��وق��ع��و� �ن ي��رت��ف��ع �لناجت 
 11.5 �لتجزئة  ومبيعات  باملئة   7.5 �ل�شناعي 
�ل�شول  يف  �ل�شتثمار  ينمو  �ن  وتوقعو�  باملئة. 
�ل��ث��اين �يل  ك��ان��ون  �ل��ف��رتة م��ن يناير  �لثابتة يف 
 15.9 بن�شبة  �ل��ث��اين  ت�����ش��ري��ن  ن��وف��م��رب  ن��ه��اي��ة 

باملئة.
ومنا �لناجت �ل�شناعي �ل�شيني بن�شبة 7.7 باملئة 
على ��شا�س �شنوي يف �كتوبر ت�شرين �لول وز�دت 
�رتفعت  حن  يف  باملئة   11.5 �لتجزئة  مبيعات 

�ل�شتثمار يف �ل�شول �لثابتة 15.9 باملئة.

•• بكني-رويرتز:
قال �ملكتب �لوطني لالح�شاء�ت �م�س �ن �لناجت 
�ل�شناعي لل�شن �شجل منو� ��شعف من �ملتوقع 
بلغ 7.2 باملئة يف نوفمرب ت�شرين �لثاين مقارنة 
�لتجزئة  مبيعات  �ن  رغ��م  ع��ام  قبل  م�شتو�ه  مع 

ز�دت 11.7 باملئة متجاوزة �لتوقعات.
وقفز �ل�شتثمار يف �ل�شول �لثابتة -وهو حمرك 
باملئة   15.8 بن�شبة  �لقت�شادي-  للن�شاط  مهم 
يف �لحد ع�شر �شهر� �لوىل من هذ� �لعام مقارنة 
مع �لفرتة نف�شها من �لعام �ملا�شي متما�شيا مع 

•• ابوظبي-الفجر:

لل�شحن،  �لحت������اد  ق�����ش��م  ���ش��ّج��ل 

�لناقل  للطري�ن  لالحتاد  �لتابع 
�لعربية  �لإم��ار�ت  لدولة  �لوطني 
�ملتحدة، نتائج قيا�شية خالل �شهر 
ن��وف��م��رب ت�����ش��ري��ن �ل���ث���اين، حيث 
عرب  ط��ن   53،292 ن��ق��ل  ت����وىّل 
�شبكة وجهاته �لعاملية خالل �شهر 

و�حد فقط.
عن  �رتفاعاً  �لنتائج  ه��ذ�  وتظهر 
للق�شم  �ل�شهري  �لقيا�شي  �لرقم 
�شهر  51،688 طن خ��الل  وه��و 
�أك���ت���وب���ر، ب����زي����ادة ن�����ش��ب��ت��ه��ا 7 يف 
ذ�ته  �ل�شهر  بنتائج  مقارنة  �ملائة 
م��ن �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي. وم���ن �ملتوقع 
�ألف   570 نقل  �لق�شم  يتوىّل  �أن 
بزيادة   ،2014 ع���ام  خ���الل  ط��ن 
مقارنة  �مل���ائ���ة  يف   17 ن�����ش��ب��ت��ه��ا 

بالعام �ملا�شي. 
�لذي  �لطيب  �لأد�ء  هذ�  وبف�شل 
ج����اء ن��ت��ي��ج��ة �ل��ط��ل��ب �ل���ق���وي يف 
عملياته  نطاق  وتو�شيع  �لأ���ش��و�ق 
�ملناولة  عمليات  و�شال�شة  �لعاملية 
�لت�شغيلية  �ل��ع��م��ل��ي��ات  م��رك��ز  يف 
�لرئي�شي يف �أبوظبي، جنح �لحتاد 
لل�شحن يف ت�شجيل عائد�ت بو�قع 

مليار دولر �أمريكي حتى �لآن.
ك��م��ا ع��م��د �لحت�����اد ل��ل�����ش��ح��ن �إىل 
ت��ع��زي��ز ع��م��ل��ي��ات��ه �ل��دول��ي��ة وذلك 
�ل�شحن  خ����دم����ات  ت����وف����ري  ع����رب 
�مل�شافرين  ط����ائ����ر�ت  ج�����وف  يف 
�لتي  �جل��دي��دة  �لع�شر  للوجهات 
�أط��ل��ق��ت��ه��ا �لحت����اد ل��ل��ط��ري�ن هذ� 
�لعام، لتن�شّم �إىل �شبكة وجهاتها 

كهرباء ال�سارقة تطبق اأنظمة تر�سيد 
الطاقة العاملية بالتعاون مع �سركة اأمريكية

•• ال�صارقة-وام: 

�ل�شارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  رئي�س  �لليم  ر��شد  �ملهند�س  �لدكتور  �شعادة  �أك��د 
بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  من  ومتابعة  بدعم  �لهيئة  تطلع 
�لتنمية  حتقيق  �إىل  �ل�شارقة  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد 
�مل�شتد�مة وتقدمي �خلدمات مب�شتويات عاملية وتخفي�س �ل�شتهالك بن�شبة ل 

تقل عن 30 يف �ملئة خالل �ملرحلة �ملقبلة.
و�لوكيل  �لتنفيذي  �لرئي�س  دعيب�س  يا�شر عطا   .. �لليم  لقاء  ذلك خالل  جاء 
تر�شيد  و�أنظمة  جم��الت  يف  �ملتخ�ش�شة  �لأمريكية  نياجر�  ل�شركة  �حل�شري 
��شتهالك �لطاقة �لذي ياأتي يف �إطار جهود �لهيئة لتخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة 
للعمل مببادئ حفظ م�شادر �لطاقة �لتي تكفل بها مكتب �لأمم �ملتحدة لتطوير 
�لرب�مج �ل�شناعية و�لتي تبنتها منظمة �ملقايي�س �لعاملية حتت م�شمى 50001 
ة�شد حيث �أن �لهيئة تعترب �أول هيئة كهرباء ومياه عربية تتبنى هذه �لتو�شيات 
وتطبقها. و �أ�شار �إىل �أنه مت بحث �لتعاون وتعزيز �ل�شر�كة �لإ�شرت�تيجية بن 
و�أنظمة تر�شيد  �لتقنيات  �أحدث  �لأمريكية و��شتعر��س  �لهيئة و�شركة نياجر� 
�إمارة  يف  لتطبيقها  �ل��ت��ع��اون  و�شبل  �ل��ع��امل  يف  �مل�شتخدمة  �لطاقة  ��شتهالك 
كفاءة  جم���الت  يف  �لعاملية  و�مل��م��ار���ش��ات  �لتطبيقات  م��ع  يتو�كب  مب��ا  �ل�شارقة 

�لطاقة وتر�شيد ��شتهالكها وتطبيقات �جلودة �ل�شاملة.
�إيجابية  حلول  توفري  على  حتر�س  �ل�شارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  �أن  و�أو���ش��ح 
تو�جهها  �لتي  للتحديات  للت�شدي  �لعاملية  �لتقنيات  �أف�شل  وتطبيق  وعملية 
�إمارة �ل�شارقة يف جمال �حلفاظ على �لطاقة و�ملياه وت�شع على عاتقها �شرورة 
�مل�شاهمة يف �حلفاظ على �ملو�رد �لطبيعية وحماية م�شتقبل �لأجيال �لقادمة. 
ونوه �إىل �أن �لهيئة �أعدت خطة متكاملة بالتعاون مع �ل�شركات �لعاملية و�ملحلية 
يف  �ل�شتهالك  وتر�شيد  �مل�شتد�مة  �لتنمية  لتحقيق  �ملعنية  �جل��ه��ات  وجميع 
30 يف �ملئة من خالل ن�شر �لوعي بن فئات  �لطاقة و�ملياه بن�شبة ل تقل عن 
و�شر�ئح �ملجتمع عن �أهمية �لرت�شيد و�أف�شل �لو�شائل �لتي ميكن ��شتخد�مها 
لرت�شيد ��شتخد�م �لكهرباء و�ملياه و�لتوعية باملمار�شات �خلاطئة �لتي توؤدي �إىل 

زيادة �ل�شتهالك وكيفية جتنبها.
عامليا  �جت��اه��ا  �أ�شبح  �ملختلفة  �لطاقة  م���و�رد  ��شتغالل  يف  �لرت�شيد  �أن  و�أك���د 
ل�شمان حتقيق �ل�شتد�مة ول يعني �لرت�شيد �حلد من ��شتهالك �لطاقة فقط 
كهرباء  هيئة  و�شعتها  �لتي  �لأه���د�ف  وه��ي  مل��و�رده��ا  �لأمثل  �ل�شتخد�م  و�إمن��ا 
ومياه �ل�شارقة ن�شب �أعينها فا�شتحدثت �إد�رة متخ�ش�شة للرت�شيد يف ��شتخد�م 
لرت�شيخ  �لالزمة  �لدر��شات  وتنفيذ  �لإج���ر�ء�ت  جميع  و�تخاذ  و�ملياه  �لطاقة 
و�ملحلية  �لعاملية  �ل�شركات  و��شتقطاب  يوميا  �شلوكا  وجعله  �لرت�شيد  مفهوم 

�ملتخ�ش�شة يف �أنظمة وتقنيات �لرت�شيد للتعاون مع �لهيئة يف هذ� �ملجال.

 ،200F-330 �آي��رب��ا���س  ط���ر�ز 
طائرة  ب���ا����ش���ت���ب���د�ل  ق���ام���ت  ك���م���ا 
ث��ال��ث��ة م���ن ط�����ر�ز بوينغ  ���ش��ح��ن 
�أطل�س  �شركة  م��ن   400-747
ويبلغ  �لقاب�شة.  وورل��دو�ي��د  �آي��ر 
ن��ط��اق �ل��ط��ائ��رت��ن ن��ح��و 7400 
�لتو�يل  ع��ل��ى  ك���م  و8240  ك���م 
لهما  �ل�شتيعابية  �ل��ق��درة  وتبلغ 
وبذلك  ط���ن.   200 جمتمعتن 
ترتفع عدد طائر�ت �ل�شحن �لتي 
ت�شغلها �لحتاد للطري�ن �إىل 10 
طائر�ت، علماً باأن �أ�شطول �ل�شحن 
�أرب��ع طائرة  ي�شَم  لل�شركة  �لتابع 
 200F-A330 ط�������ر�ز  م����ن 
وث��الث ط��ائ��ر�ت من ط��ر�ز بوينغ 
من  ط����ائ����ر�ت  وث������الث   B777

.747F طر�ز بوينغ

�لقدرة �ل�شتيعابية حلمولة جوف 
�لركاب  وج���ه���ات  ع���رب  �ل���ط���ائ���رة 
�مل��ت��ن��ام��ي��ة، و�لأه����م م��ن ذل���ك، هو 
�لطائر�ت  تاأجري  عمليات  تعزيز 

�لتي ت�شهد �أد�ًء جيد�ً. 
قوياً  من��و�ً  �شّجلنا  نايت:  و�أ�شاف 
م����ن ح���ي���ث ح���م���ول���ة �ل�������ش���ح���ن يف 
و�إىل  �شيما من  ول  �ملا�شي،  �لعام 
قارة �إفريقيا و�آ�شيا ونحن نو��شل 
�ل�شتفادة من �ملوقع �ل�شرت�تيجي 
مل���رك���ز �ل��ع��م��ل��ي��ات �ل��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة يف 
�أب��وظ��ب��ي وت���وف���ري خ���دم���ات ربط 
بن �لأ�شو�ق �لقوية و�ل�شاعدة يف 

جميع �أنحاء �لعامل. 
 �ن�شّب تركيزنا خالل عام 2014 
�إىل  �ل�شحن  خدمات  توفري  على 
�لعاملية،  �لوجهات  �أو�شع من  باقة 

�ل���ن���م���و. وت�������ش���م���ل هذه  ����ش���ري���ع���ة 
وجايبور  �ملنورة  �ملدينة  �لوجهات 
ويريفان  وزيورخ  �أجنلو�س  ولو�س 
وروم����ا وب���ريث وب��وك��ي��ت ود�ل����س 
بذلك  لتزيد  فر�ن�شي�شكو،  و�شان 
ع���دد وج���ه���ات �ل���رك���اب �ل��ت��ي يتم 
ت����ق����دمي خ����دم����ات �ل�������ش���ح���ن من 

خاللها �إىل 90وجهة. 
�لحتاد  ق�شم  �شعى  �لعام،  وخالل 
�إىل  خدماته  تو�شيع  �إىل  لل�شحن 
�أ�شو�ق جديدة متنوعة، م�شتفيد�ً 
�أن�شطة  على  �لكبري  �لإق��ب��ال  م��ن 
�ملر�كز  بن  و�ل�شتري�د  �لت�شدير 
�ملالية �لعاملية و�لأ�شو�ق �لو�عدة. 
ق�شم  ع���م���د  �لإط�����������ار،  ه������ذ�  ويف 
�لحتاد لل�شحن �إىل �إطالق رحلة 
�ل�شالم  د�ر  �إىل  جديدة  �أ�شبوعية 
وعنتيبي يف �شرق �إفريقيا وثالث 
يف  ه��ان��وي  �إىل  �أ�شبوعية  رح���الت 
ف��ي��ت��ن��ام ورح��ل��ت��ن �أ���ش��ب��وع��ي��اً �إىل 

مو�شكو يف رو�شيا.
وب��ع��د ه���ذه �لإ���ش��اف��ة، بلغت عدد 
�حل�شرية  �ل�������ش���ح���ن  وج�����ه�����ات 
لل�شحن  �لحت�����اد  ي�����ش��غ��ل��ه��ا  �ل���ت���ي 
وجهة  �إىل  ل��ت��ن�����ش��ّم  وج���ه���ة   15
ومركز  وج��ي��ب��وت��ي  ت�����ش��ي��ت��اج��وجن 
وجو�جزو  و�إل��دوري��ت  �لعاملي  دبي 
وكيتو  وميامي  وكابول  وهو�شنت 

و�ل�شارقة وفري�كوبو�س.
�أط���ل���ق �لحت�����اد ل��ل�����ش��ح��ن رحالت 
بوجوتا  �إىل  م��ي��الن��و  م��ن  ���ش��ح��ن 
يف ك��ول��وم��ب��ي��ا وم���ن ب��وج��وت��ا �إىل 
�أم�شرتد�م بو�قع رحلتن �أ�شبوعياً، 
�ل�شر�كة  �تفاقية  �أعقاب  وذلك يف 
ك��ارج��و، وهو  �أفيانكا  م��ع  �مل��ربم��ة 
ل�شركة  �ل���ت���اب���ع  �ل�����ش��ح��ن  ق�����ش��م 

�لر�ئدة  �لطري�ن  �شركة  �أفيانكا، 
يف �أمريكا �جلنوبية. 

لل�شحن  �لحت�����اد  وي��ع��ت��م��د جن���اح 
ت��و���ش��ي��ع ح�شوره  ق��درت��ه يف  ع��ل��ى 
�شبكته  تعزيز  خ��الل  �ل��دويل من 
مبا  �مل�شرتك،  �ل��رم��ز  �شركاء  م��ن 
ي�شهم يف زيادة �مل�شاحة �ملخ�ش�شة 
لل�شحن على منت رحالت �لركاب 
طري�ن  ت�شغلها  �ل��ت��ي  �جل���دي���دة 
و�شتوتغارت  ب��رل��ن  م���ن  ب��رل��ن 
�لرئي�شية  �ل��ع��م��ل��ي��ات  م��رك��ز  �إىل 
�لرحالت  منت  وعلى  �أبوظبي  يف 
 NIKI ت�شغلها  �ل��ت��ي  �جل��دي��دة 

من فينيا.
ك���م���ا ت�����ش��م��ل �أي���������ش����اً �خل����دم����ات 
طري�ن  ت�شغلها  �ل��ت��ي  �جل���دي���دة 
ومومباي  م���اه���ي���ه  ب����ن  ���ش��ي�����ش��ل 
)�ل������ه������ن������د( و�أن�����ت�����ان�����ن�����اري�����ف�����ي�����و 
�ل�������ش���الم  ود�ر  )م����دغ���������ش����ق����ر( 
�لرحالت  على  ع��الوة  )تنز�نيا(، 
�شي�شل  من  ت�شغلها  �لتي  �حلالية 
وموري�شو�س،  ج��وه��ان�����ش��ربج  �إىل 
ب��اري�����س وه��ون��غ كونغ  �إىل  وم��ن��ه��ا 

عرب �لعا�شمة �أبوظبي. 
نايت،  كيفن  �أف��اد  �ملنا�شبة،  وبهذه 
�ل�شرت�تيجية  �����ش����وؤون  رئ���ي�������س 
و�لتخطيط يف �لحتاد للطري�ن، 
�ل�شحن  �أع����م����ال  ت�����ش��ه��د  ق����ائ����اًل: 
تعاوننا  بف�شل  م��ت��و����ش��اًل  من���و�ً 
�لعاملين،  ���ش��رك��ائ��ن��ا  م��ع  �ل��وث��ي��ق 
حلول  �ل�شركة  ع��م��الء  مينح  مب��ا 
�شحن عاملية متكاملة. ومن خالل 
�لتوظيف  من  متكّنا  معاً،  �لعمل 
على  �ل�شتيعابية  للقدرة  �لأمثل 
�لذي  �ل�شحن  ط��ائ��ر�ت  �أ���ش��ط��ول 
ي�����ش��ه��د من�����و�ً ح��ث��ي��ث��اً، م���ع زي����ادة 

�إىل وجهات  �لرحالت  وزي��ادة عد 
منح  يف  و�ل�����ش����ت����م����ر�ر  �ل�������ش���ح���ن 
ومرونة  �أو���ش��ع  خ��ي��ار�ت  عمالئنا 

�أكرب عند �لتعامل معنا. 
ب��ن��ت��ائ��ج طيبة   ج������اءت ج���ه���ودن���ا 
�ملعدلت  ع��ل��ى  �ل��ت��ف��وق  ون��و����ش��ل 
�ل�������ش���ائ���دة يف ق���ط���اع �ل����ط����ري�ن. 
يب�شر عام 2014 بنتائج قيا�شية 
و�إنني  لل�شحن،  لالحتاد  بالن�شبة 
�لنمو �لذي �شجلته  باأن  على ثقة 
�ملا�شي  �ل��ع��ام  م��د�ر  على  �ل�شركة 
نحو  ل��الن��ط��الق  ق��اع��دة  �شي�شكل 
�ل���ن���م���و �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي خ������الل ع���ام 

 .2015
�لحتاد  �أن  �إىل  �لإ����ش���ارة  وجت���در 
�شحن  ط��ائ��رت��ي  ت�شلمت  لل�شحن 
ج��دي��دة يف ه���ذ� �ل��ع��ام وه��م��ا من 

الحتاد لل�سحن ت�ا�سل ت�سجيل اأف�سل اأداء لها خلل عام 2014

الن�اب الأمريكي ي�سادق على م�ازنة العام 2015 

الروبل يتده�ر جمددا رغم زيادة الفائدة 
�لروبل �جلمعة �شعوبات جر�ء  �ل��دولر. ويو�جه  �مام 
�لغاز  م��ع  ي�شكل  �ل��ذي  �لنفط  ��شعار  ت��ده��ور  ��شتمر�ر 
م�����ش��در غ��ال��ب��ي��ة ع���ائ���د�ت �مل���و�زن���ة �ل��رو���ش��ي��ة. وحتمل 
�لروبل �ي�شا عو�قب بع�س �لحباط �لناجم عن زيادة 
نقطة  بو�قع  �ملركزي  للبنك  �لرئي�شي  �لفائدة  معدل 
و�ح����دة، �لم���ر �ل���ذي �ع��ت��رب خ��ط��وة ح���ذرة ل��ل��غ��اي��ة  يف 

�ل�شوق، كما علق �ملحللون يف بنك �لفا �لرو�شي.
�ل���رو����ش���ي �خل��م��ي�����س وللمرة  �مل����رك����زي  �ل��ب��ن��ك  وق�����رر 
�خلام�شة هذه �ل�شنة، زيادة معدل فائدته �لرئي�شي �ىل 
10،5 يف �ملئة مقابل 9،5 يف �ملئة حتى �لن، و5،5 يف 

�ملئة يف بد�ية �لعام.

•• مو�صكو-اأ ف ب:

تدهور �شعر �شرف �لروبل �م�س �ىل م�شتويات قيا�شية 
�لتي  �لزيادة  رغم  �لنفط  ��شعار  �نخفا�س  �ثر  جديدة 
�لفائدة  معدلت  على  �لرو�شي  �ملركزي  �لبنك  �علنها 
�ل�شعار  و�رت��ف��اع  �لوطنية  �لعملة  �نهيار  لوقف  �م�س 
�ل���ن���اج���م ع���ن���ه. وب���ل���غ ���ش��ع��ر ����ش���رف �ل����ي����ورو يف بد�ية 
و�ل����دولر  روب���ال   71 ب��ور���ش��ة مو�شكو  �ل��ت��ع��ام��الت يف 
جديدة.  تاريخية  عتبات  ب��ذل��ك  م�شجال  روب���ال،   57
وم��ن��ذ ب��د�ي��ة �ل���ع���ام، ف��ق��دت �ل��ع��م��ل��ة �ل��رو���ش��ي��ة 36 يف 
�ملئة  و42 يف  �لوروب��ي��ة  �لعملة  �م��ام  قيمتها  �ملئة من 

القائم بالأعمال بالنابة ب�سفارة الدولة يف ني�دلهي يلتقي 
مف��س مكتب ت�سجيع ال�ستثمار حلك�مة ولية راج�ستان الهندية

•• نيودلهي-وام:

دولة  ب�شفارة  بالإنابة  بالأعمال  �لقائم  �ملهريي  حممد  �شاعد  �شعادة  �لتقى 
�لإمار�ت يف نيودلهي �لدكتور �شاميت �شارما مفو�س مكتب ت�شجيع �ل�شتثمار 
حلكومة ولية ر�ج�شتان �لهندية. تطرق �للقاء �لذي عقد مبقر �ل�شفارة �إىل 
�لفر�س �ل�شتثمارية �ملتاحة يف ولية ر�ج�شتان يف �شمال �لهند و�لرتويج ل� قمة 
�ل�شتثمار بالنهو�س بولية ر�ج�شتان �ملقرر عقدها يف �شهر نوفمرب 2015 
مبدنية جيبور يف �لولية. و�شلط �لدكتور �شارما �ل�شوء على �ل�شمات و�ملالمح 
�لرئي�شية للولية �لتي جتعلها من �أكر �لوليات �لهندية �شديقة لالأعمال 
يف  �ل��دول��ة  ب�شفارة  بالأعمال  �لقائم  ورح��ب  �لهند.  يف  و�ل�شتثمار  �لتجارية 
نيودلهي بالوفد �لز�ئر من حكومة ولية ر�ج�شتان و�أعرب عن رغبة حكومة 
دولة �لإمار�ت يف �لعمل مع نظريتها �لهندية لتعزيز �لتجارة �لثنائية ورو�بط 
قطاعات  يف  �مل�شرتك  بالتعاون  �ملحادثات  خالل  �جلانبان  وح��دد  �ل�شتثمار. 
�ل�شم�شية  �لطاقة  مثل  �ملتجددة  و�لطاقة  و�ل��غ��از  �لنفط  بينها  م��ن  ع��دي��دة 
�لبناء و�ل�شياحة و�ل�شري�ميك و�لزجاج وتقنية  و�لبنية �لتحتية مبا يف ذلك 
�جلانب  �شارما  �لدكتور  وطماأن  و�ملجوهر�ت.  �لكرمية  و�لأح��ج��ار  �ملعلومات 
�لإمار�تي على وجود بيئة �شديقة لال�شتثمار وتناف�شية ل�شتقطاب �ل�شتثمار 
يف  �لثالث  �ل�شكرتري  �لكتبي  مع�شد  ه��وي��دن  �لجتماع  ح�شر  �ل��ولي��ة.  �إىل 

�ل�شفارة وم�شوؤولون من حكومة ولية ر�ج�شتان و�حتاد �ل�شناعات �لهندية. 

••وا�صنطن-اأ ف ب:

�لمريكي  �ل��ن��و�ب  جمل�س  ���ش��ادق 
�شلل  لتفادي  �شديدة  حتت �شغوط 
 2015 �لعام  فدر�يل على مو�زنة 
وذلك  دولر  ت��رل��ي��ون   1،1 بقيمة 
�نتهاء  ع��ل��ى  ف��ق��ط  ���ش��اع��ت��ن  ق��ب��ل 

�ملهلة عند منت�شف �لليل.
و����ش���وت �مل��ج��ل�����س ب��غ��ال��ب��ي��ة 219 
�ملو�زنة  على   206 مقابل  �شوتا 
من  �ل�شغوط  من  طويل  ي��وم  بعد 
ق��ب��ل �ل��ب��ي��ت �لب��ي�����س ب��ع��د رف�س 
ع��دد م��ن �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ن بندين 
ح���ول �حل���م���الت �لن��ت��خ��اب��ي��ة وول 
�نق�شام  �ىل  �دى  مم����ا  ����ش���رتي���ت، 
�وباما  ب���ار�ك  �لرئي�س  م��ع  و����ش��ح 
حول �ملو�زنة. و�علن زعيم �لغالبية 
�ل�شيوخ  جمل�س  يف  �لدميوقر�طية 
�شيت�شلم  �مل��ج��ل�����س  �ن  ري����د  ه�����اري 

�ملو�زنة �جلمعة للم�شادقة عليها.
�ل��ك��ون��غ��ر���س ع��ل��ى متديد  و����ش���وت 
�لد�ر�ت  �غ����الق  لتجنب  ل��ي��وم��ن 
�ل�شيوخ  ملجل�س  ليت�شنى  �لفدر�لية 

�لت�شويت على �ملو�زنة.
�لتي مت��ول غالبية  �مل��و�زن��ة  وكانت 
�ل��ع��م��ل��ي��ات �ل���ف���در�ل���ي���ة ح��ت��ى 30 
�لعام  ن��ه��اي��ة  �ي  �ي��ل��ول/���ش��ب��ت��م��رب 

ح��ي��ال �لج�����ر�ء. و���ش��رح��ت ووترز 
�ل�شغوط  �مام �شحافين ل نحب 
�ل��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا �ل��رئ��ي�����س �و غريه 
م��ن �ج���ل ت��ق��دمي ... ه��دي��ة كبرية 
�شنحارب  و��شافت   . �شرتيت  لوول 
ميار�س  ���ش��خ�����س  وك�����ل  �لج���������ر�ء 
�لنا�س  �ق���ن���اع  �ج����ل  م���ن  ���ش��غ��وط��ا 
ع�شو  ���ش��وؤ�ل  ول���دى   . بالت�شويت 
�ذ�  عما  با�شكريل  بيل  �لكونغر�س 
�لنو�ب  ع��ل��ى  �ث����ر  م���اك���دون���و  ك����ان 
�لدميوقر�طين �كد �ن �لمرلي�س 
�عرت�س  جهتهم،  من  �ب��د�.  كذلك 
�جل��م��ه��وري��ون �مل��ح��اف��ظ��ون على �ن 
مبا�شرة  خطو�ت  تتخذ  ل  �مل��و�زن��ة 
لعرت��س �ملر�شوم �لرئا�شي لوباما 
�ل�شهر  �علنه  �ل���ذي  �لهجرة  ح��ول 
�ملالين من  و�ل��ذي يحمي  �ملا�شي 
�لت�شوية،  م���ن  وك���ن���وع  �ل��رتح��ي��ل. 
ت��ن�����س �مل���و�زن���ة ع��ل��ى ���ش��ه��ري��ن من 
�لد�خلي  �لم����ن  ل��ه��ي��ئ��ة  �ل��ت��م��وي��ل 
ي�شبح  �ل��ذي  للكونغر�س  يتيح  مما 
حتت ��شر�ف جمهوري كامل �لعام 
�ملقبل مر�جعة متويل �لوكالة �لتي 
حول  �وب��ام��ا  ق���ر�ر  تنفيذ  �شتتوىل 
�لهجرة. ويريد �ملحافظون مقاربة 
ل��وق��ف م��ا يعتربونه  ت�����ش��دد�  �ك���ر 

جتاوز� من قبل �لرئي�س.

وحذر �لنائب �لدميوقر�طي �شتيف 
جمازفة  �لبندين  �ن  من  ��شر�ئيل 
�لقبول  للدميوقر�طين  ميكن  ل 
�ن��ه يامل �ن يلغيهما  بها  و����ش��اف 

بايرن للبدء من جديد.
يف �لنهاية، �ن�شم 57 دميوقر�طيا 
لتاييد  �جل��م��ه��وري��ن  غ��ال��ب��ي��ة  �ىل 
�لدميوقر�طية  و�ع��رب��ت  �مل��و�زن��ة. 
��شتنكارها  ع���ن  ووت�����رز  م��اك�����ش��ن 
�ز�ء  �رت���ي���اح���ه���ا  وع������دم  ل��ل��ب��ن��دي��ن 
�لبيت  م����وظ����ف����ي  ك����ب����ري  �ر�������ش������ال 
�لب���ي�������س دي��ن��ي�����س م���اك���دون���و �ىل 
�لقلقن  �ل��ن��و�ب  لطمانة  �ملجل�س 

باجلهود  بيلو�شي  ن���ددت  �ملجل�س، 
من �جل تقوي�س �ل�شالحات �لتي 
�لقيام  من  �لكربى  �مل�شارف  متنع 
كربى  خم��اط��ر  تت�شمن  بعمليات 

وهو ما �شمته ب �لبتز�ز .
هذ�  �ن  وغريها  بيلو�شي  و�عتربت 
�ل��ت��غ��ي��ري ي��ف��ت��ح �مل��ج��ال �م����ام �ع���ادة 
متويل كبري جديد للم�شارف على 
غ����ر�ر م��ا ح�����ش��ل يف خ�����ش��م �لزمة 
�لدميوقر�طيون  ويخ�شى  �ملالية. 
م���ن �ح��ت��م��ال �ن ي������وؤدي ذل����ك �ىل 
ت��ك��ر�ر �ل���ظ���روف �ل��ت��ي ���ش��اه��م��ت يف 

�لزمة بن 2007 و2008.

م���ن���اور�ت  حم����ور   ،2015 �مل�����ايل 
�����ش����ي����ا�����ش����ي����ة غ�������ري م���������ش����ب����وق����ة يف 
�لنو�ب  جمل�س  وك���اد  �ل��ك��ون��غ��ر���س. 
�مل����و�زن����ة، مما  ع��ل��ى  ي�����ش��وت  �ن ل 
�ث���ار ن��وع��ا م��ن �ل��ذع��ر ل��دى �لبيت 
�لب���ي�������س و�وب����ام����ا �مل���وؤي���دي���ن لها 
م���ن �ج����ل �ل���ع���ث���ور ع��ل��ى م���ا يكفي 
لتمريرها.  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ن  م��ن 
�لنو�ب  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  و�����ش���ط���ر 
�لج���ر�ء�ت  تعليق  �ىل  بايرن  ج��ون 
�لعدد  �ن  �درك  عندما  �ملجل�س  يف 
غري كاف �لمر �لذي ز�د من حدة 
�لمريكية.  �ل��ع��ا���ش��م��ة  يف  �جل����دل 
و�ع��رت���س �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ون على 
ت�شمن �لن�س يف �للحظة �لخرية 
�جر�ءين يثري�ن جدل كبري�. �لول 
يوؤدي �ىل ��شعاف قانون فر�س على 
�مل�����ش��ارف يف �ط���ار �ل���ش��الح �ملايل 
�لعام 2010، و�لثاين يرفع �شقف 
�ل�شيا�شية  لالحز�ب  �لفردية  �ملنح 
ع�شرة  ت�شبح  بحيث  كبري  �شكل  يف 
��شعاف قيمتها �حلالية وفق بع�س 

�لتحليالت.
وك����������ان����������ت زع�������ي�������م�������ة �لق������ل������ي������ة 
�لنو�ب  جمل�س  يف  �لدميوقر�طية 

نان�شي بيلو�شي بن �ملعرت�شن.
د�خل  لوب��ام��ا  مفاجئ  �ن��ت��ق��اد  ويف 

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����دت  �مل�����دع�����وة/ مرمي 
مادبار  �لدين  منتاز  بيجم 
�جلن�شية   ب��ن��غ��الدي�����ش��ي   -
- ج����������و�ز  ����ش���ف���ره���ا رق����م 
)718676(   من يجده 
بتليفون  �لت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/6161500   

فقدان جواز �سفرت
�شاناه  �مل����دع����وة/  ف���ق���دت  
ب��ن��ت م��ازوم��ى م���رج���ان   - 
�جلن�شية   �ن���دون���ي�������ش���ي���ا 
- ج����������و�ز  ����ش���ف���ره���ا رق����م 
)586957(   من يجده 
بتليفون  �لت�������ش���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/2206659   

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د �مل����دع����و/ ع��م��ر ف����اروق 
باك�شتان   - خ�����ان   ���ش��ي��ف��ور 
�جلن�شية  - جو�ز  �شفره رقم 
يرجى      )8964512(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم���ن 
�قرب  �و  بنغالدي�س  ب�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.  

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د �مل���دع���و/ خ����ان جول 
بنغالدي�شي   - خ��ان  �ل��ي��ف 
�شفره  ج���و�ز    - �جلن�شية  
   )4790082( رق��������م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   055/9524611

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د �مل������دع������و/ ل����وري����ن 
ك����ن����د�   - �ل��������زر�ع��������ن��������ه  
�جلن�شية  - ج��و�ز  �شفره 
   )572847( رق����������م 
م�����������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

   050/8180622

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو/ نتاىل �شمري 
فل�شطن   - فريد جمعه  
�شفره  ج�����و�ز   �جل��ن�����ش��ي��ة 
   )3171917( رق������م 
م�����������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
�لت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

   050/1119048

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د �مل��������دع��������و/ ف���ي���م���ال 
فارجي�س  ت���ات���ي���ل  ج����و�����س 
�جلن�شية   ه��ن��دي   - ج��و���س 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج��������������و�ز    -
من     )F7077973(
يجده عليه �لت�شال بتليفون 
رقم 050/6120691   

فقدان جواز �سفرت
ب�شري  �مل��������دع��������و/  ف�����ق�����د 
هندي   - روت�����ودي   بانيكا 
�شفره  ج���و�ز    - �جلن�شية  
   )6391737( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   050/3903799

فقدان جواز �سفرت
�شيبون  �مل������دع������و/  ف����ق����د 
زولفقار علي  - بنغالدي�س 
�شفره  ج���و�ز    - �جلن�شية  
   )546120( رق�����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   055/6981595

فقدان جواز �سفرت
عي�شى  �مل�������دع�������و/  ف����ق����د 
حممد عي�شى �ملحا�شنه   - 
جو�ز    - �جلن�شية   �لردن 
رقم )511405(    �شفره 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   055/7692886

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د �مل������دع������و/ ع���ب���د�هلل 
�ح��م��د ع��ب��د�هلل   - �ليمن 
�شفره  ج���و�ز    - �جلن�شية  
   )0509665( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   055/3112727

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو/ عي�شه �بوبكر 
حممد ح�����ش��ن    - �ليمن 
�شفره  ج���و�ز    - �جلن�شية  
   )3105351( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

   050/5666639
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املال والأعمال
هيئة الربط الكهربائي اخلليجي ت�سارك يف اجتماعات درا�سة الربط العربي وان�ساء �س�ق عربية للكهرباء

�لعربية  �ل�شوق  �لعامة و�تفاقية  �لتفاهم و�لتفاقية  مذكرة 
�مل�شرتكة للكهرباء و قو�عد ت�شغيل �ل�شبكة �لعربية �مل�شرتكة 
مر�حلها  يف  هي  �لتفاهم  مذكرة  �ع��د�د  �إن  وق��ال  للكهرباء. 
�لأ�شهر  خ��الل  �لنهائية  �شورتها  يف  وتوقعاأنتكون  �لآخ���رية 
�ملعنين  �ل����وزر�ء  م��ن  لع��ت��م��اده��ا  متهيد�  �ل��ق��ادم��ة  �لقليلة 
وثائق �حلوكمة  باقي  �لعمل جاريا ل�شتكمال  ي��ز�ل  ل  فيما 
�لعربية  �ل��دول  �أن  �ىل  تو�شلت  �لدر��شات  �أن  �ىل  م�شري�   ..
�لع�شرين  دولر خالل  مليار   120 توفري  جمتمعة ميكنها 
�ن�����ش��اء �ل�����ش��وق �ل��ع��رب��ي��ة �مل�شرتكة  ع��ام��ا �ل��ق��ادم��ة يف ح���ال 
للكهرباءوتبلغ ح�شة دول �خلليج من هذ� �لتوفري 53 مليار 

دولر.
�أنهيئة �لربط �خلليجي كان لها دور حموري  جدير بالذكر 

يف در�����ش���ة �ل��رب��ط �ل��ع��رب��ي و�ن�����ش��اء ���ش��وق ع��رب��ي��ة م�شرتكة 
�ل�شهر�ين  �ملهند�س نا�شر  �لهيئة  للكهرباءحيث توىل ممثل 
تقارير  مر�جعة  عن  و�مل�شئول  �لعربي  �لفني  �لفريق  رئا�شة 
حيث  عليها  �ملالحظات  و�ب��د�ء  بالدر��شة  �ملكلف  �ل�شت�شاري 
يتعلق  �ملكلففيما  �ل�شت�شاري  �ملالحظاتوخماطبة  ح�شر  مت 
بنتائج �لتحاليل �ملتعلقة بنتائج �لدر��شة مما ��شهم يف جناح 
�لوز�ري  �ملجل�س  عن  بالنيابة  �لهيئة  قامت  كما   . �لدر��شة 
�لعربي للكهرباء باإجر�ء�ت طرح مناق�شة ��شتكمال وتطوير 
و�لتعاقد  للكهرباء  �مل�شرتكة  �لعربية  �ل�شوق  حوكمة  وثائق 
مع �ل�شركة �ل�شت�شارية �لفائزة باملناق�شة �لذي يعمل حاليا 
حوكمة  وثائق  وتطوير  ��شتكمال  على  �لهيئة  مع  بالتن�شيق 

�ل�شوق �لعربية �مل�شرتكة للكهرباء. 

•• الدمام -وام:

���ش��ارك��ت ه��ي��ئ��ة �ل��رب��ط �ل��ك��ه��رب��ائ��ي ل����دول جم��ل�����س �لتعاون 
�لعربي  �لربط  بدر��شة  �خلا�شة  �لجتماعات  يف  �خلليجي 
للكهرباءو�لتي عقدت يف مقر  �شوق عربية م�شرتكة  و�ن�شاء 
�لأمانة �لعامة جلامعة �لدول �لعربية يف �لقاهرة و�ختتمت 
من  ك��ل  �لج��ت��م��اع��ات  يف  �لهيئة  مثل  �لول.  �أم�����س  �أعمالها 
�ملهند�س  و�لتحكمبالهيئة  �لت�شغيلي  �لتخطيط  �د�رة  مدير 

نا�شر �ل�شهر�نيو�مل�شت�شار �لقانوين للهيئة�ل�شايف �ل�شايف.
و�أو�شح �ل�شهر�ين يف ت�شريح �م�س �أن �لجتماعات ��شتعر�شت 
لل�شوق  �حلوكمة  وث��ائ��ق  بتطوير  �خلا�شة  �ل��ت��ط��ور�ت  �آخ���ر 
�أربع وثائق هي  تتكون من  �لتي  للكهرباء  �مل�شرتكة  �لعربية 

البنك الإ�سلمي للتنمية مي�ل م�سروعي 
طاقة وطرق يف بنني مببلغ 192 ملي�ن دولر

•• جدة -وام:
مليون   192 مبوجبهما  يقدم  بنن  جمهورية  مع  ج��دة  يف  مبقره  �تفاقيتن  للتنمية  �لإ�شالمي  �لبنك  وق��ع 
دولر لتمويل م�شروعن يف قطاعي �لطاقة و�لطرق. و�أو�شح �لبنك يف بيان �م�س �أنه مبوجب �لتف�اقي�ة �لأوىل 
�شيقدم 148 مليون دولر للم�شاهمة يف �ملرحلة �لأوىل من م�شروع حمطة كهرباء ماريا جليتا لإنتاج �لطاقة 
�لعجز يف  ل�شد  وت�شغيلها  ميغاو�ط   120 �إىل  ت�شل  بطاقة  كهرباء  �إن�شاء حمطة  يت�شمن  و�ل��ذي  �لكهربائية 
�إمد�د�ت �لطاقة �لكهربائية و�حلد من ��شتري�د �لكهرباء من �لدول �ملجاورة وتوفري مبالغ طائلة من �لعمالت 
�ل�شعبة تنفقها بنن �شنويا ل�شتري�د �لطاقة �لكهربائية و��شتئجار مولد�ت توربينية لتوليد �لطاقة. وقال �إنه 
مبوجب �لتفاقية �لثانية �شيقدم �لبنك متويال مببلغ 44 مليون دولر للم�شاهمة يف م�شروع �إن�شاء �لطريق 

�لو��شل بن منطقة بانيكو�ر� و�ملنطقة �حلدودية �ملجاورة لبوركينا فا�شو ويبلغ طول �لطريق 54 كيلومرت� .

رئي�ض جائزة الإمارات للطاقة : 

ن�سعى لن�سر ال�عي باملجتمعات العربية ب�ساأن تعزيز
 كفاءة الطاقة ورفع اعتمادية م�سادر الطاقة النظيفة

من� الناجت ال�سناعي مبنطقة الي�رو يف اأكت�بر بف�سل ال�سلع ال�ستهلكية 
••بروك�صل-رويرتز:

�أظهرت بيانات من مكتب �لإح�شاء �لتابع لالحتاد �لأوروبي )يورو�شتات( 
�م�س �جلمعة �أن �لناجت �ل�شناعي يف منطقة �ليورو �رتفع يف �أكتوبر ت�شرين 
�لنخفا�س  رغ��م  �ل�شتهالكية  �ل�شلع  �إنتاج  يف  ق��وي  منو  من  بدعم  �لأول 

�ل�شديد يف �إنتاج �لطاقة.
مبنطقة  ع�شرة  �لثماين  �ل��دول  يف  �ل�شناعي  �لإن��ت��اج  �أن  يورو�شتات  وذك��ر 
ت�شرين  �أكتوبر  يف  �شهري  �أ�شا�س  على  فقط  باملئة   0.1 بن�شبة  ز�د  �ليورو 

�لأول و0.7 باملئة على �أ�شا�س �شنوي.
 0.2 �آر�ءه��م توقعو� زي��ادة �شهرية ن�شبتها  ��شتطلعت روي��رتز  كان خ��رب�ء 

باملئة ومنو� �شنويا قدره 0.6 باملئة.
�أيلول  �شبتمرب  ل�شهر  �ل�شناعي  �ل��ن��اجت  بيانات  �أي�شا  ي��ورو���ش��ت��ات  وع���دل 
�لبيانات  يف  باملئة   0.6 من  �شهري  �أ�شا�س  على  باملئة   0.5 �إىل  باخلف�س 
�لتقدير�ت  باملئة يف   0.6 �شنوي من  �أ�شا�س  باملئة على   0.2 و�إىل  �لأولية 
باملئة  و2.5  �شهري  �أ�شا�س  على  باملئة   1.9 �لطاقة  �إنتاج  ون��زل  �ل�شابقة. 

على �أ�شا�س �شنوي.

مدير عام فندق هوليداي ان ابوظبي داون تاون يوؤكد  :

اب�ظبي ا�سبحت وجهة رئي�سية لل�سياحة يف املنطقة 

•• الريا�س-وام:

�لطاير  حممد  �شعيد  ���ش��ع��ادة  �أك���د 
نائب رئي�س �ملجل�س �لأعلى للطاقة 
يف دب����ي رئ��ي�����س ج���ائ���زة �لإم�������ار�ت 
ن�شر  �إىل  �جل���ائ���زة  ���ش��ع��ى  ل��ل��ط��اق��ة 
�لعربية  �مل��ج��ت��م��ع��ات  ل���دى  �ل��وع��ي 
ب�شاأن �شرورة تعزيز كفاءة �لطاقة 
�لطاقة  م�����ش��ادر  �ع��ت��م��ادي��ة  ورف����ع 
وتقلي�س  و�مل����ت����ج����ددة  �ل��ن��ظ��ي��ف��ة 
�لطاقة  م�������ش���ادر  ع��ل��ى  �لع���ت���م���اد 
�لتقليدية. جاء ذلك خالل موؤمتر 
�شحفي عقده �ملجل�س يف �لعا�شمة 
�ل�شعودية �لريا�س للرتويج للدورة 
�لثانية من جائزة �لإمار�ت للطاقة 
ينظمها  و�ل��ت��ي   2015  2014
�شاحب  رع�����اي�����ة  حت�����ت  �مل���ج���ل�������س 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جم��ل�����س �ل������وزر�ء ح��اك��م دب���ي رعاه 
�هلل بهدف تكرمي جهود وممار�شات 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات و�لأف������ر�د �ل��ع��ام��ل��ن يف 

تراجع معدل الت�سخم باإ�سبانيا ب�اقع 0.4 % يف ن�فمرب 
•• مدريد-وام:

��شتمر  �ل��ذي  �نخفا�شه  وت��رية  من  باإ�شبانيا  �مل�شتهلكن  �أ�شعار  موؤ�شر  ز�د 
خم�شة �أ�شهر متتالية مرت�جعا بن�شبة 0.4 يف �ملئة يف نوفمرب �ملا�شي على 
بن�شبة  تر�جع  قد  باإ�شبانيا  �ل�شنوي  �لت�شخم  كان معدل  و  �شنوي.  �أ�شا�س 
�لوطني  �لإح�شاء  بيانات مكتب  و�أرجعت  �ملا�شي.  �أكتوبر  �ملئة يف  0.1 يف 
و�لطاقة  �مل��ح��روق��ات  �أ�شعار  ت��ر�ج��ع  �إىل  �لنخفا�س  ه��ذ�  �م�س  �لإ���ش��ب��اين 

�لكهربائية �إىل جانب ثبات �لأ�شعار بالقطاع �لعقاري.

ت��ر�ع��ي �جلو�نب  �ل��ت��ي  و�مل��ت��ج��ددة 
�أخ�شر  �قت�شاد  �لبيئية بهدف بناء 
�لتنمية  �أ���ش�����س  وت��ع��زي��ز  وم�����ش��ت��د�م 

�مل�شتد�مة يف �ملنطقة.
�ل�شحفي  �مل�����وؤمت�����ر  ع���ق���د  ي����اأت����ي 
�جلولة  �إط�������ار  يف  �ل�������ش���ع���ودي���ة  يف 
ممثلو  ينظمها  �ل��ت��ي  �ل��رتوي��ج��ي��ة 
�ملجل�س يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط 
�لتعريف  ب��ه��دف  �أف��ري��ق��ي��ا  و���ش��م��ال 
و�آليات  وفئاتها  �جل��ائ��زة  ب��اأه��د�ف 
�ملوؤ�ش�شات  وت�شجيع  ل��ه��ا  �ل��رت���ش��ح 
�مل�شاركة  على  و�خلا�شة  �حلكومية 
�لأوىل من  ت��ع��د  �ل��ت��ي  يف �جل��ائ��زة 
نوعها على م�شتوى �ملنطقة. جدير 
لتقدمي  م���وع���د  �آخ�����ر  �أن  ب��ال��ذك��ر 
 30 ه��و  للجائزة  �ل��رت���ش��ح  طلبات 
�ملجل�س  و���ش��ي��ن��ظ��م  �مل��ق��ب��ل  ي��ن��اي��ر 
�لأعلى للطاقة حفال خا�شا يف دبي 
لتكرمي �لفائزين باجلائزة يف �شهر 
يوم  مع  بالتز�من   2015 �أكتوبر 
 22 ي�شادف  �ل��ذي  �لعاملي  �لطاقة 

�أكتوبر من كل عام. 

�لأو���ش��ط و���ش��م��ال �أف��ري��ق��ي��ا. ح�شر 
نا�شر  م��ن  ك��ل  �ل�شحفي  �مل���وؤمت���ر 
�ل�شيبة مدير �إد�رة �لبيئة و�ل�شحة 
�ملجل�س  يف  و�جل�������ودة  و�ل�����ش��الم��ة 
�أمن  دياب  للطاقة وطاهر  �لأعلى 
�لقر�شي  �أحمد  وعمر  �جلائزة  عام 
و�لفعاليات  �لت�شويق  رئي�س  نائب 
يف �جل����ائ����زة وع������دد م����ن �خل�����رب�ء 
�ل�شركات  ومم��ث��ل��ي  و�مل��خ��ت�����ش��ن 

�لعاملة يف قطاع �لطاقة.
�أح��م��د بطي  ق��ال �شعادة  م��ن جهته 
�ل��ع��ام للمجل�س  �لأم���ن  �مل��ح��ريب��ي 
ونائب  دب����ي  يف  ل��ل��ط��اق��ة  �لأع����ل����ى 
للجائزة  �لتنفيذية  �للجنة  رئي�س 
�لأو������ش�����ط  �ل���������ش����رق  م���ن���ط���ق���ة  �إن 
�أكر  م��ن  �أف��ري��ق��ي��ا تعترب  و���ش��م��ال 
�مل��ن��اط��ق �ل��ت��ي ت��ت��وف��ر ف��ي��ه��ا فر�س 
�ملتجددة  �ل���ط���اق���ة  �����ش���ت���ث���م���ار�ت 
�ل�شم�شية  و�ل���ط���اق���ة  ع����ام  ب�����ش��ك��ل 
�إىل  ن�شعى  وب���دورن���ا  خ��ا���س  ب�شكل 
على  و�لأف�����ر�د  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ت�شجيع 
�لنظيفة  �ل��ط��اق��ة  م�����ش��اري��ع  تنفيذ 

�إ�شتد�مة  لتعزيز  �لطاقة  وتر�شيد 
�ملو�رد �لطبيعية وت�شاهم يف ت�شليط 
�ملوؤ�ش�شات  �إجن�����از�ت  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء 
�ل�������ش���رق  م���ن���ط���ق���ة  و�لأف��������������ر�د يف 

حافز�  ت�شكل  �جل��ائ��زة  �إن  �ل��ط��اي��ر 
�ملبدعة  و�لأف��ك��ار  �لعلمي  لالبتكار 
�أف�شل  تعتمد  حمفزة  بيئة  وتوفر 
�إد�رة  جم��ال  يف  �لعاملية  �ملمار�شات 

قطاع �لطاقة وتوفري بيئة حمفزة 
على  ت�����ش��اع��د  متكاملة  وم��ن��ظ��وم��ة 
و�ل�شتد�مة  �لتميز  ثقافة  تعزيز 
يف هذ� �لقطاع �حليوي �لهام. وقال 

�ل�شباحة و�ل�شرتخاء علي �لرمال 
�لبي�شاء ومياه �خلليج �لزرقاء .

ل�شيوفه  ي��وف��ر  �ل��ف��ن��دق  �ن  وق���ال 
مابن  �ل��ت��ن��ق��ل  خ���دم���ات  وزو�ره 
�بوظبي  يف  �ل�شياحية  �ل��وج��ه��ات 
م��ث��ل ج��ام��ع �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د �لكبري 
وم������ن������ارة �ل���������ش����ع����دي����ات وغ����ريه����ا 
�لوجهات  ت��ل��ك  ب��اه��م  ل��ت��ع��ري��ف��ه��م 
بق�شاء  ل���ه���م  �ل���ف���ر����ش���ة  و�ت����اح����ة 

عطالت ممتعة .
 ورحب ب�شيوف �لفندق من رجال 
�أعمال وحمبي �ل�شرتخاء وق�شاء 
�أف��ر�د �لعائلة لقرب  �لإج���از�ت مع 
�ل��ف��ن��دق م���ن م��رك��ز �مل��دي��ن��ة ومن 

خمتلف �ملر�فق �لرتفيهيه .

و�ل�شفر  �ل�����ش��ي��اح��ة  وك�����الت  �ب����رز 
م�شري�  �ل�شياح  م��ن  �مل��زي��د  جللب 
�لعمل  ترويجية يجري  �يل خطة 
تنفيذها حاليا مع جمموعة  علي 
�بوظبي  �نرتكونتيننتال يف  فنادق 
ل��ل��رتوي��ج �ل��د�خ��ل��ي و�خل��ارج��ي يف 

�بوظبي ومنطقة �خلليج .
�ملزيد  نطرح  �شوف  قائال  و��شاف 
من �لعرو�س �خلا�شة �عتبار� من 
خدمات  ل��ت��ق��دمي   2015 ي��ن��اي��ر 
�����ش���اف���ة ل�����ل�����زو�ر ب���ال���ت���ع���اون مع 
���ش��ارع حمد�ن  فندق ك���ر�ون ب��الز� 

بابوظبي.
ولفت �يل �ن يطرح عرو�شا خا�شة 
يف دي�شمرب �جلاري مبنا�شبة �عياد 
�مليالد وعطلة نهاية �لعام 2014 

با�شعار خا�شة للعائالت و�لزو�ر .
و ��شتعر�س �ل�شيد �شيدريك جالرد 
�بوظبي  �ن  ع��ام ه��ول��ي��د�ي  م��دي��ر 
�لذي  �لفندق  مميز�ت  ت��اون  د�ون 
�لأماكن  م��ن  �ل��ع��دي��د  ب��ج��و�ر  يقع 

�لع��م��ال وكربيات  وم��ر�ك��ز  �ملهمه 
�لفندق  ي��ج��ع��ل  مم����ا  �ل�������ش���رك���ات 
مثاليا لل�شيوف ورجال �لعمال ، 
�ىل جانب �ن �لفندق يقع على بعد 
خطو�ت من �أهم مر�كز �لت�شوق يف 

�بوظبي .
�ل��ف��ن��دق يف  و�����ش���ار �يل �ن م��وق��ع 
يعطيه  �ب���وظ���ب���ي  م��دي��ن��ة  و����ش���ط 
�لعديد  لن  ن��ظ��ر�  ك���ربي  �ه��م��ي��ة 
ي�شتمتعون  و�ل�شيوف  �ل��زو�ر  من 
�ملجاورة  و�خل����دم����ات  ب��الن�����ش��ط��ة 
�لع���م���ال  رج�����ال  �ن  �يل  �����ش���اف���ة 
�ملوؤ�ش�شات  م���ن  ق���رب���ه  ي��ف�����ش��ل��ون 

و�لهيئات �لقت�شادية .
ي��ق��دم خدمات  �ل��ف��ن��دق  �ن  وذك����ر 
خ��ا���ش��ة ل��ل�����ش��ي��وف و�ل�������زو�ر مثل 
�ملو��شالت �يل �ملر�كز �لتجارية يف 
�ملارينا مول و�بوظبي مول ��شافة 
لنقلهم  �مل���و�����ش���الت  ت���وف���ري  �يل 
و�شو�طئ  �ل�����ش��ع��دي��ات  ���ش��اط��ئ  �يل 
يف  �لوق���ات  �متع  لق�شاء  �بوظبي 

نحو  ي��ت��ج��ه  �ب���وظ���ب���ي  ����ش���وق  و�ن 
للتطور  ن��ظ��ر�  �ل�����ش��ي��اح��ي  �ل��ن��م��و 
�لكبري يف قطاع �ل�شياح و�خلدمات 
يف  �جلديدة  �ل�شياحية  و�لوجهات 

�مارة �بوظبي .
من  �ل��ف��رتة  ت�شهد  �ن  ت��وق��ع  ك��م��ا 
2016 – 2018 منو� كبري� يف 
�فتتاح  م��ع  خا�شة  �بوظبي  �م���ارة 
�شاحل �ملتاحف �لذي ي�شم �للوفر 
ز�يد  �ل�شيخ  ومتحف  وجوجنهامي 

�لوطني يف جزيرة �ل�شعديات .
�ب����وظ����ب����ي جن����ح����ت يف  �ن  و�ك��������د 
رئي�شية  وج����ه����ة  �يل  �ل����ت����ح����ول 
�ملنطقة  يف  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  ل��ل�����ش��ي��اح��ة 
فهي جتمع مابن �لثقافة �لعربية 
خالل  من  �لعاملية  �لثقافة  ونكهة 

�حت�شانها �ملتاحف �جلديدة .
ب���ان���ه���ا وجهة  �ب���وظ���ب���ي  وو�����ش����ف 
وت�شعي  �لعاملية  لل�شياحة  رئي�شية 
وريا�شية  ثقافية  كوجهة  للتميز 

�ي�شا .

•• اأبوظبي-الفجر:

قال �ل�شيد �شيدريك جالرد مدير 
�بوظبي  �ن  ه��ول��ي��د�ي  ف��ن��دق  ع���ام 
�لفندق  �ن  �بوظبي  يف  ت��اون  د�ون 
�لثالث  �ل��رب��ع  يف  عاليا  �د�ء  حقق 
من �لعام �جلاري بف�شل �لن�شطة 
و�ملهرجانات و�ملعار�س و�ملوؤمتر�ت 
ورحالت �ملجموعات �ل�شياحية من 

�وروبا و�آ�شيا .
�شهر  �ن  ت�شريح �شحايف  وذك��ر يف 
�ل�شهور  �ق��وي  من  يعترب  نوفمرب 
علي �لطالق �ذ بلغ معدل �ل�شغال 
م�شري�   ، ب��امل��ائ��ة  م��ائ��ة  ن�شبة  ف��ي��ه 
يكون  ���ش��وف   2015 ع���ام  �ن  �يل 
�لن�شطة  مليئا  ن�شطا  عاما  �ي�شا 
�بوظبي  لن  ن��ظ��ر�  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
ل�شياحة  رئ��ي�����ش��ي��ة  وج���ه���ه  ت��ع��ت��رب 

�لأعمال و�ل�شياحة يف �ملنطقه .
�ل��ن��م��و مبعدلت  ي��ك��ون  وت��وق��ع �ن 
�جل��دي��د ل�شيما  �ل��ع��ام  ك��ب��رية يف 

اللجنة العربية للرقابة امل�سرفية تعقد اجتماعها 
ال�سن�ي ال� 24 يف الدار البي�ساء بعد غد

•• اأبوظبي-وام:

تعقد �للجنة �لعربية للرقابة �مل�شرفية �جتماعها �ل�شنوي �لر�بع و�لع�شرين يوم 
�أيام يف فندق �حلياة ريجن�شي يف �لد�ر �لبي�شاء .  �لثنن �ملقبل وي�شتمر ثالثة 
�لنقد  وموؤ�ش�شات  �ملركزية  �مل�شارف  حمافظي  جمل�س  عن  �للجنة  هذه  وتنبثق 
�لعربية وت�شم يف ع�شويتها مدر�ء �لرقابة �مل�شرفية لدى تلك �مل�شارف و�ملوؤ�ش�شات 
بالإ�شافة �إىل �شندوق �لنقد �لعربي �لذي يقوم �أي�شا مبهام �أمانتها. وي�شارك يف 
�لجتماع �إ�شافة �إىل �أع�شاء �للجنة كل من جلنة بازل للرقابة �مل�شرفية وجمل�س 
�ل�شتقر�ر �ملايل و�شندوق �لنقد �لدويل و �أمن عام �حتاد �مل�شارف �لعربية. وقال 
�للجنة  �إن  �م�س  �أبوظبي  يف  مقره  من  �شحفي  بيان  يف  �لعربي  �لنقد  �شندوق 
�شتناق�س يف هذ� �لجتماع مو��شيع حول �لتعامل مع خماطر �لتعر�شات �لكبرية 
�ملبكر من  �لتحذير  وموؤ�شر�ت  �لكلية  �لحرت�زية  �ل�شيا�شة  و  �لعربية  �ل��دول  يف 
فقاعات �أ�شعار �لأ�شول و متطلبات ر�أ�س �ملال �لإ�شافية للحد من خماطر �لتقلبات 
�شبل  ح��ول  �لأم��ان��ة  مذكرة  �إىل  بالإ�شافة   .. �لئتمان  ومنح  �لأع��م��ال  دور�ت  يف 
�لعربية  �ملركزية  �مل�شارف  �لتن�شيق بن  �للجنة وتفعيل دورها يف  �أعمال  تطوير 
تعزيز  �للجنة كيفية  تناق�س  �ملايل. كما  �مل�شرفية و�ل�شتقر�ر  �لرقابة  يف جمال 
�ل�شمول �ملايل يف �لدول �لعربية على �شوء تقرير و�أور�ق عمل منجزة من قبل 
فريق �لعمل �لإقليمي حول هذ� �ل�شاأن �ملنبثق عنها و�آخر �لتطور�ت �لت�شريعية 
و�لرقابية و�لإجر�ء�ت �لأخرية �ملتخذة يف كل دولة يف جمال �لرقابة و�لت�شريعات 
�مل�شرفية لتعزيز فعالية �لقطاع �مل�شريف لديها.. ومن �ملقرر �أن يعتمد �لجتماع 
�أن  �إىل  �لإ���ش��ارة  جتدر  �مل�شرفية.  �لرقابة  يف  �مل�شتخدمة  للم�شطلحات  قامو�شا 
�إعد�د  وت�شمل  للجنة  �لفنية  �لأم��ان��ة  م�شوؤولية  يتوىل  �لعربي  �لنقد  �شندوق 
�لأور�ق و�لدر��شات �خلا�شة باللجنة و�لتن�شيق مع جلنة بازل و�ملوؤ�ش�شات �ملالية 

�لدولية �ملعنية بق�شايا �لرقابة �مل�شرفية و�ل�شتقر�ر �ملايل.

�ملزيد  تنظيم  يف  �مله  عن  و�ع��رب 
م�����ن �ل���ف���ع���ال���ي���ات و�مل����ه����رج����ان����ات 
�ملتخ�ش�شة  و�ملعار�س  �لحتفالية 
و�ل���ق���ي���ام ب���امل���زي���د م����ن �ل���رتوي���ج 
ملنحها  �بوظبي  لم���ارة  �ل�شياحي 
ح�شة �كرب من �ل�شياحة �لقليمية 

و�لعاملية .
����ش���وق ����ش���رق �وروب������ا  و�ع����ت����رب �ن 
لفندق  �ل�شو�ق  �هم  من  و�ل�شن 
تاون  د�ون  �ب��وظ��ب��ي  �ن  ه��ول��ي��د�ي 
ع��م��ل��ي��ات حتديث  ي�����ش��ه��د  �ل������ذي 
�لعام  نهاية  حتي  ت�شتمر  �شاملة 

 .  2015
�لنفط  ����ش���رك���ات  �ن  �يل  و������ش����ار 
و�ملوؤ�ش�شات و�لهيئات �ملحلية تعترب 
من �هم عمالء �لفندق ، وقال �نه 
على ثقه باأن �شيوف �لفندق �شوف 
ي�شتمتعون باخلدمة �لر�قية �لتي 
ت��ت��م��ي��ز ب��ه��ا ف���ن���ادق ه���ول���ي���د�ي �ن 

�ملعروفة عاملياً.
وذك���ر �ن �ل��ف��ن��دق وق���ع ع��ق��ود� مع 

الحتاد للطريان تطلق اإجراءات تهدف اإىل تعزيز 
عملية اإمتام اإجراءات ال�سفر خلل م��سم الذروة

•• ابوظبي-الفجر:

�ملتحدة،  �لعربية  �لإم��ار�ت  لدولة  �لوطني  �لناقل  للطري�ن،  �لحت��اد  تعتزم 
�ل���ذروة، مب��ا ي�شمن  ملو�كبة مو�شم  و�لإج����ر�ء�ت  �مل��ب��ادر�ت  م��ن  باقة  تنفيذ 
�شيقومون  �لذي  �لقيا�شي  �مل�شافرين  لعدد  �ملقدمة  �ملناولة  �شال�شة خدمات 
مطار  يف  �لت�شغيلية  عملياتها  م��رك��ز  ع��رب  �أو  م��ن  �ل�شفر  �إج����ر�ء�ت  ب��اإن��ه��اء 
�ملبادر�ت  ه��ذه  �ملقرر تطبيق  �ل���ذروة.  وم��ن  �ل��دويل خ��الل مو�شم  �أبوظبي 
�جلاري  �لأول  كانون  دي�شمرب    16 �ملو�فق  �لثالثاء  بن  ما  �لفرتة  خ��الل 

وحتى �لأربعاء �ملو�فق 24 دي�شمرب كانون �لأول. 

اإمتام اإجراءات ال�شفر خارج اأوقات الذروة )مون ليت(
�إجر�ء�ت  باإمتام  يقومون  �ل��ذي  للطري�ن  �لحت��اد  �شيوف  جميع  �شيح�شل 
�ل�شفر خارج �أوقات �لذروة )مون ليت( على خم�شة كيلوجر�م �إ�شافية على 
وزن �لأمتعة �مل�شموح به وق�شيمة جمانية بو�قع خم�شة �آلف ميل �شفر من 
بارك  ب�شكاي  �ل�شيار�ت  موقف  يف  جمانية  و�شاعة  �لحت���اد،  �شيف  برنامج 
لإمت��ام �إج���ر�ء�ت �شفرهم. تقع مكاتب �إمت��ام �إج���ر�ء�ت �ل�شفر )م��ون ليت( 
يف مدخل مبني �لركاب من جهة �شكاي بارك، �لطابق �لثالث وتعمل يومياً 
ظهر�ً  �ل��و�ح��دة  وم��ن  �شباحاً  �ل�شاد�شة  حتى  �شباحاً  �ل��و�ح��دة  �ل�شاعة  من 
حتى �ل�شاد�شة م�شاًء، علماً باأنه �شيتم تخ�شي�س موظفن مدربن يف �إمتام 

�إجر�ء�ت �ل�شفر وحاملي �أمتعة خلدمة �ل�شيوف يف منافذ مون ليت.
ميكن �إمتام �إجر�ء�ت �ل�شفر عرب منافذ مون ليت حتى 24 �شاعة من موعد 
�لوليات  �إىل  �مل�شافرين  �ل�شيوف  با�شتثناء  �ل�شيوف  �ملغادرة وذلك جلميع 
لإج����ر�ء�ت  �مل�شبق  �لتخلي�س  �إىل  ح��اج��ة  ه��م يف  �لأم��ري��ك��ي��ة مم��ن  �مل��ت��ح��دة 

�جلمارك وحماية �حلدود �لأمريكية يف مطار �أبوظبي.

اإمتام اإجراءات ال�شفر يف املدينة 
�لركاب  مبنى  من  �ل�شيوف  لنقل  �ملجانية  �حلافلة  خدمات  �ل�شركة  توفر 
�لكائن يف مدينة ز�يد، باأبوظبي، �إىل مطار �أبوظبي �لدويل، علماً باأن هذه 
�أوق��ات �ل��ذروة ما بن  �خلدمة تتو�فر ذهاباً فقط كل ثالثن دقيقة خالل 
�خلام�شة  وم��ن  �شباحاً  و�لن�شف  �لثامنة  حتى  �شباحاً  �خلام�شة  �ل�شاعة 
م�شاء�ً حتى منت�شف �لليل. وي�شمح لل�شيوف با�شطحاب حقائب �ليد فقط، 
و�شيتم نقل �لأمتعة �لأخرى �إىل �ملطار ب�شورة منف�شلة با�شتخد�م مركبات 

نقل موؤمنة تتوىل تو�شيل �حلقائب �إىل نظام �لأمتعة.
ا�شتخدام اأجهزة اإمتام اإجراءات ال�شفر يف املطار

�شيتمكن �ل�شيوف لدى و�شولهم �إىل مركز �لعمليات �لت�شغيلية من �إمتام 
�إجر�ء�ت �ل�شفر ب�شرعة عرب عدد من �أجهزة �إمتام �إجر�ء�ت �ل�شفر �لكائنة يف 
مبنى �ملغادرين رقم )1( و )3(. و�شيتم تخ�شي�س موظفن لإمتام �إجر�ء�ت 
�لتي  �جل��دي��دة  ه��اب  �إي  تقنية  على  �ملعتمدة  �لأج��ه��زة  ه��ذه  خلدمة  �ل�شفر 
ت�شتخدمها �لحتاد للطري�ن، مبا يكفل ت�شهيل عملية �إمتام �إجر�ء�ت �ل�شفر 
وطبع بطاقة �ل�شعود �إىل �لطائرة و�ملل�شقات �لتعريفية �خلا�شة بالأمتعة.
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 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2014/1190 ك.ع.غ
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
�لت�شديق على  �لبلو�شي �جلن�شية: �لم��ار�ت وطلب  �لهوتي  علي مو�شى �حمد 
�لتوقيع يف حمرر يت�شمن :تنازل يف �ل�شم �لتجاري )الرحبة لتجارة  مكائن 
رقم  حتت  عجمان  يف  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ��رة  من  و�ملرخ�شة  اخلياطة(   
�شعيد   : �ىل  بعجمان  و�ل�شناعة  �لتجارة  غرفة  لدى  و�مل�شجل   )20286( �مللف 
علي ب�شر عمري �جلن�شية: �لمار�ت ليكن معلوما لدى �جلميع �ن �لكاتب �لعدل 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوعن من  �نق�شاء  بعد  �ملحرر  بالت�شديق على  يقوم  �شوف 

�لعالن.  
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
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   مذكرة تبليغ  مدعي عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/3833 مدين كلي   ال�سارقة  
اعادة اعالن

�ن  حيث  �جلن�شية    �مار�ت  �لزرعوين-  علي  حممد  �حمد  عليه:/�شاكر  �ملدعى  �ىل 
�ملدعي: جمدي �شوكت حممد �شعيد..  قد �قام عليك �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله 
بال�شافة  درهم(   2.187.000( وقدره  مبلغ  باأد�ء  فيها  يطالبك  �ملحكمة  هذه  لدى 
�ل�شد�د  متام  وحتى   2013/9/29 تاريخ  من  �عتبار�  �شنويا   )%9( بو�قع  للفائدة 
�تعاب �ملحاماة. لذلك يقت�شي ح�شوركم �مام  بال�شافة للر�شوم و�مل�شاريف ومقابل 
و�لن�شف من  �لثامنة  �ل�شاعة  �لثانية(  يف متام  �لكلية  �ملدنية  �ملحكمة)�لد�ئرة  هذه 
يوم 2014/12/24 وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك 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  11280 بتاريخ 2014/12/13     

 اعــــــــــالن         
�مار�تي �جلن�شية بطاقة هوية رقم  �لدهماين  �ل�شيد/ حممد عبيد فار�س   ليكن معلوما للجميع 
رقم  جتارية  رخ�شة  و�لتطريز-  للخياطة  �ملو�شه  رك��ن  يف  مالك  وب�شفته   )784194349809189(
)542341( �ل�شادر من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية- فرع كلباء و�لن�شاط خياطة �ملالب�س �لن�شائية ، 
تطريز �ملالب�س �لن�شائية باأنني تنازلت عن ح�شتي يف ركن �ملو�شه للخياطة و�لتطريز 100% وذلك 
لل�شيد: ويل �لرحمن �بوطاهر وجن�شيته بنغالدي�س  بطاقة هوية )784197826307494( للمتنازل 
له مطلق �حلرية يف �لت�شرف يف ح�شته �مل�شار �ليه �عاله وله حق �لت�شرف فيها ت�شرف �ملالك يف 
ملكه. كما يرغب �ملتنازل �ليه من تغيري �ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�شة فردية �ىل وكيل خدمات ليكون 
وكيل �خلدمات/ حممد عبيد فار�س �لدهماين وعمال بن�س �ملادة )5/14( من �لقانون �لحتادي رقم 
)2013/4 ل�شنة  يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم وعلى كل من له حق 
�لعرت��س على هذ� �لجر�ء �ن يقوم باملر�جعة �ىل كاتب �لعدل خالل ��شبوعن من تاريخ ن�شر هذ� 

�لعالن و�ل�شت�شتكمل  �لجر�ء�ت �لقانونية.
كاتب العدل
حمكمةكلباء الحتادية البتدائية

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

العدد  11280 بتاريخ 2014/12/13     
 اعــــــــــالن         

 ليكن معلوما للجميع �ل�شيد/ حممد ر�ني�س كوتيليل هندي �جلن�شية بطاقة هوية رقم )784198443047315( 
وب�شفتي مالك يف: �ملربع �لف�شي لقطع غيار �ل�شيار�ت رخ�شة جتارية رقم )548769( �شادرة من د�ئرة �لتنمية 
قطع  جت��ارة  �ل�شيار�ت،  زي��وت  تبديل  �ل�شيار�ت،  �ط���ار�ت  وتركيب  ت�شليح  و�لن�شاط:  كلباء  ف��رع  �لقت�شادية- 
 )%100( �لبالغة  �ل�شيار�ت  غيار  لقطع  �لف�شي  �ملربع  يف  ح�شتي  عن  تنازلت  باأنني  لل�شيار�ت،  �جلديدة  �لغيار 
رقم  هوية  بطاقة  ويحمل  �جلن�شية  �م��ار�ت��ي  �ل��ب��ارودي-  �ل��ب��اروت  �شليم  ب���اروت  عثمان   : �ل�شيد   )1 �ىل  وذل��ك 
ب�شري- هندي �جلن�شية ويحمل بطاقة  بالتينجال حممد  و�ليا  �ل�شيد:   )2 784049552189555 )ح�شته %51( 
�مل�شار  ح�شتهما  يف  �لت�شرف  يف  �حلرية  مطلق  لهما  وللمتنازل   %49 ح�شته    )784195795710326( رقم  هوية 
�ليها �عاله ولهما حق �لت�شرف فيها ت�شرف �ملالك يف ملكة. كما يرغب يف تغيري �ل�شكل �لقانوين �ىل �شركة ذ�ت 
م�شوؤولية حمدودة.  وعمال بن�س �ملادة )5/14( من �لقانون �لحتادي رقم )2013/4 ل�شنة  يف �شان �لكاتب �لعدل. 
فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم وعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لجر�ء �ن يقوم باملر�جعة �ىل 

كاتب �لعدل خالل ��شبوعن من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل�شت�شتكمل  �لجر�ء�ت �لقانونية.

كاتب العدل
حمكمةكلباء الحتادية البتدائية

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

العدد  11280 بتاريخ 2014/12/13     
 اعــــــــــالن         

 ل��ي��ك��ن م��ع��ل��وم��ا ل��ل��ج��م��ي��ع �ل�������ش���ي���د/ م���وت���ان���ي���ك���ات حم���م���د ك���وت���ي ه���ن���دي �جل��ن�����ش��ي��ة ه���وي���ة رقم 
�خلياطة  �دو�ت  لتجارة  �جلماهر   / جت��اري��ة  �لرخ�شة  يف  مالك  وب�شفتي   )784195890658685(
و�لقم�شة رخ�شة جتارية رقم 557645 �ل�شادر من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية- فرع كلباء و�لن�شاط: 
�دو�ت  تنازلت عن ح�شتي يف �جلماهر لتجارة  باأنني  بالتجزئة  لو�زم �خلياطة  بيع  جتارة �لقم�شة 
وجن�شيته  �لزعابي  ح�شن   حمد�ن  �حمد  نعيمة  لل�شيدة:  وذل��ك   %100 �لبالغة  و�لقم�شة  �خلياطة 
�لم��ار�ت هوية رقم 784197970549529 وللمتنازل له مطلق �حلرية يف �لت�شرف يف ح�شته �مل�شار 
�ليها �عاله وله حق �لت�شرف فيها ت�شرف �ملالك يف ملكة. كما يرغب يف تغيري �ل�شكل �لقانوين من 
وكيل خدمات �ىل موؤ�ش�شة فردية.  وعمال بن�س �ملادة )5/14( من �لقانون �لحتادي رقم )2013/4 
ل�شنة  يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم وعلى كل من له حق �لعرت��س 
على هذ� �لجر�ء �ن يقوم باملر�جعة �ىل كاتب �لعدل خالل ��شبوعن من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن 

و�ل�شت�شتكمل  �لجر�ء�ت �لقانونية.
كاتب العدل
حمكمةكلباء الحتادية البتدائية

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

العدد  11280 بتاريخ 2014/12/13     
  اعالن بالن�سر

رقم �ملرجع :  755/      
 ليكن معلوما للجميع بان ورثة �ملرحوم/ علي جابر �شالح �حلمادي- �مار�تي �جلن�شية 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة )51%( يف رخ�شة /�شوبرمي لتجارة 
قطع غيار �ل�شيار�ت ذ م م مبوجب رخ�شة )16245( وذلك لل�شيد: خالد علي جابر �شالح 
�حلمادي- �مار�تي �جلن�شية - تعديالت �خ��رى: خ��روج �شريك ودخ��ول �خ��ر.   وعمال 
بن�س �ملادة )14( فقره )5( من �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شاأن �لكاتب 
�لجر�ء  على  �لت�شديق  يتم  �شوف  و�ن��ه  للعلم  �لع��الن  ه��ذ�  ن�شر  �قت�شى  فقد  �لعدل 
�مل�شار �ليه بعد ��شبوعن من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س على ذلك عليه 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور بالعالن لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
  مكتب الكاتب العدل 
مركز الوثائق للخدمات- ا ال�سارقة       

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  11280 بتاريخ 2014/12/13     

  اعالن بالن�سر
رقم �ملرجع :  911/ 2014     

 ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد: �ليا�س �شحادة ب�شري عمرو- �ردين �جلن�شية يرغب 
�ل�شيار�ت  لتجارة  عمرو  �ليا�س  يف/   %100 �لبالية  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف 
�شحادة  ��شامة  �ياد  �ل�شيد:  �ىل  وذلك  رقم )501109(  �مل�شتعملة وقطع غيارها رخ�شة 
)5( من  فقره   )14( �مل���ادة  بن�س  وعمال  �خ���رى:    تعديالت  �جل�شنية   �ردين  ع��م��رو- 
ن�شر هذ�  �قت�شى  فقد  �لعدل  �لكاتب  �شاأن  2013 يف  ل�شنة   )4( رقم  �لحت��ادي  �لقانون 
��شبوعن من  بعد  �ليه  �مل�شار  �لج��ر�ء  على  �لت�شديق  يتم  �شوف  و�ن��ه  للعلم  �لع��الن 
تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س على ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل 

�ملذكور بالعالن لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
    الكاتب العدل 
دار الق�ساء بال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  11280 بتاريخ 2014/12/13     

  اعالن بالن�سر
رقم �ملرجع :  917/ 2014     

�مار�تي  �لن��وه��ي  �ح��م��د  مرت�شى  حممد  خ��ال��د  �ل�شيد:  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   
�جلن�شية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 10% و�ل�شيد: نظر ح�شن 
بلو�س لغاري علي حممد بلو�س باك�شتان �جلن�شية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل 
جتاري  ترخي�س  �لتكييف  وح��د�ت  تركيب  ملقاولت  يف/�ملنطلق   %90 �لبالغة  ح�شتهم 
539197 وذلك لل�شيد: غالم �شفدر خان خد� باك�شتان �جلن�شية. تعديالت �خرى: مت 
خدمات  بوكيل  فردية  موؤ�ش�شة  �ىل  مهنية  �عمال  �شر�كة  من  �لقانوين  �ل�شكل  تعديل 
وعمال بن�س �ملادة )14( فقره )5( من �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شاأن 
على  �لت�شديق  يتم  �شوف  و�ن��ه  للعلم  �لع���الن  ه��ذ�  ن�شر  �قت�شى  فقد  �ل��ع��دل  �لكاتب 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعن من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س على 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور بالعالن لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
   مكتب الكاتب العدل 

دار الق�ساء بال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  11280 بتاريخ 2014/12/13     
  اعالن بالن�سر

رقم �ملرجع :  914/ 2014     
 ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد: ع�شام يو�شف حممد �جل�شمي- �مار�تي �جلن�شية يرغب يف �لبيع و�لتنازل 
عن كامل ح�شته �لبالغة )51%( يف ) �لبنيان ملقاولت تركيب وحد�ت �لتكييف ذ م م( وذلك بن�شبة 26% للطرف 
�لثاين/ �حمد حمود �شويد- لبناين �جلن�شية وبن�شبة 25% للطرف �لر�بع/ �مين �بو �لعال ر�شو�ن �بو �لعال- 
م�شري �جلن�شية كما يرغب �لطرف �لثالث : عماد حممود �شويد- لبناين �جلن�شية بتنازل عن 25% للطرف 
�لر�بع/ �مين �بو �لعال ر�شو�ن �بو �لعال- م�شري �جلن�شية يف ) �لبنيان ملقاولت تركيب وحد�ت �لتكييف ذ م م( 
ورقمها )528002( حيث مت تغيري �ل�شم �لتجاري و�لن�شاط لل�شركة: �ل�شم �لتجاري �ل�شابق: �لبنيان ملقاولت 
تركيب وحد�ت �لتكييف ذ م م �ل�شم �لتجاري �حلايل: �لبنيان للخط و�لر�شم �لن�شاط �ل�شابق: مقاولت فئة  
�شاد�شة- تركيب وحد�ت �لتكييف- �لن�شاط �حلايل: حمل خطاط ور�شم. وعمال بن�س �ملادة )14( فقره )5( 
من �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شاأن �لكاتب �لعدل فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه 
�شوف يتم �لت�شديق على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعن من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س على 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور بالعالن لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.

     الكاتب العدل 
دار الق�ساء بال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  11280 بتاريخ 2014/12/13     

  اعالن بالن�سر
رقم �ملرجع :  912/ 2014     

 ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد: حممد علي عبد�هلل مرحوم- �لهند �جلن�شية- يرغب 
لتجارة  �لربيع   ( �ل�شركة  يف  ح�شة   %100 �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف 
�ل�شيد:  �ىل  وذل��ك   )523469( رق��م  �لرخ�شة  مبوجب  و�لكهربائية(  �ل�شحية  �لدو�ت 
ر�جيفان �نا بالن �نا- �لهند �جلن�شية.   وعمال بن�س �ملادة )14( فقره )5( من �لقانون 
ن�شر هذ� �لعالن  �قت�شى  �لعدل فقد  �لكاتب  �شاأن  ل�شنة 2013 يف  �لحت��ادي رقم )4( 
للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق على �لج��ر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعن من تاريخ هذ� 
�لعالن فمن لديه �ي �عرت��س على ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكور 

بالعالن لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
     الكاتب العدل 
دار الق�ساء بال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  11280 بتاريخ 2014/12/13     

  اعالن بالن�سر
رقم �ملرجع :  909/ 2014     

�لدين بنجالدي�س  �ل�شيد: حممد عبد�ملنان حممد ممتاز  بان  للجميع  ليكن معلوما   
�جلن�شية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة )100%( وذلك �ىل �ل�شيد: 
�شالون  �مل�شماة/  �لتجارية  �لرخ�شة  يف  �جلن�شية  بنجالدي�س  عبد�لحد-  �حلق  جاهر 
جمال د�كا للحالقة رخ�شة جتارية رقم )610266(     وعمال بن�س �حكام �مل��ادة )14( 
فقد  �لعدل  �لكاتب  �شاأن  يف   2013 ل�شنة   )4( رق��م  �لحت���ادي  �لقانون  من   )5( �لفقرة 
�قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد 
��شبوعن من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س على ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكور بالعالن لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
     الكاتب العدل 
دار الق�ساء بال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  11280 بتاريخ   2014/12/13     
    يف الدعوى رقم2014/2749 جتاري كلي

�ملدعيان/  �ملدعى عليه: مينون لالعمال �للكرتوميكانيكية ل�شالح  �ىل 
علي حممد حاجي وطار�س عتيق �لقبي�شي حيث تقرر �لجتماع ومعاينة 
بالبناية   2014/12/15 يوم  �ل�شاد�شة  �ل�شاعة  �لدعوى  مو�شوع  �لعمال 
لل�شر�فة-  �لن�شاري  مقابل  ليو�-  �شارع  )�بوظبي-  �ل��دع��وى  مو�شوع 
بناية برج ليو�- �لطابق �لول- �شقه 104( فيتنبه عليكم �حل�شور ب�شورة 
وتقدمي  و�مل��ع��اي��ن��ة  �لج��ت��م��اع  حل�شور  قانونيا  ميثلكم  م��ن  �و  �شخ�شيه 

�مل�شتند�ت �لتي تو�شح طلباتكم �خلبري �ملكلف بالدعوى.
م/ابراهيم جمدى �شم�ض الدين اخلويل
ت:  0566784087

اعالن بالن�سر لجتماع  خربة 

العدد  11280 بتاريخ   2014/12/13     
    يف الدعوى رقم 2014/2087 جتاري كلي

�ملدعى عليه: حممد �بر�هيم نا�شر حممد �لبلو�شي 
رقم  �ل��دع��وى  يف  �لبتد�ئية  �لتجارية  �بوظبي  حمكمة  ع��د�ل��ة  ل��ق��ر�ر  تنفيذ�   
2014/2087 جتاري كلي �ملقامة �شدكم من �ملدعى/ د�ر �لتمويل �س م ع فقد مت 
�ليها، وعليه مت حتديد يوم �خلمي�س  �مل�شار  �لدعوى  �ملو�فق م�شرفيا يف  ندبنا 
مكتبنا  يف  �خل��ربة  لجتماع  موعد�  ظهر�   12.30 �ل�شاعة   2014/12/18 �ملو�فق 
�لطابق  �أ(   ( �ملكاتب  مبنى  ماريوت  دبليو-  جي  فنق  دب��ي-  لال�شت�شار�ت  جينوم 
�لثاين )201( هاتف 2526668 فاك�س  2527779 ر�جن �حل�شور �و ح�شور من 
ميثلكم قانونا يف �ملوعد �ملحدد معكم �شورة عن كافة �مل�شتند�ت �ملوؤيدة لدفاعكم 

�ن كان.
عبداحلميد زيتون/ خبري حما�شبي وم�شريف   

اعالن حل�سور اجتماع اخلربة
العدد  11280 بتاريخ 2014/12/13     

اعالن ت�سجيل �سفينة  
مكتب ت�سجيل ال�سفن دبي

تعلن �لهيئة �لحتادية للمو��شالت �لربية و�لبحرية )مركز دبي لتقدمي 
ت�شجيل  بطلب  تقدمو�  ق��د  للمالحة  ار  اي   : �ل�����ش��ادة  ب��ان  �خل��دم��ات( 

�ل�شفينة �ملذكورة بياناتها بعد وهي:

�ل�شفينة مر�جعة مكتب ت�شجيل  على كل من له �عرت��س على ت�شجيل 
�ل�شفن )دبي( خالل مدة �ق�شاها 60 يوما من تاريخ هذ� �لعالن.

     مركز دبي لتقدمي اخلدمات

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الحتادية 

للموا�سالت الربية والبحرية      

طوكيو 128587 �ر �أي �أ�س
ميناء الت�سجيل ال�ساقرقم الت�سجيل ال�سابقا�سم ال�سفينة 

العدد  11280 بتاريخ 2014/12/13     
 ق�سم ال�سهادات والتوثيقات

 تعلن د�ئرة حماكم ر��س �خليمة بان �ملدعو/ ح�شن عبد�هلل �حمد 
عبد�هلل �لنمريد �ل�شحي، غري �ملقطع �لول ل�شم �بنته من ) �شهد( 
ح�شة ح�شن عبداهلل  �لتغيري/  بعد  ��شمها  ليكون  �ىل )ح�شه( 

احمد النمريد ال�شحي.
و�ن من له م�شلحة يف �لعرت��س �ن يتقدم خالل خم�شة ع�شر يوما 

من تاريخ �لعالن �مام ق�شم �ل�شهادة �لوثيقات ر��س �خليمة.
قا�سي حمكمة را�س اخليمة البتدائية
د. جعفر حممود عبدالقادر ملكاوي

حكومة  راأ�س اخليمة البتدائية
 املحكمة البتدائية

العدد  11280 بتاريخ 2014/12/13     
 اعـــــــالن       

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان:�ل�شيد/
على   �لت�شديق  وطلب  �ل�شعودية   �جلن�شية:  خ�شري  بن  علي  ر��شد  بن  حممد 
ال�شيارات   لتليمع  اخلور  )�شباب  �لتجاري  �ل�شم  يف  :تنازل  يت�شمن  حمرر 
رقم  جت��اري��ة  رخ�شة  �ل�شارقة  يف  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  م��ن  و�ملرخ�س   )
)533157( �ل�شادر بتاريخ 2005/7/23  يف د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بخورفكان 
�ىل �ل�شيد: ��شماعيل حممد حمد ح�شن �لبلو�شي �جلن�شية: �لم��ار�ت   ليكن 
معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على 
ن�شر  تاريخ  من  ��شبوعن  �نق�شاء  بعد  �ملذكور  �ملحرر  يف  �ل�شاأن  ذوي  توقيعات 

هذ� �لعالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي       
الكاتبد العدل بخورفكان  

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  11280 بتاريخ 2014/12/13     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

         يف الدعوى رقم 2014/641مدين جزئي
�ىل �ملدعى عليه/1- جو�نا نيليا لو�ن �لكوديا  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
/ ر�شا حممد حممود ر�شو�ن  قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان 
�ملحكمة  حكمت  �ل��ت��ايل:  �لتمهيدي  �حلكم   2014/11/2 بتاريخ  حكمت  �ملحكمة 
مبثابة �حل�شوري وقبل �لف�شل يف �ملو�شوع بندب �خلبري �حل�شابي �شاحب �لدور 
باجلدول لد�ء �ملامورية �لو�رد تفا�شيلها مبنطوق هذ� �حلكم مامل يتفق �لطرفان 
على ت�شمية غريه خالل ��شبوع من تاريخ هذ� �حلكم. وحددت لها �ملحكمة جل�شة 

  ch1.A.1 يوم �لحد �ملو�فق  2014/12/28 �ل�شاعة 8.30 �شباحا يف �لقاعة
  ق�سم الق�سايا املدنية                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11280 بتاريخ 2014/12/13     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/771 عقاري كلي                           
�ىل �ملدعى عليه /1-تامر �حمد فورى �لطحاوى جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
/متويل ) �شركة م�شاهمة عامة( وميثله: نا�شر مال �هلل حممد غامن قد �قام عليك 
دبي  حمكمة  حكم  مبوجب  �ل�شادر  �لبيع  عقد  بف�شخ  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
�لبتد�ئية يف �لدعوى 2011/873 عقاري كلي و�خلا�س بال�شقة G08 مبنى �لنخيل 2 
�لنخيل كوميونيتي ذ م م نخيل دبي، مع �لز�م �ملدعى عليه بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم �لثنن �ملو�فق 2015/1/12 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
�لق��ل. ويف حالة  على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  من مذكر�ت 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11280 بتاريخ 2014/12/13     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/4818 عمايل جزئي                             
�ىل �ملدعى عليه /1-�ملجموعة �خلا�شة حلر��شة �لبنية  جمهول حمل �لقامة 
دروي�س  �مل خمي�س  بوهيان وميثله:  بوهيان ح�شن  /�لم��ن  �ملدعي  �ن  مبا 
مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  ق��د  �لبلو�شي  حممد 
و�لر�شوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )1000  عمالية وقدرها )13730 
و�مل�شاريف . رقم �ل�شكوى )2014/186478(.     وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء 
مكلف  ف��ان��ت  ل��ذ�  �لقا�شي  مبكتب  ���س   9.30 �ل�شاعة   2014/12/17 �مل��و�ف��ق 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل. ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11280 بتاريخ 2014/12/13     
   اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/981 عمايل كلي                             
�ىل �ملدعى عليه /1-هارموين لوك ديز�ين- �س ذم م    جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /كابرئيل �ر�شاك �رتينيان  قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   304.421( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة 
)2000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف . رقم �ل�شكوى )2014/187085(. وحددت 
بالقاعة  ���س   8.30 �ل�شاعة   2014/12/18 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها 
�و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  ch1.A.2 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما 
�لقل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري)و�مرت بتق�شري 

مدة �لعالن(  
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11280 بتاريخ 2014/12/13     
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/614 عقاري كلي                        
�ىل �ملدعى عليه /1-دميان لهبي توما�س جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
�ميان  وميثله:  م��ادي��ل  نيكول�س  وميثلها/  ليمتد-  هولدجنز  /كالكري�شت 
م�شلم ر��شد �لريامي قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بندب خبري 
متخ�ش�س مع �لز�م �ملتنازع �شدها بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب . وحددت 
   ch1.A.1 لها جل�شة يوم �لثنن �ملو�فق 2015/1/5 �ل�شاعة 9.30 �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 �لقل.  
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11280 بتاريخ 2014/12/13     
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/1457 جتاري كلي                        
جمهول  م    م  ذ  �لعامة  للتجارة  �مبك�س  �شيد�ن  /1-�شركة  عليه  �ملدعى  �ىل 
عبد�مللك  حممد  وميثله:  �لول  �خلليج  /بنك  �ملدعي  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل 
�ملدعى  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  قد  �هلي  م�شطفى 
عليهم بالت�شامن و�لتكافل ب�شد�د مبلغ وقدره )548.278.09 درهم( وفائدته 
�لتاخريية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم 
و�مل�شاريف و�لتعاب بحكم م�شئول بالنفاذ �ملعجل وبال كفالة  وحددت لها جل�شة 
   ch2.E.21 بالقاعة  �س   9.30 �ل�شاعة   2014/12/18 �ملو�فق  �خلمي�س  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 �لقل.  
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11280 بتاريخ 2014/12/13     
   مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/767 عقاري كلي                        
�ىل �ملدعى عليه /1- دهرميندر� كي�شان جوكل غاندى جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
قد  غ��امن   �هلل حممد  م��ال  نا�شر  عامة( وميثله:  م�شاهمة  �شركة   ( �ملدعي /متويل 
�قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ عقد �لبيع �ملقرر مبوجب حكم حمكمة 
�يه 061  �آر  بالفيال رقم  �لدعوى 2012/220 عقاري كلي و�خلا�س  �لبتد�ئية يف  دبى 
�ملدعى عليه  �ل��ز�م  �لقاب�شة، مع  �شركة مز�يا  �ل�شفاه  و�دى  ذ� فيال، منطقة  م�شروع 
�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم �لثنن �ملو�فق 2015/1/5 
�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 �لقل.  
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                       

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11280 بتاريخ 2014/12/13     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/3528 تنفيذ عمايل
�ىل �ملنفذ �شده/1- مو�شاكو ل�شناعة �ل�شغال �ملعدنية �س ذم م    جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �شوري�س كري�شنان جوبالكري�شنان 
بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  قد  ناير 
خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )110967( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ 
�ملحكمة بال�شافة �ىل مبلغ 6675 درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة .وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

على  �لأ�شيلة  و�ملهجنة  �لعربية  للخيول  �لر�بع  �ل�شباق  �م�س  �أقيم 
و��شتمل  دبى  بر  �شباق  و�أطلق عليه  ل�شباق �خليل  م�شمار جبل على 

على �شتة �أ�شو�ط.
و فى �ل�شوط �لأول للخيول �ملهجنة �ل�شيلة �شباق تكافوؤ مل�شافة �ألف 
�ل�شيخ  ل�شمو  �لعائدة  ت��اون  ديرينز  ��شطبالت  برعاية  مرت  و800 
حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبى وزير �ملالية فاز موهوب 
�آل مكتوم يليه �زع��اج ل�شمو  ل�شمو �ل�شيخ �شعيد بن حممد بن ر��شد 
ل�شمو  �أو�شتاد  و  ثانيا  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  من�شور  �ل�شيخ 

�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ثالثا.
وقام �شعادة مريز� �ل�شايغ مدير مكتب �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد 

�ألف  مل�شافة  �لثانى  �ل�شوط  وف��ى  �ل�شوط.  جو�ئز  بت�شليم  مكتوم  �آل 
و400 مرت تكافوؤ برعاية جامعة �أبوظبى فاز ممار�س ل�شمو �ل�شيخ 
�أحمد بن ر��شد �آل مكتوم يليه �شب�شيال بوى ل�شمو �ل�شيخ من�شور بن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم ثانيا و دمار ل�شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم ثالثا. وفى نهاية �ل�شوط قامت �لدكتورة �شريين 
فاروق م�شاعد نائب مدير جامعة �أبوظبى و�أحمد ن�شاأت مدير ق�شم 
بت�شليم  للطالبات  �لأن�شطة  ق�شم  م�شئولة  جن��م  و�مي���ان  �لن�شطة 
فعاليات  �جلامعة  وطالبات  طلبة  من   15 وح�شر   . �ل�شوط  جو�ئز 
�لر�بع  �ل�شوط  وفى  �جلامعة.  م�شئويل  من  عدد  جانب  �إىل  �ل�شباق 
�شادويل  برعاية  تكافوؤ  م��رت  و400  �أل��ف  مل�شافة  �لرئي�شى  �ل�شوط 

لنقابة  ن��رب����س  �شمال  ف��از  ر����ش��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  ل�شمو  �ل��ع��ائ��دة 
�لمار�ت لل�شباقات �لرتفيهية يليه �ن�شايفر للخيالة �ل�شلطانية ثانيا 

و �شاير ل�شمو �ل�شيخ �أحمد بن ر��شد �آل مكتوم ثالثا.
وقام �شعادة مريز� �ل�شايغ مدير مكتب �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد 

�آل مكتوم بت�شليم جو�ئز �ل�شوط وبلغت قيمتها 120 �ألف درهم.
وفاز �إدلر ل�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم بال�شوط 
�لر�بع للخيول �ملهجنة �لأ�شيلة مل�شافة �ألف و200 مرت تكافوؤ برعاية 
جامعة ز�يد يليه ثانيا �جر�م ل�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم 

ثانيا و �لر�زى ل�شمو من�شور بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ثالثا.
و�ل�شعر  للفرو�شية  �لثقافى  �لنادى  رئي�شة  �لفقاعى  عائ�شة  قامت  و 

بجامعة ز�يد بت�شليم جو�ئز �ل�شوط.
�جلامعة  برعاية  م��رت  و600  �أل���ف  مل�شافة  �خلام�س  �ل�شوط  ف��ى  و 
�لربيطانية فاز ها�شيند� ل�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل 

مكتوم يليه �ملهر ب�شمارك لفتحى �ل�شيد �إقزمية ثانيا.
جو�ئز  بت�شليم  �جل��ام��ع��ة  م��دي��ر  �ل�شام�شى  ع��ب��د�هلل  �ل��دك��ت��ور  وق���ام 

�ل�شوط.
�ملهجنة  للخيول  م��رت  و600  �أل���ف  مل�شافة  �ل�����ش��اد���س  �ل�����ش��وط  وف���ى 
�إقزمية  �ل�شيد  فتحى  لل�شيد  جالك�شى  �شيلفر  فاز  �ملبتدئة  �ل�شيلة 
ليون  ماونتن  و  ثانيا  لل�شباقات  بور�شلى  لنقابة  كولون�شاى  يليه 

لل�شيخ ر��شد بن دملوك �آل مكتوم . 

نت����ائ����ج ال�سب����اق الراب�����ع للخي�����ل مب�سم�����ار جب������ل عل����ي

�آل  ط��ح��ن��ون  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  م��ع��ايل  تفقد 
نهيان، رئي�س هيئة �أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة 

– �أبوظبي ، قرية �شباق  رئي�س د�ئ��رة �لنقل 
�لأمو�ج  كا�شر  مبنطقة  للمحيطات  فولفو 
على كورني�س �أبوظبي تز�مناً مع �فتتاحها 
�ل��ر���ش��م��ي ل��ل��ج��م��ه��ور ي���وم �أم�������س �جلمعة 
�أحد  ت��ك��ون  �أن  و�مل��ت��وق��ع  دي�����ش��م��رب،   12
للمحيطات  فولفو  �شباق  حمطات  �أب���رز 

.2015-2014
و�طلع �ل�شيخ �شلطان خالل �جلولة على 
�ملتنوعة  و�ل��ن�����ش��اط��ات  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  جميع 
�أ�شابيع  �ل��ث��الث��ة  �ق��ام��ت��ه��ا خ���الل  و�مل��ق��رر 

�شعادة  بح�شور  �ل�����ش��ب��اق  ق��ري��ة  يف  �ملقبلة 
�أبوظبي  هيئة  ع��ام  مدير  �لدرمكي  جا�شم 

من  ك���ج���زء�ً  ب���الإن���اب���ة،  و�ل��ث��ق��اف��ة  لل�شياحة 
�إ�شت�شافة �لعا�شمة �لإمار�تية لل�شباق �لعاملي 

�ل��ن�����ش��اط��ات و�ملعار�س  ر�أ���ش��ه��ا  �مل��رت��ق��ب، وع��ل��ى 
�لإرث  على  �ل�شوء  لت�شلط  بدقة  �شممت  �لتي 
�أبوظبي، حيث حتتفي  �لعريق لإم��ارة  �لبحري 
�لتي  �ملمتدة  ب��ال��رو�ب��ط  فعالياتها  م��ن  �لكثري 
�ملا�شي  �شلة  وجت�شد  بالبحر  �أبوظبي  جمعت 
و�حل��ا���ش��ر ب��ع��امل �لإب���ح���ار. و���ش��ت��ك��ون منطقة 
هذ�  خ��الل  من  �أبوظبي  كورني�س  على  �لقرية 
�حلدث �لعاملي مق�شد�ً مميز�ً لهو�ة �لريا�شات 
�إىل جانب  و�ل�����ش��ر�ع��ي��ة  �ل��ب��ح��ري��ة  و�لأن�����ش��ط��ة 

�لزو�ر من خمتلف �لفئات �لعمرية.
�ملميزة  �ملعار�س  �لعديد من  �لقرية  كما ت�شمل 
�لأ�شيلة  �ل���رت�ث���ي���ة  ب���اجل���و�ن���ب  ل���الإح���ت���ف���ال 
�لرت�ثية  �ملنطقة  خ��الل  م��ن  للدولة  �لأخ���رى 
و�لأن�شطة  �لتقليدي  �ل�����ش��وق  ت�شمل  و�ل��ت��ي   ،
�لفنية و�حلرف �ليدوية وعرو�س لبناء �ملر�كب 
�ل�����ش��ر�ع��ي��ة �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة وغ���ريه���ا. ك��م��ا ت�شمل 
بال�شقور  �ل�شيد  لريا�شة  عرو�س  �لفعاليات 

و�جلدير   . لل�شقارين  �أبوظبي  ن��ادي  قبل  من 
بالذكر �نه �شيتم �إطالق جمموعة من �ل�شقور 
للمحيطات  �أبوظبي  فريق  باأع�شاء  للرتحيب 
ع��ل��ى م��نت ي��خ��ت ع���ز�م ، و�مل��ت��وق��ع و���ش��ول��ه �ىل 
�أر�س �لوطن غد�ً �ل�شبت. هذ� وحتت�شن �لقرية 
�ل�شن  متثل  دول��ي��ة  �أجنحة  منها  جناحاً   22

و�ل�شويد و��شبانيا وهولند� وبريطانيا.
كما ت�شمل �لقرية �أي�شاً مناطق تفاعلية ومميزة، 

�ليوم و ت�شمل:  بد�أت ت�شتقبل �جلمهور جماناً 
�لعائلية،  �لأن�شطة  �ملغامرة،  و�ل��رت�ث،  �لثقافة 
�ملعار�س، فرق �ل�شباق، و�لبيئة. و��شتمع �ل�شيخ 
�أبرز �ملخططات �ملتعلقة باجلو�نب  �شلطان �ىل 
ومن  �لعاملية،  �لأب��ع��اد  ذ�ت  للقرية  �لرتفيهية 
من  �لأزرق  �لكوكب  �ملو�شيقي  �لعر�س  �أب��رزه��ا 
�مللحن  بقيادة  �لربيطانية  �لإذ�ع��ة  هيئة  �إنتاج 
�ملو�شيقي �ل�شهري جورج فنتون، و�لذي �أقيم يف 

�ملنطقة �لعربية لأول مرة �أم�س مب�شاركة فرقة 
– �أبوظبي،  �لوطنية  �ل�شيمفونية  �لأورك�شرت� 
و�ل��ت��ي ت�شم 75 ع��ازف��اً. و�أق��ي��م �ل��ع��ر���س على 
�أول م�شرح  يعترب  و�ل��ذي   ، �شكاي لي��ن  م�شرح 
ع��ائ��م يف �مل���ي���اه م���ن ن��وع��ه يف دول����ة �لإم������ار�ت 
�لعربية �ملتحدة مب�شاحة ت�شل �إىل 400 مرت 
مربع، ر�فعاً �ل�شتار عن �فتتاح فعاليات مرحلة 
توقف �شباق فولفو للمحيطات يف �لم��ارة من 

خالل عر�شاً جمياًل للمو�شيقى �لكال�شيكية يف 
�أج��و�ء ممتعة �شهدت ح�شور�ً  �لهو�ء �لطلق يف 

كبري�ً.
يف  ن��وع��ه  م��ن  �لأول  �مل�����ش��رح  �شيت�شت�شيف  كما 
�لأخرى  �ملميزة  �لعرو�س  من  �لعديد  �ل��دول��ة 
خ����الل �مل���رح���ل���ة �مل��ق��ب��ل��ة، وم����ن ���ش��م��ن��ه��ا حفل 
�ملطربة �للبنانية مريام فار�س وعازف �جليتار 
�لأرج��ن��ت��ي��ن��ي دوم��ي��ن��ي��ك م��ي��ل��ر و�لأورك�������ش���رت� 
كمال  و�ل��ف��ن��ان  برمنجهام  ملدينة  �ل�شيمفوين 
م�����ش��رتك��اً حتت  ���ش��ي��ق��دم ع��ر���ش��اً  م�شلم و�ل����ذي 
ع���ن���و�ن ل��ول��و م���ع ف��رق��ة �ل��ف��ل��ك��ل��ور �لإم���ار�ت���ي 
�مل�شهور �شقور �ملقابيل ، بال�شافة �ىل عرو�س 
�إفتتاح  �أخرى. و�شجل �ليوم �لأول من  متنوعة 
كبري�ً  ح�شور�ً  للجمهور  ر�شمياً  �ل�شباق  قرية 
ولف���ت���اً، ح��ي��ث ت��ع��ت��رب �ل��ق��ري��ة وج��ه��ة �شياحية 
منفردة ومتكاملة بحد ذ�تها جديرة با�شتقطاب 
�ملو�طنن و�ملقيمن و�لزو�ر على حد �شو�ء على 
�ل�شباق  ق��ري��ة  وتفتح  �ملقبلة.  �لأ���ش��اب��ي��ع  م��دى 
�أبو�بها من �ل�شاعة 12:00 ظهر�ً حتى �ل�شاعة 
9:00 م�شاء�ً خالل �أيام �لأ�شبوع، ومن �ل�شاعة 
خالل  �لليل  منت�شف  حتى  �شباحاً   11:00
 3 ي��وم  وذل��ك حتى  �لأ�شبوع،  نهاية  �أي��ام عطلة 
2015، عندما تغادر �لفرق �مل�شاركة يف  يناير 
متجهة  �أبوظبي  من  للمحيطات  فولفو  �شباق 

�إىل �ملرحلة �لتالية يف مدينة �شانيا �ل�شينية.

تزامنًا مع افتتاحها الر�شمي للجمهور

�سلطان بن طحن�ن يزور قرية �سباق ف�لف� للمحيطات مبنطقة كا�سر الأم�اج على ك�رني�س اأب�ظبي 

رئي�س �لحتاد  �لقا�شمي  �شلطان  بن  فاهم  �ل�شيخ  �أ�شاد معايل 
�لعربي للجولف بالنجاح �لكبري �لذي ر�فق فعاليات �لبطولة 
�لعربية  �مل��م��ل��ك��ة  �ح��ت�����ش��ن��ت��ه��ا  �ل��ت��ي  ل��ل��ج��ول��ف   34 �ل��ع��رب��ي��ة 
�لتنظيمية  منا�شطها  بجميع  �مل��ا���ش��ي  �ل���ش��ب��وع  �ل�����ش��ع��ودي��ة 
و�لفنية و�لتحكيمية وح�شن �ل�شت�شافة وطيب �لقامة �ملميزة 
�مل�شاركة  �لوفود  جميع  بها  حظيت  �لتي  �لبالغة  �حلفاوة  مع 
�لتنفيذي و�جلمعية  �ملكتب  �جتماعات  �إىل جانب  �لبطولة  يف 
�لعام  �لأم���ن  �ل��زرع��وين  ع���ادل  بح�شور  ل��الحت��اد  �لعمومية 
�لدول  �أع�شاء  غالبية  متثل  �شخ�شية  و13  �لعربي  لالحتاد 
ونيابة  با�شمه  معاليه  ووج���ه  �لحت���اد.  مظلة  حت��ت  �ملنظوية 
عن �أ�شرة �للعبة �ل�شكر و�لتقدير لالأمري عبد �هلل بن م�شاعد 
�للجنة  رئي�س  �ل�شباب  لرعاية  �لعام  �لرئي�س  �لعزيز  عبد  بن 
للجولف  �ل�����ش��ع��ودي  ول��الحت��اد  �ل�شعودية  �لعربية  �لأومل��ب��ي��ة 
�ل��ذي جمع  وجميع من �شاهم يف �جن��اح ه��ذ� �حل��دث �لعربي 
يف  فائز�  �جلميع  و�عترب  ولعبن  قيادة  �لريا�شة  ه��ذه  �أ�شرة 
هذ� �ملحفل �لعربي .. ووجه �شكره كذلك للجمعية �لعمومية 

حتققت  �لتي  �لنجاحات  �أهمية  على  معاليه  و�شدد  للجولف. 
ع��ل��ى �أر�����س �ل��و�ق��ع خ���الل ف��ع��ال��ي��ات ه���ذ� �لتجمع ع��ل��ى مد�ر 
��شبوع ووجه �شكره لالأمري حممد بن في�شل بن عبد �لعزيز 
�لبطولة و�لحتاد  �لريا�س للجولف حمت�شن  مالك مالعب 
و�أبدع  نظم  �ل��ذي  �لدوي�س  يو�شف  �ملهند�س  بقيادة  �ل�شعودي 
�لرتفاع  يف  �أ�شهم  �ل��ذي  �لكبري  �لريا�شي  �ل�شرح  بهذ�  و�أ�شاد 
يف  �ملميزة  �لعنا�شر  ب��روز  على  �شاهد�  وك��ان  للبطولة  �لفني 
�للعبة و�لذين ل يبتعدون عن �مل�شتوى �لوربي. و�أعرب عادل 
حممد �شالح �لزرعوين �لأمن �لعام لالحتاد �لعربي للغولف 
برئا�شة  �ل��دورة �حلالية  خ��الل  �لحت��اد  ملا حققه  �شعادته  عن 
معايل �ل�شيخ فاهم بن �شلطان �لقا�شمي �لذي قدم كل �لدعم 
لإجناح مهمة جمل�س �لإد�رة و�ملكتب �لتنفيذي حيث ت�شافرت 
�ملا�شية  �ل��ف��رتة  خ��الل  وف��ري  ح�شاد  لتحقيق  �جل��ه��ود  جميع 
�أن �لحتاد  �لزرعوين  و�أ�شاف  �للعبة.  على خمتلف م�شتويات 
م�شتوى  ع��ل��ى  �ل��ب��ط��ولت  تنظيم  يف  بفعالية  ���ش��ارك  �ل��ع��رب��ي 
�لحتاد�ت �لعربية �ملن�شوية حتت مظلته وو�شع لها �ل�شروط 

و�ل��ق��و�ع��د �ل��ت��ي مت��ن��ح �جل��م��ي��ع �مل�����ش��ارك��ة لتحقيق �لأه����د�ف 
�أ�شلوب �لعمل وتعاون �جلميع  �أن  �ملن�شودة. و�أو�شح �لزرعوين 
�شهل من مهمتنا ومل يقت�شر �لعمل على �مل�شتوى �لعربي بل 
عقدنا  لقد  وق��ال  و�ل���دويل  �لإقليمي  �مل�شتوين  نحو  �نطلق 
�شل�شلة من �للقاء�ت و�لجتماعات مع �مل�شوؤولن عن �لريا�شة 
�ملحلية  �لحت����اد�ت  �أن�شطة  وتفعيل  ل��دع��م  �لعربي  �ل��ع��امل  يف 
للغولف ون�شر �للعبة و�لرتقاء مب�شتوى ممار�شيها من �لبنن 

و�لبنات لت�شكل قاعدة نوعية للعبة و�أ�شرتها ب�شكل عام .
�لعمومية لالحتاد  �لبطولة عقدت �جلمعية  وخالل فعاليات 
�لعربي للجولف �جتماعها �لثاين بدورة جمل�س �لد�رة �لذي 
�شلطان  ب��ن  فاهم  �ل�شيخ  معايل  برئا�شة   2017 حتى  ميتد 
�لقا�شمي رئي�س �لحتاد وح�شور عادل �لزرعوين �لمن �لعام 
و�أع�شاء جمل�س �د�رة �لحتاد وممثلي �لدول �لعربية �ملنت�شبة 

لالحتاد.
ورحب معاليه باحل�شور و�شكرهم على �جلهود �ملخل�شة �لتي 
تنفيذ  م��وؤك��د�  �لحت���اد  م��ن عمر  �لوىل  �ل�شنة  خ��الل  ب��ذل��ت 

و�لب���د�ع. ومن  للتفوق  و�شول  �لحت��اد  ��شرت�تيجية وخطط 
وخل�س  �جلمعية  �جتماع  �أعمال  ج��دول  �لزرعوين  عر�س  ثم 
و�ملن�شودة  �لهادفة  �ل��ق��ر�ت  من  �لعديد  �تخاذ  �ىل  �ملجتمعون 
بالت�شديق على حم�شر �لجتماع �لول �لذي  �لبد�ية  وكانت 
�لطالع  ثم  وم��ن  �لم���ار�ت  بدولة   2013 يناير  ب�شهر  عقد 
و�لت�شديق على �لتقرير �ملايل لالحتاد لعام 2014. ومت ر�شم 
�أجندة �لحتاد حتى 2017 مع �ملو�فقة على حتديد �لبطولت 
�لتي ينظمها �لحتاد خالل �لفرتة �ملقبلة بعد �أن �أبدت معظم 

�لدول رغبتها با�شت�شافة �لبطولت �ملقبلة.
�ملقبلة  �لبطولة  ��شندت  فقد  �لرجال  بطولت  م�شتوى  وعلى 
عمان  و�شلطنة   2015 ع��ام  �لتون�شية  للجمهورية   35 �ل 
�لردنية  و�مل��م��ل��ك��ة   2016 ع���ام   36 �ل  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ب��ط��ول��ة 

�لها�شمية �لبطولة �لعربية �ل 37 عام 2017.
وعلى م�شتوى بطولت �ل�شاب و�لنا�شئن و�ل�شيد�ت فقد �أ�شندت 
ت�شت�شيف  �أن  على   2015 ع��ام  ل��الم��ار�ت  �ملقبلة  �لبطولة 
بطولة  �لبحرين  2016 ومملكة  عام  �لبطولة  �لكويت  دولة 

وفق  بال�شهر  �ملتمثل  و�ل��زم��ان  �ملكان  حتديد  و�شيتم   2017
�لظروف �ملنا�شبة للدول �مل�شت�شيفة.

ومت خ���الل �لج��ت��م��اع ح��ث �لحت�����اد�ت �ل��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى تر�شيح 
للم�شاركة  و�لتحكيمية  و�لفنية  �لد�ري��ة  �لكو�در  ممثليها من 
بالدور�ت �لتي ينظمها �لحتاد�ن �لعربي و�لمار�تي بالتعاون 
�أيه  �آن��د  �آر  �جلولف  بريا�شة  �لعريق  �ل�شكتلندي  �لنادي  مع 
خ���الل ���ش��ه��ر ن��وف��م��رب �مل��ق��ب��ل. و�أح���ال���ت �جل��م��ع��ي��ة �لعمومية 
جلنة  �إىل  �لعربي  لالحتاد  �جلديد  �ل�شعار  حتديث  مو�شوع 
�ملكونة  �للجنة  وتكليف  �لعربي  ب��الحت��اد  و�لع���الم  �لت�شويق 
و�لكويتي  �لنعيمي  و�لقطري فهد  زين  �ملغربي م�شطفى  من 
عبد �لعزيز �ملال لو�شع ت�شور للنظام �ل�شا�شي �ملقبل لالحتاد 
�قر�رها  �لتي مت  �لأخ��رية  �لتعديالت  مع  يتو�فق  �لعربي مبا 
و�لنوعية  �لريا�شية  ل��الحت��اد�ت  و�لع�شرين  �لثاين  باملوؤمتر 
 17 �إىل   14 �لفرتة من  �ل��ذي عقد يف عمان خ��الل  �لعربية 
�شبتمرب �ملقبل و�شيتم عر�شه خالل �لجتماع �ملقبل للجمعية 

�لعمومية لالحتاد.

الحت���اد الع���رب����ي للج�����ل����ف يعتم����د اأجن�����دة م�ساب�ق����ات����ه حت����ى 2017

تاريخه  يف  م��رة  لأول  �ل��دمن��ارك  منتخب  ت��وج 
للبولينج  �ل��ع��امل  بطولة  يف  ذهبية  مبيد�لية 

مناف�شات  خ���ت���ام  يف  وذل������ك   2014 ل���ع���ام 
بطولة  مناف�شات  �شمن  �لثالثية  �لبطولة 
�أم�����س �لول وذل���ك قبيل  �أب��وظ��ب��ي م�����ش��اء 
ب�شالة  غ����د�  �ل��ب��ط��ول��ة  ف��ع��ال��ي��ات  خ���ت���ام 
ز�يد  �ل��دول��ي��ة مب��دي��ن��ة  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�شمو  رع��اي��ة  حت��ت  �أبوظبي  يف  �لريا�شية 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ 
�شلطان  بن  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  �أم��ن��اء  جمل�س 
و�لإن�شانية  �خلريية  لالأعمال  نهيان  �آل 
وذلك  �لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س  رئي�س 
وتنظيميا  فنيا  �لناجحة  للبطولة  م�شكا 

من  دول��ة   49 م��ن  لعبا   273 مب�شاركة 
خم��ت��ل��ف �ل����ق����ار�ت. وج����اء ت��ت��وي��ج منتخب 

�لوليات  منتخب  ح�����ش��اب  ع��ل��ى  �ل���دمن���ارك 
�مل��ت��ح��دة �لأم��ري��ك��ي��ة �مل��ر���ش��ح و�مل�����ش��ن��ف �لأول 

�لذي حل يف �ملركز �لثاين ومنتخب كوريا ثالثا 
على ح�شاب �ملنتخب �ل�شرت�يل. وكانت منتخبات 

لعبة  تتبادل  و�لرنويج  وكند�  و�أملانيا  و�ل�شويد  فنلند� 
وعلى  �ل�شباحية  �جل��ولت  خالل  �ملو�شيقية  �لكر��شي 
ب  �لم���ار�ت  منتخب  ك��ان  �لعربية  �ملنتخبات  م�شتوى 
�لعطار  �ملن�شوري وحممود  �لثالثي حارب  �ملكون من 
�ملركز �حلادي  �حتل  �ملرزوقي حا�شر� و�لذي  وحممد 
�ل��ع��ام و�ل����ذي ي��ع��د �إجن����از� ملنتخب  ع�شر يف �ل��رتت��ي��ب 
�ل��ردي��ف �لم���ار�ت���ي وج���اء ب��ع��ده منتخب �ل��ي��اب��ان ثم 
�أ  ماليزيا فمنتخب �لكويت وتر�جع منتخب �لمار�ت 
�ملكون من �شاكر علي ونايف عقاب وح�شن �ل�شويدي 
ويف �ل��ق��ائ��م��ة �ل��ث��الث��ي �مل�����ش��ري �مل���ك���ون م���ن حممد 
�ل�شرييف وح�شام �شبحي وحممود مظلوم ثم �لثالثي 
�لبحريني �لذي �شم حممد م�شطفي و�حمد �لعو�شي 
ت��ت��وي��ج م��ن��ت��خ��ب �لدمنارك  ���ش��او���س. وج����اء  وحم��م��د 
�مل�شنف �لأول و�ملكون من كار�شنت هان�شن وفريدريك 
وتوما�س لر�شن بفوزه يف �ملبار�ة �لنهائية علي منتخب 
فاجان  مايك  من  �ملكون  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات 

ومار�شال كينت و�شون ر��س بنتيجة 638-647.
�لبطولة  مناف�شات  �أب��ط��ال  تتويج  �لول  �أم�س  و�شهد 
�ل��ث��الث��ي��ة ب��ح�����ش��ور ���ش��الح �جل��ع��ي��دي �لأم�����ن �لعام 
�لحتاد  رئي�س  ن��ائ��ب  وبيكا  �لبطولة  م��دي��ر  ل��الحت��اد 
�ل�����دويل ل��ل��ب��ول��ي��ن��ج و���ش��م��ل �ل��ت��ك��رمي �أب���ط���ال بطولة 

�لثالثي �لأربعة مب�شاركة زهر�ت �كادميية �لبولينج يف 
�لفنية  �للجنة  �جلعيدي ع�شو  و�أك��د �شالح  �أبوظبي. 
�لبولينج مدير بطولة  �لعام لحتاد  �لأم��ن  للبطولة 
وجلانه  للبولينج  �ل��دويل  �لحت��اد  �أن  �حلالية  �لعامل 
�لفنية �ملختلفة �أو �للجنة �ملنظمة �ملحلية مل تتلق حتى 
�ليوم �أي �شكاوى �أو �حتجاجات من �ملنتخبات �مل�شاركة 
. و�أ����ش���اف �أن���ه ت��ق��رر ر���ش��د ج��و�ئ��ز وح���و�ف���ز جمانية 
من  �لثانية  من  �عتبار�  �لبولينج  وع�شاق  للجماهري 
�ل�شاد�شة م�شاء و�لتي تتو��شل  �ليوم وحتى  بعد ظهر 
مدينة  �إد�رة  مب�شاهمة  وذل��ك  �لبطولة  ختام  يف  غ��د� 
�للجنة  �أن  ..وذك�����ر  �مل��ت��ع��اون��ة  وب��ع�����س �جل��ه��ات  ز�ي����د 
�ملنظمة نظمت �لعديد من �لزيار�ت �ل�شياحية للوفود 
و�أقامت   .. بالدولة  �ملعامل  لأبرز  و�ل�شديقة  �ل�شقيقة 
�لطريقة  على  مفتوحا  ع�شاء  حفل  �لول  �أم�س  م�شاء 
�ل��ع��رب��ي��ة ب��ح��د�ئ��ق م��دي��ن��ة ز�ي����د �ل��ري��ا���ش��ي��ة لتعريف 

�ل�شيوف باحلفاوة �لعربية �لتقليدية.
�لدولية  �لأوملبية  �للجنة  وفد  برنامج  غد  بعد  ويبد�أ 
ملتابعة فعاليات بطولة �لعامل للبولينج بهدف تقييمها 
�شمن  �لبولينج  ريا�شة  لدر�ج  �لأوملبية  �ملعايري  وف��ق 
�لدور�ت �لأوملبية على �شوء تقرير �لوفد �لذي �شيتم 
عر�شه خالل �جتماعات �للجنة �لأوملبية عام 2015 
حيث يتطلع جنوم �لبولينج ب�شغف لذلك �ليوم �لذي 

ي�شكل طموحا لكافة �لالعبن يف 2020 . وقد �أعدت 
�شالة  زي��ارة  يت�شمن  للوفد  برناجما  �ملنظمة  �للجنة 
�لقبي�شي  خليفة  حممد  ول��ق��اء  غ��د�  �ل��دول��ي��ة  خليفة 
رئي�س �حتاد �لمار�ت للبولينج رئي�س �للجنة �ملنظمة 
�ل��دويل للبولينج علي هام�س بطولة  ورئي�س �لحت��اد 
�أبوظبي .. و يح�شر �لوفد قبيل مغادرته �لبالد ختام 
م�شاء  له  �ملقرر   2014 لعام  للبولينج  �لعامل  بطولة 

غد�.
من ناحية �أخرى بد�أت جلنة �لعالقات �لعامة لبطولة 
�أحمد  �ل�شابق  �لبولينج  برئا�شة جنم  للبولينج  �لعامل 
مر�د �ملدير �لتنفيذي لالحتاد ترتيبات �ملغادرة لوفود 
�لربية  �ل��دول��ة  منافذ  خمتلف  عرب   49 �ل  �لبطولة 
و�جلوية بالتن�شيق مع �جلهات �لر�شمية ذ�ت �لعالقة.

تقام  �ل��ت��ي  �ل��ف��رق  مناف�شات  �ل��ي��وم  ���ش��ب��اح  وت�شتكمل 
بنظام 6 �أ�شو�ط للطويل و�ملتو�شط و�لتي بد�أت �أم�س 
و�أ�شرت�ليا  و�ل��دمن��ارك  �أ�شبانيا  منتخبات  تقف  حيث 
�ل���دور ن�شف  م��ب��اري��ات  �ل�����ش��د�رة وتعقبها  وك��وري��ا يف 
برنامج  ويت�شمن   . �ل��ت��ت��وي��ج  ث��م  و�ل��ن��ه��ائ��ي  �ل��ن��ه��ائ��ي 
مناف�شات �لبطولة بطولة كل �ملناف�شات وفقا لالئحة 
�أف�شل  �ملا�شرتز يف ختام �لبطولة مب�شاركة  �لفنية ثم 
24 لعبا يف �لبطولة و�لتتويج م�شكا لبطولة �أبوظبي 

 .  2014

�شجعت هيئة �أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة، �جلهة 
�شباق  ملحطة  و�مل�شت�شيفة  �مل�شرفة  �لر�شمية 
 2015  -2014 ملو�شم  للمحيطات  فولفو 
�لتو�فد �شباح  �إىل  و�ل��زو�ر  �ملقيمن  جميع 
كا�شر  منطقة  يف  �ل�شباق  قرية  �إىل  �ليوم 
�لأم�����و�ج ع��ل��ى ك��ورن��ي�����س �أب��وظ��ب��ي )نادي 
و�ليخوت(  �ل�شر�عية  للريا�شات  �أبوظبي 
ر�أ�شها  وعلى  �مل�شاركة  �ليخوت  ل�شتقبال 
قطع  بعد   ، للمحيطات  �أب��وظ��ب��ي  ف��ري��ق 
�ل�:5200  ت��ت��ج��اوز  م�شافة  �لأ���ش��ط��ول 
�لثانية،  �جلولة  من  كجزء  بحرياً  مياًل 
و�لتي �نطلقت من كايب تاون يف جنوب 

�أفريقيا قبل �أكر من 23 يوم.
�فتتاحها  مت  �ل�����ش��ب��اق  ق���ري���ة  �أن  ُي���ذك���ر 

بالأم�س وتقدم فعاليات ون�شاطات بحرية 
وغريها،  وع��ائ��ل��ي��ة  وت��رف��ي��ه��ي��ة  وث��ق��اف��ي��ة 

�أبوظبي �لوجهة �لعربية  �إمارة  حيث تعترب 
�لوحيدة �شمن حمطات �ل�شباق �لعاملي.

ومن �ملتوقع �أن ي�شل �لفائز باملرتبة �لأوىل �ىل 
�لنهاية  نقطة  قطع  بعد  �لكورني�س  على  �مل��رف��اأ 

و�ملتوقعة حو�يل �ل�شاعة �لو�حدة ظهر�ً �ليوم .ولغاية 
على  للمحيطات  �أب��وظ��ب��ي  ف��ري��ق  يت�شدر  �ل��ل��ح��ظ��ة، 
منت يخت عز�م ، و�ملمثل للعا�شمة �ليخوت �ملتقدمة 
بال�شباق، �ىل جانب �لفريق �لهولندي برونل و�لفريق 
�ل�شيني دوجن فينج حيث يتناف�شون حالياً على �ملرتبة 
 11 ب��ف��ارق  ع��م��ان  �شلطنة  خليج  �شاحل  على  �لأوىل 

ميال بحريا فقط .
ويف تعليقه على �لو�شول �ملرتقب، قال حممد �لزعابي 
و�شول  ُي��ع��د  و�ل��ث��ق��اف��ة،  لل�شياحة  �أب��وظ��ب��ي  هيئة  م��ن 
�ليخوت �مل�شاركة بهذ� �ل�شباق �لعاملي �إىل �أر�س �لوطن 
وفر�شة  بالفعل  �شيقاً  �أم���ر�ً  �ل��ي��وم،  �أب��وظ��ب��ي  قلب  يف 
ين�شى،  ل  مميز�  ��شتقباًل  ملنحهم  جميعاً  لنا  ر�ئ��ع��ة 
كوننا �لوجهة �لعربية �لوحيدة لهذ� �حلدث �ل�شخم، 

بغ�س �لنظر عن �لفائز باملرتبة �لأوىل �أي�شاً. 

�أي�شاً  �لفر�شة  ه��ذه  ننتهز  �أن  ن��ود  �لزعابي،  و�أ���ش��اف 
ملنح فريق �أبوظبي للمحيطات على منت يخت عز�م ، 
�لذي نفتخر به وباجناز�ته �لر�ئعة ترحيباً و��شتقباًل 
خالد  ع��ادل  �لبحار  �إ�شتقبال  �إىل  نتطلع  كما  مم��ي��ز�ً، 
ب�شكل خا�س، نظر�ً لدوره �لبارز يف �لفريق، كما نفتخر 

�أن �إبن �لإمار�ت �أول عربي ي�شارك يف هذ� �ل�شباق. 
�شي�شتطيع �جلمهور م�شاهدة و�شول  �لزعابي،  وتابع 
من  �ل�شباق  قرية  و�شط  يف  �لكورني�س  �ىل  �ليخوت 
�ل�شاحل، ونتوقع تو�جد كبري ملحبي  خمتلف جو�نب 
�لو�شول  ملتابعة  �لأخ��رى  �ملائية  و�لريا�شات  �لإبحار 
ع���ن ق����رب م���ن �مل���ي���اه، ومل���ر�ف���ق���ة �ل��ف��ائ��ز �ىل حمطة 
متابعة  على  �جلمهور  ون�شجع  �لعا�شمة.  يف  �ل�شباق 
�ملوقع  ع��رب  �لدقيقة  �ليخوت  حل��رك��ات  �لتعقب  �أد�ة 
وقت  مل��ع��رف��ة  للمحيطات  ف��ول��ف��و  ل���:���ش��ب��اق  �ل��ر���ش��م��ي 
�لو�شول حلظة بلحظة، كما ي�شتطيع �ملتابعن ق�شاء 

�ليخوت غد�ً من خالل  �ىل حن و�شول  وقتاً ممتعاً 
�شل�شلة متنوعة من �لن�شاطات �لتي تنا�شب �جلميع يف 

قرية �ل�شباق �جلميلة. 
ر�شمياً  �ل�شباق  قرية  �إفتتاح  من  �لأول  �ليوم  و�شجل 
�لقرية  تعترب  حيث  ولفتا،  كبري�ً  ح�شور�ً  للجمهور 
جديرة  ذ�تها  بحد  ومتكاملة  منفردة  �شياحية  وجهة 
با�شتقطاب �ملو�طنن و�ملقيمن و�لزو�ر على حد �شو�ء 
على مدى �لأ�شابيع �ملقبلة. وتفتح قرية �ل�شباق �أبو�بها 
 9:00 �ل�����ش��اع��ة  12:00 ظ��ه��ر�ً ح��ت��ى  �ل�����ش��اع��ة  م��ن 
 11:00 �أي���ام �لأ���ش��ب��وع، وم��ن �ل�شاعة  م�����ش��اء�ً خ��الل 
نهاية  عطلة  �أي��ام  خالل  �لليل  منت�شف  حتى  �شباحاً 
عندما   ،2015 يناير   3 ي��وم  وذل��ك حتى  �لأ���ش��ب��وع، 
تغادر �لفرق �مل�شاركة يف �شباق فولفو للمحيطات من 
�شانيا  مدينة  يف  �لتالية  �ملرحلة  �إىل  متجهة  �أبوظبي 

�ل�شينية.

و�شول اليخوت امل�شاركة يف �شباق فولفو للمحيطات اإىل اأبوظبي �شباح اليوم

دع�ة جلميع املتابعني للم�ساركة يف الرتحيب بالفرق يف قرية 
ال�سباق يف منطقة كا�سر الأم�اج على ك�رني�س اأب�ظبي

الدامنارك يت�ج بذهبية بط�لة العامل لثلثي الرجال للب�لينج
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حظيت بعثة منتخبنا �لوطني لالأوملبياد �خلا�س �لإمار�تي با�شتقبال حافل 
�لإر�دة  فر�شان  �ل��ذي حققه  لالإجناز  تثميناً  دبي  �إىل مطار  و�شولها  لدى 
يف �لألعاب �لإقليمية �لثامنة ملنطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا و�لتي 
�إختتمت م�شاء �أول �أم�س بالقاهرة وحظيت مب�شاركة 1025 لعبة ولعبة 
من 14 دولة عربية بالإ�شافة �إىل �ير�ن . وكان على ر�أ�س م�شتقبلي �لبعثة 
ذيبان �شامل �ملهريي �لأمن �لعام باحتاد �لإمار�ت لريا�شة �ملعاقن و�شعيد 
�إد�رة �لدر��شات و�لتطوير وعبد�للطيف عبد�هلل �ملعيني ق�شم  حميو مدير 

�لعالقات �لعامة بالهيئة �لعامة لرعاية �ل�شباب و�لريا�شة 
وجاء ح�شاد منتخبنا �لذي مثله 58 لعباً ولعبة وهي �ملرة �لأوىل يف تاريخ 
�ملحفل  ه��ذ�  مثل  يف  �لعدد  بهذ�  ي�شارك  �لتي  �لإم��ار�ت��ي  �خلا�س  �لأوملبياد 
و�لت�شميم  �لإر�دة  �لإب��د�ع وقوة  �أبطالنا لوحات من  ، حيث قدم  �لإقليمي 
على رفع علم �لإمار�ت يف من�شات �لتتويج يف �لألعاب �لتي �شارك فيها �لوفد 
71 ميد�لية  �لتتويج ليح�شدو�  �إىل من�شات  �ل�شعود  و�لتي منحتهم حق 
م�شاركة  حيث  من  للمنطقة  �لإقليمي  لالأوملبياد  كرنفال  �أك��رب  يف  ملونة 

�لدول و�لالعبن.
وت�شم قائمة منتخبنا 58 لعباً ي�شاركون يف 12 ريا�شة ، وتتمثل قائمة 
منتخبنا يف حارب مال �هلل ، خالد �لهاجري ، �إبر�هيم عبا�س ، �شالح عي�شى 
�ألعاب  ، م��رمي ح�شن جا�شم ، رمي ح�شن م��ر�د  ، ع��ادل غ��الم ، حمدة علي 
�لقوي ، �شيد يو�شف ، عبد �هلل حارب �لفال�شي ، مرمي �ملال ، فهيمة عي�شى 
�لبوت�شي ،علي �شليمان عبيد ، �شالح علي حمد ، مرمي علي عبد�هلل ، ندى 
عبد�هلل �لبولينج ، حممد عبد �لرحيم، جناة �أحمد كرة �لطاولة ، مو�شى 
رفع  عبد�هلل  �إبر�هيم  ،حمد حممد،  �ل��در�ج��ات  ، حممد خمي�س،  �لبلو�شي 
، عبد �لوهاب حممد،  ، ح�شن علي، مرمي ح�شن �لري�شة �لطائرة  �لأثقال 
عبد�هلل زبري، ر��شد �لقبي�شي، خالد �آل علي �ل�شباحة ، �شلطان �شيف، حممد 
، خليفة  �أحمد جمعة  ي�شارك �شياح  �ملدولب  �لتزلج  ، ويف  �لفرو�شية  زبري، 
�لأم��ريي فيما يتكون فريق كرة �لقدم علي عبد�هلل �شرحان ، حممد علي 
�شيف  �شعيد   ، حممد  علي  �أحمد   ، فار�س  جابر   ، غريب  �إبر�هيم   ، حممد 
ربيعة ، عبد�هلل ح�شن غلوم ، �شامل حممد جمعة ، عبد�هلل ر��شد حممد ، 
حممد علي حممد ومن �لالعبن �ل�شركاء �أمين �شامل جميل ، وليد خالد 
�لنقبي ، جا�شم �شعيد جا�شم ، جا�شم حممد �لنقبي ،  ، علي حممد  ح�شن 
عبد�هلل عبيد �لنقبي ، ر��شد حممد �لنقبي.، جمال �حلمادي ويف كرة �ل�شلة 
ت�شم قائمة �لالعبن كل من �شامل حممد مقبل ، بطي حممد �ل�شيز�وي 
، مبارك بروك �لدرمكي ، حممد ح�شن دعالة ، عثمان يو�شف كاجنو ومن 
�لالعبن �ل�شركاء طالل خمي�س �إبر�هيم ، عي�شى �شالح �لعامري، حممد 

زين �أبو بكر
�ملعاقن  �لإم��ار�ت لريا�شة  باإحتاد  �لعام  و�أك��د ذيبان �شامل �ملهريي �لأم��ن 
�أن ما حققه فر�شان �لإر�دة يعد مفخرة لريا�شة �ملعاقن بالدولة يف �أعقاب 
بكل  �إجن����از�ً  يعد  �ل���ذي  �لأم���ر  �لبطولة  يف  ميد�ليات   71 �أبطالنا  �ح���ر�ز 
ما  على  نحافظ  �أن  ونتمنى  �مل�شرف  �ملعاقن  �شجل  �إىل  ي�شاف  �ملقايي�س 
حققناه من �جناز�ت، و�أن ن�شيف �إليها ميد�ليات �أخرى، و�أن تكون حظوظنا 

كبرية يف �مللتقيات �لقادمة .
و�أ�شاد ماجد عبد�هلل �لع�شيمي �ملدير �لوطني ورئي�س بعثة منتخبنا �لوطني 
�هتمام  ثمرة  �أنه  �إىل  م�شري�ً  �لإر�دة،  فر�شان  �لذي حققه  �لكبري  بالجناز 
قيادتنا �لر�شيدة يف �أعقاب توفري كل عو�مل �لنجاح موؤكد� �أنهم مل يخيبو� 
�لتوقعات، حيث جاءت هذه �لبطولة لتوؤكد �أن منتخبنا ميلك �لكثري وقادر 

على �ل�شري على درب �لجناز�ت .

لإحياء  حممد  بن  حمد�ن  مركز  و�إ���ش��ر�ف  بتنظيم 
�لرت�ث، �نطلقت �أم�س �لأول �خلمي�س 11 دي�شمرب 
�لتاأهيلية  للجولت  �لر�بع  �ليوم  فعاليات   2014
�لفروخ  فئة   – بال�شقور  لل�شيد  ف��ز�ع  بطولة  من 

لل�شيوخ �لتي تقام يف منطقة �لروية يف دبي. 
و�شهد �ليوم �لر�بع للبطولة مناف�شة قوية بن 95 
جري  فئة  �شمن  و�أف����ر�د  ف��رق  ب��ن  تنوعو�  م�شاركاً 
�شاهن لل�شقور. وكانت �ملناف�شة حما�شية �إذ ح�شمت 
منهم  م�شاركن   10 ليتاأهل  �لأخ��رية  �للحظات  يف 
�إىل �لت�شفيات �لنهائية �لتي تقام يوم �لثالثاء 23 
�بر�هيم دروي�س،  دي�شمرب. من جانبها، قالت �شعاد 
مدير �إد�رة بطولت فز�ع يف مركز حمد�ن بن حممد 
�ليوم  �أ�شدها خالل  �ملناف�شة  �ل��رت�ث: بلغت  لإحياء 
�لر�بع من �لبطولة، ونظر�ً لالإقبال �ل�شديد �لذي 
ن�شب  �عتماد  �رتاأينا  �لعام،  هذ�  �ملناف�شة  به  حظيت 
فاإذ�  �مل�شاركة.  �ل�شقور  خمتلفة ترت�وح ح�شب عدد 
�ملناف�شة  خالل  �مل�شاركة  �ل�شقور  عدد  �إجمايل  كان 
105 �أو �أقل، يتاأهل �إىل �مل�شابقة �لنهائية �أول ع�شر 
 ،105 �أك��ر من  �إذ� ك��ان ع��دد �ل�شقور  �أم��ا  مر�كز؛ 
فيزيد عدد �ملتاأهلن بن�شبة طري و�حد لكل 10% 
�إ�شافية .  تقنية و�أجهزة ر�شد ح�شرية لبطولة فز�ع 

لل�شيد بال�شقور  وتتميز ن�شخة �لبطولة هذ� �لعام 
مرة  لأول  ت�شتخدم  جديدة  و�أجهزة  تقنية  باعتماد 
خ�شي�شاً  �لإيطالية  مايكروجايت  �شركة  طّورتها 
�أجهزة  �إذ مت و�شع  لبطولة فز�ع لل�شيد بال�شقور؛ 
وت�شجل  �لعالية  بدقتها  متتاز  متطورة  ��شت�شعار 
�لثانية  م��ن  ج��زء   1000 �إىل  ت�شل  زمنية  ف���روق 
مع  بالتو�زي  �لتقنية  ه��ذه  وتعمل  �ل��دق��ة.  مبنتهى 
تو�شع حول  ج��ر�م   2،6 ت��زن  �شفافة  حلقة �شغرية 
�ملهمة.  �ملعلومات  جميع  على  وحتتوي  �لطري  ق��دم 
ل�شركة  �لإد�ري  �مل��دي��ر  غ���وري،  فيديريكو  و�أو���ش��ح 
�أثناء  و�جهوها  �لتي  �لتحديات  ع��ن  مايكروجايت 
�بتكار هذه �حللقة على �عتبار �أن �أد�ء �ل�شقور يتاأثر 
�إذ� مت و�شع �أي حلقات �أو رباطات يف قدمها، ومت و�شع 
ذلك بالعتبار �أثناء ت�شميم هذه �حللقات. وحتمل 
ول  بال�شقور  لل�شيد  ف��ز�ع  بطولة  �شعار  حلقة  كل 
�أي حلقة  �إز�لتها لذلك ل ميكن تبديلها مع  ميكن 
�أخرى. ويف م�شمار �ل�شباق �لذي ميتد على م�شافة 
ل�شبط  لل�شرعة  ح�شا�شات  و���ش��ع  مت  م���رت،   400
�شرعة �لطري، بالإ�شافة �إىل بو�بة �إلكرتونية مزودة 
بتقنية �شوء �لليزر طّورت خ�شي�شاً ملناف�شات بطولة 
فز�ع. وقال حمد�ن جمعة بن عهمي، �أحد �ملناف�شن 

مقايي�شها،  بجميع  ر�ئ��ع��ة  �ل��ب��ط��ول��ة  �مل�����ش��اب��ق��ة:  يف 
وي�شاهي  جد�ً  مميز  للبطولة  �لتنظيمي  فاجلانب 
�جلانب �لتنظيمي لأي بطولة عاملية. �أما �ملناف�شات 
�إذ ���ش��ارك ع���دد م��ن �لطيور  �أ����ش���ّده���ا،  ف��ك��ان��ت ع��ل��ى 
�ملميزة و �ل�شّقارين �لذين لديهم باع طويل يف هذه 
�لريا�شة �لرت�ثية. �أمار�س هذه �لهو�ية منذ �ل�شغر 
�حلقيقة،  ويف  �لبطولت.  من  �لعديد  يف  و�شاركت 
فيها  و�ملناف�شة  خا�س  بطابع  �لبطولة  ه��ذه  تتميز 
على �أ���ش��ده��ا و�أن���ا �أمت��ن��ى زي���ادة ع��دد �مل��ت��اأه��ل��ن من 
10 �إىل 20 متاأهاًل لفتح �ملجال �أما عدد �أكرب من 

�ملتناف�شن للو�شول �إىل �ملناف�شات �لنهائية .
�ل�شيد  بطولة  من  �لر�بع  �ليوم  يف  �ملتاأهلن  نتائج 

بال�شقور فروخ فئة جري �شاهن - لل�شيوخ 
جاء يف �ملركز �لأول �ل�شيخ �شعيد مكتوم حممد ح�شر 
�آل مكتوم بعد �أن قطع طريه �مل�شافة يف 17.964 
ثانية، وجاء يف �ملرتبة �لثانية فريق �إم �آر �إم 1 قطع 
�ملركز  ويف  ث��ان��ي��ة،   18.448 يف  �مل�����ش��اف��ة  �ل��ط��ري 
�مل�شافة  �لطري  وقطع  كيه  نا�س  فريق  ح��ل  �لثالث 
�ل��ر�ب��ع فريق  �مل��رك��ز  ثانية، وج��اء يف   18.562 يف 
 18.818 �مل�����ش��اف��ة يف  �ل��ط��ري  وق��ط��ع  �إ����س  �إل  و�ي 
�إ�س  نا�س  فريق  �إىل  �خلام�س  �مل��رك��ز  وذه��ب  ثانية، 

وحل  ث��ان��ي��ة،   18.835 يف  �مل�شافة  �ل��ط��ري  وق��ط��ع 
 18.859 ب��زم��ن   3 �إف  ف��ري��ق  �ل�شاد�س  �مل��رك��ز  يف 
زعبيل  ن�شيب  م��ن  فكان  �ل�شابع  �مل��رك��ز  �أم��ا  ثانية، 
 3 �إف  ف��ري��ق  وع���اد  ثانية   18.915 ب��زم��ن  فالكن 
ليحتل �ملركز �لثامن بزمن 19.022 ثانية، وحل 
 19.098 ب��زم��ن  �آر  ن��ا���س  ف��ري��ق  �لتا�شع  �مل��رك��ز  يف 
ثانية، وذهب �ملركز �لعا�شر �إىل فريق حممية مرغم 

بزمن19.118 ثانية.

نتائج املتاأهلني يف الأيام الثالثة الأوىل من 
بطولة ال�شيد بال�شقور - لل�شيوخ 

جري  قرمو�س  لفئة  �لأول  �ل��ي��وم  يف  �لنتائج  جائت 
ت��اأه��ل حمد  �مل��رك��ز �لأول  �ل���ت���ايل: يف  �ل��ن��ح��و  ع��ل��ى 
يف  �مل�شافة  طريه  قطع  �ذ  �لفال�شي  بالكديد�  �شيف 
18.389 ثانية، وجاء يف �ملركز �لثاين فريق �لعن 
 19.029 يف  �مل�شافة  �لطري  قطع  حيث  فالكونز 
بعد  �أت�س  نا�س  لفريق  �لثالث  �ملركز  وذه��ب  ثانية، 
�ن قطع �لطري �مل�شافة يف 19.473 ثانية، و�ملركز 
�ل���ر�ب���ع حل��م��د ���ش��ي��ف ب��ال��ك��دي��د� �ل����ذي ق��ط��ع طريه 
�مل�شافة يف 19.622 ثانية، وح�شد نا�س �أ�س �ملركز 
 19.797 �مل�����ش��اف��ة يف  �ل��ط��ري  ق��ط��ع  �ذ  �خل��ام�����س 

نا�س  ن�شيب  من  �ي�شا  كان  �ل�شاد�س  و�ملركز  ثانية، 
�أت�س حيث قطع �لطري �مل�شافة يف 19.821 ثانية، 
وجاء نا�س كيه يف �ملركز �ل�شابع بعد �ن قطع �لطري 
�مل�شافة يف 19.882 ثانية، و�ملركز �لثامن كان من 
ن�شيب نا�س كيه �ي�شا ب� 19.885 ثانية، وجاء يف 
�إ���س حيث قطع �لطري  �إل  �لتا�شع فريق و�ي  �ملركز 
�لعا�شر  �ملركز  وذه��ب  ثانية،   19.922 يف  �مل�شافة 
�إىل فريق �إم �إم قاطعاً �لطري �مل�شافة يف 20.082 
لفئة  �لنتائج  فجاءت  �ل��ث��اين؛  �ليوم  يف  �أم��ا  ثانية.  
�ملركزين  �إت�س  نا�س  �حتل فريق  كالتايل:  تبع  جري 
�لأول و�لثاين وقطع �لطري�ن �مل�شافة يف 19.453 
�ملركز  وح�����ش��د  �ل���ت���و�يل،  ع��ل��ى  ث��ان��ي��ة   19.946 و 
20.146 ثانية،  �لثالث فريق �لعن فالكن بزمن 
نا�س كيه بزمن  �إىل فريق  �لر�بع فذهب  �ملركز  �أما 
20.282 ثانية، و�خلام�س لفريق نا�س �إت�س بزمن 
فريق  �ل�شاد�س  �مل��رك��ز  يف  وج���اء  ث��ان��ي��ة،   20.340
 20.456 �مل�����ش��اف��ة يف  �ل��ط��ري  وق��ط��ع  �إ����س  �إل  و�ي 
�ل�شابع  �ملركز  ليحتل  �إت�س  نا�س  فريق  وع��اد  ثانية، 
�أم���ا �مل��رك��ز �ل��ث��ام��ن فكان  20.530 ث��ان��ي��ة،  ب��زم��ن 
 20.533 بزمن  فريق حممية مرغم  ن�شيب  من 
 20.600 بزمن  �إت�س  نا�س  �لتا�شع  و�ملركز  ثانية، 

ثانية، �أما �ملركز �لعا�شر فكان من ن�شيب و�ي �إل �إ�س 
بزمن 20.635 ثانية.

بيور  فئة  على  �مل�شاركون  تناف�س  �لثالث،  �ليوم  ويف 
معايري  بح�شب  متناف�س  ع�شر  �إح��دى  وت��اأه��ل  جري 
خالل  مناف�شن   106 م�����ش��ارك��ة  )ب�شبب  �للجنة 
�إ�س  �إل  و�ي  ف��ري��ق  �لأول  �مل��رك��ز  يف  وج���اء  �ل���ي���وم(. 
ثانية،   18.275 ب��زم��ن  �مل�����ش��اف��ة  �ل��ط��ري  وق��ط��ع 
بزمن  مرغم  حممية  فريق  �لثانية  �ملرتبة  و�حتل 
فريق  ح��ل  �لثالث  �مل��رك��ز  يف  �أم��ا  ثانية،   18.458
�ملركز  يف  وج����اء  ث��ان��ي��ة،   18.597 ب��زم��ن   3 �إف 
ويف  ثانية،   18.667 بزمن  �آر  نا�س  فريق  �ل��ر�ب��ع 
�ملرتبة �خلام�شة فريق �إم �إم وقطع �لطري �مل�شافة يف 
18.779 ثانية، وعاد فريق نا�س �آر ليحتل �ملرتبة 
�ل�شاد�شة بزمن 18.793 ثانية، �أما �ملركز �ل�شابع 
فكان من ن�شيب فريق و�ي �إل �إ�س بزمن 18.816 
بزمن  �إم  �إم  فريق  �إىل  �لثامن  �ملركز  وذه��ب  ثانية، 
18.943، �أما �ملركزين �لثامن و�لتا�شع فكانا من 
�مل�شافة  �ل��ط��ري�ن  وقطع  �إ���س  �إل  و�ي  فريق  ن�شيب 
و�ملركز  �ل��ت��و�يل،  على   19.052 و   18.994 يف 
�حلادي ع�شر كان من ن�شيب نا�س كيه وقطع �لطري 

�مل�شافة يف 19.069 ثانية.

بطولة لل�شقور ذات املعايري العاملية يف التقنية مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث ينظم 
ور�شد ال�شرعة

بعثة منتخبنا لالأوملبياد اخلا�ض ت�شل حمملة بـ 71 ميدالية ملونة

املهريي : ل�ل دعم قيادتنا الر�سيدة ملا و�سلنا اإىل مانحن عليه 

�لنقاذ  دورة  �أم�س  م�شاء  �لريا�شي  �لذيد  ن��ادي  �ختتم 
و�لتي  �شهر  من  لأك��ر  ��شتمرت  و�لتي  �لنادي  مب�شبح 
 PLS �لتدريب  �مل��درب جاكو فان من موؤ�ش�شة  قدمها 

وهي معتمدة من حكومة دبي.
وتعد �لدورة من �إحدى بر�مج �لتاأهيل �لريا�شي �لتي 
�خلدمة  �ط��ار  �شمن  لتنفيذها  �ل��ن��ادي  عليها  يحر�س 
�لريا�شي  �لثقايف  �لذيد  نادي  يقدمها  �لتي  �ملجتمعية 

م�شاهمة يف تطوير �لكفاء�ت �لب�شرية يف �شتى �لريا�شات 
ل�شيما يف جمال �لنقاذ بامل�شابح �لريا�شية . 

وجرى فيها تدريب �ل�شباحن على كيفية �نقاذ �لغرقى 
�لغرقى  وم�شاعدة  �لغو�س  �ثناء  �ل�شالمة  و�ج���ر�ء�ت 

و�لتدخل �ل�شريع ومهارة تقدمي �مل�شاعدة .
من جانبه توجه �ملدرب جاكو فان بال�شكر لإد�رة نادي 

�لذيد على �جلهود �خلدمات �ملقدمة.

ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  ناق�شت 
حت�شريي  �ج���ت���م���اع  يف  �أب���وظ���ب���ي 
للمو�شم  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �لأن�������ش���ط���ة 
بح�شور   2015 �ملقبل  �لريا�شي 
�����ش����ب����اط �لرت��������ب��������اط م������ن 18 
وتر�أ�س  �أب��وظ��ب��ي.  ب�شرطة  �إد�رة 
�لج��ت��م��اع �ل��ن��ق��ي��ب ج��م��ال عي�شى 
�ملنتخبات  ف����رع  م��دي��ر  �ل�����ش��ع��دي 
�ل�شرت�تيجية  ب���اإد�رة  و�مل�شابقات 
جدول  وت���ن���اول  �لأد�ء.  وت��ط��وي��ر 
�لجتماع مناق�شة بطولت مو�شم 
و�ملقرتحات  و�ل���ع���و�ئ���ق   2014

حققتها  �لتي  و�لنتائج  و�ملعوقات 
ف�شال عن مناق�شة برنامج �ملو�شم 
�ل��ري��ا���ش��ي �مل��ق��ب��ل مل��و���ش��م 2015 
�عتمادها  مت  �ل���ت���ي  و�ل���ب���ط���ولت 
�ل�شعدي  وذك��ر  �جلديد.  للمو�شم 
لل�شرطة  ب��ط��ولت  �عتماد  مت  �أن��ه 
بطولت  وت��خ�����ش��ي�����س  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة 
ري��ا���ش��ي��ة ل�����ذوي �لإع����اق����ة حتدد 
�لتفاق  �ن���ه مت  و�أ����ش���اف  لح���ق���ا. 
ريا�شية  بطولة   27 �عتماد  على 
�لعامة  �ل��ق��ي��ادة  �إد�ر�ت  مل��خ��ت��ل��ف 
ل�شرطة �أبوظبي تتمثل يف �لرماية 

و�لتجديف  �أن����و�ع����ه����ا  مب��خ��ت��ل��ف 
و�ألعاب  �لطريق  و�شباق  �حل��دي��ث 
�حلديدي  �لرجل  وبطولة  �لقوى 
�ل��ق��دم وري��ا���ش��ة �مل�شي فوق  وك���رة 
�ل�شرطة  ملنت�شبي  �لأرب���ع���ن  ���ش��ن 
و�ل��ب��ط��ول��ة �جل���دي���دة �مل��ت��م��ث��ل��ة يف 
بطولة  �إىل  �إ�شافة  فيت  �لكرو�س 
�لطويلة  �ل�شباحة  و  �حل��ب��ل  ���ش��د 
و�لدر�جات �لهو�ئية و كرة �لطائرة 
�شوف  �أنه  �إىل  ..م�شري�  و�لبولينغ 
يتم توزيع �لبطولت على مر�حل 

وفرت�ت زمنية خمتلفة.

نادي ال�سعب يكثف برنامج درو�س تق�ية ل�سبعني من لعبيه 
درو�س  برنامج  وكعادته  �لريا�شي  �لثقايف  �ل�شعب  نادي  يكثف 
�لتقوية و�ملوجهة لالعبيه من خمتلف �لفرق �لريا�شية و�لتي 

�شملت �شبعن لعبا  .
 وح��ر���ش��ت �إد�رة ن����ادي �ل�����ش��ع��ب ع��ل��ى ت��ه��ي��اأت ك��اف��ة �لج����و�ء 
لالعبيها لتدري�س خمتلف �ملناهج �لتعليمية لكافة �لالعبن 
من خمتلف �ملر�حل �لتدري�شية و�لتي تتالقى وجهود �لنادي 
�لريا�شة  يف  ب��ارع��ن  ليكونو�  �لتعليمية  م�شتوياتهم  رف��ع  يف 

و�لتعليم .
�لثقايف  �ل�شعب  نادي  �إد�رة  �لدوخي ع�شو جمل�س  يا�شر  و�أك��د 
�لريا�شي ورئي�س �للجنة �لثقافية خالل مروره على ح�ش�س 

�لتقوية مبقر �لنادي �أن درو�س �لتقوية �لعلمية �لتي ينظمها 
�أ�شابيع تقريبا  �ل�شعب و�لتي تو��شلت على مدى ثالثة  نادي 
وفق جدول در��شي مت �إعد�ده ليت�شمن تدري�س 3 حما�شر�ت 
يومية للطلبة كل وفق مرحلته �لدر��شية متثل ركيزة �أ�شا�شية 
�لقا�شمي  �شامل  �ل�شيخ  �لنادي برئا�شة  �إد�رة  لتوجهات جمل�س 

ليكون لعب نادي �ل�شعب متفوقا يف كافة �ملجل�س  .
و�و�شح �لدوخي �أن درو�س �لتقوية هدفت �إىل ��شتثمار �لوقت 
ب�شكل �شحيح ومل�شاعدة �لطالب على مر�جعة �ملناهج �لعلمية 
برتوي وباأ�شلوب يعود عليه بالفائدة وي�شاعد يف حت�شن م�شتو�ه 

�لعلمي قبل دخوله �لمتحانات �لنهائية .

بامل�شتوى  �ل�شعب هي �لهتمام  ن��ادي  روؤيتنا يف  �أن  �إىل  و��شار   
بالهتمام  �حل�����ال  ه���و  م��ث��ل��م��ا  ل��الع��ب��ن  و�ل���ث���ق���ايف  �ل��ع��ل��م��ي 
مب�شتو�هم �لريا�شي حيث متثل قدر�تهم �لعلمية وم�شتو�هم 
ريا�شين فقط بل  نريد  : ل  �أهمية كربى يف قوله  �لدر��شي 
بناء  يف  عليهم  يعتمد  در����ش��ي��ا  ومتفوقن  مثقفن  ريا�شين 

�لوطن وخدمته .
وقد �أبدى لعبو �لنادي عن �رتياحهم بهذ� �لنهج لإد�رة �لنادي 
و�لتي توؤكد على حر�شها �لد�ئم لدفعهم للنجاح باهتمام �إد�رة 
�لنادي مبو�شوع �مل�شتوى �لدر��شي لالعب وتنفيذ خطة درو�س 

�لتقوية قبل �لمتحانات بفرتة منا�شبة .

ن���ادي الذي���د يختت�����م دورة 
النق����اذ يف م�سبح�����ه

بط���ل���ة ريا�سي����ة ل�سرط����ة   27
اأب�ظب����ي يف م��س���م 2015 
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الفجر الريا�ضي

�ليابانية  �لري�شة  ك��رة  لعبي  م��ن  كوكبة  ت�شتعد   
لكرة  �لعاملية  �ل�شوبر  �شل�شلة  نهائي  للم�شاركة يف 

�ملقبل  �لأ�شبوع  مناف�شاتها  تنطلق  �لتي  �لري�شة 
ويتطلع  بدبي،  �لريا�شي  حمد�ن  جممع  على 
كل من كينتو موموتا، وكينيت�شي تاغو، و�أكن 
بلقب  ياباين  فوز  �أول  لتحقيق  ياموغوت�شي 
�لفرتة  يقام يف  �لذي  �ل�شوبر  �شل�شلة  نهائي 
�لثالثي  وي��ط��م��ح  دي�����ش��م��رب.   21-17 م��ن 
�ل�شينية  �ل�شيطرة  لك�شر  �ل�شاب  �لياباين 
�حلدث  مناف�شات  على  �لتقليدية  و�ملاليزية 
�جتياز  يف  جناحهم  عقب  �مل��ق��ب��ل،  �لأ���ش��ب��وع 

جميع بطولت �ل�شل�شلة �ل� 12 لهذ� �لعام.
�لرجال  ف���ردي  فئة  ت�شهد  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم��ن 
وتاغو،  موموتا  من  كل  بن  قوية  مو�جهات 

ومت�شدر�لت�شنيف  توما�س،  بكاأ�س  �لفائزين 
�ل���ن���ج���م �ل�������ش���ي���ن���ي ت�������ش���ن ل����ون����غ، وج�������ان �أو 

فيتينغها�س من  كري�شتيان  وهان�س  جورغن�شن، 
�لد�منارك، و�شون و�ن هو من كوريا، وكيد�مبي 

���ش��ري��ك��ان��ث م���ن �ل��ه��ن��د، وت���وم���ي ���ش��وغ��ي��ارت��و من 
�ل�شيد�ت  فردي  فئة  يف  تتناف�س  بينما  �ندوني�شيا. 
جانب  �إىل  للنا�شئن،  �ل��ع��امل  بطلة  ياماغوت�شي، 
مر�شحتي �للقب �ل�شينيتن و�نغ �شيك�شيان وو�نغ 
�إنتانون  يهان، �شاينا نيهو�ل من �لهند، ر�ت�شانوك 
وت��اي زو  تايلند، و�شانغ جي هيون من كوريا،  من 

ينغ من تايبيه �ل�شينية، وباي يون جو من كوريا. 
�لن�شخ  م��ن  ل��ق��ب  ب���اأي  �ل��ف��وز  ل��ل��ي��اب��ان  ي�شبق  ومل 
�لعاملية،  �ل�شوبر  �شل�شلة  لنهائي  �ل�شابقة  �ل�شت 
�ملرتقبة  �لقوية  �ملناف�شة  �لياباين  �لثالثي  ويدرك 
�لنهائي. وقال  �إىل  �لأو�ئ��ل  �لثمانية  �ملتاأهلن  بن 

وتاأهل  توما�س،  كاأ�س  ب��الده  �أه��دى  �ل��ذي  موموتا 
حل  �أن  ب��ع��د  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�����ش��وب��ر  �شل�شلة  ن��ه��ائ��ي  �إىل 
�جتاز  لل�شل�شلة:   �لعام  �لرتتيب  �شلم  على  �شاد�شاً 
�أنهم  يعني  وه��ذ�  �شعبة،  بطولت  �ملتاأهلن  جميع 
يف  �لفوز  �شيكون  �ل�شبب  ولهذ�  �أق��وي��اء،  مناف�شن 

�ملناف�شات  �أكرب  �إنها من  �أي�شاً،  �أمر �شعب  �لنهائي 
�إن��ه��ا �ملرة  �أب���ذل ق�شارى ج��ه��دي ه��ن��اك،  �أن  وع��ل��ي 
�أتاأهل فيها �إىل نهائي �شل�شلة �ل�شوبر  �لأوىل �لتي 
�لعاملية، و�أنا �أمام حتد �لآن ويجب �أن �أحاول �لفوز 

يف كل مو�جهة. 

بدوره تاأهل تاغو �إىل �لنهائي رغم �إنهائه بطولت 
�ل�����ش��ل�����ش��ل��ة ت��ا���ش��ع��اً، ح��ي��ث ح���ل م��ك��ان �ل���الع���ب يل 
�نتهاكه  ب�شبب  �للعب  �أوق��ف عن  �ل��ذي  ت�شونغ وي 
كبرية  �إمكانيات  تاغو  و�أظ��ه��ر  �ملن�شطات،  لقانون 
و�إنهاء  �لنهائي  �إىل  للو�شول  قادته  �إندوني�شيا  يف 

�لبطولة يف �ملركز �لثاين، وو�شل �إىل ن�شف نهائي 
بطولت كوريا، وماليزيا، و�ليابان. 

د�ن  ت�شونغ وي ولن  �أن غياب يل  وي�شعر �جلميع 
ع��ن �ل��ن��ه��ائ��ي، و�إق��ام��ت��ه يف م��ق��ر حم��اي��د �شيجعل 
تاغو:  �نفتاحاً،وقال  �ملناف�شات  �أك��ر  من  �حل��دث 
�شتكون �ملناف�شة مفتوحة، وبا�شتطاعة �أية �أي لعب 

�إحر�ز �للقب، و�أنا �شعيد للعب يف دبي. 
�ملعجزة  �ل���ي���اب���ان���ي���ة  ت���اأه���ل���ت  ت���اغ���و  وع���ل���ى خ���ط���ى 
ياماغوت�شي -17 ربيعاً- �إىل �لنهائي بالرغم من 
ترتيبها �لتا�شع، �إل �أن �حلظ حالفها بح�شولهاعلى 
�لتي  زي������وروي  يل  ع��امل��ي��اً  �لأوىل  �مل�����ش��ن��ف��ة  م��ك��ان 
وحتتفظ  �لإ���ش��اب��ة،  ب�شبب  �لنهائي  م��ن  �ن�شحبت 
ياماغوت�شي يف جعبتها بلقب بطولتي �لعامل و�آ�شيا 
تايبيه  يف  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �أح��رزت��ه��م��ا  و�ل��ت��ي  للنا�شئات 
يف  و�ع��دة  عرو�شاً  ياماغوت�شي  وقدمت  وماليزيا، 
�أن ُتهزم  بطولة �ل�شن، وو�شلت �إىل �لنهائي قبل 

�أمام �شاينا نهو�ل.
وتتطلع ياماغوت�شي �إىل �أن ت�شبح �أول لعبة غري 
�شنو�ت، حيث   5 �ل�شل�شلة منذ  بلقب  تفوز  �شينية 
�لالعبات  ع��ل��ى  �لتغلب  �ل�شهل  م��ن  لي�س  ق��ال��ت: 
�حلا�شر،  �لوقت  يف  ويهان(  )�شيك�شيان  �ل�شينيات 
مع ذلك �إذ� حتديتهم باإيجابية وو��شلت �ل�شيطرة 
�أمامي  �لطريق  �شيمهد  فهذ�  �مل��ب��ار�ة  �أج���و�ء  على 

لتحقيق �لفوز. 

روما  �ملبا�شر  �نعد�م وزن مناف�شه  ��شتغالل  �ملت�شدر  يوفنتو�س  �شيحاول 
�يطاليا  بطولة  من  ع�شرة  �خلام�شة  �جلولة  خ��الل  عنه  ليبتعد 

لكرة �لقدم.
�لعا�شمة  ف��ري��ق  على  �ل��ع��ج��وز  �ل�شيدة  ف��ري��ق  وي��ت��ق��دم 

يف  �شمبدوريا،  ي�شت�شيف  �لول  لكن  نقاط   3 بفارق 
حن يحل �لثاين �شيفا على جنوى يف مبار�ة قوية.

و�شقط روما يف فخ �لتعادل على ملعبه �ل�شبوع �ملا�شي 
قبل  �شفر-2  تخلف  بانه  علما   2-2 �شا�شوولو  �م��ام 

�مل��ب��ار�ة على �لرغم  �ل��ت��ع��ادل يف �و�خ���ر  �ن ي���درك 
م��ن خ��و���ش��ه ن�����ش��ف �ل�����ش��اع��ة �لخ����ري بع�شرة 

لعبن �ثر طرد د�نييلي دي رو�شي لنيله 
�لبطاقة �ل�شفر�ء �لثانية.

و�زد�دت حمنة روما مفاجاأة �ملو�شم 
�ل���ع���ام �مل���ا����ش���ي، ب��خ��روج��ه من 

�بطال  ل���دوري  �لول  �ل���دور 
�وروبا بخ�شارته على ملعبه 

مان�ش�شرت  �م����ام  �ي�����ش��ا 
مع  �شفر-2  ���ش��ي��ت��ي 

�ل��ع��ل��م ب���ان���ه ك����ان يف 
بعد  جيدة  و�شعية 
�لتعادل  �ن���ت���زع  �ن 
ذهابا  مناف�شه  م��ن 

.1-1
مهمة  ت����ك����ون  ول������ن 
روم��������ا ����ش���ه���ل���ة �م�����ام 

تغلب  �ل������ذي  ج���ن���وى 
على  م����ل����ع����ب����ه  ع�����ل�����ى 
ي���وف���ن���ت���و����س وم���ي���الن 
ويحتل  �مل���و����ش���م  ه�����ذ� 

�ملركز �لثالث حاليا.
وق��ا م���درب روم���ا رودي 
�شيو��شل  �لذي  غار�شيا 
ف������ري������ق������ه م����غ����ام����رت����ه 

�ل���������دوري  يف  �لوروب��������ي��������ة 
�ل���دوري �لوروبي  �لوروب���ي )ي��وروب��ا ليغ( 
م�شابقة جيدة و�شنحاول �لذهاب فيها حتى 

لنا  �ل�شا�س  �لهدف  لكن  فيها  �لنهاية 
هو �لدوري �ملحلي .

ن��ي��ت��ه يف و�شع  ي��خ��ف��ي غ��ار���ش��ي��ا  ول 
حد ل�شيطرة يوفنتو�س على �للقب 

�ملحلي يف �ل�شنو�ت �لثالث �ملا�شي 
يوفنتو�س  و����ش���ط  لع����ب  ل��ك��ن 

�ل�شابق �لت�شيكي بافل ندفيد 

�طلق �حلرب �لنف�شية جتاه فريق �لعا�شمة بقوله �نهم يتكلمون يف �لوقت 
�لذي نبذل فيه �جلهود �ل�شاقة و�جلميع ي�شتطيع روؤية �لنتيجة .

يذكر �ن يوفنتو�س بلغ �لدور �لثاين من دوري �بطال �وروبا بحلوله 
ثانيا يف جمموعة �شمت �ي�شا �تلتيكو مدريد �ل�شباين و�شيف 

�لبطولة �ملو�شم �ملا�شي و�وملبياكو�س وماملو.
�شمبدوريا  ���ش��د  م��ب��ار�ت��ه  ي��وف��ن��ت��و���س يف  ع���ن  و���ش��ي��غ��ي��ب 
مد�فعه �لدويل جورجيو كييليني �ملوقوف و�شيحل بدل 

منه �جنيلو �وغبونا.
�شيني�شا  م����درب����ه  ب���ا����ش���ر�ف  ����ش���م���ب���دوري���ا  وح���ق���ق 
ميهايلوفيت�س نتائج جيدة ويحتل �ملركز �لر�بع 
بفارق نقطة عن �شاحب �ملركز �لثالث ويدين 
بالف�شل يف ذلك �ىل مهاجميه �شتيفانو �وكاكا 

ومانولو غابياديني.
بكاأ�س  �لفائز  �يطاليا  منتخب  م���درب  و����ش��اد 
�لعامل عام 2006 و�لذي �م�شى 10 �شنو�ت 
لعبا يف �ش�شفوف �شمبدوريا بفريقه �ل�شابق 
بقوله حاليا يعترب يوفنتو�س �ف�شل فريق 
يعي�س  ���ش��م��ب��دوري��ا  ل��ك��ن  �ي���ط���ال���ي���ا،  يف 
�لتغلب  وي�شتطيع  ��شتثنائيا  مو�شما 
يوفنتو�س  وبينها  فريق  �ي  على 

مناف�شه يوم �لحد .
وتربز �ملبار�ة بن �لفريقن 
�جل�������ري�������ح�������ن م�����ي�����الن 
ملعب  ع��ل��ى  ون���اب���ويل 

�شان �شريو.
خ�شر  م���ي���الن  وك�����ان 
مبار�ته �لخرية �مام 
يف  �شفر-1،  ج��ن��وى 
نابويل  �شقط  حن 
�لتعادل  ف����خ  يف 
ع������ل������ى �ر�������ش������ه 
م���������ع �م������ب������ويل 

�ملتو��شع 2-2.
�مل����ب����اري����ات  ويف 
�لخ���������������������������������رى، 
بالريمو-  ي��ل��ع��ب 
ولت�شيو  ���ش��ا���ش��وول��و، 
م���ع �ت���الن���ت���ا، وب���ارم���ا مع 
كالياري، و�ودينيزي مع فريونا، 
مع  و�مبويل  فيورنتينا،  وت�شيزينامع 

تورينو وكييفو مع �نرتميالن.

نهيان  �آل  خالد  بن  حممد  بنت  �شيخة  �ل�شيخة  رحبت 
ببد�ية �ملو�شم �لفتتاحي ل دوري �لتن�س �لدويل �ملمتاز 
كوكا كول و�لذي يقام حاليا يف مركز حمد�ن �لريا�شي 

يف دبي ويختتم �ليوم �ل�شبت.
و�أ�شادت �ل�شيخة �شيخة بنت حممد مبهار�ت �لالعبن 
�مل�شاركن و�لذي ميثلون دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
�شيليت�س  م��اري��ن  �لم��ري��ك��ي  �ل��ع��امل��ي  بالبطل  �ملمثلن 

جنبا �إىل جنب مع زمالئه �لكبار نوفاك ديوكوفيت�س، 
غور�ن  فوزنياكي،  كارولن  مالدينوفيت�س،  كري�شتينا 
�لعربي  و�ل��الع��ب  زميونيت�س،  نيناد  �يفاني�شيفيت�س، 

مالك جزيري.
ه���ذ� �حلدث  م��ث��ل  ف��خ��ورون ل�شت�شافة  ن��ح��ن  وق��ال��ت 
�لإمار�ت  دولة  �ملمتاز يف  �ل��دويل  �لتن�س  دوري  �ملرموق 

�لعربية �ملتحدة، و�أمتنى جلميع �لفرق حظا �شعيد� .

ت����ر�ث �لإم�������ار�ت يف ف��ع��ال��ي��ات مهرجان  ن����ادي  ي�����ش��ارك 
�أم�س  �نطلقت  �لتي  للبيزرة  �لثالث  �ل���دويل  �ل�شد�قة 
�لول مبنتجع �لفر�شان �لريا�شي �لدويل مبدينة خليفة 
برعاية كرمية من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 

�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل وي�شتمر حتى �ليوم.
�أم�����س �لول �شمو  �ف��ت��ت��ح��ه  �ل����ذي  �مل��ه��رج��ان -  وي��ن��ظ��م 
�ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم باملنطقة 
�لثقافية  و�ل��رب�م��ج  �ملهرجانات  �إد�رة  جلنة   - �لغربية 
. و�شهد  �لإم����ار�ت  �أب��وظ��ب��ي ون���ادي �شقاري  و�ل��رت�ث��ي��ة 
جاءو�  دول���ة   80 م��ن  �شقار   800 م�شاركة  �مل��ه��رج��ان 
ل��ع��ر���س م��ه��ار�ت��ه��م يف ف��ن��ون �ل�����ش��ي��د ب��ال�����ش��ق��ور و�شكل 

�لتعرف  للز�ئر  يتيح  متميز�  ركنا  �لإم���ار�ت  دول��ة  جناح 
بال�شقور  �ل�شيد  ب���رت�ث  �ملعنية  �مل���ب���ادر�ت  جميع  على 
م���ن �جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة �مل��خ��ت��ل��ف��ة م��ث��ل ه��ي��ئ��ة �لبيئة 
�أبوظبي لل�شياحة و�لثقافة ونادي تر�ث  �أبوظبي وهيئة 
�لإمار�ت وحديقة �حليو�نات بالعن و�شندوق �حلباري 
�حلفاظ  وم��رك��ز  لل�شقور  �أبوظبي  وم�شت�شفي  �ل���دويل 
�ل�شيخ  �لعربي و�شندوق  �ل�شلوقي  �ل�شقور ومركز  علي 
ونادي  �حل��ي��ة  �لكائنات  علي  للحفاظ  ز�ي���د  ب��ن  حممد 

�أبوظبي لل�شقارين.
وحظي جناح نادي تر�ث �لإمار�ت باهتمام �لزو�ر خا�شة 
و  �لفهيم  وعبد�جلليل  �لعاملية  �ل��ر�ح��ة  م��د�ر���س  طلبة 

حممد بن �لقا�شم �لذين ��شتمتعو� مب�شاهدة فيلم ز�يد 
�ل�شمحة  م��رك��ز  مقنا�س  علي  وت��ع��رف��و�  �لأول  �ل�شقار 
�لعري�س  وب��ي��ت  �ل�شعر  وب��ي��ت  �ل��وث��ب��ة  م��رك��ز  وم��ق��ن��ا���س 
خا�شا  عر�شا  و���ش��ه��دو�  ق��دمي��ا  �مل���اء  ��شتخر�ج  وطريقة 
لإ�شلوب �شيد �ل�شقور وتعرفو� على �أدو�ت �شيد �ل�شقور. 
ويحر�س نادي تر�ث �لإمار�ت علي تنفيذ توجيهات �شمو 
�ل�شمو  نهيان ممثل �شاحب  �آل  ز�ي��د  بن  �شلطان  �ل�شيخ 
رئي�س �لدولة رئي�س �لنادي بتعليم �لطالب ثقافة حب 
وت�شمن  عليه.  �حلفاظ  و�أهمية  به  و�لهتمام  �ل��رت�ث 
و�لعرو�س  و�لفعاليات  �مل�شابقات  من  �لعديد  �ملهرجان 

و�ملعار�س �ملتخ�ش�شة و�أن�شطة تعليمية وفنية. 

دوري التن�س الدويل املمتاز يختتم يف 
مركز حمدان الريا�سي يف دبي الي�م

نادي تراث الإمارات ي�سارك يف مهرجان البيزرة العاملي

ح�س�����ر ي���اب���ان����ي ق����ي لنت���زاع لق����ب نه��ائ����ي �سل�سل����ة ال�س��ب�ر العاملية لك���رة الري�س����ة بدب����ي 

ي�فنت��س ي�سعى للنق�سا�س على روما املهزوز

جر�ح  لتعميق  يونايتد  مان�ش�شرت  �م��ام  �شانحة  �لفر�شة  �شتكون 
جاره �ل�شمايل ليفربول عندما ي�شت�شيفه على ملعب �ولدتر�فورد 

�شمن مباريات �ملرحلة �ل�شاد�شة ع�شرة من بطولة �نكلرت�.
و�حد  بحجر  ع�شفورين  �شرب  �ىل  �حلمر  �ل�شياطن  وي�شعى 

�مام  �ملا�شي  �ملو�شم  و�ي��اب��ا  ذهابا  خل�شارته  �ل��ث��اأر  خ��الل  من 
10 نقاط. ويريد  غرميه �لتقليدي و�لبتعاد عنه بفارق 
�لخرية  �لونة  �نت�شار�ته يف  �شل�شلة  مان�ش�شرت مو��شلة 

ح��ي��ث ف���از يف م��ب��اري��ات��ه �خل��م�����س ع��ل��ى �ل���ت���و�يل و�شعد 
�ىل �مل��رك��ز �ل��ث��ال��ث م��ع��زز� �م��ال��ه يف �ح��ت��الل مركز 

موؤهل �ىل دوري �بطال �وروبا �ملو�شم �ملقبل 
وه���ي �ل��ب��ط��ول��ة �ل��ت��ي غ���اب ع��ن��ه��ا هذ� 

�و��شط  منذ  �لوىل  للمرة  �ملو�شم 
�لت�شعينات بحلوله �شابعا.

�ل�شيئة  �ل��ب��د�ي��ة  ج��ان��ب  و�ىل 
خ�شر  حيث  حمليا  لليفربول 
 15 م��ب��اري��ات م��ن ��شل  �شت 
خا�شها حتى �لن، فقد خرج 
ل�����دوري  �لول  �ل�������دور  م����ن 
�ب��ط��ال �وروب�����ا ب�����ش��ق��وط��ه يف 
ف���خ �ل���ت���ع���ادل م���ع ب����ال 1-1 
�ملا�شي  �لثالثاء  ملعبه  على 
ل��ي��ك��م��ل �مل�����ش��و�ر يف �ل����دوري 

�لوروبي )يوروبا ليغ(.
ويوؤكد لعب و�شط ليفربول 
�لرغم من  بان فريقه وعلى 
�لتي  �ل����ت����و�زن  ع����دم  ح���ال���ة 

مي���ر ب��ه��ا ف��ه��و ق�����ادر على 
�يجابية  بنتيجة  �ل��ع��ودة 
�ولدتر�فورد  معقل  من 
�ل�شدد  ه����ذ�  يف  وق�����ال 
ر�ئعة  نتيجة  حققنا 
�مل����و�����ش����م �مل����ا�����ش����ي يف 
ونخو�س  �مللعب  ه��ذ� 

�ملبار�ة بثقة ومعنويات 
عالية .

و�����ش���اف د�ئ���م���ا م���ا تكون 
ق������وي������ة بن  �مل�������و�ج�������ه�������ات 

�ملناف�شة  لن  �ل����ط����رف����ن 
�شر�شة بينهما و�نا حمظوظ 

لكي �كون جزء� منها .
�ملهاجمن  غ����ي����اب  وي�������ش���ت���م���ر 

�ليطايل ماريو بالوتيلي ود�نيال 
على  كبري  ب�شكل  �ثر  ما  �شتاريدج 
لليفربول  �ل��ه��ج��وم��ي��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ة 
�لذي يقوده حاليا �ملهاجم �لعمالق 

ريكي لمربت.
غ���ي���اب  ي�������ش���ت���م���ر  �مل����ق����اب����ل  يف 

ماريا  دي  �نخل  �لرجنتيني 
بليند  د�ين  و�ل���ه���ول���ن���دي 
مان�ش�شرت  ع��ن  �شو  ول��وك 

�لالئحة  و��شيف �ىل هذه 
كري�س  �ل����ع����م����الق  �مل�����د�ف�����ع 

���ش��م��ول��ي��ن��غ ب���ع���د �����ش���اب���ت���ه يف 
�ملحالب يف �ملبار�ة �لخرية �شد 

�شاوثمبتون.
ت�شل�شي  ي��خ��و���س  �مل��ق��اب��ل،  يف 

مبار�ة �شهلة على ملعبه �شد هال �شيتي.
�ملتوقع �ن ي�شرك �ملدرب جوزيه مورينيو �لثالثي جون ومن 

�ر�حهم �شد  �لذبن  ت��ريي و�دي��ن ه��از�ر ووليان 
دوري  يف  �لرب���ع���اء  ل�شبونة  �شبورتينغ 

�لبطال.
نغمة  ����ش��ت��ع��ادة  يف  ت�شل�شي  وي��اأم��ل 
بخ�شارته  مني  �ن  بعد  �لنت�شار�ت 
�ملا�شي  �ل�شبوع  �ملو�شم  ه��ذ�  �لوىل 

على يد نيوكا�شل 2-1.
عن  كبري  ب��ف��ارق  يتقدم  ت�شل�شي  وك���ان 
�شيتي  مان�ش�شرت  لكن  مناف�شيه  �ق���رب 
فاز يف مبارياته �خلم�س �لخرية ليقل�س 

�لفارق �ىل 3 نقاط.
�ل���دور  �ىل  ب��ت��اه��ل��ه  �ملنت�شي  �شيتي  وي��خ��و���س 
�ل��ث��اين م��ن دوري �لب���ط���ال ب��ع��د �ن ك���ان يف 
عندما  ب��دوره  �شهلة  مبار�ة  �شعبة  و�شعية 

يحل �شيفا على لي�شرت �شيتي.
كا�شرب  مرماه  حار�س  لي�شرت  عن  ويغيب 
يونايتد  مان�ش�شرت  حار�س  جنح  �شمايكل 

�ل�شابق بيرت �شمايكل.
و���ش��ي��ك��ون �ر���ش��ن��ال م��ط��ال��ب��ا ب��ال��ف��وز على 
�شمال  يف  �لم���ار�ت  ��شتاد  على  نيوكا�شل 
ب��ع��د خ�����ش��ارت��ه �ل�شبوع  ل��ن��دن خ�����ش��و���ش��ا 

�ملا�شي �مام �شتوك �شيتي 3-2.
وع��ل��ت �����ش���و�ت م��ط��ال��ب��ة ب��اق��ال��ة �مل����درب 
قوبل  �ن��ه  حتى  فينغر  �ر���ش��ن  �لفرن�شي 
لدى  �ل�شتهجان  ���ش��ف��ار�ت  م��ن  بعا�شفة 
�لعودة من  �لقطار يف طريق  �شعوده �ىل 

�شتوك �ىل لندن.
مبارياته  م���ن  ث����الث  �ر����ش���ن���ال  وخ�����ش��ر 
�خلم�س �لخ���رية وق��د ط��ال��ب لعب 
زم����الءه  ر�م�����ش��ي  �رون  �ل��و���ش��ط 
�لنت�شار�ت  نغمة  �ىل  بالعودة 
��شبوع  ل��دي��ن��ا  ب��ق��ول��ه  حم��ل��ي��ا 
وبالتايل  �مل��ب��اري��ات  يف  حافل 
يتعن علينا �ن نبد�أ بجمع 

�لنقاط .
ويف �ملباريات �لخرى، 
يلتقي برينلي مع 
����ش���اوث���م���ب���ت���ون، 
وك�����ري�����������ش�����ت�����ال 
بال�س مع �شتوك 
و�شندرلند  �شيتي، 
م��������ع و�������ش������ت ه��������ام، 
بروميت�س  وو�����ش����ت 
��شتون  م����ع  �ل���ب���ي���ون 
�شيتي  و�شو�ن�شي  فيال، 
و�يفرتون  توتنهام،  م��ع 

مع كوينز بارك رينجرز.

مان�س�سرت ي�نايتد يريد تعميق جراح ليفرب�ل 
يف  �ملناف�س  ميالنو  م��درب  �ي��ن��ز�ج��ي  فيليبو  ع��د  و 
�ل��ق��دم بان  ل��ك��رة  �ل��درج��ة �لوىل �لي��ط��ايل  دوري 
ينطلق ناديه �لذي توج ببطولة �وروبا �شبع مر�ت 
�ل��رتت��ي��ب و�ن يعود  و���ش��ط  م��ن موقعه �حل���ايل يف 

عظيما مرة �خرى.
وقال �ينز�جي لل�شحفين خالل حدث نظمه �حد 
رع���اة �ل��ن��ادي ق��دم��ن��ا بع�س �مل��ب��اري��ات �جل��ي��دة �ىل 
�قل  لكني مل  نوعية  �لق��ل  �مل��ب��اري��ات  بع�س  جانب 

�نني �ملك ع�شا �شحرية. 
و����ش��اف �ي��ن��ز�ج��ي ق��ول��ه ه��ن��اك ف��رق �خ���رى كثرية 

تعاين مثل نابويل و�نرتنا�شيونايل وعلينا �لتحلي 
بال�شرب ولكني على ثقة باننا �شنكون فريقا عظيما 

من جديد قريبا. 
�يطاليا  ومنتخب  ميالنو  مهاجم  �ينز�جي  وق��ال 

�ل�شابق �أمل �ن تكون هذه هي حلظة ميالنو. 
وك����ان �ي��ن��ز�ج��ي �ل����ذي ل مي��ل��ك خ���ربة يف تدريب 
بد�ية  ت��دري��ب ميالنو قبل  ت��وىل  �ل��ك��ب��رية  �ل��ف��رق 
�لفريق  �د�ء  حت�شن  يف  �أم��ل  وكله  �حل��ايل  �ملو�شم 

�لذي �حتل �ملركز �لثامن يف �ملو�شم �ملا�شي.
خا�شها  م���ب���ار�ة   14 م��ن  خم�س  يف  م��ي��الن��و  وف���از 

�ل�شابع  �مل��رك��ز  �مل��و���ش��م �حل���ايل وه���و يحتل  خ���الل 
بر�شيد 21 نقطة.

�لياباين  �ملهاجم  و�شطه  ب��الع��ب  �ي��ن��ز�ج��ي  و�أ���ش��اد 
كي�شوكي هوند� �لذي �حرز �شتة �هد�ف يف �لدوري 
�ليطايل هذ� �ملو�شم قائال �نه يقوم با�شياء جيدة 
للغاية.. لقد �متعنا ب�شتة �هد�ف �ل �نه مهم �ي�شا 
للفريق  للغاية  مهم  فهو  �ل�شباك..  يهز  ل  عندما 
من خ��الل �شلوكه و�ل��ت��ز�م��ه.  و�خ��ر م��رة ف��از فيها 
 2011 يف  كانت  �ليطايل  �ل��دوري  بلقب  ميالنو 

حتت قيادة مدربه �ل�شابق ما�شيميليانو �ليجري.

اينزاجي يعد بع�دة ميلن� اىل نادي العظماء
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

حامل تت�حم على ورق احلمام
تتوحم بريطانية و�أم خلم�شة �أطفال على �أور�ق �حلمام، 

وتتناول منها لفة يومياً �أثناء حملها �جلديد.
ومنذ �شهرين، �أي من بد�ية حملها، تتناول جيد �شيلف�شرت 
�لبالغة من �لعمر 25 عاماً لفة �أو �أكر يومياً ول تعرف 
حتى �لآن �شبب حالتها وع�شقها لتلك �ملحارم، م�شرية �إىل 
�أنها تتلذذ بطعم �أن�شجة �ملحارم وهي تذوب يف فمها، على 
�لرغم من ن�شائح عائلتها بعدم تناوله وخطورته عليها 
وعلى �جلنن �لذي يف بطنها، لكنها ل ت�شتطيع مقاومة 

�لأور�ق، بح�شب موقع مريور �لربيطاين.
وتقول جيد �إنها �أجنبت طفلها �لأخري منذ �أكر من 15 
�لبتعاد عن هذه  وه��ي حت��اول  �لوقت  ذل��ك  �شهر، ومنذ 
�لعادة �لتي ت�شفها بالغريبة ولكتها ت�شعر طو�ل �لوقت 
لفة  و�لتقاط  �ملرحا�س  لدخول  عارمة  رغبة  لديها  ب��اأن 
حمارم ورقية و�لتهامها، لذ� حتاول جاهدة �لتوقف عن 

دخول دورة �ملياه، لتتوقف عن �أكل �لأور�ق.
وت�شري جيد �إىل �أنها جربت جميع �أنو�ع �ملحارم �لورقية، 
لكنها تف�شل �لأنو�ع غري باهظة �لثمن، مو�شحة �أن لكل 
ماركة �أو نوع طعمها �خلا�س و�ملميز، وحتاول جيد تناول 
عندما  لأنهم  �خلم�شة،  �أطفالها  عن  بعيد�ً  �ملحارم  هذه 

يروها يطالبونها بب�شقها.

يقتلن طفلتهما مب�سروب ال�س�دا
�أرغم زوجان �أمريكيان طفلتهما على �شرب كمية كبرية 

من �ل�شود� و�ملاء ما �أدى �إىل ت�شخم دماغها ووفاتها. 
وبح�شب �شحيفة مريور ، فاإن ر�ند�ل فوغهن )42 عاما( 
وزوجته ماري )59 عاما( �أقر� بالقتل غري �لعمد و�إهمال 

�شديد لطفل. 
تيني�شي  وزوجته من ولي��ة  �لطفلة  �أب  �ل��زوج��ان، وهما 
�لأمريكية، �أجرب� �بنتهما �آليك�شا لينبوم على �شرب �أكر 
�شاعتن  و�مل���اء يف  �لعنب  ���ش��ود�  م��ن  ج��ال��ون  م��ن ن�شف 
ت�شرب  وجد�ها  �أن  بعد  للفتاة  عقوبة  ذل��ك  وك��ان  فقط. 
�ل�شود� �ملخ�ش�شة للكبار، بح�شب �لزوجن.  وقال �لنائب 
�لعام �أثناء �ملحاكمة �إن دماغ �لطفل ت�شخم ب�شبب �شربها 
لهذه �لكمية �لكبرية من �ل�شو�ئل يف فرتة وجيزة.  ورغم 
�لفتاة �شرخت من �لأمل و�شقطت مغميا عليها، فاإن  �أن 
�مل�شت�شفى لعدة �شاعات.  وقد  �إىل  �لزوجن مل ينقالها 
يومن.  بعد  توفيت  حيث  م�شت�شفى  �إىل  لح��ق��ا  نقلت 

وحكم على �لزوجن بال�شجن 35 عاما. 

ملٍه للرتفيه عن الكلب 
تعي�س �حل��ي��و�ن��ات �لأل��ي��ف��ة، و�ل��ك��الب خ��ا���ش��ة، ح��ال��ة من 
�لزدهار يف �لعا�شمة �لتايالندية بانكوك، حيث مت �إن�شاء 

مالٍه خم�ش�شة لهم، من �أجل �للهو و�للعب و�ل�شباحة.
و�بتكر عدد من �لأغنياء تلك �ملالهي، نظًر� لأن �حلد�ئق 
�ل��ع��ام��ة حت��ظ��ر دخ����ول �ل���ك���الب، ك��م��ا �أن���ه���ا غ���ري موؤهلة 
ل�شتقبالهم لوجود �لعديد من �حلفر يف �لطرق �ملوجودة 
باحليو�نات، ح�شب  �أذى  �إحل��اق  تت�شبب يف  قد  و�لتي  بها، 
�للعب  وو���ش��ائ��ل  �ل�شباحة  ح��م��ام��ات  ج��ان��ب  و�إىل  ر�أي��ه��م. 
�حليو�نات،  لتلك  خم�ش�شة  مطاعم  ت��وج��د  و�ل��رتف��ي��ه، 
حيث يعاملون كزبائن وتقدم لهم �لوجبات ب�شكل لطيف.

انتحار ملي�نري دمرته طليقته
�نتحر �ملليونري �لربيطاين �شكوت يونغ )52 عاما(، لي�شع بذلك نهاية ماأ�شاوية ل�شل�شلة من �لق�شايا بينه وبن 

طليقته عار�شة �لأزياء مي�شيل يونغ، خ�شر ب�شببها ثروته �لتي كانت تقدر ب� 500 مليون دولر.
�شكارليت  �بنتن  خاللها،  �أجنبا  �شنو�ت  �شت  د�م��ت  عاطفية،  عالقة  بعد   1995 �شنة  قر�نهما  �خل�شمان  وعقد 
2006 ليد�شنا بذلك بد�ية حرب �شرو�س يف  �شنة  19 عاماً. وقرر� �لنف�شال  �شارة وعمرها  21عاماً، و  وعمرها 
 378 ب�  �أقنعها �ملحامون بالكتفاء  قاعات �ملحاكم، حيث طالبت �لزوجة �ل�شابقة باجلزء �لأكرب من �لروة، فيها 
مليون يورو، و�حل�شول على �لطالق. لكنهما عاد� للق�شاء من جديد عندما �شرح �لرجل، باأنه خ�شر معظم ثروته 
يف �شفقة كبرية وغام�شة برو�شيا، وبالتايل لن يتمكن من دفع �لنفقة �ل�شهرية �لتي �لتزم بها للزوجة و�لبنتن 
وقدرها 35 �ألف يورو، �لطليقة مل ت�شدق و�تهمته باخلد�ع و�إخفاء ثروته بتحويل �أجز�ء منها يف ��شم �أ�شدقائه، 
وهم كثريون و�أغلبهم من �مل�شاهري وبعد 4 �شنو�ت من �جلل�شات، �قتنع �لق�شاء بوجهة نظر �ملدعية، وحكم على 
بتهمة  �أ�شهر  �شتة  ملدة  ب�شجنه  ق�شى  كما  وبنتيها،  �لطليقة  لتعوي�س  هائلة  مببالغ  جديد،  من   2013 عام  يونغ 
حماولة �إخفاء ممتلكاته �حلقيقية عن �ملحكمة. فقرر �لرجل �لنتحار لإنهاء معاناته، لكن حتى ذلك مل يكن �شهال 
بالن�شبة له، حيث �خرتق ج�شمه �ل�شياج �حلديدي �مل�شنن �ملحيط بالعمارة �لتي كان ي�شكنها ووجد رجال �لإنقاذ 

�شعوبة كبرية يف تخلي�شه وحمله �إىل �مل�شت�شفى، حيث فارق �حلياة، م�شهد �شادم ح�شب ت�شريح �شهود �حلادث.
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راأ�س جنني على �سكل قلب
�لتقط جهاز �ل�شونار ثالثي �لأبعاد �شورة ثري دي لر�أ�س جنن 

على �شكل قلب، يف �لأ�شبوع �ل�16 د�خل رحم �أمه �لربيطانية.
�أ�شابت �لأم بيفريل وينرت �شدمة بالغة عندما خ�شعت لفحو�شات 
بجمجمة  وزوج��ه��ا  ه��ي  ففوجئت  �جل��ن��ن،  ن��وع  ملعرفة  تقليدية 

جنينها �لذي ياأخذ �شكل قلب، بح�شب موقع مريور �لربيطاين.
وعندما �شعر �لأطباء بارتباك وذعر �لزوجن، قامو� بطماأنتهما 
�شكل  �شي�شتعيد  و�أن���ه  �لتكوين،  مرحلة  يف  ي��ز�ل  ل  طفلهما  ب��اأن 
�لر�أ�س �لطبيعية مع �كتمال �أ�شابيع �حلمل، ما هد�أ من روعهما، 
حالة  �شاهد�  �أن  لهما  ي�شبق  ومل  �ل���زو�ج  حديثي  زوج��ن  كونهما 
وبنهاية  �جلنن  من��و  وباكتمال  �لأط��ب��اء،  �شدق  وبالفعل  ك��ه��ذه. 
���ش��ه��ور �حل��م��ل و���ش��ع��ت ب��ي��ف��ريل طفلها �ل���ذي �أ���ش��م��ي��اه ل��وغ��ان يف 
ب�شور  و�حتفظا  �شعادة،  طبيعية،  بر�أ�س  �ملا�شي  )�أيلول(  �شبتمرب 

�ل�شونار يف �ألبوم �شور حتى يت�شنى لطفلهما روؤيتها عند �لكرب.

طفلن يحاولن �سرقة بنك 
 12 �إن طفلن �أحدهما عمره  قالت �شرطة �لإحتالل �ل�شر�ئيلية 
عاما و�لآخر 13 عاما حاول �شرقة بنك يف �لأر��شي �لفل�شطينية 
�ملحتلة عام 48 با�شتخد�م لعب على �شكل بنادق لكنهما هربا دون 
�حل�شول على �ملال بعد �أن بد� �نهما فقد� �ل�شيطرة على �أع�شابهما. 
و�أظهرت كامري�ت �لأمن �ل�شبين يرتديان �شرتتن بغطاء للر�أ�س 
�أحدهما  ك��ان   . �أبيب  تل  ق��رب  لت�شيون  ري�شون  �لبنك يف  يدخالن 
يده.  يف  بندقية  �أن��ه  ب��د�  وم��ا  ظهره  على  مدر�شية  حقيبة  يحمل 
وقال ميكي روزنفيلد �ملتحدث با�شم �ل�شرطة �إن كليهما كان يحمل 
تقليد� لبندقية �م16- و�نهما �شاحا مطالبن �ملوجودين بالثبات 
�أماكنهم. و�أ�شاف روزينفيلد كانت لعب على �شكل بنادق لكنها  يف 
بدت حقيقية. و�شعر �ملوجودون بالبنك بالفزع لكن �ل�شبين فر� 
�إن  �ملحامي جيل جاباي  وق��ال  �أم���و�ل.   �أي  ياأخذ�  �أن  دون  هاربن 
 12 طفلن  عن  نتحدث  نحن  و�أ���ش��اف  �نتهكت.   �لطفلن  حقوق 
و13 عاما قب�س عليهما ومت �لتحقيق معهما طو�ل �لليل باملخالفة 

للقو�عد �لقانونية. ناما على كر�شين يف مركز �ل�شرطة. 

م�ق�ف يقر بقتل 41 �سخ�سًا
�عرتف بر�زيلي �إثر توقيفه بعد قتله �مر�أة طعنا يف �شاحية ريو 
بطلب  �أو  للمتعة  �شخ�شا   41 �غتال  باأنه  لل�شرطة  ج��ان��ريو،  دي 
يف  �ل�شرطة  مفو�س  ميدينا  هرنيكي  ب��ي��درو  وق���ال  �ل��غ��ري.   م��ن 
قتل  يحب  ك��ان  لريو  �ل�شمالية  بال�شاحية  �يغو��شو  نوفا  مدينة 
�ل�شحية  يتبع  كان  �ل�شمر�و�ت.  ولي�س  �لبي�شاو�ت منهن  �لن�شاء، 
ويدر�س �لو�شع من كثب حتى �لتنفيذ .  و�عترب �أن �لقاتل و��شمه 
�ل�شرطة  وتقارن   . نف�شيا  مري�س  غر��شا  د��س  خو�شيه  �شايل�شون 
�ملعلومات �لتي قدمها �لرجل، وعمره 26 عاما، مع حتقيقاتها يف 

كل جرمية. وثبتت �شحة �أقو�له يف عدة حالت منها. 
�أنه قتل 37 �م��ر�أة وثالثة رجال وطفال يف �لعامن  و�أق��ر �لقاتل 

من �لعمر وذلك يف �ل�شنو�ت �لت�شع �لأخرية. 
ودخل �إىل عامل �جلرمية ب�شرقات ب�شيطة.  وقال �ملجرم قتلت �أول 
�شحنة فو��شلت  وه��ذ� منحني  17 عاما،  ك��ان عمري  �م��ر�أة حن 
�لأمر و�أحببته .  و�أ�شاف �أنه يقتل �أحيانا بطلب من �مر�أة �أو رجل 

مقابل �ملال، ويرتكب جر�ئمه ب�شالح �أبي�س وباخلنق. 
يف  عاما   20 �أو   15 �أو   10 �أم�شيت  و�إذ�  �لبتة  ن��ادم��ا  ل�شت  و�أك���د 

املمثلة مليتا تو�شكان دو بالنتري خالل ح�شورها العر�ض الأول لفيلم متبكتو �شمن مهرجان مراك�ض ال�شينمائي الدويل. )رويرتز(�ل�شجن، فاإنني �شاأفعل �لأمر ذ�ته حال خروجي . 

�سحقت �سيارتها حتت �ساحنة وجنت
�مر�أة  و�مل���ط���ارد�ت، جن��ت  �لأك�����ش��ن  �أف���الم  �إل يف  يف ح��ادث��ة غريبة ل تتكر 
بريطانية باأعجوبة، بعدما �شحقت �شيارتها من طر�ز فولك�س فاغن حتت 

�شاحنة نقل �نزلقت حتتها نتيجة دفعها من قبل �شاحنة �أخرى.
لوري  �شاحنة  حتت  عاماً   27 �لعمر  من  �لبالغة  بال�شائقة  �حل��ال  و�نتهى 
كبرية لنقل �لب�شائع، يف �شاحية كو�شي�شرت مبدينة �إي�شك�س، وعلى �لرغم 
من �أن �شيارتها �شحقت بالكامل، �إل �أن فرق �لإنقاذ �أخرجتها وهي تعاين 

من بع�س �لإ�شابات �لتي ل ت�شكل تهديد�ً حلياتها.
يتم  �لتي مل  �ل�شحية  �شيارة  �أن  �لربيطانية،  د�يلي ميل  وذك��رت �شحيفة 
�لك�شف عن هويتها، �شحقت لدرجة �أن �شائق �ل�شاحنة مل يدرك يف �لبد�ية، 
�حلادث  وت�شبب  �ل�شاحنة،  �إط����ار�ت  ب��ن  ك��ان��ت  �لفولك�شفاغن  �شيارة  �أن 
�أمام  كانتا  �إيبيز�  و�شيات  تويوتا هيلوك�س  نوع  �شيارتن من  بت�شرر  �أي�شاً 

�ل�شاحنة.
�حلادث وقع م�شاء �لثالثاء �ملا�شي، و�شارعت �ل�شرطة �إىل �إغالق �لطريق 
لال�شتباه  ع��ام��اً(،   51( �ل�شاحنة  �شائق  و�عتقلت  ون�شف،  �شاعات   5 مل��دة 

بقيادته حتت تاأثري �لكحول �أو �ملو�د �ملخدرة.

علماء يك�سف�ن عن اأكمل �سجرة عائلة للطي�ر 
��شتناد�  �لآن  ح��ت��ى  ل��ل��ط��ي��ور  عائلة"  "�شجرة  �أ���ش��م��ل  ع��ن  ع��ل��م��اء   ك�شف 
ذرية  ع��ادت  كيف  ليعرفو�  نوعا  و�أرب��ع��ن  لثمانية  �جلينية  �لبيانات  �إىل 
�لطيور �إىل �لظهور و�لرتعرع بعد �لنقر��س �جلماعي �لذي ق�شى على 

�لدينا�شور�ت.
على  ت�شاعد  وه��ي  دول���ة   20 م��ن  باحثون  �لعائلة  �شجرة  و���ش��ع  يف  ���ش��ارك 
�جلينية  �لأ�شباب  عن  وتك�شف  �ملعا�شرة  �لطيور  جمموعات  تطور  �شرح 
ور�ء �شمات �أ�شيلة لدى �لطيور منها �لغناء و�لري�س �مللون وروؤية �لألو�ن 

وغياب �لأ�شنان.
�لعلماء �شفرة �خلريطة �جلينية خلم�شة و�أربعن نوعا من �لطيور  وفك 
وحللوها بالإ�شافة �إىل ثالث خر�ئط �أخرى �شبق و�شعها. وغطت �لقائمة 

تقريبا كل جمموعات �لطيور �ملوجودة حاليا.
و�لبجع  و�لبوم  �خل�شب  ونقار  و�لن�شر  و�ل�شقر  �لبطريق  �لأن��و�ع  و�شملت 
و�لكركي و�لغر�ب و�لبوقري وطائر �لغاق �ملائي و�لطائر �لطنان و�حلمام 
و�لطائر  �حل�شون  وع�شفور  و�ل��ن��ع��ام  �ل��روم��ي  و�ل��دي��ك  و�ل��دج��اج  و�ل��ب��ط 
�لغو��س و�لفالمنجو وغريها. وقال جيوجي ت�شانغ �أخ�شائي علم �لور�ثة 
بال�شن  �شينت�شن  يف  )ب��ي.ج��ي.�آي(  �جلينية  �خلريطة  �أب��ح��اث  مركز  يف 
وجامعة كوبنهاجن لقد و�شعنا �شجرة عائلة للطيور موؤكدة بدرجة كبرية 
وقدمنا �شورة و��شحة عن كيفية ن�شاأة �لطيور وتطورها. ويعتقد �لعلماء 
�أن �لطيور ن�شاأت وتطورت من دينا�شور�ت �شغرية ذو�ت ري�س. و�أول طائر 

معروف هو طائر �أركيوبرتيك�س �لذي عا�س منذ 150 مليون عام.

ديات�سبنك� متهم بقتل اأرنب
لو�س  �ل��ع��ام��ة يف  �ل��ن��ي��اب��ة  ق�����ررت 
�لقتل  ت��ه��م��ة  ت��وج��ي��ه  �أجن��ي��ل��ي�����س 
و�ل�شلخ و�لتهديد بالقتل، للممثل 
�لتليفزيوين دمييرتي ديات�شبنكو، 
طريقة  متثل  �شوًر�  �أر�شل  و�ل��ذي 
�ل�شابقة،  �شديقته  لأرن����ب  ق��ت��ل��ه 
�شيكون  م�����ش��ريه��ا  ب�����اأن  وه���دده���ا 

مماثاًل لذلك �لأرنب. 
وك���ان���ت �ل��ف��ت��اة ط��ل��ب��ت م���ن �ملمثل 
يف  �شريكها  يكون  و�أل  �لنف�شال، 
خارج  وج��وده��ا  فا�شتغل  �ل��غ��رف��ة، 
7 دي�شمرب، و�نتقم منها  �ملنزل يف 
بقتل �أرنبها �ملف�شل، وقام بت�شوير 
و�شلخ  ذب�����ح  م����ن  �خل�����ط�����و�ت  ك����ل 
�إر�شال  مع  ن�شفه،  وت��ن��اول  وطهي 
�لأخرى  تلو  �ل��و�ح��دة  �ل�شور  ك��ل 
�لبيت،  �إىل  ع��ادت  وعندما  �إليها.  
م�شريها  �إن  ديات�شينكو  لها  ق��ال 

�شيكون مماثاًل مل�شري �لأرنب.
يذكر �أن ديات�شينكو لعب دور زعيم 
ع�شابة رو�شي يف �جلزء �لر�بع من 
دور  ل��ه  ك��ان  كما   ، �لفو�شى  �أب��ن��اء 
�لكوميدي  �مل�شل�شل  يف  �آخر  �شرير 
قام  ك��م��ا   ،)Broke Girls  2(
بدور �شغري يف فيلم �إنديانا جونز 

ومملكة �جلمجمة �لكري�شتالية.

مايا ن�سري تك�سف 
�سر غيابها

ن�شري  م����اي����ا  �ل���ف���ن���ان���ة  ك�����ش��ف��ت 
�حلقيقي  �ل�������ش���ب���ب  جل���م���ه���وره���ا 
�ل�شاحة  ع��ن  �ل��ت��ام  �ختفائها  ور�ء 
�أنها  �أعلنت  حيث  م��وؤخ��ًر�؛  �لفنية 
حامل، لفتة �إىل �أن ميعاد ولدتها 

�قرتب.
و�أ����ش���اف���ت �ل��ف��ن��ان��ة �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة �أن 
و�أنها  ذك�������ًر�،  ���ش��ي��ك��ون  م���ول���وده���ا 

�ختارت له ��شم جوفاين .
ون�شرت مايا على �شفحتها مبوقع 
ت���وي���رت ����ش���ورة ل��ه��ا وه����ي حامل؛ 

حيث ظهرت ببطن كبرية.
و�نهالت عبار�ت �لتهنئة من جانب 
لها  �لذين متنو�  �لنجمة،  متابعي 
�ل�شالمة وكامل �ل�شعادة، معربين 
قريًبا  ع���ودت���ه���ا  يف  رغ��ب��ت��ه��م  ع���ن 

لل�شاحة �لغنائية.
لديها  �للبنانية  �ملغنية  �أن  ي��ذك��ر 
طفلة و�ح��دة تدعي ميكابيال من 
زوجها �ملخرج �مل�شري �إيهاب ملعي.

نان�سي عجرم تتاألق يف زي الأمريات 
خالل  من  و�أناقتها،  بجمالها  جمهورها  تبهر  �أن  عجرم  نان�شي  �لفنانة  ��شتطاعت 

ن�شرها �شورة جديدة يف �شفحتها �لر�شمية على موقع في�س بوك .
ف�شاتن  مع  يت�شابه  ر�ئعا  ف�شتانا  مرتدية  معجبيها  على  �للبنانية  �لنجمة  و�أطلت 
و�جلمال،  �جلاذبية  من  مزيد�  عليها  �أ�شفى  ما  وهو  �لأ�شطورية،  �لق�ش�س  �أم��ري�ت 

ف�شال عن �أن مالمح وجهها �لربئية، جعلتها �أكر تاألقا.
وكانت نان�شي قد �نتهت من ت�شوير �أغنيتها بكون جايي �أودعك ، ��شتعد�د�ً لطرحها 

على �لف�شائيات خالل �لأيام �لقليلة �ملقبلة.
من جانب �آخر، �أعلنت �لفنانة �للبنانية عن �إحيائها حفل �لكري�شما�س يف 

فندق �شمري�مي�س �إنرتكونتيننتال بالقاهرة، و�لذي من �ملقرر �إقامته 
يوم 25 دي�شمرب/كانون �لأول �جلاري.

�ألبوماتهم �لغنائية  ي�شتعد عدد من �ملغنن لطرح 
يف  )�لكري�شما�س(،  �مليالد  �أع��ي��اد  �حتفالت  خ��الل 
حماولة لإنعا�س �شوق �لكا�شيت، بعد فرتة �لركود 
�ل��ت��ي ���ش��ه��دت��ه��ا �ل�����ش��اح��ة �ل��غ��ن��ائ��ي��ة خ���الل �لفرتة 

�ملا�شية.
ومن �أبرز هوؤلء �ملغنن: حممد فوؤ�د، �لذي ي�شتعد 
لإ�شد�ر �ألبومه �لغنائي �جلديد من �شهر ر�جل ، 
و�لذي تعاون فيه مع كبار �ل�شعر�ء مثل هاين عبد 
�شعد  وليد  �مللحنن  وم��ن  طعيمة،  و�أم��ري  �لكرمي 
ور�مي جمال، و�أ�شند فوؤ�د ُمهمة �لتوزيع �ملو�شيقي 
ل��الأل��ب��وم ل��ل��م��وزع��ن خ��ال��د ع��ز و�أ���ش��ام��ة �لهندي، 
�أل��ب��وم��ه �جل��دي��د يف ��شتعادة  وي��ر�ه��ن ف����وؤ�د ع��ل��ى 
مكانته �لغنائية، بعد غيابه عن �ل�شاحة منذ طرح 

�آخر �ألبوماته بن �إيديك عام 2010.
ت�شجيل  �حلكيم من  ريهام عبد  �ملغنية  �نتهت  كما 
�ألبومها �جلديد، و�ل��ذي ي�شم ع�شر  �أغ��اين  جميع 
�أغنيات لكن مل ت�شتقر على عنو�نه، وتعاونت ريهام 
م��ع ع���دد م��ن �ل�����ش��ع��ر�ء م��ث��ل ب��ه��اء �ل��دي��ن حممد 

و�أحمد �شتا.
وت�شعى  يحيى،  وحممد  منري  وليد  �مللحنن  ومن 

ريهام �إىل �لتفاق مع �شركة �لإنتاج لختيار �أغنية 
كليب،  �لفيديو  طريقة  على  وت�شويرها  ُمنا�شبة 
ر�أ�س  و�حتفالت  �ألبومها  مع  بالتز�ُمن  وطرحها 

�ل�شنة.
كما �أعلنت �ملغنية �أ�شالة عن طرح �ألبومها �جلديد 
60 دقيقة حياة خالل �حتفالت �لكري�شما�س لهذ� 
�لعام، و�لذي تعاونت فيه مع كبار �ل�شعر�ء �أبرزهم 
�مللحنن حممد  وم��ن  �شتا،  و�أح��م��د  ع��ب��د�هلل  ن���ادر 
رحيم وحممود خيامي، و�لتوزيع �ملو�شيقي لأحمد 

�إبر�هيم ونادر حمدي.
�أعو�م  �شتة  غياب  بعد  �شعيد  �شمرية  �ملغنية  وتعود 
منذ طرح �ألبومها �ل�شابق �أيام حياتي عام 2008، 
�جلديد  �ألبومها  تفا�شيل  كافة  م��ن  �نتهت  حيث 
�لذي �شيتم طرحه خالل مو�شم ر�أ�س �ل�شنة، ومل 

يتبَق لها �شوى �ختيار ��شم �لألبوم.
�ألبومها �جلديد  �آم��ال ماهر ط��رح  �ملغنية  وق��ّررت 
خالل  �أغنية   12 ي�شم  �ل���ذي   ، ماتتعو�ش�س  �أي���ام 
�حتفالت �أعياد �مليالد، وتعاونت مع عدد كبري من 
تامر  �مللحنن  وم��ن  ع��ب��د�هلل،  ن��ادر  منهم  �ملوؤلفن 

عا�شور وخالد تاج �لدين.

جن�م ي�ستعدون لطرح األب�ماتهم يف راأ�س ال�سنة �سرعة بديهته تنقذه 
من امل�ت

�أظ���ه���ر م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و مت ���ش��ح��ب��ه من 
باأحد  �مل���ر�ق���ب���ة  ك����ام����ري�ت  ت�����ش��ج��ي��الت 
�لريا�س  �ل��ت��ج��اري��ة مب��دي��ن��ة  �مل��ج��م��ع��ات 
�شيارة جم�س كانت ت�شري ب�شرعة عالية 
و��شطدمت  �مل���ج���م���ع  م����و�ق����ف  د�خ������ل 

بال�شيار�ت �ملتوقفة.
�ملارة  ب��اأح��د  تطيح  �أن  �ل�����ش��ي��ارة  وك����ادت 
�لذي كان يجر معه عربة ت�شوق، �إل �أن 
ب�شرعة  �لبتعاد  �ألهمته  �لبديهة  �شرعة 
�شمع  بعدما  �لعربة  وت��رك  �ل�شيارة  عن 

�شوت �شيارة م�شرعة قادمة نحوه.
ويظهر يف �لفيديو �ملن�شور على يوتيوب 
�لقادمة  �ل�������ش���ي���ارة  �����ش���ط���د�م  حل���ظ���ة 
�ملقابلة  ب��ال�����ش��ي��ارة  �مل��ع��اك�����س  ب���الجت���اه 
بالو�جهتن  ج�شيمة  �أ����ش���ر�ر�ً  حم��دث��ة 

�لأماميتن لل�شيارتن. 


