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الطائرة اجلديدة تعزز مكانة االحتاد للطريان وريادتها العاملية
هوجن : مطار اأبوظبي الدويل ي�ستعد ال�ستقبال

 الطائرة العمالقة »اإيربا�ص A380« يف دي�سمرب املقبل
••  هامبورج-د. �رشيف البا�سل

الإمارات  لدولة  الوطني  الناقل  الحت��اد  ط��ران  ت�سعى  دائما  كعادتها 
العربية املتحدة للتميز �سمن خططها ال�سرتاتيجية التي تركز على 
تقدمي ارقى اخلدمات لعمالئها والريادة ،منذ انطالقة �سركة الحتاد 
للطران يوليو 2003، اتخذت ا�سرتاتيجية تطويرية وروؤية ذات اآفاق 
عاملية ت�ستهدف من ورائها حتويلها اإىل اأفخم واأف�سل الناقالت اجلوية 
ات�ستم  كما   ، بالفعل  واحللم  ال��روؤي��ة  حققت  وق��د  العامل  م�ستوى  على 
ال�سريع  بالنمو  للطران  الحت��اد  خلدمات  الت�ساعدي  البياين  اخلط 
والنتقال اإىل م�ساف اأعرق الناقات اجلوية بل والتفوق عليها ، وتفردت 
العامل يف تغير  الريادة على م�ستوى  باأنها �ساحبة  الحت��اد للطران 
مفهوم ال�سفر اجلوي ، واإدخال قيم اأخرى جلعت من ال�سفر على منت 
الحتاد للطران حلما مفعماً بالتجربة الفريدة التي تخلد يف الذاكرة 
نظرا للخدمات املذهلة والبيئة امللكية التي يحظى بها م�سافرو الحتاد 

حتى على الدرحات القت�سادية والعادية .        )التفا�سيل �ص19(

املقاتلتان الربيطانيتان تقلعان من قاعدة اأكروتري التابعة ل�سالح اجلو امللكي الربيطاين يف قرب�ص )رويرتز(

جيم�ص هوجن وفابري�ص بريجر خالل موؤمترهما ال�سحفي 

مقاتلتان بريطانيتان حتلقان فوق االأرا�ضي العراقية ا�ضتعدادا ل�ضرب التنظيم االرهابي 

تو�سيع الغارات الدولية على داع�ص يف �سوريا والعراق

•• لقد�س املحتلة-وكاالت:
الرئي�ص  كلمة  ا���س��رائ��ي��ل  ان��ت��ق��دت 
اأمام  عبا�ص  حممود  الفل�سطيني 
املتحدة  ل���الأمم  ال��ع��ام��ة  اجلمعية 
�سقف  بو�سع  فيها  ط��ال��ب  وال��ت��ي 

زمني لإنهاء الحتالل.
الإ�سرائيلي  وزير اخلارجية  وقال 
ت�سريحات  يف  ليربمان  اأفيغدور 
نقلتها الإذاعة الإ�سرائيلية العامة 
عبا�ص  اأعلنه  ما  اإن  ال�سبت،  ام�ص 
اأن يكون  ي��ري��د  اأن���ه ل  ي���دل ع��ل��ى 

�سريكا يف اتفاق �سالم.
وات�������ه�������م ل�����ي�����ربم�����ان ال����رئ����ي���������ص 
و�سفه  ما  مبمار�سة  الفل�سطيني 
والرتويج  ال�����س��ي��ا���س��ي  ب����الإره����اب 

لفرتاءات كاذبة حول اإ�سرائيل.
واأ�ساف اأنه لي�ص من باب ال�سدفة 
حركة  م���ع  ع��ب��ا���ص  ي��ت��ح��ال��ف  اأن 
يف  حما�ص  الإ�سالمية(  )املقاومة 

حكومة م�سرتكة.

با�سم  املتحدثة  قالت  جانبها  من 
جنيفر  الأم����رك����ي����ة  اخل���ارج���ي���ة 
ت�سمن  ع��ب��ا���ص  خ��ط��اب  اإن  ���س��اك��ي 
لالآمال  خميبة  مهينة  تو�سيفات 

وا�ستفزازية ومرفو�سة.
وك������ان ع���ب���ا����ص ق�����ال يف ك��ل��م��ت��ه يف 
الدورة ال�69 اأمام اجلمعية العامة 

ل���الأمم امل��ت��ح��دة ب��ن��ي��وي��ورك اأم�ص 
الفل�سطينية  ال��ق��ي��ادة  اإن  الأول، 
الأمن  جمل�ص  م��ن  ل��ق��رار  ت�سعى 
لإنهاء  زمنيا  �سقفا  ي�سع  ال��دويل 
الحتالل الإ�سرائيلي، وقيام دولة 
ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ع��ل��ى ك���ام���ل الأر������ص 
الفل�سطينية املحتلة عام 1967.

•• عوا�سم-وكاالت:

المركية  ال��دف��اع  وزارة  اك���دت 
المركي  اجل��ي�����ص  ان  ال�����س��ب��ت 
�سل�سلة  �سنت  ال��ت��ح��ال��ف  وق����وات 
جديدة من الغارات اجلوية �سد 
اهداف لتنظيم داع�ص يف �سوريا 

والعراق.
وق�����ال�����ت ال����ق����ي����ادة الم���رك���ي���ة 
ا�سابت  الهجمات  ان  الو�سطى 
�سبعة اهداف يف �سوريا من بينها 
املتطرف  للتنظيم  ت��اب��ع  م��ب��ن��ى 
معرب  عند  ع�سكريتني  وعربتني 
العرب  ع���ني  ب���ل���دة  يف  ح������دودي 

)كوباين( الكردية املحا�سرة.
التنظيم  ا���س��ت��ه��دف  ال��ع��راق  ويف 
جنوب  �سربات  بثالث  املتطرف 

غرب اربيل.
و���س��ن ال��ت��ح��ال��ف ال����دويل غارات 
داع�ص  ل��ت��ن��ظ��ي��م  م����واق����ع  ع���ل���ى 
�سوريا.  و����س���ط  ح��م�����ص  ب���ري���ف 
مناطق  ال���ق�������س���ف  وا����س���ت���ه���دف 
والهلبة،  وال���ده���ل���و����ص  احل���م���اد 
بادية  يف  تقع  مناطق  وجميعها 
وزارة  اأع����ل����ن����ت  وق������د  ح���م�������ص. 
)البنتاغون(  الأمركية  الدفاع 
داع�ص  ل��ت��ن��ظ��ي��م  ال��ت�����س��دي  اأن 

يتطلب م�ساركة ما بني 12 األفا 
املعار�سة  الفا من مقاتلي  و15 

ال�سورية.
وق������د اأغ����������ارت ط�����ائ�����رات ق����وات 
لتنظيم  م��ق��رات  على  التحالف 
داع يف الرقة وريفها �سمال �سرق 
بريف  منبج  مدينة  ويف  ال��ب��الد 
حلب. وا�ستهدفت الغارات موقع 
طالئع البعث اخلا�سع ل�سيطرة 
اجلنوبية  اجل���ه���ة  يف  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
كان  اإن  ُيعلم  ومل  ال��رق��ة،  ملدينة 
قتلى  �سقوط  يف  الق�سف  ت�سبب 
تعتيم  ظل  يف  التنظيم  ب�سفوف 
اإعالمي �سديد يفر�سه التنظيم 

على خ�سائره.
اجلديدة  ال���غ���ارات  وا���س��ت��ه��دف��ت 
ري���ف احل�سكة  م��وق��ع��ا يف  اأي�����س��ا 
امليلبية.  ف��وج  ا���س��م  عليه  يطلق 
التحالف  ط����ائ����رات  ���س��ن��ت  ك��م��ا 
غ���ارات ج��وي��ة على مواقع  اأرب���ع 
للتنظيم يف مدينة امليادين بدير 
الزور التي ي�سيطر التنظيم على 

معظم اأنحائها.
يف غ�سون ذلك قال وزير الدفاع 
اإن  ت�������س���اك ه���ي���غ���ل  الأم������رك������ي 
لن  داع�����ص  تنظيم  على  الق�ساء 

يتم بالغارات اجلوية وحدها.

م��وؤمت��ر �سحفي  هيغل يف  وق���ال 
م�سرتك مع رئي�ص هيئة الأركان 
امل�����س��رتك��ة اجلرنال  الأم��رك��ي��ة 
وزارة  مب��ق��ر  دمي��ب�����س��ي  م���ارت���ن 
الدفاع “البنتاغون”، اإن النظام 
ال�سوري غر مدعو للم�ساركة يف 

 5000 ع��دد  اأن  م��وؤك��دا  �سوريا، 
ل يكفي لتحقيق هذا الغر�ص.

الغارات  اأن  اإىل  دميب�سي  واأ���س��ار 
الوليات  ت�سنها  ال��ت��ي  اجل��وي��ة 
مقاتلي  �سد  وحلفاوؤها  املتحدة 
اأعاقت  �سوريا  يف  الدولة  تنظيم 

التحالف الدويل �سد التنظيم .
من جهته، قال دميب�سي اإن هناك 
حاجة اإىل ما بني 12 األفا و15 
املعار�سة  قوات  األفا من مقاتلي 
التي  املناطق  ل�ستعادة  ال�سورية 
�سرق  يف  التنظيم  عليها  �سيطر 

وال�سيطرة  ال����ق����ي����ادة  م����راك����ز 
وخطوط الإمداد للتنظيم.

الدفاع  وزارة  ق���ال���ت  ذل����ك  اىل 
مقاتلتني  اإن  ال����ربي����ط����ان����ي����ة 
اأجواء  يف  حتلقان  بريطانيتني 
ال��ع��راق وع��ل��ى ا���س��ت��ع��داد ل�سرب 
اأول  ال�����س��ب��ت يف  ام�������ص  اأه�������داف 
�سرح  اأن  م���ن���ذ  ل���ه���م���ا  م���ه���م���ة 
بتوجيه  ال���ربي���ط���اين  ال����ربمل����ان 
���س��رب��ات ���س��د م��ت�����س��ددي تنظيم 

داع�ص الرهابي.
وق������ال ����س���اه���د م����ن روي��������رتز يف 
التابعة  اأك�������روت�������ري  ق�����اع�����دة 
الربيطاين  امللكي  اجل��و  ل�سالح 
اأقلعتا  مقاتلتني  اإن  ق��رب���ص  يف 
م���ن ال��ق��اع��دة ال�����س��اع��ة 0725 
بعد  وتلتهما  جرينت�ص  بتوقيت 
التزود  لع������ادة  ط���ائ���رة  دق���ائ���ق 

بالوقود.
وقال متحدث با�سم وزارة الدفاع 
ميكننا اأن نوؤكد انه بعد املوافقة 
الربملانية اأم�ص توا�سل املقاتالت 
اجلوي  لل�سالح  التابعة  تورنادو 
العراق  ف����وق  ال��ت��ح��ل��ي��ق  امل��ل��ك��ي 
يف  ب���دور  للقيام  الآن  وم�ستعدة 
ال��ه��ج��وم ع��ن��دم��ا ي��ج��ري حتديد 

الأهداف املنا�سبة.

مواقــيت ال�صالة
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درهم  مليون   14.6 تقدم  االإمارات 
للنازحني ال�سوريني يف االأردن والعراق  

•• اأبوظبي-وام: 
والتعاون  التنمية  وزارة  وق��ع��ت 
اللجنة  م��ع  ات��ف��اق��ي��ت��ني  ال����دويل 
ال�����دول�����ي�����ة ل����الإغ����اث��������������ة ت���ق���دم 
مبلغ  الإم����ارات  دول��ة  مبوجبهما 
لتوفر  دره����م  م��ل��ي��ون   14.6
لالجئني  ال�����س��ح��ي��ة  ال����رع����اي����ة 
وتوفر  الأردن  يف  ال�������س���وري���ني 
التعليم لالأطفال وفر�ص  فر�ص 
الالجئني  م���ن  ل��ل�����س��ب��اب  ال��ع��م��ل 
كرد�ستان  اإق��ل��ي��م  يف  ال�����س��وري��ني 

العراق.
)التفا�سيل �ص2(

موؤ�س�سة خليفة لالأعمال االإن�سانية تتكفل برتحيل
 121 �سجينا اىل بلدانهم مبنا�سبة عيد االأ�سحى املبارك

•• اأبوظبي -وام:
بنفقات  الإن�سانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  موؤ�س�سة  تكفلت 
فرتة  ق�سوا  الذين  من  اجلن�سيات  خمتلف  من  �سجينا   121 ترحيل 
املوؤ�س�سات الإ�سالحية والعقابية و�سدر قرار ق�سائي  حمكومياتهم يف 
باإبعادهم اىل خارج الدولة وغر قادرين على تاأمني تذاكر �سفر للعودة 

اإىل اأوطانهم.
بالتعاون  الإن�سانية  واأ�ساد م�سدر م�سوؤول يف موؤ�س�سة خليفة لالأعمال 
الدائم بني املوؤ�س�سة ووزارة الداخلية مل�ساعدة هذه ال�سريحة من النا�ص 
املحتاجة من خالل تكفل املوؤ�س�سة ب�سراء تذاكر �سفر للم�ساجني الذين 

�سدرت بحقهم اأحكام يف ق�سايا خمتلفة وقرارات ق�سائية باإبعادهم.
اإىل  الذين ينتمون  امل�ساجني  الدفعة من  اإن ترحيل هذه  امل�سدر  وقال 
الأ����س���ح���ى.         )التفا�سيل  ت��اأت��ي مبنا�سبة عيد  جن�سيات ع��دة دول 

نواز �سريف

فل�سطيني ينظر بح�سرة على منزله الذي دمر خالل العدوان الخر على غزة

احد عنا�سر املتمردين احلوثيني يقف عند نقطة تفتي�ص يف العا�سمة �سنعاء  )رويرتز(

•• �سنعاء-وكاالت:

اندلعت مواجهات بني املتمردين 
احلكومية  وال���ق���وات  احل��وث��ي��ني 
الرئا�سي  الق�سر  ق��رب  اليمنية 
متركز  حيث  العا�سمة  جنوب  يف 

املتمردون باعداد كبرة ال�سبت.
امل���واج���ه���ات بعدما  ه����ذه  وب������داأت 
من  م�سلحة  جمموعات  هاجمت 
جماعة احلوثي فجر ام�ص ال�سبت 
منزل رئي�ص جهاز الأمن القومي 
يف ح���دة ال��واق��ع��ة ج��ن��وب��ي غربي 
لإطالق  تبادل  وجرحى  �سنعاء. 
اأدى  مما  املنزل  حرا�ص  مع  النار 
احلوثيني  م���ن  ق��ت��ي��ل  ل�����س��ق��وط 

وجرحى بني اجلانبني.
وي��اأت��ي احل���ادث ال���ذي وق��ع فجر 
اإطار الفو�سى التي تعم  ام�ص يف 
امللي�سيات  انت�سار  م��ع  العا�سمة 
الدولة  لأج���ه���زة  ك���ام���ل  وغ���ي���اب 

والأمن وال�سرطة.
حاولت  ال���واق���ع���ة  ت��ف��ا���س��ي��ل  ويف 
دورية جلماعة احلوثي املرور من 
ح��اج��ز ق���رب م��ن��زل رئ��ي�����ص جهاز 
الأحمدي  ع��ل��ي  ال��ق��وم��ي  الأم����ن 
وا�ستبكوا  احل����را�����ص  ف��م��ن��ع��ه��م 
عن�سر  مل��ق��ت��ل  اأدى  مم���ا  م��ع��ه��م 

اإط��الق �سراح  مع احلوثيني على 
معتقلني  اجلماعة  م��ن  متهمني 
بتهمة التورط يف حماولة تهريب 
اأ�سلحة اإيرانية قبل نحو عامني، 
اآخرين  م��ع��ت��ق��ل��ني  اإىل  اإ����س���اف���ة 
جت�س�ص  ق�������س���اي���ا  يف  م���ت���ه���م���ني 

ل�سالح اإيران.
ا�ستخباراتية  م�سادر  ك�سفت  كما 
امل�سادر  ال��ي��م��ن��ي��ة  ال��ع��ا���س��م��ة  يف 
وا�سلوا  ال���ذي���ن  احل���وث���ي���ني،  اإن 
ح����م����الت م���داه���م���ات���ه���م مل���ن���ازل 
وا�ستولوا  وال����وزراء  ال�سيا�سيني 
ا�ستخباراتية مهمة”  وثائق  على 

بح�سب وكالة الأنباء الأملانية.
عنا�سر  اأن  امل�������س���ادر  واأ����س���اف���ت 
الإيراين  الثوري  للحر�ص  تابعة 
بتدريب  تقوم  كانت  اهلل  وحل��زب 
اليمن  �سمال  يف  احلوثي  جماعة 
اأجندتها  تنفيذ  على  مل�ساعدتها 
ال�������س���ي���ا����س���ي���ة وال���ع�������س���ك���ري���ة يف 

العا�سمة.
وتواترت عن اأن احلوثيني فر�سوا 
خطباء تابعني لهم لتالوة خطبة 
مما  �سنعاء،  م�ساجد  يف  اجلمعة 
واعتربوه  املواطنني  ا�ستياء  اأث��ار 
حم���اول���ة م���ن اجل��م��اع��ة لفر�ص 

اأفكارها املذهبية على النا�ص.

احلوثيون يهاجمون منزل رئي�س جهاز االأمن القومي

ا�ستباكات قرب الق�سر الرئا�سي يف �سنعاء

•• ا�سالم اباد -وام: 
م�سرعه  واح�������د  ���س��خ�����ص  ل���ق���ي 
جراء  ام�ص  اخ���رون   10 وا�سيب 
بلدة  يف  ن��ا���س��ف��ة  ع���ب���وة  ان���ف���ج���ار 
جنوب  بلو�س�ستان  باقليم  �سيبي 
ال�سرطة  واأف��ادت   . باك�ستان  غرب 
املحلية ان النفجار كان ي�ستهدف 
وان  احل��دود  حر�ص  لقوات  قافلة 
اأولية  معلومات  بح�سب  خمربني 
دراجة  ع��ل��ى  نا�سفة  ع��ب��وة  زرع����وا 
ال�سارع  ج��ان��ب  واق��ف��ة على  ن��اري��ة 
عن  بالتحكم  تفجرها  مت  حيث 
لكن  مادية  ا�سرارا  واحدثت  بعد 
القافلة مرت قبل وقوع النفجار.

اأم����رت حماكم  ت��ط��ور ج��دي��د  ويف 
ق�سية  ثالث  بت�سجيل  باك�ستانية 
�سريف  ن���واز  ال����وزراء  رئي�ص  �سد 
وع���دد م��ن ال����وزراء وك��ب��ار �سابط 
ال�����س��رط��ة ب���دع���وى ت���ورط���ه���م يف 
النا�سطني  م����ن  ث����الث����ة  م���ق���ت���ل 

رئي�ص اإقليم كتالونيا يقرر اإجراء 
ا�ستفتاء لال�ستقالل عن ا�سبانيا

•• مدريد-اأ.ف.ب:
ا�ستفتاء  تنظيم  ال�سبت،  ام�ص  م��ا���ص،  ارت���ور  كتالونيا  اإقليم  رئي�ص  ق��رر 
ا�سبانيا،  يف  الغنية  املنطقة  ه��ذه  ا�ستقالل  ح��ول  نوفمرب  من  التا�سع  يف 

متحديا بذلك �سراحة حكومة مدريد التي تريد منع هذا القرتاع.
واأكدت احلكومة ال�سبانية، ال�سبت ب�سكل قاطع، اأن ال�ستفتاء لن يجري. 
وقالت نائبة رئي�ص احلكومة �سوريا �ساين�ص دي �سانتا ماريا لل�سحافيني 

هذا ال�ستفتاء لن يجري لأنه خمالف للد�ستور.
واأ�سافت ال�سبان جميعهم يقررون ما هي ا�سبانيا وكيفية تنظيمها وما 

من اأحد فوق الإرادة ال�سيادية ل�سعب ا�سبانيا.
اإج��راءات الطعن  اإن احلكومة با�سرت على الفور  وقالت دي �سانتا ماريا 
اإىل  تلقائيا  �سيوؤدي  اإن��ه  قالت  وال��ذي  الد�ستورية،  املحكمة  اأم��ام  بالقرار 
هذا  عليه  الت�سويت  ومت  اأق��ره  ال��ذي  الكتالوين  وال��ق��رار  املر�سوم  تعليق 
كتالونيا  رئي�ص حكومة  اإزاء مبادرة  باأ�سف عميق  ن�سعر  الأ�سبوع. وقالت 
اأنها خاطئة: فهي تق�سم املجتمع الكتالوين وتق�سم الكتالونيني  ونعترب 

وتبعدهم عن اأوروبا.
عن  ق��رار  ���س��دور  بعد  ال�ستفتاء  تنظيم  على  كتالونيا  اأ���س��رت  ح��ال  ويف 
املحكمة الد�ستورية، فاإنها �ستكون قد خرجت على القانون، ولكن ارتور 
ما�ص وع��د ب��اأن��ه ل��ن يفعل ذل��ك. وق��ال ال��زع��ي��م، ال��ذي م��ا انفك يطالب 
احلكومة والربملان ال�سبانيني بال�سماح بهذا ال�ستفتاء كما �سمحت لندن 
كتالونيا  اإن  �سبتمرب،   18 يف  ا�سكتلندا  ا�ستقالل  حول  ا�ستفتاء  بتنظيم 

تريد التعبر عن راأيها وتريد اأن يتم ال�ستماع لها وتريد اأن ت�سوت.

اغ�سط�ص   30 يف  ال�����س��ي��ا���س��ي��ني 
ا����س���الم اباد  ب��ال��ع��ا���س��م��ة  امل��ا���س��ي 
التي  الدعوى  عري�ستي  يف  وج��اء 
تقدم بها كل من حمامي حركتي 
الن�������س���اف وع���وام���ي حت���ري���ك ان 
مع  ال��ع��ن��ف  ا�ستخدمت  ال�����س��رط��ة 
ان�سار احلركتني املعت�سمني امام 
مقار الربملان واملحكمة الحتادية 

مطاطية  ر����س���ا����س���ات  واط���ل���ق���ت 
وقنابل غازية منتهية ال�سالحية 
مم����ا اأ����س���ف���ر ع����ن ا����س���اب���ة 500 
من  اللف  وي��ع��ت�����س��م  ب����ج����روح. 
يوما   45 منذ  احلركتني  ان�سار 
باحلمراء  تعرف  التي  املنطقة  يف 
رئي�ص  ب���ا����س���ت���ق���ال���ة  ل��ل��م��ط��ال��ب��ة 
الوزراء نواز �سريف احتجاجا على 
تزوير انتخابات عام 2013 التي 
ال�سالمية  الرابطة  ح��زب  مكنت 
ال����ذي ي��ت��زع��م��ه ن����واز ���س��ري��ف من 
اأمرت  ان  و�سبق   . ال�سلطة  ت��ويل 
حمكمة مدنية يف لهوربالبنجاب 
بت�سجيل ق�سية �سد رئي�ص الوزراء 
ورئ��ي�����ص ح��ك��وم��ة ال��ب��ن��ج��اب و11 
م�سوؤول بينهم وزراء ب�ساأن مقتل 
ان�سارعوامي  م��ن  �سخ�سا   17
ايدي  على  اخ��ري��ن   90 وا���س��اب��ة 
تظاهرهم  اأثناء  البنجاب  �سرطة 
التابع  ال��ق��ران  منهاج  مركز  ام��ام 

للحركة يف يونيو املا�سي.

م���ن احل��وث��ي��ني وج����رح اآخ����ر من 
احلرا�ص، تلت ذلك تعزيزات من 
اجلانبني حيث اندلعت ا�ستباكات 
تتدخل  اأن  ق��ب��ل  اأوق��ع��ت ج��رح��ى 
و�����س����اط����ات ل���ت���ن���ه���ي امل����واج����ه����ات 

وتن�سحب التعزيزات.
احلادثة  ارت����ب����اط  وب��خ�����س��و���ص 

القومي  الأم��ن  جهاز  مع  باتفاق 
م���ن جماعة  م��ت��ه��م��ني  لإط������الق 
م�سادر  ا����س���ت���ب���ع���دت  احل�����وث�����ي 
اإعالمية ذلك وقالت اإن ما حدث 
تفاهم،  ب�سوء  احلوثيون  و�سفه 
اجلماعة  اأن  اإىل  اأ����س���ارت  لكنها 
الأمن  اقتحمت مقر جهاز  كانت 

ال�سغط حيث  اإط���ار  ال��ق��وم��ي يف 
مت الإف������راج ع���ن ع��ن�����س��ري��ن من 
احلر�ص الثوري الإيراين يف حني 
ت�سعة متهمني  ع��ن  الإف����راج  ب���داأ 

اآخرين.
وك����ان م�����س��در ح��ك��وم��ي ق���د قال 
اتفق  ال��ق��وم��ي  الأم����ن  ج��ه��از  اإن 

مقتل واإ�ضابة 11 �ضخ�ضا بانفجار يف باك�ضتان

حماكم باك�ستانية تاأمر بت�سجيل ق�سية قتل �سد نواز �سريف

ا�سرائيل تهاجم مطالب عبا�ص باإنهاء االحتالل

الب�سري: لن ن�سمح ب�سيناريو �سنعاء يف اخلرطوم
•• اخلرطوم-اأ ف ب:

اعلن الرئي�ص ال�سوداين عمر الب�سر ام�ص انه لن ي�سمح ان يحدث يف 
اخلرطوم ما حدث يف العا�سمة اليمنية حيث �سيطر املتمردون احلوثيون 
على �سنعاء قبل ا�سبوع. وكان الب�سر يقارن بني احلوار الذي جرى بني 
الفرقاء اليمنيني ومل يثمر، والدعوة التي �سدرت منه يف كانون الثاين 
يناير املا�سي للحوار بني الفرقاء ال�سودانيني مبن فيهم حملة ال�سالح 

لنهاء النزاعات التي ي�سهدها ال�سودان.
وقال الب�سر خالل اجتماع لع�ساء حزبه، املوؤمتر الوطني، يف اول ظهور 
له يف لقاء عام عقب جراحة يف مف�سل الركبة قبل �سهرين، �سنوا�سل 
احلوار الوطني ولكن احلرية ل تعنى الفو�سى التي و�سل اليها اإخوتنا 
يف اليمن حيث ا�ستمر احلوار هناك لعام كامل ولكن ا�ستغله الخرون 
ان  واحل���وار  باحلريات  يطالبون  ملن  ونقول   .. الن  ح��دث  ملا  للو�سول 
ان يحدث يف  ن�سمح  ول��ن  توجد حرية مطلقة  ول  �سقوف  لها  احلرية 

اخلرطوم ما حدث يف �سنعاء.

تلقي  ال�سعودية  االأمن  قوات 
مطلوب  اإرهابي  على  القب�ص 

•• الريا�س-وام:
اأع���ل���ن امل��ت��ح��دث الأم���ن���ي ل�����وزارة 
الداخلية ال�سعودية اللواء من�سور 
الأمنية  اأن اجلهات  ام�ص  الرتكي 
املخت�سة القت القب�ص اأم�ص الول 
الأمنية  ل��ل��ج��ه��ات  امل��ط��ل��وب  ع��ل��ى 
القديحي.  حم���م���د  ع���ل���ي  ب���ا����س���م 
وق����ال ال��رتك��ي يف ب��ي��ان ام�����ص اإن 
القديحي متورط بتزعم عدد من 
اجلرائم الإرهابية التي ا�ستهدفت 
املواطنني واملقيمني ورجال الأمن 
العوامية  ببلدة  النارية  بالأ�سلحة 

يف املنطقة ال�سرقية.
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اأخبـار الإمـارات

�سيف بن زايد ي�سهد توقيع اتفاقية بني وزارة الداخلية و مبادلة يف املجاالت الطبية

االإمارات تقدم 14.6 مليون درهم للنازحني ال�سوريني يف االأردن والعراق

هيئة االمارات للهوية تعفي فئات جديدة من ر�سوم اخلدمات االإ�سافية والتاأخري 

•• اأبوظبي-وام: 

اأك����د ال��ف��ري��ق ���س��م��و ال�����س��ي��خ �سيف 
ن��ائ��ب رئي�ص  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 
الداخلية  وزي���ر  ال�����وزراء  جمل�ص 
جميع  بني  ال�سراكة  تعزيز  اأهمية 
ال���ق���ط���اع���ات امل��ع��ن��ي��ة يف ال���دول���ة 
تطوير  يف  ال���ت���ع���اون  خ����الل  م���ن 
اخل�����دم�����ات وا����س���ت���ث���م���ار ذل������ك يف 
م��ن��ف��ع��ة اأف�������راد امل��ج��ت��م��ع . وك���ان 
الوزراء  رئي�ص جمل�ص  نائب  �سمو 
���س��ه��د يف مبنى  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي�����ر 
اأبوظبي  ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة 
املبارك  خليفة  خ��ل��دون  وبح�سور 
للمجموعة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص 
املبادلة  ب�����س��رك��ة  امل��ن��ت��دب  ال��ع�����س��و 
للتنمية توقيع اتفاقية تعاون بني 
للرعاية  ومبادلة  الداخلية  وزارة 
املبادلة  ل�سركة  التابعة  ال�سحية 
للتنمية مبادلة يف املجالت الطبية 
املعلومات  وت����ب����ادل  وال���ع���الج���ي���ة 
املن�ساآت  وت����ط����وي����ر  واخل����������ربات 

نائب  ال�سام�سي  ���س��امل  وال��ع��م��ي��د 
م���دي���ر ع�����ام امل���ال���ي���ة واخل����دم����ات 
�سعود  والعقيد  اأب��وظ��ب��ي  ب�سرطة 
مكتب  �سكرتارية  مدير  ال�ساعدي 
جا�سم  وال���ع���ق���ي���د  ال����وزي����ر  ���س��م��و 
اخلدمات  اإدارة  م��دي��ر  الطنيجي 
واعترب  اأبوظبي.  ب�سرطة  الطبية 
ال�سعفار  ع��ب��داهلل  ���س��ي��ف  ال��ف��ري��ق 
التفاقية  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وك��ي��ل 
التعاون  جم����ال  يف  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة 
للرعاية  م����ب����ادل����ة  م����ع  ال���ط���ب���ي 
ال�سحية خلدمة منت�سبي الوزارة 
وعائالتهم على نحو يج�سد روؤية 
القيادة ال�سرطية يف تقدمي اأف�سل 
والعالجية  ال��ط��ب��ي��ة  اخل����دم����ات 
ه���ذا  اأن  م�����س��ي��ف��ا  وت����ط����وي����ره����ا 
التعاون يفتح اآفاقا اأو�سع يف تبادل 
الطرفني للمنافع وال�ستفادة من 
واأكد   . لديهما  املتاحة  الإمكانات 
ب�سرطة  ال��ط��ب��ي��ة  اخل����دم����ات  اأن 
التعاون الطبي مع  اأبوظبي تويل 
القطاعني  يف  الطبية  املوؤ�س�سات 

والرتقاء  واخل�����ربات  امل��ع��ل��وم��ات 
مبهاراتهم املهنية يف املجال الطبي 
�سمن اإطار من التعاون وال�سراكة 
. ومبوجب التفاقية تتيح مبادلة 
ل���ل���رع���اي���ة ال�������س���ح���ي���ة ل���الأط���ب���اء 
من  اأبوظبي  �سرطة  يف  العاملني 
عالج  واخت�سا�سيني  ا�ست�ساريني 
الداخلية  وزارة  منت�سبي  مر�سى 
هيلث  م�ست�سفى  يف  وع��ائ��الت��ه��م 
ب��وي��ن��ت ال����واق����ع يف م��دي��ن��ة زاي���د 
التدخالت  واإج�������راء  ال��ري��ا���س��ي��ة 
العمليات  غ�����رف  يف  اجل���راح���ي���ة 
املجهزة بكافة التجهيزات الطبية 
ت��ت��اب��ع هيلث  ك��م��ا  امل�����س��ت�����س��ف��ى  يف 
الطبيعي  العالج  اإج��راءات  بوينت 
واإعادة التاأهيل والتقييم. وبح�سب 
العا�سمة  م��رك��ز  ي��وف��ر  التفاقية 
وزارة  ملنت�سبي  ال�سحي  للفح�ص 
خدمة  وع���ائ���الت���ه���م  ال���داخ���ل���ي���ة 
من  امل��ع��ت��م��دة  الطبية  ال��ف��ح��و���ص 
للح�سول  اأبوظبي  ال�سحة  هيئة 
الإق����ام����ة وتكون  ت���اأ����س���رات  ع��ل��ى 

وزارة  منت�سبي  وع���الج  ال�سحية 
وع��ائ��الت��ه��م يف مرافق  ال��داخ��ل��ي��ة 
الرعاية ال�سحية التابعة ل� مبادلة 
�سموه  ..معربا  ال�سحية  للرعاية 
ال�سراكة  تكون هذه  ب��اأن  اأمله  عن 
املوؤ�س�سات  ب���ه  حت���ت���ذي  من���وذج���ا 
.. وثمن جهود مبادلة  احلكومية 
تقدمي  على  وحر�سها  التنمية  يف 
التفاقية  وقع   . اخلدمات  اأف�سل 
�سيف  الفريق  الداخلية  وزارة  عن 
ع��ب��داهلل ال�����س��ع��ف��ار وك��ي��ل ال����وزارة 
ال�سحية  ل��ل��رع��اي��ة  م��ب��ادل��ة  وع���ن 
نائب  امل�����ه�����ري  امل�����ق�����رب  ول����ي����د 
للمجموعة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص 
للقطاعات  التنفيذي  وال��رئ��ي�����ص 
توقيع  ح�سر  مبادلة.  يف  النا�سئة 
نا�سر  ال��دك��ت��ور  ال��ل��واء  التفاقية 
العام  الأم��ني  النعيمي  خلريباين 
جمل�ص  رئي�ص  ن��ائ��ب  �سمو  ملكتب 
والعميد  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء 
عام  مدير  الظاهري  خلفان  علي 
اأبوظبي  ل�سرطة  ال��ق��ي��ادة  ���س��وؤون 

ال����ع����ام واخل����ا�����ص اأه���م���ي���ة كربى 
م�ستويات  اأع���ل���ى  اإىل  ل��ل��و���س��ول 
التقدم يف جمال الرعاية ال�سحية 
اخلدمات  وتطور  بتميز  ..م�سيدا 
تقدمها  التي  والعالجية  الطبية 
الطبية  ل�  التابعة  الطبية  املن�ساآت 
ال��ق��اب�����س��ة ..واأع������رب ع��ن اأم��ل��ه يف 
زيادة حجم التعاون بني اجلانبني. 
املبارك  خ��ل��ي��ف��ة  خ���ل���دون  ورح�����ب 
للمجموعة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص 
املبادلة  �سركة  يف  املنتدب  الع�سو 
..معرباعن  بالتفاقية  للتنمية 
للتنمية  املبادلة  �سركة  يف  �سروره 
لإبرام هذه التفاقية التي �ستعزز 
�سركائنا يف  الوثيقة مع  عالقاتنا 
منت�سبي  �سيمكن  مم��ا  احل��ك��وم��ة 
وع��ائ��الت��ه��م من  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
خ����دم����ات طبية  ع���ل���ى  احل�������س���ول 
هذه  �ستوفر  كما  امل�ستوى  عاملية 
للكادر  ج��دي��دة  فر�سة  التفاقية 
الداخلية  وزارة  يف  العامل  الطبي 
و مبادلة للرعاية ال�سحية لتبادل 

•• اأبوظبي-وام: 

والتعاون  ال��ت��ن��م��ي��ة  وزارة  وق���ع���ت 
اللجنة  م����ع  ات��ف��اق��ي��ت��ني  ال�������دويل 
مبوجبهما  تقدم  لالإغاثة  الدولية 
 14.6 م���ب���ل���غ  الإم��������������ارات  دول��������ة 
الرعاية  ل���ت���وف���ر  دره������م  م���ل���ي���ون 
ال�����س��ح��ي��ة ل��الج��ئ��ني ال�����س��وري��ني يف 
التعليم  ف���ر����ص  وت���وف���ر  الأردن 
لل�سباب  العمل  وف��ر���ص  ل��الأط��ف��ال 
اإقليم  يف  ال�سوريني  الالجئني  من 

كرد�ستان العراق.
اإطار  يف  التفاقيتني  توقيع  ي��اأت��ي 
ال��ت��ع��ه��د ال���ذي اأع��ل��ن��ه ال��ف��ري��ق اأول 
���س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د اآل 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
بتقدمي دولة الإم��ارات مبلغ 300 
مليون دولر اأمريكي خالل موؤمتر 

للدولة  الإن�����س��اين  ال��ن��ه��ج  ذل���ك  اأن 
الإن�سانية  ال�ستجابة  اإطار  يف  ياأتي 
ال�سورية  الأزم��ة  لتداعيات  الفاعلة 
تنفيذا لتوجيهات القيادة الر�سيدة 
ال�سمو  ���س��اح��ب  يف  ممثلة  ل��ل��دول��ة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
و�ساحب  اهلل  الدولة حفظه  رئي�ص 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  نائب  مكتوم 
جم��ل�����ص ال������وزراء ح��اك��م دب���ي رعاه 
اهلل ودعم ورعاية الفريق اأول �سمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل 
واملتابعة  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 
بن  من�سور  ال�سيخ  ل�سمو  احلثيثة 
نائب رئي�ص جمل�ص  اآل نهيان  زايد 

الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة.
و���س��ت��ق��دم دول����ة الإم������ارات مبوجب 
التفاقية الأوىل مبلغ 7.3 مليون 

من خالل حت�سني املرافق التعليمية 
والعمل  الدرا�سية  الفرتات  وزي��ادة 
من  التعليم  م�ستوى  حت�سني  على 
للمعلمني  امل��ه��ن��ي  ال��ت��ط��وي��ر  خ���الل 
التعليمية  امل��م��ار���س��ات  على  واملبني 

وتعزيز ال�ستفادة للطالب.
حت�سني  اإىل  امل�����س��روع  ي��ه��دف  ك��م��ا 
الدخل واملدخرات لل�سباب املهم�سني 

وتعزيز احرتام الذات.
اآلف  �ستة  امل�ستفيدين  ع��دد  ويبلغ 
يف  ال�سوريني  الالجئني  من  طالب 
اإقليم  حمافظتي ده��وك واأرب��ي��ل يف 
ديفيد  وق�����ال  ال����ع����راق.  ك��رد���س��ت��ان 
ميليباند الرئي�ص التنفيذي للجنة 
اأن��ه يف ظل حجم  الدولية لالإغاثة 
الناجم  وال��ب��وؤ���ص  اليومية  امل��ع��ان��اة 
�سوريا  يف  القائمة  ال�سراعات  ع��ن 
النظام  جت���ه���د  وال����ت����ي  وال�����ع�����راق 
له  ي�����س��ب��ق  ح���د مل  اإىل  الإن�������س���اين 

لالجئني  للمانحني  الأول  الكويت 
ال�سوريني.

والتعاون  ال��ت��ن��م��ي��ة  وزارة  وق���ال���ت 
ال����دويل ال��ي��وم اإن����ه مت ت��وق��ي��ع كال 
امل�ساركة  هام�ص  على  التفاقيتني 
�سمن وفد الدولة يف الدورة ال�� 69 
لجتماعات اجلمعية العامة لالأمم 

املتحدة يف نيويورك.
القحطاين  ه������زاع  ����س���ع���ادة  وق������ال 
والتعاون  ال��ت��ن��م��ي��ة  وزارة  وك���ي���ل 
التفاقيتني  توقيع  خ��الل  ال���دويل 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  ان 
الحتياجات  ت��وف��ر  اأه��م��ي��ة  ت���درك 
كالرعاية  ل���ل���ح���ي���اة  الأ����س���ا����س���ي���ة 
وفر�ص  التعليم  وت��وف��ر  ال�سحية 
ال��ع��م��ل ل��ل��م��ت��اأث��ري��ن م���ن الأزم�����ات 
الالجئني  وب���الأخ�������ص  الإن�����س��ان��ي��ة 
الذين �سردوا عن اأوطانهم وفقدوا 
امل������اأوى و���س��ب��ل ال���رع���اي���ة ..م���وؤك���دا 

ال�سحية  ال��رع��اي��ة  ل��ت��وف��ر  دره����م 
الأردن يف  ال�����س��وري��ني يف  ل��الج��ئ��ني 
اإرب��د واملفرق يف  كل من حمافظتي 
الوفيات  ع��دد  تقليل  بهدف  الأردن 
والأف��������������راد امل����ر�����س����ى م�����ن خ����الل 
ال�سحية  ال��رع��اي��ة  على  ح�سولهم 
عدد  ويبلغ  عالية.  بجودة  الالزمة 
التفاقية  ت��ل��ك  م���ن  امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن 
األ��ف لج��ئ ���س��وري منهم   80 نحو 
طفل  األ��ف   24 و  ام��راأة  األ��ف   36
�سبتمرب  نهاية  امل�����س��روع  و�سينتهي 

عام 2015.
و�����س����ت����ق����دم الإم�����������������ارات مب���وج���ب 
 7.3 ال���ث���ان���ي���ة م���ب���ل���غ  الت���ف���اق���ي���ة 
مليون درهم لتوفر فر�ص التعليم 
لل�سباب  العمل  وف��ر���ص  ل��الأط��ف��ال 
اإقليم  يف  ال�سوريني  الالجئني  من 
كرد�ستان العراق بهدف زيادة فر�ص 
التعليم الإعدادي والثانوي للطالب 

•• ابوظبي-وام:

عن  للهوية  الإم�����ارات  هيئة  اأع��ل��ن��ت 
اإعفاء فئات جديدة من �سكان الدولة 
الإ�سافية  اخل����دم����ات  ر�����س����وم  م����ن 
املن�سو�ص  الإداري��ة  التاأخر  ور�سوم 
ال���وزراء رقم  عليها يف ق��رار جمل�ص 

.2011 ل�سنة   25
اجلديدة  الفئات  اإن  الهيئة  وذك��رت 
التي �سملها قرار الإعفاء من ر�سوم 
اخل��دم��ات الإ���س��اف��ي��ة ب�����س��اأن توفر 
امل��ت��ن��ق��ل وخدمة  ال��ت�����س��ج��ي��ل  ���س��ي��ارة 
احل�سول  دون  ل��ل��ت�����س��ج��ي��ل  ع���اج���ل 
على موعد م�سبق لإ�سدار وجتديد 
الفئات  جل���م���ي���ع  ال���ه���وي���ة  ب���ط���اق���ة 
الإعاقة  اأ�سحاب  فئة  هي  والأع��م��ار 
احل�����الت  اأو  اجل���زئ���ي���ة  اأو  ال��ك��ل��ي��ة 
ال�سن  ال�سريرية وفئة كبار  املر�سية 
70 عاما فما فوق غر  بلغوا  ممن 

3 اأ�سهر خارج الدولة اأو املقيم الذي 
اإق��ام��ت��ه وه���و خ����ارج الدولة  ان��ت��ه��ت 
بطاقة  ����س���الح���ي���ة  م������دة  وان���ت���ه���ت 
ه��وي��ت��ه ب��ع��د ت��اري��خ امل���غ���ادرة والفرد 
ال�����ذي ان��ت��ه��ت ب��ط��اق��ة ه��وي��ت��ه بعد 
اأو حكم  اإداري  ق��رار  اأو  باأمر  اإب��ع��اده 
ق�سائي اأو املحجوز جواز �سفره على 
جواز  جتديد  ب�سبب  اأو  ق�سايا  ذم��ة 
امل�ساب  ال���ف���رد  اأو  وامل��ت��وف��ى  ���س��ف��ره 
مب��ر���ص م��ع��د اأو امل��ق��ع��د ���س��ري��ري��ا اأو 
اجلزئية  اأو  ال��ك��ل��ي��ة  الإع���اق���ة  ذوي 
ل��ه بطاقة  ال���ذي مل ت�سدر  وال��ف��رد 
هوية عن املدة التي �سبقت ح�سوله 
على جن�سية الدولة وخال�سة القيد 
ال��ت��اأخ��ر الناجت  وامل��ت�����س��رري��ن م���ن 
فني  ب�سبب خلل  اإج��رائ��ي  ع��ن خطاأ 
ب�سري  خ��ط��اأ  اأو  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن��ظ��م��ة  يف 
مكاتب  اأح��د  اأو  اأح��د موظفيها  م��ن 
الهيئة  قبل  م��ن  املعتمدة  الطباعة 

ب���ال���ت���زام خمتلف  واأ�����س����ادت ال��ه��ي��ئ��ة 
فئات �سكان الدولة باإ�سدار وجتديد 
ب��ط��اق��ات ال��ه��وي��ة اخل��ا���س��ة ب��ه��م يف 
يعد  ذل��ك  اأن  معتربة  املحدد  املوعد 
تنامي  مدى  يعك�ص  اإيجابيا  موؤ�سرا 
الهوية  بطاقة  اأهمية  ح��ول  ال��وع��ي 
اخلدمات  على  احل�سول  ت�سهيل  يف 
القطاعني  م��وؤ���س�����س��ات  خم��ت��ل��ف  يف 

احلكومي واخلا�ص.
تفقد  اإىل  املتعاملني  الهيئة  ودع��ت 
�سالحية بطاقات الهوية ب�سكل دوري 
وخا�سة بطاقات الأطفال واملكفولني 
واملبادرة اإىل جتديدها قبل اأو خالل 
انتهاء �سالحيتها لتجنب  �سهر من 
حتمل ر�سوم التاأخر املقررة موؤكدة 
ن�سية  ر����س���ال���ة  ب���اإر����س���ال  ال��ت��زام��ه��ا 
من  ���س��ه��ر  ق��ب��ل  ملتعامليها  ق�����س��رة 
بطاقاتهم  �سالحية  ان��ت��ه��اء  م��وع��د 

لتذكرهم مبوعد جتديدها.

مراكز  اإىل  الو�سول  على  القادرين 
الت�سجيل يف اإمارات الدولة.

التي  ال��ف��ئ��ات  اأن  ال��ه��ي��ئ��ة  واأ���س��اف��ت 
اأع��ف��اه��ا ال��ق��رار م��ن ر���س��وم التاأخر 
الهوية  بطاقة  وجت��دي��د  اإ���س��دار  يف 
الدبلوما�سية  ال��ب��ع��ث��ات  ف��ئ��ة  ه���ي 
املعتمدين  والقنا�سل  والقن�سليات 
يف ال�سفارات العاملة بالدولة ومن يف 
حكمهم وفئة كبار ال�سن ممن بلغوا 
القادرين  غر  فوق  فما  عاما   70
الت�سجيل  مراكز  اإىل  الو�سول  على 
ال��دول��ة وفئة اخلا�سعني  اإم���ارات  يف 

لل�سمان الجتماعي ومكفوليهم.
ومب��وج��ب ه���ذا ال��ق��رار ي��رت��ف��ع عدد 
ال��ف��ئ��ات امل��ع��ف��اة م��ن ر���س��وم التاأخر 
اأعفت  قد  الهيئة  كانت  8 حيث  اإىل 
من  ف���ئ���ات  خ��م�����ص   2012 ع����ام  يف 
ال��ف��رد الذي  ال��ت��اأخ��ر �سملت  ر���س��وم 
اأكرث من  غادر الدولة وم�سى عليه 

اأو  الت�سجيل  يف  ت��اأخ��ر  عليه  ترتب 
جتديد بطاقة الهوية.

يتم  ل����ن  اأن������ه  اإىل  ال��ه��ي��ئ��ة  ول���ف���ت���ت 
الر�سوم  م��ن  الإع��ف��اء  طلبات  ق��ب��ول 
التاأخر  غ����رام����ات  اأو  الإ����س���اف���ي���ة 
اأو  ال�سركات  تقدمها  التي  الإداري���ة 
املوؤ�س�سات العامة اأو اجلهات اخلا�سة 

ب�سكل جماعي.
الإعفاءات  ه���ذه  اأن  الهيئة  واأك����دت 
ت���اأت���ي ان��ط��الق��ا م���ن ح��ر���س��ه��ا على 
الإن�سانية  لالحتياجات  ال�ستجابة 
ل����ل����ع����دي����د م�������ن ف������ئ������ات امل���ج���ت���م���ع 
مب�سوؤولياتها  لل��ت��زام��ه��ا  وت��اأك��ي��دا 
حتقيق  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه��ا  املجتمعية 
ور�سم  واإ���س��ع��اده��م  متعامليها  ر���س��ا 
وا�ستجابة  البت�سامة على وجوههم 
تلقتها  ال��ت��ي  الطلبات  م��ن  للعديد 
يف ه��ذا الإط���ار ع��رب خمتلف قنوات 

الت�سال التي تتيحها ملتعامليها.

مب�ستويني  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ف��ح��و���ص 
ال��ن��ت��ي��ج��ة يف  ت��ظ��ه��ر  ع����ادي  الأول 
�سريع  والآخ��ر  �ساعة   48 غ�سون 
���س��اع��ة. كما   24 ن��ت��ي��ج��ت��ه خ���الل 
ت�ستعني اخلدمات الطبية ب�سرطة 
باملخترب  احل���اج���ة  ع��ن��د  اأب��وظ��ب��ي 
لفح�ص  الوطني  املرجعي  الطبي 
النتائج  وت��اأم��ني  املر�سلة  العينات 

متطور  اإل�����ك�����رتوين  ن���ظ���ام  ع����رب 
الفحو�ص  قائمة  وتت�سمن  واآم��ن 
 4 اأك��رث م��ن  امل��رك��ز  التي يجريها 
التفاقية  وت�سمنت   . ن��وع  اآلف 
ب�سرطة  الطبية  اخلدمات  تعاون 
كليفالند  وم�����س��ت�����س��ف��ى  اأب��وظ��ب��ي 
اأب�����وظ�����ب�����ي يف جم�����الت  ك���ل���ي���ن���ك 
ال����ت����دري����ب وت����ط����وي����ر اخل������ربات 

لدى  للعاملني  والتقنية  العملية 
التنظيم  ط���ري���ق  ع���ن  ال���ط���رف���ني 
الطبية  ل���ل���م���وؤمت���رات  امل�������س���رتك 
وبرامج  العمل  وور�ص  والفعاليات 
التعليم الطبي امل�ستمر اإ�سافة اإىل 
تقدمي كليفالند كلينك راأيا طبيا 
ث��ان��ي��ا يف احل����الت امل��ر���س��ي��ة التي 

ت�ستوجب العالج يف اخلارج .

الهاربني  اأول��ئ��ك  ع��ن  ونيابة  مثيل 
م���ن ال��ع��ن��ف امل�����روع ال����ذي مل يكن 
الدولية  اللجنة  ي�سر  �سنعهم  م��ن 
ك�سريك  تعمل  اأن  ال��ي��وم  ل��الإغ��اث��ة 
مع وزارة التنمية والتعاون الدويل 
حيث  املتحدة  العربية  الإم���ارات  يف 
�سيكون مبقدورنا الآن امل�سي قدما 

يف ال�ستجابة لحتياجات الالجئني 
خارج  يعي�سون  ال��ذي��ن  ال�����س��وري��ني 
مع  الأردن  يف  الر�سمية  املخيمات 
اإقليم  يف  للتعليم  الأول��وي��ة  اع��ط��اء 
هناك  اأن  واأك���د  ال��ع��راق.  كرد�ستان 
للجنة  مثيل  لها  ي�سبق  مل  ح��اج��ة 
الدولية لالإغاثة .. وقال اإنه بدعم 

جهات مثل وزارة التنمية والتعاون 
ال���دويل يف دول��ة الإم����ارات العربية 
اأولئك  خدمة  يف  �سن�ستمر  املتحدة 
ح�سر   . ح��ي��ات��ه��م  م���زق���ت  ال����ذي����ن 
�سعادة  التفاقيتني  توقيع  مرا�سم 
جنالء الكعبي وكيل الوزارة امل�ساعد 

للتعاون الدويل.

عبداهلل بن زايد يوا�سل لقاءاته مع نظرائه امل�ساركني يف الدورة الـ 69 للجمعية العامة لالأمم املتحدة 
•• نيويورك-وام:

وا�سل �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية لقاءاته الثنائية 
مع نظرائه يف نيويورك على هام�ص م�ساركته يف اأعمال الدورة ال�� 69 للجمعية 

ومعايل ايالديو لويزاغا وزير خارجية الباراغواي. وتناولت اللقاءات بحث 
عالقات التعاون الثنائية و�سبل تطويرها وتعزيزها يف املجالت الإقت�سادية 
والتجارية والثقافية. كما ا�ستعر�ص �سموه موقف دولة الإمارات و�سيا�ستها 
امل�سرتك  الإه��ت��م��ام  ذات  وال��دول��ي��ة  الإقليمية  الق�سايا  اأب���رز  امل��ت��وازن��ة جت��اه 

..م��ع��ايل خو�سيه  ح��ده  على  �سموه كال  التقى  فقد  املتحدة.  ل��الأمم  العامة 
املتحدة ومعايل  املك�سيكية  الوليات  انتونيو ميد كوريربينيا وزير خارجية 
وزير  با�سيل  ج��ربان  ومعايل  قرب�ص  خارجية  وزي��ر  كا�سوليدي�ص  ايواني�ص 
اخلارجية واملغرتبني اللبناين ومعايل برنرد ميمبي وزير خارجية تنزانيا 

ا�سافة اىل بحث املوا�سيع املطروحة على اأجندة اأعمال الأمم املتحدة لهذا 
العام ويف مقدمتها الو�سع يف كل من لبنان و�سوريا والعراق واليمن وليبيا 
واجلهود الدولية املبذولة ملكافحة الإرهاب يف املنطقة. ح�سر اللقاءات �سعادة 

اللواء فار�ص املزروعي م�ساعد وزير اخلارجية لل�سوؤون الأمنية والع�سكرية.

موؤ�س�سة خليفة لالأعمال االن�سانية تتكفل برتحيل 121 
�سجينا اىل بلدانهم مبنا�سبة عيد االأ�سحى املبارك

•• اأبوظبي -وام:

لالأعمال  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  موؤ�س�سة  تكفلت 
خمتلف  م��ن  �سجينا   121 ترحيل  بنفقات  الإن�سانية 
يف  حمكومياتهم  ف��رتة  ق�سوا  ال��ذي��ن  م��ن  اجلن�سيات 
ق�سائي  ق��رار  و�سدر  والعقابية  الإ�سالحية  املوؤ�س�سات 
ال��دول��ة وغ��ر ق��ادري��ن على تاأمني  باإبعادهم اىل خ��ارج 

تذاكر �سفر للعودة اإىل اأوطانهم.
لالأعمال  خليفة  موؤ�س�سة  يف  م�����س��وؤول  م�سدر  واأ���س��اد 
ب��ال��ت��ع��اون ال���دائ���م ب���ني امل��وؤ���س�����س��ة ووزارة  الإن�����س��ان��ي��ة 
املحتاجة  النا�ص  من  ال�سريحة  هذه  مل�ساعدة  الداخلية 
من خالل تكفل املوؤ�س�سة ب�سراء تذاكر �سفر للم�ساجني 
الذين �سدرت بحقهم اأحكام يف ق�سايا خمتلفة وقرارات 

ق�سائية باإبعادهم.
اإن ت��رح��ي��ل ه���ذه ال��دف��ع��ة م��ن امل�ساجني  وق���ال امل�����س��در 

مبنا�سبة  تاأتي  دول  ع��دة  جن�سيات  اإىل  ينتمون  الذين 
مب�ساعدة  املوؤ�س�سة  من  والتزاما  املبارك  الأ�سحى  عيد 
الفئات املحتاجة على ال�ساحة املحلية وينفذ عدة مرات 
يف ال�سنة ح�سبما تقت�سي امل�سلحة العامة بالتن�سيق مع 
وي�ستفيد  الدولة  يف  والعقابية  الإ�سالحية  املوؤ�س�سات 
وبغ�ص  ا�ستثناء  دون  ال��دول��ة  يف  ال�سجناء  جميع  منه 

النظر عن العرق اأو اللون اأو الدين.
من جهتهم وجه ال�سجناء امل�ستفيدون ال�سكر والتقدير 
اىل موؤ�س�سة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�سانية 
لهم  ال�سفر  تذاكر  بتاأمني  امل�ساعدة  يد  لهم  التي مدت 

من اأجل العودة اإىل اأوطانهم.
اأن موؤ�س�سة خليفة لالأعمال الإن�سانية تكفلت يف  يذكر 
�سهر رم�سان املا�سي وعيد الفطر املبارك بتاأمني تذاكر 
�سفر حلوايل 297 �سجينا من خمتلف اجلن�سيات ومت 
ت�سفرهم اإىل بلدانهم بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة. 

هزاع بن زايد يح�سر ماأدبة غداء اأقامها حمد بن نخريات العامري 
•• العني -وام:

املجل�ص  رئي�ص  نائب  الوطني  الأم���ن  م�ست�سار  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ه��زاع  ال�سيخ  �سمو  ح�سر 
التنفيذي لإمارة اأبوظبي ماأدبة الغداء التي اأقامها حمد بن نخرات العامري تكرميا ل�سموه 

يف منزله مبنطقة الطوية يف مدينة العني.
كما ح�سر ماأدبة الغداء كل من معايل ال�سيخ �سلطان بن طحنون اآل نهيان رئي�ص دائرة النقل 
رئي�ص هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة ع�سو املجل�ص التنفيذي لإمارة اأبوظبي وال�سيخ حممد 
بن حمدان بن زايد اآل نهيان وال�سيخعبد اهلل بن حممد بن خالداآل نهيان و معايل الدكتور 
التنفيذي  للمجل�ص  العام  الأمني  اأبوظبي  رئي�ص هيئة مياه وكهرباء  املزروعي  اأحمد مبارك 
�سعيد عيد  اأبوظبي ومعايل  ال�سحة يف  الدكتور مغر خمي�ص اخلييلي رئي�ص هيئة  ومعايل 

الغفلي رئي�ص دائرة ال�سوؤون البلدية وعدد من امل�سوؤولني واملدعوين.
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عجمان
�سيدلية عجمان                     7446031 
�سيدلية مكة                           7446343 
�سيدلية املدينة                       7468424
�سيدلية المارات                    7474900
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�سيدلية الأحتاد                      3935619
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العني
�سيدلية العني                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية ال�سالم اجلديدة       7543887

ال�ضارقة
�سيدلية م�سافى                      5732221 
�سيدلية حمد                          5582800
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خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

 الهالل االأحمر توقع ثالث مذكرات تفاهم مع احلكومة الفلبينية لبناء 10 مدار�ص دمرها اإع�سار هايان
•• مانيال-وام:

وقعت هيئة الهالل الأحمر الإماراتية مبقر �سفارة الدولة يف العا�سمة 
الفلبينية مانيال ثالث مذكرات تفاهم مع احلكومة الفلبينية لبناء 10 
مدار�ص دمرها اإع�سار هايان الذي �سرب الفلبني يف نوفمرب من العام 
املا�سي. وقع مذكرات التفاهم من جانب الهالل الأحمر الدكتور حممد 
عتيق الفالحي الأمني العام فيما وقعها من جانب احلكومة الفلبينية 
�ساري اآن تان حاكم حمافظة �سامار الغربية وكانديكا غابورني�ص ومارك 
مو�سى  ���س��ع��ادة  بح�سور  وذل���ك  ال�سرقية  ���س��ام��ار  حكومة  م��ن  �سيو�سي 
الهالل  وفد  واأع�ساء  الفلبني  لدى  الدولة  �سفر  اخلاجة  عبدالواحد 
الذي �سم فهد عبدالرحمن بن �سلطان و�سعيد املزروعي و�سهيل را�سد 
القا�سي اإىل جانب عدد من امل�سوؤولني املخت�سني بربامج وم�ساريع اإعادة 

الإعمار يف احلكومة الفلبينية. ومتثل هذه املذكرات املرحلة الأوىل من 
جهود هيئة الهالل الأحمر لتنمية املناطق املت�سررة من كارثة الإع�سار 

الذي �سرب الفلبني.
كان وفد الهالل الأحمر قد و�سل اإىل العا�سمة مانيال موؤخرا لالإ�سراف 
على تنفيذ امل�ساريع التنموية يف املناطق املت�سررة من اإع�سار هايان خا�سة 
يف املجال التعليمي وتت�سمن بناء ع�سر مدار�ص كمرحلة اأوىل ت�ستوعب 
738 طالبا يف منطقتي �سامار ال�سرقية والغربية وذلك  �سبعة اآلف و 

بالتعاون والتن�سيق مع احلكومة الفلبينية.
الإن�سانية  امل��ه��ام  م��ن  ب��ع��دد  للفلبني  زي���ارت���ه  خ���الل  ال��وف��د  وي�سطلع 
البناء  م�ساريع  اإجن��از  ل�سرعة  هناك  املخت�سة  اجلهات  مع  والتن�سيقية 
التي تكفلت بها الهيئة لعدد من املوؤ�س�سات التعليمية وال�سحية. وتاأتي 
م�ساريع الهيئة التنموية يف الفلبني ا�ستكمال لربنامج م�ساعدات الهالل 

الأحمر الإماراتية للمت�سررين من الإع�سار و ت�سمنت جهود الهيئة يف 
امل�ساعدات  تقدمي  مبا�سرة  الإع�سار  وقوع  اأعقبت  التي  ال�سابقة  الفرتة 
الهالل  م��ن هيئة  وف��د  ع��رب  للمتاأثرين  وال��ع��اج��ل��ة  ال��ط��ارئ��ة  الإغ��اث��ي��ة 
الأحمر قاد عملياتها الإغاثية واأ�سرف على �سراء امل�ستلزمات ال�سرورية 
وتوزيعها على امل�سردين يف املناطق املنكوبة بالتن�سيق مع �سفارة الدولة 

هناك وجمعية ال�سليب الأحمر الفلبيني.
�سحايا  جت��اه  تتحرك  الهيئة  اأن  الفالحي  عتيق  حممد  الدكتور  واأك��د 
الإع�سار جتاوبا مع توجيهات القيادة الر�سيدة ومبتابعة من �سمو ال�سيخ 
حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية رئي�ص الهالل 
اإع�سار  عن  الناجمة  التداعيات  مواجهة  على  الفلبني  مل�ساعدة  الأحمر 
هايان الذي ت�سبب يف خ�سائر ب�سرية واأ�سرار مادية ج�سيمة ..كما جاء 
التي عانى منها  ال�سيئة  الأو�ساع  ال�سدد ملواجهة  الهيئة يف هذا  حترك 

املت�سررون. وقال اإن تفاعل القيادة الر�سيدة مع تداعيات الكارثة يوؤكد 
املنكوبني وتعزيز اجلهود الدولية يف  حر�سها على تخفيف وطاأتها عن 

جمال الإغاثة الطارئة واإعادة التاأهيل والبناء.
واأو�سح الفالحي اأن هيئة الهالل الأحمر و�سعت خطة حمكمة لإجناز 
الفبينية  ال�ساحة  حلاجة  وفقا  الراهن  الوقت  يف  الإن�سائية  م�ساريعها 
بعد الكارثة خا�سة يف جمالت التعليم وال�سحة ..م�سرا اإىل اأن الهيئة 
تنه�ص  التي  التنموية  امل�ساريع  تبني  على  ا�سرتاتيجيتها  �سمن  تعمل 
بحياة ال�سكان املحليني يف مناطق الأزمات والكوارث. كان اإع�سار هايان 
الذي �سرب الفلبني يف نوفمرب املا�سي قد اجتاح مدينة كاتبالوجان يف 
الآلف  و�سرد مئات  اأ�سرارا كبرة  بها  واأحل��ق  الغربية  �سامار  حمافظة 
�سرعتها  التي جت��اوزت  الرياح  قوة  وا�ستداد  املياه  من�سوب  ارتفاع  ب�سبب 

�ساعة.  كلم   300

عمليات �سرطة اأبوظبي حتث اجلمهور على اتباع اإر�سادات التوعية بعد ر�سدها يف درا�سة حتليلية خططا ل�سرقة عمالء البنوك

مركز االإمارات للدرا�سات ي�سدر تقريره الثاين حول مراكز الدرا�سات والبحوث العربية والدولية

ال�سرطة الن�سائية و االإمارات للتكنولوجيا يتعاونان يف التعليم والتدريب

�سرطة اأبوظبي تبداأ ت�سغيل خدمة الرتجمة الفورية عرب هاتف 999

•• اأبوظبي-وام: 

ر�سدت غرفة العمليات يف �سرطة 
حتليلية  درا�����س����ة  ع���رب  اأب���وظ���ب���ي 
احرتافية  خ��ط��ط��ا  ا���س��ت��ن��ت��اج��ي��ة 
ال���ب���ن���وك وفقا  ع���م���الء  ل�����س��رق��ة 
امل�سكري  �سليمان  نا�سر  للمقدم 
الإدارة  يف  العمليات  اإدارة  مدير 
الذي  املركزية  للعمليات  العامة 
ح��ذر ب���دوره ع��م��الء ال��ب��ن��وك من 

ال�سرقات املباغتة.
املال  ان  امل�سكري  امل��ق��دم  واأو���س��ح 
�سعاف  ي����غ����ري  امل���ح�������س���ن  غ����ر 
النفو�ص ..موؤكدا �سرورة احلفاظ 
البنوك  ع����م����الء  ����س���الم���ة  ع���ل���ى 
واأم�����وال�����ه�����م ب���ات���ب���اع اخل����ط����وات 
تعزز  التي  ال�سرطية  والإر���س��ادات 

حمايتهم من ال�سرقات.
واأ�سار اإىل اأن العاملني وامل�سرفني 
املراقبة  ك���ام���رات  م��ن�����س��ة  ع��ل��ى 
اأحداثا  اأخ����را  الأم��ن��ي��ة لح��ظ��وا 
عمالء  �سارقو  يتبعها  ت�سل�سلية 
البنوك يف قن�ص �سحاياهم ب�سكل 

بالإبالغ  ال��رتدد  وع��دم  واحلماية 
قد  م����ري����ب����ة  م�����واق�����ف  اأي  ع�����ن 
وجودهم  اأث��ن��اء  اإليها  يتعر�سون 
املتاخمة  املواقع  يف  اأو  البنوك  يف 
الآيل  ال�سراف  واأج��ه��زة  للبنوك 
من  يتعقبهم  م���ن  م��الح��ظ��ة  اأو 

�سعاف الأنف�ص.
قدمت  ال���درا����س���ة  اإىلاأن  واأ����س���ار 
اأم���ث���ل���ة ع��ل��ى ال���ط���رق امل��ت��ب��ع��ة يف 
ال�سارقني  وم��وا���س��ف��ات  ال�����س��رق��ة 
ال�سرقة  عمليات  ت��ك��رار  واأوق����ات 
وتوزيع  ال��ت��خ��ط��ي��ط  واأ����س���ال���ي���ب 
املهام بني اأفراد الع�سابة وخطط 
امل�ستخدمة  وال��و���س��ائ��ل  ال��ه��روب 
غرفة  اأن  ..م���و����س���ح���ا  ل���ل���ه���روب 
ال���ع���م���ل���ي���ات داأب��������ت ع���ل���ى درا����س���ة 
ما  �سوء  النتائج يف  وحتليل هذه 
وما  م���وؤخ���را  ب��الغ��ات  م��ن  تلقته 
مت ا���س��ت��ن��ت��اج��ه وم��الح��ظ��ت��ه عرب 

كامرات املراقبة.
الع�سابة  اأف������راد  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
عن  ع��ب��ارة   � ال��درا���س��ة  بح�سب   -
ال�����س��ب��اب ل يقل  جم��م��وع��ة م���ن 

الوقوع �سحية  البنوك. ولتفادي 
البنوك  ع��م��الء  ���س��رق��ة  لعمليات 
جدد امل�سكري الدعوة اىل اللتزام 
حتث  التي  ال�سرطية  بالإر�سادات 
ع��ل��ى ����س���رورة ال��ت��اأك��د م��ن و�سع 
النقود ب�سكل اآمن اأثناء وجودهم 
بذلك  القيام  وع��دم  البنك  داخ��ل 
اأثناء وجودهم باخلارج خ�سية اأن 
تقع عليها اأعني الغرباء و�سارقي 
الذين يرتب�سون  البنوك  عمالء 
بهم وقد ل يرتددون يف العتداء 
باأية  الأم�����وال  �سلبهم  اأو  عليهم 

و�سيلة.
امل��ال بحر�ص  ون��وه ب�سرورة نقل 
عميل  عنها  يغفل  اأن  دون  �سديد 
ال��ب��ن��ك حل��ظ��ة و���س��ع��ه��ا اإىل حني 
و�سعها يف مكان اآمن .. كما يجب 
ال�سيارة  داخ��ل  النقود  ت��رك  ع��دم 
العامة  الأم��اك��ن  يف  توقفك  عند 
وع���دم ال���رتدد يف الإب���الغ ع��ن اأي 
�سكوك  ل��دي��ك  ���س��ي��ارة  اأو  �سخ�ص 
بالت�سال  وذل���ك  تتعقبك  ب��اأن��ه��ا 
 ../999 ال��ع��م��ل��ي��ات  ع��ل��ى غ��رف��ة 

اإىل  بامل�سروقات  والفرار  مفاجئ 
ج��ه��ات جم��ه��ول��ة ..م��و���س��ح��ا اأن 
يقومون مبراقبة  الع�سابة  اأفراد 
ال�سحية قبل خروجه من البنك 
وحلني جلو�سه يف املركبة ومن ثم 
ال�سائق  على  ال��ن��اف��ذة  ط��رق  يتم 
والدع������اء ب��وج��ود ع��ط��ب ف��ن��ي يف 
���س��اب��ه فيرتجل  م��ا  اأو  الإط�����ارات 
العطل  مل���ع���اي���ن���ة  ع���ل���ي���ه  امل���ج���ن���ي 
مهمة  تبداأ  هنا  وم��ن   .. الوهمي 
فرد اآخر من الع�سابة بفتح الباب 
من اجلهة الأخرى و�سرقة ظرف 
املو�سوعة  احل��ق��ي��ب��ة  اأو  ال��ن��ق��ود 
والفرار جميعا من  املركبة  داخل 

املكان.
وح�����ث امل�������س���ك���ري ع���ل���ى ����س���رورة 
مل��ا تر�سده  ال��ف��وري��ة  ال���س��ت��ج��اب��ة 
احتيالية  اأ�ساليب  م��ن  ال�سرطة 
والح��������رتاز م��ن��ه��ا ح��ف��اظ��ا على 
ال�����س��الم��ة ال��ع��ام��ة وح��ف��اظ��ا على 
اأفراد  اأموالهم مع �سرورة تعاون 
ال�سرطة  ج����ه����ود  م����ع  امل���ج���ت���م���ع 
الوقاية  ���س��ب��ل  اأف�������س���ل  ل��ت��وف��ر 

كامرات  حت��رك��ات��ه��م  ت��ت��ع��ق��ب  ل 
املراقبة الأمنية غر م�ستخدمني 
واأحيانا  تنقالتهم  يف  و�سيلة  اأي��ة 
الهوائية  ال��دراج��ة  ا�ستخدام  يتم 
ال��ب��ن��وك ور�سد  م���ن  ل���الق���رتاب 
ا���س��ت��خ��دام��ه��ا يف  ال�����س��ح��اي��ا دون 

الهروب.
التحليلية  ال���درا����س���ة  وت���وق���ع���ت 
اإدارة  مل��دي��ر  وف��ق��ا  ال���س��ت��ن��ت��اج��ي��ة 
العمليات يف �سرطة اأبوظبي وجود 
الع�سابة  ب���ني  م�����س��رتك  تن�سيق 
منت�سرين  اآخ���ري���ن  واأ����س���خ���ا����ص 

داخل امل�سارف امل�ستهدفة.
�سابقة تواجد  اإنه يف �سرقة  وقال 
البنوك  اأحد  اأمام  الع�سابة  اأف��راد 
بهم  واإذ  ال��ك��ورن��ي�����ص  ���س��ارع  ع��ل��ى 
ي�سرون فجاأة �سرا على الأقدام 
�سارع  يف  اآخ����ر  ب��ن��ك  اإىل  و����س���ول 
حمدان الأمر الذي اأظهر تلقيهم 
م��ع��ل��وم��ة ه��ات��ف��ي��ة ب���وج���ود عميل 
يحمل نقودا م�سرفية واأن هناك 
واحرتافية  ا���س��ت��ب��اق��ي��ة  خ��ط��ط��ا 
عمالء  ����س���ح���اي���ا  ل�����س����ت����ه����داف 

عددهم عن 3 اأ�سخا�ص مالحمهم 
اآ����س���ي���وي���ة وت����������رتاوح اأع����م����اره����م 
ويرتدون  ع��ام��ا  و35   25 ب���ني 
باأن  ..منوها  والبنطال  القمي�ص 
و�سرقة  ا�ستهداف  اأوق���ات  معظم 
ال�ساعة  ب���ني  ت�����رتاوح  ال�����س��ح��اي��ا 
�سباحا  والن�سف  ع�سرة  احلادية 

والواحدة والن�سف ظهرا.
واأ����س���اف���ان ال��درا���س��ة اأظ���ه���رت اأن 
ي���وزع���ون املهام  ال��ع�����س��اب��ة  اأف�����راد 
تخطيطي  ب��اأ���س��ل��وب  بينهم  فيما 
ال�سرقة  عمليات  لتنفيذ  منظم 
..مو�سحا اأن الع�سابة تتكون من 
ومراقب  و�سارق  خمادع  اأركان   3
ع��ل��ى اأق���ل ت��ق��دي��ر.. ف��امل��خ��ادع هو 
من يطرق نافذة املركبة وال�سارق 
املال  وي�����س��رق  امل��رك��ب��ة  ب���اب  يفتح 
املراقب  اأم��ا  ال�سحية  ترجل  بعد 
بالهاتف  ب����ال����ت����ح����دث  ف����ي����ق����وم 
امل��ت��ح��رك وي��راق��ب الأو����س���اع عن 
باجتاه  اأنهمي�سرون  كما  ب��ع��د.. 
اأق��رب مدخل  اإىل  واحد متجهني 
ال��ب��ن��اي��ات كي  اإىل خ��ل��ف  م�����وؤدي 

ويف حال كان �ساحب املال العميل 
اأو م�سنا ين�سح ب��األ يرتك  ام��راأة 
مبفرده عند �سحب نقود كثرة اأو 
باأمن  العملية  لإمت��ام  بها  التنقل 

و�سالمة.
واملباحث  التحريات  اإدارة  وكانت 
اأبوظبي  ����س���رط���ة  يف  اجل���ن���ائ���ي���ة 
اإدارة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  اأط����ل����ق����ت 
الإعالم الأمني يف الأمانة العامة 
جمل�ص  رئي�ص  نائب  �سمو  ملكتب 
�سابقا  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر  ال������وزراء 
حلماية  اإع���الم���ي���ت���ني  ح��م��ل��ت��ني 
ع���م���الء ال���ب���ن���وك ح���ذرت���ه���م من 
الأ�ساليب الحتيالية يف ال�سرقات 
�سرطة  قيام  ع��ن  ف�سال  املباغتة 
اأخبار متكررة عن  بن�سر  اأبوظبي 
العيون  ودور  مم��اث��ل��ة  �سبطيات 
ال�ساهرة يف الت�سدي لها وتوعية 
الحتياطية  بالأ�ساليب  اجلمهور 
والإر������س�����ادي�����ة الآم����ن����ة ال���واج���ب 
املبالغ  ونقل  �سحب  عند  اتباعها 
امل���ال���ي���ة و����س���ب���ل حت�����س��ي��ن��ه��ا �سد 

ال�سرقات. 

•• اأبوظبي- وام: 

للدرا�سات  الإم������ارات  م��رك��ز  اأ���س��در 
تقريره  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  وال��ب��ح��وث 
مراكز  اأه����م  ت�سنيف  ح���ول  ال��ث��اين 
العربية  وال����ب����ح����وث  ال�����درا������س�����ات 
ت��ق��ي��ي��م مراكز  ب���ع���ن���وان  وال���دول���ي���ة 
العربية  وال����ب����ح����وث  ال�����درا������س�����ات 
وذلك   2014/2013 وال��دول��ي��ة 
الذي  الأول  التقرير  حظي  اأن  بعد 
باهتمام  املا�سي  العام  املركز  اأ�سدره 
البحوث  م��راك��ز  خمتلف  م��ن  كبر 
يعد  التقرير  اأن  خا�سة  والدرا�سات 
الأول من نوعه الذي يجريه مركز 
درا�سات يف املنطقة ويعد فيه قائمة 
ت�سم اأف�سل مراكز البحوث والفكر 
العربية  املنطقة  يف  ال�سرتاتيجية 

والعامل.
ال���ع���ام طابعا  وي��ح��م��ل ت��ق��ري��ر ه����ذا 

واملو�سوعية  ال��ع��ل��م��ي��ة  وامل���ع���اي���ر 
ال�سليمة التي ا�ستند اإليها.

وق���ال ان اأه��م��ي��ة اإ���س��دار ه��ذا النوع 
اأن  اإىل  بالنظر  تت�سح  التقارير  من 
معظم دول العامل باتت تعتمد على 
واملعرفة لطرح حلول  والعلم  الفكر 
ن��اج��ع��ة ل��ل��ت��ح��دي��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة التي 
اله��ت��م��ام بدور  زاد  ول���ذا  ت��واج��ه��ه��ا 
دعم  يف  والبحوث  الدرا�سات  مراكز 
اتخاذ القرار و�سنع ال�سرتاتيجيات 
واقرتاح ال�سيا�سات .. واأو�سح اأنه بناء 
اأوىل مركز الإمارات  على ذلك فقد 
ال�سرتاتيجية  والبحوث  للدرا�سات 
�سنوي  ت��ق��ي��ي��م  اإ�����س����دار  م�����س��وؤول��ي��ة 
كبرا  اه��ت��م��ام��ا  البحثية  ل��ل��م��راك��ز 
معاير  الع���ت���ب���ار  يف  ي���اأخ���ذ  ح��ي��ث 

مو�سوعية و�ساملة للتقييم.
تقييم  اإىل  ال���ت���و����س���ل  يف  ورغ����ب����ة 
باحليادية  يت�سم  ومو�سوعي  �سليم 

القت�سادية  ل���ل���درا����س���ات  امل�����س��ري 
املرتبة  يف  العربية  م�سر  جمهورية 
ال�سابعة تاله منتدى الفكر العربي 
اململكة الأردنية الها�سمية يف املرتبة 
الوحدة  درا���س��ات  مركز  ث��م  الثامنة 
ال��ع��رب��ي��ة اجل��م��ه��وري��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة يف 
امللكي  املعهد  وج��اء  التا�سعة  املرتبة 
اململكة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ل��ل��درا���س��ات 

املغربية يف املرتبة العا�سرة.
ك��م��ا اخ���ت���ار ال��ت��ق��ري��ر اأف�������س���ل 20 
ال��ع��امل م��ن �سمن  م��رك��زا بحثيا يف 
ا�سرتاتيجية  درا���س��ات  مركز   219
يف 30 دول���ة ل��دي��ه��ا اأك���رب ع���دد من 
املراكز  و���س��م��ن  ال��ب��ح��ث��ي��ة  امل����راك����ز 
الع�سرة الأوىل جاء معهد بروكينجز 
ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة الأم���ري���ك���ي���ة يف 
كارنيجي  م��ن��ح��ة  ث���م  الأول  امل���رك���ز 
املتحدة  ال���ولي���ات  ال��ع��امل��ي  ل��ل�����س��الم 
الأمريكية يف املركز الثاين ثم املعهد 

خا�سا اإذ يتزامن مع احتفالت املركز 
مبرور ع�سرين عاما على تاأ�سي�سه.

واأك����د ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور ج��م��ال �سند 
ال�سويدي مدير عام مركز الإمارات 
ال�سرتاتيجية  والبحوث  للدرا�سات 
خا�سة  اجلديد  التقرير  هذا  اأهمية 
طويلة  ���س��ه��ورا  ا�ستغرق  اإع����داده  اأن 
لبلورة  وال����دوؤوب  اجل���اد  العمل  م��ن 
جديدة  ومو�سوعية  علمية  معاير 
يف ت�سنيف مراكز البحث والفكر ل 
ي�سوب حياديتها اأو نزاهتها اأي �سك.

الذي  الرئي�سي  ال��داف��ع  ان  واأو���س��ح 
التقرير  اإ����س���دار  ع��ل��ى  امل��رك��ز  ح��ف��ز 
ذلك  هو  ال��ت��وايل  على  الثاين  للعام 
الهتمام امللحوظ من مراكز البحث 
والعامل  العربية  املنطقة  يف  والفكر 
املركز  اأ�سدره  الذي  الأول  بالتقرير 
ال��ع��ام امل��ا���س��ي واإ����س���ادة ه���ذه املراكز 
التقرير  و���س��ع��ه  ال����ذي  ب��ال��رتت��ي��ب 

ال�سابقة جرى اختيار  املعاير  �سوء 
اأف�سل ع�سرة مراكز بحوث يف العامل 
ال��ع��رب��ي ح��ي��ث ج���اء م��رك��ز الأه����رام 
للدرا�سات ال�سيا�سية وال�سرتاتيجية 
املرتبة  يف  العربية  م�سر  جمهورية 
في�سل  امل���ل���ك  م���رك���ز  ت����اله  الأوىل 
الإ�سالمية  وال���درا����س���ات  ل��ل��ب��ح��وث 
املرتبة  ال�سعودية يف  العربية  اململكة 
ال��ث��ان��ي��ة ث��م م��رك��ز درا����س���ات ال�سرق 
الها�سمية  الأردنية  اململكة  الأو�سط 
املرتبة  ويف  ال���ث���ال���ث���ة  امل����رت����ب����ة  يف 
اخلليج  درا���س��ات  ج��اء مركز  الرابعة 
الكويت  دول����ة  ال��ع��رب��ي��ة  واجل���زي���رة 
فيما حل مركز البحرين للدرا�سات 
والطاقة  وال��دول��ي��ة  ال�سرتاتيجية 
مملكة البحرين يف املرتبة اخلام�سة 
ث��م كلية حم��م��د ب��ن را���س��د ل����الإدارة 
العربية  الإم����ارات  دول���ة  احلكومية 
املتحدة يف املرتبة ال�ساد�سة ثم املركز 

الإمارات  مركز  يدخل  مل  والنزاهة 
ال�سرتاتيجية  والبحوث  للدرا�سات 
غر  موؤ�س�سة  كونه  التقييم  �سمن 
احل�سول  اإىل  ي�����س��ع��ى  ول  رب��ح��ي��ة 
على اأي متويل كما اجته املركز اإىل 
رئي�سية  جم��م��وع��ات  خ��م�����ص  و���س��ع 
اإجراء  يف  اإليها  ا�ستند  املعاير  م��ن 
املجموعة  وترتبط  التقييم  عملية 
ومواردها  نف�سها  باملوؤ�س�سة  الأوىل 
تركز  ف���ي���م���ا  م���ي���زان���ي���ت���ه���ا  وح����ج����م 
عمل  طبيعة  على  الثانية  املجموعة 
املجموعة  وتتعلق  ودوره���ا  املوؤ�س�سة 
على  املوؤ�س�سة  ق���درة  مب��دى  الثالثة 
وتقي�ص  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  عملية  دع���م 
امل���ج���م���وع���ة ال����راب����ع����ة م�����دى ق����درة 
الأكادميي  الإ���س��ه��ام  ع��ل��ى  امل��وؤ���س�����س��ة 
املجموعة  ت��ر���س��د  واأخ�����را  ال��ف��ع��ال 
يف  املوؤ�س�سة  ك��ف��اءة  م��دى  اخلام�سة 
ويف  املجتمع.  م��ع  التوا�سل  حتقيق 

ت�ساتهام  ال��دول��ي��ة  ل��ل�����س��وؤون  امل��ل��ك��ي 
املركز  يف  امل��ت��ح��دة  امل��م��ل��ك��ة  ه���او����ص 
الثالث وجاء يف املركز الرابع جمل�ص 
ال����ع����الق����ات اخل����ارج����ي����ة ال����ولي����ات 
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة ت���اله يف املركز 
للدرا�سات  ال���دويل  املعهد  اخلام�ص 
ثم  امل��ت��ح��دة  اململكة  ال�سرتاتيجية 
ال�سرتاتيجية  ال���درا����س���ات  م���رك���ز 
وال������دول������ي������ة ال�������ولي�������ات امل���ت���ح���دة 
وتبعه  ال�ساد�ص  املركز  يف  الأمريكية 
الدولية  ل��ل�����س��وؤون  ال���ي���اب���ان  م��ع��ه��د 
ث��م معهد  ال�سابع  امل��رك��ز  ال��ي��اب��ان يف 
الأدن���ى  ال�����س��رق  ل�سيا�سة  وا���س��ن��ط��ن 
الوليات املتحدة الأمريكية يف املركز 
الوليات  ران��د  موؤ�س�سة  ث��م  الثامن 
التا�سع  املركز  يف  الأمريكية  املتحدة 
للعلوم  ال�سينية  الأكادميية  وجاءت 
ال�سني  ج���م���ه���وري���ة  الج���ت���م���اع���ي���ة 

ال�سعبية يف املركز العا�سر.

•• اأبوظبي-وام:

الن�سائية  ال�����س��رط��ة  جمعية  وق��ع��ت 
الإم�������ارات�������ي�������ة وك����ل����ي����ة الإم������������ارات 
للتكنولوجيا مذكرة تفاهم للتعاون 
يف جم������الت ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���دري���ب 
واملوؤمترات  واملبادرات  وال�ست�سارات 
للقطاع  اجل��م��ع��ي��ة  خ��دم��ة  ل��ت��ع��زي��ز 

ال�سرطي الن�سوي يف الدولة.
وق��ع امل��ذك��رة ال��رائ��د اآم��ن��ة البلو�سي 
برو�ص  وال��دك��ت��ور  اجلمعية  رئي�سة 
ت����اي����ل����ور رئ���ي�������ص ك���ل���ي���ة الإم����������ارات 
منح  توفر  وتت�سمن  للتكنولوجيا 
درا�سية ملنت�سبات اجلمعية للح�سول 
ع����ل����ى درج���������ة ال����ب����ك����ال����وري����و�����ص يف 
املوارد  واإدارة  املعلومات  تكنولوجيا 
الب�سرية والإعالم والعالقات العامة 
بفروعها  وامل�سرفية  املالية  والعلوم 
خ�سم  واإعطاء  اجلرافيك  وت�سميم 
ع��ل��ى ت��ل��ك ال��ت��خ�����س�����س��ات يف درج���ة 

الإدارية.
ال�سرطة  جلمعية  املذكرة  تتيح  كما 
الن�سائية ال�ستفادة من ال�ست�سارات 

واملهارية  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  الح��ت��ي��اج��ات 
الكمبيوتر  دورات  ومنح مميزة على 
وال���ل���غ���ة الإجن����ل����ي����زي����ة وال���������دورات 

ال�سنوي  التدريب  وت��وف��ر  الدبلوم 
ت���ع���ت���م���د على  ل������ك������وادر اجل���م���ع���ي���ة 
منهجية تطبيقية يف درا�سة وحتليل 

ال����ت����ي ت���ق���دم���ه���ا ك���ل���ي���ة الإم�����������ارات 
وتنفيذها  امل��ع��ل��وم��ات  لتكنولوجيا 
املبادرات  ب��اإع��داد  الكلية  وم�ساهمة 
الفعاليات  وت��ن��ف��ي��ذ  وامل������وؤمت������رات 
اآمنة  ال��رائ��د  وق��ال��ت  لها.  امل�ساحبة 
�ستتيح  التفاهم  اإن مذكرة  البلو�سي 
مزيدا من التطور العلمي ملنت�سبات 
على  مبهاراتهن  والرتقاء  اجلمعية 
ويطور  ال�سرطي  العمل  يخدم  نحو 

خدمات واأداء اجلمعية.
واأو�سح الربوفي�سور برو�ص تايلور اأن 
و�سعت  للتكنولوجيا  الإم��ارات  كلية 
ال�سرتاتيجية  خ��ط��ط��ه��ا  ���س��م��ن 
توفر  الج��ت��م��اع��ي��ة يف  امل�����س��وؤول��ي��ة 
فر�ص التعليم لأبناء دولة الإمارات 
ا�ستكمال  ال��راغ��ب��ني يف  ك��اف��ة اجت���اه 
م�سيدا  عليهم  والتي�سر  تعليمهم 
يف  الن�سائية  ال�سرطة  جمعية  ب��دور 
وخدمة  ال�سرطة  يف  العامالت  دع��م 

املجتمع.

•• ابوظبي-وام:

العا�سمة يف  �سرطة  بداأت مديرية 
اأبوظبي  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
الفورية  الرتجمة  خدمة  ت�سغيل 
24 لغة ولهجة عرب خط الهاتف 
ال�������س���اخ���ن ورب����ط����ه����ا ع���ل���ى م�����دار 
العمليات  غ��رف��ة  م��ع  ���س��اع��ة   24
امل���رك���زي���ة ع����رب ه���ات���ف ال����ط����وارئ 
يف  الرتجمة  فرع  وتعامل   .  999
العامة  وال��ع��الق��ات  الإع����الم  ق�سم 
مع  العا�سمة  �سرطة  م��دي��ري��ة  يف 
خالل  ترجمة  ق�سية   17594
20 �سهرا منذ مطلع عام 2013 
ال��ث��م��ان��ي��ة الأوىل  الأ���س��ه��ر  وح��ت��ى 
هذه  واأ�سهمت  اجل���اري.  العام  من 
ت���وف���ر اجل���ه���د على  ال��ت��ق��ن��ي��ة يف 
العمليات  يف  ال�سرطية  العنا�سر 
اأو  لغة  يتكلم  املت�سل  ك��ان  ح��ال  يف 

لهجة غر معروفة مل�ستقبل املكاملة 
حيث  امل��رك��زي��ة  العمليات  اإدارة  يف 
ي��ت��م حت��وي��ل��ه اآل���ي���ا خل��دم��ة اخلط 
ال�����س��اخ��ن يف ف���رع ال��رتج��م��ة لتتم 
بهذه  املخت�ص  باملرتجم  ال�ستعانة 
املت�سل  م��ع  ال��ت��وا���س��ل  وي��ت��م  اللغة 
للح�سول  ال�����س��اخ��ن  اخل����ط  ع���رب 
على املعلومات والتعامل مع البالغ 
العميد  وق��ال  املطلوبة.  بال�سرعة 
مديرية  م��دي��ر  ال�سريفي  م��ك��ت��وم 
اخلدمة  ه��ذه  ان  العا�سمة  �سرطة 
اأ�سهمت يف و�سول املعلومة بال�سرعة 
ال�سرطية  ل���الأج���ه���زة  امل���ط���ل���وب���ة 
املهمة  العنا�سر  اأنها من  ..معتربا 
وال�ستجابة  ال���ق�������س���اي���ا  ح����ل  يف 
اأحيان  يف  ان��ه  وا���س��اف  للبالغات. 
مع  �سعبا  التوا�سل  ي�سبح  كثرة 
اأم  الأ�سخا�ص �سواء كانوا م�ستكني 
اأو  اللغة  فهم  لعدم  نظرا  متهمني 

مع  خ�سو�سا  امل�ستخدمة  اللهجة 
وجود اأكرث من 200 جن�سية على 
اأر�ص الإمارات مو�سحا انه بف�سل 

اإجمايل  بلغ  مت�سل  �سعيد  وعلى 
عدد الق�سايا التي تعامل معها فرع 
الثمانية  الأ�سهر  خ��الل  الرتجمة 

الوقت  ت���وف���ر  مت  اخل���دم���ة  ه����ذه 
و�سرعة  الأم���ن  حفظ  يف  واجل��ه��د 
 . البالغات  اأ�سحاب  مع  التوا�سل 

 8547 اجل��اري  العام  من  الأوىل 
ق�سية  ب�9047  م��ق��ارن��ة  ق�سية 
عام  اأ���س��ه��ر  خ���الل  ترجمتها  مت��ت 
ال�سريفي  العميد  وذك��ر   .2013
اأن الق�سايا املرتجمة ل يتم النظر 
وفرته  ما  بقدر  فقط  كرقم  اإليها 
ب��ف�����س��ل تقنية  م����ن ج���ه���د ووق������ت 
ال�سا�سات  ع��رب  املبا�سرة  الرتجمة 
احلقوق  ك���اف���ة  ل���ت���وف���ر  اإ����س���اف���ة 
للمتعاملني مع الأجهزة ال�سرطية 
..م���و����س���ح���ااأن ف����رع ال��رتج��م��ة مت 
اعتماده يف العام 2010 بتوجيهات 
خدمات  ليوفر  ال�سرطية  القيادة 
وال�سفوية  ال��ك��ت��اب��ي��ة  ال���رتج���م���ة 
واأق�سام  والإدارات  املديريات  لكافة 
ال�سرطة ويجد اهتماما كبرا من 
باأهمية  اإمي��ان��ا  ال�سرطية  ال��ق��ي��ادة 
توفر كل �سبل العدالة للمقيمني 
با�ستخدام  الإم�������ارات  اأر������ص  ع��ل��ى 

عرب  امل�ستخدمة  التقنيات  اأف�سل 
ال�سا�سات  ع����رب  ال���رتج���م���ة  ن���ق���ل 
وجود  اإىل  ..ول���ف���ت  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
لتغطية  اللغات  عدد  لزيادة  م�ساع 
املوجودة  اأكرب عدد من اجلن�سيات 
اإىل  الكلي  العدد  لي�سل  الدولة  يف 
اأكرث من 45 لغة ولهجة. واأ�ساف 
ان فرع الرتجمة يعتمد يف تقدمي 
اخل���دم���ات ع��ل��ى ا���س��ت��خ��دام اأح���دث 
ال��ع��امل��ي��ة يف ه���ذا املجال  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
املغلقة  التلفزيونية  ال��دوائ��ر  ع��رب 
م���ن خ����الل ���س��ا���س��ات م���رك���زي���ة مت 
تركيبها يف جميع املراكز ال�سرطية 
..وي����ت����م ط��ل��ب اخل���دم���ة م���ن فرع 
املطلوبة  اللغة  وحتديد  الرتجمة 
التوا�سل مبا�سرة ما  يتم  ومن ثم 
ال�سرطة  م��رك��ز  يف  ال�سخ�ص  ب��ني 
وامل��رتج��م من خ��الل ه��ذه التقنية 

املتقدمة.

العدد  11218 بتاريخ 2014/9/28     
  اعادة اعالن ح�سور مدعي عليه بالن�سر    

يف الدعوى رقم 4952 ل�سنة 2014
 اىل املدعى عليه: اديك كون�سالتن�سي جي ال تي- اديك كون�سالتن�سي منطقة 

حرة- ا�سر دانييل ت�سيفيدجيان  جمهول حمل القامة
مبا ان املدعى: دبى انف�ستمنت بروبرتيز

قد اقام �سدكم الدعوى 4952 ال�سنة 2014 ايجارات امام مركز بطلب الزامكم 
ف�سخ عقد اليجار والزام املدعى عليهم باخالء املاأجور.

ب��اأداء مبلغ وق��دره 269956 دره��م وما ي�ستجد حتى متام  ال��زام املدعى عليهم 
ا�ستهالك  ومقابل  وال��غ��رام��ات  الي��ج��ار  ببدل  عليهم  امل��دع��ى  ال���زام  الخ���الء. 
متام  حتى  اخرى  وغرامات  ر�سوم  واية  وات�سالت  واملياه.  والكهرباء  التكييف 

الخالء. الزام املدعى عليهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة
وقررت اللجنة الق�سائية اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الربعاء املوافق 
2014/10/1 ال�ساعة 4.30 امام اللجنة الق�سائية )الثانية( بالدائرة البتدائية 
واملنعقدة مبقر املركز مببنى بلدية دبى لنظر الدعوى.فانت مكلف باحل�سور 

او من ميثلك قانونا وتقدمي مالديكم من دفاع وم�ستندات.
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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املوؤمنني اأم  جمعية  يف  بيتي  من  اإنتاجي  حت�سر  �سيدة    60
•• عجمان ـ الفجر 

اأم  ال��ت��اب��ع جلمعية  ن��ظ��م م��رك��ز م����ودة الأ����س���ري 
واحلدائق  ال��زراع��ة  اإدارة  مع  بالتعاون  املوؤمنني 
بعجمان،  والتخطيط  البلدية  دائ���رة  يف  العامة 
بيتي  م��ن  اإن��ت��اج��ي  ب��ع��ن��وان  تثقيفية  حم��ا���س��رة 
مبنا�سبة يوم الزراعة العاملي، وقد ح�سرها نحو 

عجمان. اإمارة  يف  املنازل  ربات  من  �سيدة   60
اإدارة  قدم من خاللها املهند�ص علي الب�سر من 
خطوات  حول  تف�سيلياً  �سرحاً  بالدائرة  الزراعة 
زراعة اخل�سروات وما حتتاجه من اختيار موقع 

ال�ستالت يف الأحوا�ص  الزراعة وخطوات جتهيز 
والقوالب الزراعية، وخطوات زراعة اخل�سروات 
يف اأر������ص احل��دي��ق��ة، وم��واع��ي��د ال���زراع���ة وجني 
امل��ح�����س��ول ث��م ا���س��ت��ف��ا���ص يف ع��ر���ص اأه���م الآف���ات 
اخل�سروات  ت�سيب  ال��ت��ي  ال��زراع��ي��ة  والأم���را����ص 

وطرق الوقاية والعالج.
البيوت  رب����ات  ت��ع��ري��ف  اإىل  امل��ح��ا���س��رة  وت���ه���دف 
املنتجة  والأ���س��ر  ال��زراع��ي��ة،  امل�ساريع  و�ساحبات 
ب��اأه��م��ي��ة زراع�����ة اخل�������س���روات وكيفية  ب����الإم����ارة 
توجيه  وكذلك  لها،  ال�سحية  والفوائد  زراعتها 
اإدخ���ال  دون  زراع���ي ع�سوي  اإن��ت��اج  نحو  الأ���س��رة 

ربات  وت�سجيع  ال�سناعية  الكيماوية  امل��رك��ب��ات 
البيوت لال�ستفادة من امل�ساحات اخلالية يف املنزل 
من  حت�سن  اأن  ميكن  والتي  اخل�سروات  ب��زراع��ة 

بيئة املنزل.
ويف ختام املحا�سرة مت توزيع بذور واأ�سمدة خا�سة 
ون�سرات تو�سيحية حول كيفية الزراعة يف املنزل 

للحا�سرات.
يذكر اأن اإدارة اجلمعية حتر�ص دائماً على تعزيز 
التعاون املتبادل مع كافة اجلهات املعنية بالإمارة 
قطاع  وخ��ا���س��ة  فئاته  بكافة  املجتمع  يفيد  مب��ا 

املراأة.

عبدالعزيز النعيمي يطلع على م�سروع اخلطة اال�سرتاتيجية الأرا�سي عجمان

وفد من �سرطة عجمان يطلع على اآلية عمل م�سنع موا�سالت االإمارات لتلبي�ص االإطارات

•• دبي -وام:

الطاير  حممد  �سعيد  ���س��ع��ادة  بحث 
التنفيذي  والرئي�ص  املنتدب  الع�سو 
�سعادة  دبي مع  لهيئة كهرباء ومياه 
الطاير  م���ط���ر  ح��م��ي��د  ب����ن  ���س��ع��ي��د 
والرئي�ص  الإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���س�����س��ة م��دي��ن��ة ميدان 
م�سوؤويل  ك���ب���ار  م���ن  وف����د  ي���راف���ق���ه 
املوؤ�س�سة رفع وترة التعاون خلدمة 
وتلبية احتياجات امل�ساريع العمالقة 
امل�سبوقة  وغ�������ر  واحل�����������س�����اري�����ة 
وتقدمي  امل��وؤ���س�����س��ة  ت���ت���وله���ا  ال���ت���ي 
الت�سهيالت الالزمة من قبل الهيئة 
�سواء يف مراحل الن�ساء اأو يف مراحل 

تو�سيل خدمات الكهرباء واملياه.
الهيئة  ���س��ع��ي  اإط�����ار  ذل����ك يف  ي���اأت���ي 
ال�سراكة  عالقات  وتدعيم  لتوطيد 

مع املوؤ�س�سات املرموقة يف دبي.
الطاير  حممد  �سعيد  �سعادة  وق���ال 
ا�ستعرا�ص  اللقاء  خ��الل  ج��رى  اإن��ه 
الطموحة  م��ي��دان  موؤ�س�سة  خ��ط��ط 
وامل�����س��اري��ع ال��ك��ربى وال���واع���دة التي 
تقوم بها حيث مت التفاق على قيام 
الت�سهيالت  خمتلف  بتقدمي  الهيئة 

وت�����وف�����ر ك����اف����ة اح����ت����ي����اج����ات ه���ذه 
الزاوية  حجر  ت�سكل  التي  امل�ساريع 
يف امل�ساريع التنموية الطموحة التي 
الهيئة  �سعي  ..م��وؤك��دا  دبي  ت�سهدها 
املعنيني  للتوا�سل مع جميع  الدائم 
يهدف  وال��ذي  التعاون  اأط��ر  لتعزيز 
اخلدمات  ك��ف��اءة  م�ستوى  رف��ع  اإىل 
وحتقيق  امل��ت��ع��ام��ل��ني  اإىل  امل��ق��دم��ة 

النمو القت�سادي امل�ستدام.
الهيئة  اأن  اىل  ال���ط���اي���ر  واأ������س�����ار 
املطورين  م��ع  دوري���ة  ل��ق��اءات  تعقد 
العمل  ت��ط��وي��ر  ب���ه���دف  وال�������س���رك���اء 
واملبادرات  امل�ساريع  ودع��م  امل�سرتك 

التطوير  ع��م��ل��ي��ة  يف  ت�����س��ه��م  ال���ت���ي 
مع  يتوافق  مبا  لل�سراكات  امل�ستدام 
خ��ط��ة دب����ي الإ����س���رتات���ي���ج���ي���ة حيث 
لتزويد  مت��ام��ا  ج���اه���زة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن 
ال��ط��م��وح��ة بكافة  م�����س��اري��ع م��ي��دان 
اخلدمات �سواء من الكهرباء اأو املياه 
وفق اجل��داول الزمنية لجن��از تلك 
متابعة  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��ت��وىل  اذ  امل�����س��اري��ع 
اجن����از ت��ل��ك امل�����س��اري��ع ع��ن ك��ث��ب مع 
م�سوؤوليها  ب��ني  ال��ل��ق��اءات  ا���س��ت��م��رار 
اأعلى  ل�����س��م��ان  م���ي���دان  وم�������س���وؤويل 
درج�����ات ال��ت��ن�����س��ي��ق وال���ت���ع���اون فيما 

يخ�ص كافة مراحل التنفيذ .

•• عجمان-وام: 

ال�سيخ عبدالعزيز بن حميد  اأكد 
الأرا�سي  دائ���رة  رئي�ص  النعيمي 
روؤى  اأن  ب��ع��ج��م��ان  والأم���������الك 
بن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
املجل�ص  ع�����س��و  ال��ن��ع��ي��م��ي  را����س���د 
الأعلى حاكم عجمان والتوجيهات 
بن  عمار  ال�سيخ  ل�سمو  ال�سديدة 
حميد النعيمي ويل عهد عجمان 
الأ���س��ا���س��ي لتطوير  ال���داع���م  ه��ي 
مب�ستوى  والرتقاء  الدائرة  اأداء 

ال�سوؤون  م��ك��ت��ب  م��دي��ر  امل���ه���ري 
مدير  الزعابي  و�سعاد  القانونية 
ال�سرتاتيجي  التخطيط  مكتب 

والتميز املوؤ�س�سي.
مناق�سة  الج���ت���م���اع  خ����الل  ومت 
ال�سرتاتيجية  اخل��ط��ة  م�����س��روع 
جلائزة  ال����دائ����رة  وا����س���ت���ع���دادات 
الثانية  ن�����س��خ��ت��ه��ا  يف  ال���ق���م���ة 
ملف  تقرير  على  �سموه  واط��ل��ع 
الدائرة  التزام  ومدى  التناف�سية 
رقم  الأم����ري  امل��ر���س��وم  بتطبيق 
الإعفاء  ب�ساأن   2014 ل�سنة   7

اإجراءاتها  وت��ب�����س��ي��ط  خ��دم��ات��ه��ا 
وفقا لحتياجات املتعاملني.

ج��اء ذل��ك خ��الل الجتماع الذي 
ت���راأ����س���ه ����س���م���وه يف م���ق���ر دائ�����رة 
بح�سور  والأم��������الك  الأرا�����س����ي 
ال��ع��ام ح��ارب �سامل  امل��دي��ر  �سعادة 

العرياين .
النعيمي  نا�سر  بن  وعبدالعزيز 
مدير مكتب رئي�ص الدائرة مدير 
واأحمد  امل�ساندة  اخل��دم��ات  اإدارة 
اإدارة  م��دي��ر  ال�����س��ام�����س��ي  خ��ل��ف��ان 
ال�سوؤون العقارية وحارب �سلطان 

م���ن ر����س���وم ت�����س��ج��ي��ل الأرا�����س����ي 
امل�����س��ي��دة ع��ل��ي��ه��ا م�����س��ت��ودع��ات يف 
اإم����ارة ع��ج��م��ان وامل��ع��اي��ر املتبعة 
البنك  وفق  املمتلكات  ت�سجيل  يف 
تطوير  ي�����س��م��ن  مم����ا  ال��������دويل 
املتبعة والرتقاء  العمل  اإجراءات 

بخدمات الدائرة.
النعيمي  عبدالعزيز  ال�سيخ  وقام 
ب��ج��ول��ة م��ي��دان��ي��ة ل��الط��الع على 
�سر العمل وانطباعات املراجعني 
وم�ستوى  ال�����دائ�����رة  اأداء  ع����ن 

اخلدمات املقدمة لهم.

اأ�سحاب  م���ع  ���س��م��وه  ت��وا���س��ل  و 
عن  وا�ستف�سر  العقارية  املكاتب 
من  وا�ستفادتهم  ر���س��اه��م  م��دى 
التي قدمتها  التدريبية  الدورات 
لهم الدائرة بهدف تاأهيلهم للعمل 
واإك�سابهم  ال���ع���ق���اري  امل���ج���ال  يف 
امل����ه����ارات امل��ه��ن��ي��ة الأ���س��ا���س��ي��ة يف 
عمليات البيع وال�سراء وتوعيتهم 
مبدى �سرورة اللتزام بالأنظمة 
احلكومة  �سنتها  التي  والقوانني 
العقاري  ال�سوق  تنظيم  �سبيل  يف 

و�سمان حقوق املتداولني.

•• عجمان-وام:

عبداهلل  ال���ع���ق���ي���د  ����س���ع���ادة  اأك�������د 
اإدارة  م���دي���ر  امل���ن���اع���ي  اإب���راه���ي���م 
ب�سرطة  امل�������س���ان���دة  اخل�����دم�����ات 
م�سنع  اأه���م���ي���ة  ع���ل���ى  ع���ج���م���ان 
لتلبي�ص  الإم��������ارات  م���وا����س���الت 
ملوؤ�س�سة  التابع  املجددة  الإط��ارات 
باعتباره  الإم�������ارات  م��وا���س��الت 
توجهات  ت���ر����س���ي���خ  يف  ي�������س���اه���م 
ال�����س����ت����دام����ة مب����ا ي����ت����واف����ق مع 
للتنمية  الإم����ارات  اإ�سرتاتيجية 
املرتبطة  والتطبيقات  اخل�سراء 

املمار�سات  اأف�سل  والإ�ستفادة من 
املطبقة يف هذا املجال.

املناعي  ع���ب���داهلل  ال��ع��ق��ي��د  وق�����ال 
الإط��������ارات  م����ن  ال����س���ت���ف���ادة  ان 
خف�ص  يف  �سي�ساهم  امل�ستعملة 
والنبعاثات  ال���ن���ف���اي���ات  ك��م��ي��ة 
الكربونية وبالتايل حماية البيئة 
ال���ت���ل���وث وحت�������س���ني معدل  م����ن 
وهو  للدولة  الكربونية  الب�سمة 
اإليه خمتلف  ت�سعى  ال��ذي  الأم��ر 
املوؤ�س�سات واجلهات احلكومية يف 

الدولة ومنها �سرطة عجمان.
واأ�سار اىل اأهمية الزيارة يف تعزيز 

بذلك .
م���وا����س���الت  ان  اىل  .م���������س����را 
م�سوؤولة  م��وؤ���س�����س��ة  الإم����������ارات 
وفقا  اأعمالها  مت��ار���ص  جمتمعيا 
فيمجال  ال����دول����ي����ة  ل��ل��م��ع��اي��ر 

ال�ستدامة البيئية.
ج����اء ذل����ك خ����الل ال����زي����ارة التي 
ق��������ام ب����ه����ا وف��������د م������ن ال����ق����ي����ادة 
مل�سنع  ع��ج��م��ان  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة 
لتلبي�ص  الإم��������ارات  م���وا����س���الت 
امل��ج��ددة اطلع خاللها  الإط���ارات 
واإج���راءات  م��راح��ل  على خمتلف 
التدوير  اإع�������ادة  وط�����رق  ال��ع��م��ل 

ودورها  امل�سرتك  العمل  اأوا���س��ر 
امل�سرتكة  ال���ع���الق���ات  ت��ع��زي��ز  يف 
والإ�ستفادة من التجارب املختلفة 
..لفتا  الأمني  العمل  يخدم  مبا 
اإىل اأنه �سيتم العمل على تطبيق 
خمتلف  يف  امل��ك��ت�����س��ب��ة  ال���ت���ج���ارب 
تقوم  التي  العالقة  ذات  الأعمال 

بها اإدارة اخلدمات امل�ساندة.
عبدالعزيز  العقيد  �سعادة  وق��ال 
اإدارة  م���دي���ر  ال�����س��ام�����س��ي  ع���ل���ي 
ال�سوؤون املالية ان �سرطة عجمان 
ت�سعى اإىل الإطالع على خمتلف 
والعاملية  امل���ح���ل���ي���ة  ال����ت����ج����ارب 

ما  كل  وتطبيق  منها  لالإ�ستفادة 
ميكن تطبيقه يف �سرطة عجمان 
الأمر الذي يرتقي بعمل ال�سرطة 

ويعزز مكانتها يف �ستى املجالت.
ول��ف��ت اإىل ال���دور ال���ذي ت��ق��وم به 
عجمان  ل�سرطة  العليا  ال��ق��ي��ادة 
اأثمر  وما  التميز  يف دعم م�سرة 
ع��ن ذل���ك م��ن جن��اح��ات متميزة 
والعاملي  املحلي  امل�ستويني  على 
�ستى  يف  متقدم  مركز  وحتقيقها 
امل���ج���الت وح�����س��ول��ه��ا ع��ل��ى عدد 
ولإقليمية  املحلية  اجل��وائ��ز  م��ن 

والعاملية. 

هيئة االأعمال اخلريية بعجمان تعتمد م�ساعدات تزيد عن 400 األف درهم
•• عجمان-وام: 

الأعمال  هيئة  يف  الداخلية  امل�ساعدات  جلنة  اعتمدت 
كم�ساعدات  دره��م��ا  و955  األ��ف��ا   424 مبلغ  اخل��ري��ة 
ل����ذوي ال���دخ���ل امل���ح���دود داخ����ل ال���دول���ة وذل����ك �سمن 
امل�ساعدات الطارئة التي �سملت 216 حالة يف 3 اإدارات 
واللجنة  التنفيذية  الإدارة  وه���ي  الهيئة  اإدارات  م��ن 
الن�سائية واإدارة اخلدمات املجتمعية وت�سمنت احلالت 
املقيدين  امل�ستفيدين  ع��ل��ى  ت��وزي��ع��ه��ا  ب��ه��دف  ال��ع��اج��ل��ة 
وال�سرائح  ال��ف��ئ��ات  م���ن خم��ت��ل��ف  ال��ه��ي��ئ��ة  ���س��ج��الت  يف 

املجتمعية.
و�سملت جمالت امل�ساعدات ت�سديد نفقات العالج الطبي 
اإيجارات امل�ساكن  وت�سديد الأق�ساط الدرا�سية وت�سديد 
وفواتر خدمات املياه والكهرباء اإ�سافة اإىل امل�ساعدات 
املالية وتذاكر ال�سفر والنفقات العامة ..وقد روعي يف 
للم�ستفيدين  بالن�سبة  احلاجة  �سدة  امل�ساعدات  توزيع 

وعدد اأفراد الأ�سرة.
لهيئة  امل�ساعد  ال��ع��ام  الأم���ني  العو�سي  ع��ب��داهلل  وق���ال 
امليدانية  الك�سوف  نتائج  انه يف �سوء  الأعمال اخلرية 
التي تقدمت بها فرق عمل الهيئة مت اعتماد 216 حالة 
جلنة  قبل  م��ن  ال��الزم��ة  بامل�ساعدات  و�سمولها  ط��ارئ��ة 
امل�ساعدات  طلبات  يف  تنظر  التي  الداخلية  امل�ساعدات 
دعم  �ستوا�سل  الهيئة  اأن  اىل  ..م�سرا  �سهريا  مرتني 
ممكنة  �سريحة  اأو���س��ع  ي��خ��دم  مب��ا  امل�ستحقة  احل����الت 
ل�سيما الأيتام وذوي الإعاقة وطالب املدار�ص واحلالت 
الن�سائية املختلفة. جدير بالذكر اأن امل�ساعدات الطارئة 
حالة   32 بلغت  التنفيذية  الإدارة  قبل  م��ن  امل��ق��دم��ة 
بقيمة 107 اآلف و125 درهما يف حني بلغت امل�ساعدة 
 39 الن�سائية  اللجنة  عرب  املقدمة  الطارئة  للحالت 
املقدمة  امل�ساعدات  ..اأما  47.300 درهم  بقيمة  حالة 
فقد  املجتمعية  اخلدمات  اإدارة  عرب  الطارئة  للحالت 

بلغت 145 حالة بقيمة 270 األفا و530 درهما .

كهرباء ومياه دبي ترحب برفع وترية التعاون مع موؤ�س�سة مدينة ميدان

على هام�س معر�س بدايات ل�ضيدات اأعمال عجمان 

حمد العود : املراأة االإماراتية تعمل بح�ص وطني ويف اإطار املحافظة على قيمها الدينية وعاداتها وتقاليدها 

تـخريج  » 5 « دورات تـدريبية بـ�سرطة راأ�ص الـخيمة 
•• راأ�س اخليمة - الفجر

اخليمة  راأ�������ص  ���س��رط��ة  ت  ���س��ه��د 
اأحمد  ج���م���ال  ال��ع��م��ي��د  ب��ح�����س��ور 
ال������ط������ر م������دي������ر ع���������ام امل�����������وارد 
 4  ( تخريج  امل�ساندة،  واخلدمات 
( دورات تخ�س�سية - �سباح اأم�ص 

الأول .
التي  ال��ت��دري��ب  دورات  وا�ستملت 
�سرطة  ت���دري���ب  مب��ع��ه��د  ع���ق���دت 
راأ����ص اخليمة يف ال��ف��رتة م��ن 21 
 ، اجل�����اري  �سبتمرب   25 ول��غ��اي��ة 
املعلومات  وتقييم  حتليل   ( دورة 
ال�سرطة  حتقيق  خ��الل  امل��ت��وف��رة 
– م�سرتكة ( ، ) تن�سيق ومتابعة 
الإ�سرتاتيجية  امل��ب��ادرات  وتنفيذ 
امل�ستبه بهم  ، )حقوق  - �سباط ( 
– �سف �سباط واأفراد  واملتهمني 
– �سف  التغير  اإدارة   ( ودورة   )

�سباط واأفراد ( . 
واأ�ساد العميد جمال الطر مبدى 

رفع  على  الداخلية  وزارة  حر�ص 
املنت�سبني  العاملني  جميع  كفاءة 
ال���وزارة، والرت��ق��اء مب�ستوى  اإىل 
اأدائهم، وتطوير العمل ال�سرطي، 
الهادفة  لإ�سرتاتيجيتها  جت�سيداً 

اأكمل  على  و  املطلوبة  ب��ال�����س��ورة 
وجه.

ويف ختام احلفل قام العميد الطر 
ب���ت���ك���رمي حم���ا����س���ري ال��������دورات، 
الدكتور علي زايد برمية، ومالزم 

املرور  اإدارة  مدير  العلكيم  �سعيد 
والدوريات بتخريج دورة ) الإنقاذ 
 ) التاأ�سي�سية  ال��ط��رق  ح���وادث  يف 
منت�سبا   )38( فيها  ���س��ارك  التي 
من خمتلف الرتب خالل الفرتة 

ال����ك����وادر  وت����دري����ب  ت���اأه���ي���ل  اإىل 
مواكبة  م��ن  لتمكينها  الب�سرية 
التي  وامل�������س���ت���ج���دات  امل����ت����غ����رات 
ي�سهدها العامل يف املجالت كافة، 
العمل  ع��ل��ى  ق���ادري���ن  ل��ي�����س��ب��ح��وا 

يف ال��دورات، واأن ي�ستخدموا تلك 
مهاراتهم  ت��ط��وي��ر  يف  امل��ع��ل��وم��ات 
الأمني مبا يخدم  وتنمية ح�سهم 

العمل ال�سرطي. 
اآخ��ر قام العقيد علي  ومن جانب 

املن�سوري،  ال��رح��ي��م  عبد  يو�سف 
طه،  اآل  خ���ال���د  م���ي  وال����دك����ت����ورة 
للخريجني،  ال�سهادات  �سلم  كما 
م���ت���م���ن���ي���اً ل���ه���م ال�����س����ت����ف����ادة من 
املعلومات واملهارات التي اكت�سبوها 

2014/9م(،   25-21( م���ن 
امل����رور  اإدارة  م���دي���ر  ���س��ل��م  ح��ي��ث 
على  ال���������س����ه����ادات  وال��������دوري��������ات 
اخلريجني كما كرم النقيب طارق 

ال�سرهان الذي قدم دورة.  

•• عجمان : اأ�سامة عبد املق�سود 

ال���ف���ج���ر ت��ل��ت��ق��ي ب�������س���ي���دات اأع���م���ال 
معر�ص  يف  امل�������س���ارك���ات  ع���ج���م���ان 
ب���داي���ات ق��ب��ل اإ����س���دال ال�����س��ت��ار على 
فعالياته التى ا�ستمرت خم�سة اأيام 
�سهد خاللها فعاليات متنوعة من 
على  للك�سف  ط��ب��ي��ة  ع���ي���ادة  وج����ود 
باملجان،  الأط����ف����ال  وع��ل��ى  ال������زوار 
ال�ستثمار  ت��ن��اق�����ص  ع��م��ل  وور������ص 
واأماكن  املجتمع،  تنمية  يف  ودوره 
خم�س�سة للعب الأطفال، كل هذه 
اأ�سلوب  مب��ث��اب��ة  ك��ان��ت  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
املنظمة  اللجنة  نهجته  ل��ل��رتوي��ج 

للمعر�ص هذا العام.
اآل  اأمنة خليفة  و�سرحت الدكتورة 

امل�������س���ه���ورة ب��ب��ن��ت ال�������س���ح���راء عن 
معر�ص  يف  ب��امل�����س��ارك��ة  ���س��ع��ادت��ه��ا 
ب����داي����ات م��ن��ذ ان���ط���الق���ه ب���ال���دورة 
املعر�ص  ب�����دور  واأ�����س����ادت  الأوىل، 
يف ت����ب����ادل اخل�������ربات والح���ت���ك���اك 
امل��ب��ا���س��ر ب�����س��ي��دات اأع��م��ال م��ن دول 
اآخر  اإىل  والتعرف  التعاون  جمل�ص 
التو�سيات وما و�سلت اإليه الفنون 
امل��ت��ن��وع��ة م���ن عر�ص  ال��ت�����س��ك��ي��ل��ي��ة 
لوحات فنية ولوحات من اخلامات 
�سنوات،  بها منذ  اأق��وم  املنزلية كما 
ت�ستهوى  ال���ي���دوي���ة  ف��امل�����س��غ��ولت 
العديد من ال�سيدات مما يجعلهن 
وي�ستثمرن  ال��ع��م��ل  ه���ذا  مي��ار���س��ن 
اأ�سادت  ب��داي��ات  معر�ص  وع��ن  فيه، 
بدور اللجنة املنظمة يف الرتتيبات 

وو�سوح  ال��ن��ج��اح  ع��ل��ى  ال��ت�����س��م��ي��م 
اجلميع  اأف����ك����ار  ت��ب��ن��ي  يف  ال���ف���ك���رة 
با�ستقطاب  حتقيقها  على  والعمل 
واإتاحة  عجمان  من  اأعمال  �سيدات 
ال���ف���ر����س���ة ل�������س���ي���دات اأع�����م�����ال من 
اخل��ل��ي��ج ل��ي��ع��ر���س��ن م��ن��ت��ج��ات��ه��ن يف 
م��دار خم�سة  ب��داي��ات على  معر�ص 
�ساهدنا خاللها تكرمي ودعم  اأيام، 
ال��ر���س��ي��دة متمثلة يف  ال��ق��ي��ادة  م��ن 
بن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب 
را�سد النعيمي ع�سو املجل�ص الأعلى 
حاكم عجمان وت�سريف �سمو ال�سيخ 
النعيمي ويل عهد  عمار بن حميد 
التنفيذي  املجل�ص  رئي�ص  عجمان 
لف����ت����ت����اح امل����ع����ر�����ص ل���ه���و ال���دع���م 
بان  ال��را���س��د  والت�سريح  احلقيقي 

املعر�ص  الأخ��ر من  اليوم  اأن  على 
امل�ساركات  لتكرمي  حفال  �سي�سهد 
من �سيدات اأعمال عجمان و�سيدات 
عرفانا  اخل���ل���ي���ج���ي���ات  الأع������م������ال 
الدعوة  تلبية  على  لهن  وت��ق��دي��را 
التفوق  ل��ه��ن  متمنية  وامل�����س��ارك��ة، 
واأمتل اأن تزداد الأعداد يف ال�سنوات 
املنظمة  ال���ل���ج���ن���ة  وان  ال����ق����ادم����ة 
للرتويج  البناءة  املقرتحات  تتلقى 
تكرمي  و�سي�سهد احلفل  للمعر�ص، 
���س��اه��م��وا يف دعم  ال���ذي���ن  ال����رع����اة 
امل��ع��ر���ص وجن���اح���ه ووج���ه���ت كلمة 
���س��ك��ر ل��و���س��ائ��ل الإع������الم واأ����س���ادت 
بدورهم يف جناح املعر�ص يف دورته 

الرابعة.
فاطمة  الت�سكيلية  الفنانة  واأب���دت 

بتنظيمها  ق��ام��ت  ال��ت��ى  اجل���دي���دة 
 ، ال��دويل  الطابع  املعر�ص  واأعطت 
العديد  املعر�ص  �سهد  ال��ع��ام  ف��ه��ذا 
وتبادل  امل���ث���م���رة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن 
اخل��ربات وزي��ارات �سيدات الأعمال 
املن�سوجات  مل�����س��ان��ع  اخل��ل��ي��ج��ي��ات 
اأمام  ج��دي��دة  اأف���اق  فتح  يف عجمان 
ال���س��ت��ث��م��ار امل��ت��ن��وع يف اإب����رام عقود 
�سيدات  جمل�ص  ب��ني  ت��ع��اون  و�سبل 
اأع���م���ال ع��ج��م��ان وج��م��ي��ع جمال�ص 
تدعى  ان  ون��ت��ط��ل��ع  اجل������وار  دول 
الدول  خمتلف  من  اأعمال  �سيدات 
العربية يف ال�سنوات القادمة لتبادل 

الثقافات وتنوع ال�ستثمار.
املطرو�سي  ب��ن ح��م��دان  اأك���د ح��م��د 
ال�سدر هو  اأهم ما يثلج  اأن  للفجر 

ورائها  وتقف  امل��راأة  ت�ساند  القيادة 
ل��ك��ي ت��ن��ج��ح وت��ث��ب��ت وج���وده���ا على 

امل�ستويني العام واخلا�ص.
واأع�����������رب ع�����ن �����س����ع����ادت����ه ب����خ����روج 
العمل  �سوق  اإىل  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة 
ومناف�سة املراأة على م�ستوى العامل 
وحتقيق ذاتها من خالل اإبداعاتها 
العربية  ال���ب���ي���ئ���ة  م����ن  امل��ك��ت�����س��ب��ة 
ون�سيد  الإ����س���الم���ي���ة،  وث��ق��اف��ت��ه��ا 

و�سلت  ملا  الإماراتية  باملراأة  جميعا 
بها  نفتخر  عاملية  مكانة  م��ن  اإل��ي��ه 
والدويل  الإق��ل��ي��م��ي  امل�ستوى  على 
والعربي، فاملراأة الإماراتية ج�سدت 
بناء  يف  اجليدة  وم�ساركتها  العمل 
املجتمع من ناحية ومن اخرتاقها 
جهة  من  وال�ستثمار  العمل  �سوق 
اأخرى، فمع نزولها للعمل وتدوير 
الأموال يف ال�ستثمار اإل اأنها تعمل 

ب��ح�����ص وط��ن��ي ومب����ا حت��اف��ظ على 
قيمها الدينية وعاداتها وتقاليدها 
وهذا  عليها،  تربينا  ال��ت��ى  الثابتة 
بالتعليم  اه���ت���م���ام���ه���ا  اإىل  ي���ع���ود 
التى  وال����س���ت���ف���ادة م���ن اخل������ربات 
والتجارب،  الأبحاث  من  اكت�سبتها 
امل����راأة الإم��ارات��ي��ة يف اإطار  وت��ع��م��ل 
تغر�سها يف  ال��ت��ى  وال��ق��ي��م  ال���ع���ادات 

الأبناء.
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•• اأبوظبي-وام: 

يوا�سل املجل�ص الوطني الحتادي - الذي بداأ دور 
انعقاده العادي الثالث للف�سل الت�سريعي اخلام�ص 
بعقد  واخ��ت��ت��م��ه   2013 ن��وف��م��رب   11 ي���وم  ع�سر 
 -  2014 يونيو   24 يوم  ع�سرة  ال�سابعة  جل�سته 
ممار�سة اخت�سا�سه الت�سريعي والرقابي من خالل 
جلانه الدائمة واملوؤقتة التي حر�ست خالل العطلة 
واإعداد تقاريرها  الربملانية على عقد اجتماعاتها 
ح��ول م�����س��روع��ات ال��ق��وان��ني وامل��و���س��وع��ات العامة 
للمجل�ص  لرفعها  اأع��م��ال��ه��ا  ج���دول  على  امل��درج��ة 
مل��ن��اق�����س��ت��ه��ا حت���ت ال��ق��ب��ة. وع���ق���دت جل���ان املجل�ص 
الدائمة واملوؤقتة خالل دور النعقاد العادي الثالث 
�ساعة   262 ح��وايل  ا�ستغرقت  اجتماعات   122
ونظمت لإجناز اأعمالها حلقتني نقا�سيتني وقامت 
اللجان يف  لرغبة  تاأكيدا  زي��ارات ميدانية  بخم�ص 
املعنية  الأط����راف  اآراء  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة  ال�ستماع 
مع  وتوا�سلت  تناق�سها  التي  العامة  باملو�سوعات 
خمتلف املوؤ�س�سات والقطاعات احلكومية والأهلية 
والخت�سا�ص  اخل����ربة  وذوي  امل��ع��ن��ي��ة  واجل���ه���ات 
الق�سايا وتفح�ص  للوقوف عن قرب على حقيقة 
الدائمة  اللجان  اجتماعات  وا�ستغرقت  امل�سكالت. 
235 �ساعة بن�سبة بلغت 90  باملائة من اإجمايل 
�ساعات العمل يف حني ا�ستغرقت اجتماعات اللجان 
اإجمايل  من  باملائة   10 بن�سبة  �ساعة   27 املوؤقتة 
25 م�سروع  ال��ل��ج��ان  ون��اق�����س��ت  ال�����س��اع��ات.  ع���دد 
من  مرحلة  ق��وان��ني  م�سروعات  �ستة  منها  ق��ان��ون 
قانون  م�سروع   19 و  الثاين  العادي  النعقاد  دور 
ا�ستغرقت  الثالث  العادي  النعقاد  دور  يف  اأحيلت 
اللجان يف مناق�ساتها ما يقارب 162 �ساعة عمل 
اإجمايل  م��ن  باملائة   44 ي��ق��ارب   م��ا  بلغت  بن�سبة 
الت�سريعي والرقابي  العام للجان  الن�ساط  �ساعات 
م�سروع   15 واإق��رار  مناق�سة  من  املجل�ص  وانتهى 

التي  ال��ق��وان��ني  م�سروعات  وت�سمل  منها.  ق��ان��ون 
تقاريرها  واإع����داد  مناق�ستها  م��ن  ال��ل��ج��ان  انتهت 
م�سروع   : املجل�ص  على  للعر�ص  وج��اه��زة  ب�ساأنها 
اخلتامي  احل�ساب  اعتماد  �ساأن  يف  احت��ادي  قانون 
لالحتاد واحل�سابات اخلتامية امل�ستقلة امللحقة عن 
2012/12/31 وم�سروع  املنتهية  املالية  ال�سنة 
����س���اأن ت��ق��ري��ر اع��ت��م��اد ا�سايف  ق���ان���ون احت�����ادي يف 
اجلهات  وم��ي��زان��ي��ات  ل��الحت��اد  ال��ع��ام��ة  للميزانية 
امل�ستقلة عن ال�سنة املالية 2014 وم�سروع قانون 
قانون  ال�سحية وم�سروع  املن�ساآت  �ساأن  احتادي يف 
قانون  وم�سروع  الإل��زام��ي  التعليم  ب�ساأن  احت��ادي 
القانون  اأح���ك���ام  ب��ع�����ص  ت��ع��دي��ل  ����س���اأن  احت�����ادي يف 
ال�سجل  ب�����س��اأن   2006 ل�سنة   9 رق���م  الحت����ادي 
ال�سكاين وبطاقة الهوية. اأما م�سروعات القوانني 
اللجان فهي: م�سروع احتادي  اأم��ام  زال��ت  التي ل 
 1989 ل�سنة   2 رق��م  الحت��ادي  القانون  بتعديل 
التعاون  جمل�ص  دول  مل��واط��ن��ي  ال�����س��م��اح  ���س��اأن   يف 
الدولة  يف  واجل��م��ل��ة  التجزئة  جت��ارت��ي  مبمار�سة 
وم�����س��روع ق��ان��ون احت����ادي ب��ت��ع��دي��ل ب��ع�����ص احكام 
القانون الحتادي رقم  24  ل�سنة 1999 يف �ساأن 
احتادي  قانون  وم�سروع  وتنميتها  البيئة  حماية 
الالئحة  تعديل  وم�����س��روع  ال��غ��ذاء  �سالمة  ب�����س��اأن 
الداخلية للمجل�ص الوطني الحتادي. ويف اجلانب 
31 مو�سوعا عاما منها  اللجان  ناق�ست  الرقابي 
مو�سوعا عاما واحدا من الف�سل الت�سريعي الأول 
الثاين  ال���دور  م��ن  متبقيا  ع��ام��ا  مو�سوعا   18 و 
الثالث  ال����دور  يف  متبنى  ع��ام��ا  م��و���س��وع��ا   12 و 
انتهى املجل�ص من مناق�سة �ستة مو�سوعات عامة 
منها كما انتهت اللجان من درا�سة ومناق�سة �ستة 
املجل�ص  على  لعر�سها  ج��اه��زة  ع��ام��ة  مو�سوعات 
منظورا  عاما  مو�سوعا   19 ي��زال  ول  ملناق�ستها 
اأمام اللجان اإ�سافة اإىل اأن املجل�ص ل يزال بانتظار 
ع��ل��ى ط����رح ومناق�سة  ال�������وزراء  م��واف��ق��ة جم��ل�����ص 

مو�سوع عام واحد. وا�ستغرقت اللجان يف مناق�سة 
املو�سوعات العامة ما يقرب 92 �ساعة عمل بن�سبة 
بلغت  55 باملائة من اإجمايل �ساعات الن�ساط العام 
اللجان من  وانتهت   . والرقابي  الت�سريعي  للجان 
اإعداد تقاريرها ب�ساأن �ستة مو�سوعات عامة جاهزة 
لعر�سها على املجل�ص هي: مو�سوع �سيا�سة م�سرف 
الإمارات العربية املتحدة املركزي ومو�سوع �سيا�سة 
�سيا�سة  ومو�سوع  املعلمني  �ساأن  يف  الرتبية  وزارة 
العمل ومو�سوع  �ساأن �سبط �سوق  العمل يف  وزارة 
الحتادي  الوطني  املجل�ص  ل�سوؤون  ال��دول��ة  وزارة 
مكانة  لتعزيز  ال���وزراء  جمل�ص  �سيا�سة  ومو�سوع 
اللغة العربية ومو�سوع �سيا�سة املجل�ص الحتادي 
 19 اللجان  اأم���ام  ي��زال  ول  ال�سكانية.  للرتكيبة 
تقاريرها  لإع����داد  ال��درا���س��ة  قيد  ع��ام��ا  مو�سوعا 
حماية  مو�سوع  هي:  املجل�ص  اإىل  لرفعها  ب�ساأنها 
�سيا�سة هيئة  املخدرة ومو�سوع  املواد  املجتمع من 
الإمارات لالأوراق املالية وال�سلع ومو�سوع �سيا�سة 
وزارة  �سيا�سة  ومو�سوع  لالإح�ساء  الوطني  املركز 
املقدمة  واخل���دم���ات  الت�سريعات  ���س��اأن  يف  ال��ع��دل 
للمتعاملني ومو�سوع �سيا�سة وزارة التعليم العايل 
تنمية  هيئة  �سيا�سة  وم��و���س��وع  العلمي  وال��ب��ح��ث 
وتوظيف املوارد الب�سرية الوطنية تنمية ومو�سوع 
الإم����ارات  روؤي���ة  وم��و���س��وع  ال�سحة  وزارة  �سيا�سة 
2021م ومو�سوع �سيا�سة وزارة التنمية والتعاون 
ال���دويل وم��و���س��وع ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة ومو�سوع 
الت�سالت  قطاع  لتنظيم  العامة  الهيئة  �سيا�سة 
للموا�سالت  الوطنية  الهيئة  �سيا�سة  وم��و���س��وع 
وم���و����س���وع ���س��ي��ا���س��ة م��وؤ���س�����س��ة الإم��������ارات للربيد 
ال�سباب  لرعاية  العامة  الهيئة  �سيا�سة  ومو�سوع 
�سيا�سة  وم��و���س��وع  الأن��دي��ة  وال��ري��ا���س��ة يف تطوير 
اجلمعيات  ���س��اأن  يف  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال�����س��وؤون  وزارة 
العاملني يف  املواطنني  التعاونية ومو�سوع حماية 
مهنتي �سيد الأ�سماك والزراعة ومو�سوع �سيا�سة 

احلكومية  الب�سرية  ل��ل��م��وارد  الحت���ادي���ة  الهيئة 
ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م يف  ���س��ي��ا���س��ة وزارة  وم��و���س��وع 
المتحانات  ون��ظ��ام  املدر�سي  التقومي  نظام  ���س��اأن 

ومو�سوع تقارير املوؤ�س�سات الدولية يف الدولة.
ال�سوؤون  ..جل��ن��ة  ه��ي  للمجل�ص  الدائمة  واللجان 
املالية  ال���������س����وؤون  وجل���ن���ة  وال�����دف�����اع  ال���داخ���ل���ي���ة 
والقت�سادية وال�سناعة وجلنة ال�سوؤون الت�سريعية 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  ����س���وؤون  وجل���ن���ة  وال��ق��ان��ون��ي��ة 
ال�سئون  وال��ث��ق��اف��ة وجل��ن��ة  والإع�������الم  وال�����س��ب��اب 
وجلنة  الجتماعية  وال�����س��ئ��ون  وال��ع��م��ل  ال�سحية 
والرثوة  والبرتول  والتخطيط  اخلارجية  �سوؤون 
امل��ع��دن��ي��ة وال����زراع����ة وال������رثوة ال�����س��م��ك��ي��ة وجلنة 
ال�����س��وؤون الإ���س��الم��ي��ة والأوق�����اف وامل��راف��ق العامة 
روؤ�ساء  وجلنة  وال�سكاوى  الطعون  فح�ص  وجلنة 
اللجان وجلنة حقوق الن�سان. اأما اللجان املوؤقتة 
ف��ه��ي جل��ن��ة ال���رد ع��ل��ى خ��ط��اب الف��ت��ت��اح واللجنة 
القطاع  ال��ت��وط��ني يف  م��و���س��وع  مل��ن��اق�����س��ة  امل��وؤق��ت��ة 
ملناق�سة  امل��وؤق��ت��ة  وال��ل��ج��ن��ة  واخل���ا����ص  احل��ك��وم��ي 
ال�سباب  لرعاية  العامة  الهيئة  �سيا�سة  مو�سوع 
ت��ط��وي��ر الأن���دي���ة وال��ل��ج��ن��ة املوؤقتة  وال��ري��ا���س��ة يف 
وزارة  �سيا�سة  مناق�سة مو�سوع  من مقدمي طلب 
الدولة ل�سئون املجل�ص الوطني الحتادي واللجنة 
ال�سوؤون  وزارة  �سيا�سة  م��و���س��وع  ملناق�سة  امل��وؤق��ت��ة 
التعاونية واللجنة  الجتماعية يف �ساأن اجلمعيات 
املوؤقتة ملناق�سة مو�سوع حماية املواطنني العاملني 
وت�سطلع   . وال��زراع��ة  الأ���س��م��اك  �سيد  مهنتي  يف 
جلان املجل�ص التي وا�سلت عقد اجتماعاتها خالل 
مناق�سة  يف  وب���ارز  مهم  ب���دور  ال��ربمل��ان��ي��ة  العطلة 
القوانني  م�سروعات  ح��ول  �ساملة  تقارير  واإع���داد 
اأعمالها  جدول  على  املدرجة  العامة  واملو�سوعات 
لتكون جاهز ليناق�سها املجل�ص خالل الدور الرابع 
من الف�سل الت�سريعي اخلام�ص ع�سر حيث تخت�ص 
القوانني  م�����س��روع��ات  امل��ج��ل�����ص مب��ن��اق�����س��ة  جل����ان 

واملتعلقة  املجل�ص  من  املحالة  العامة  واملو�سوعات 
والقت�سادية  املالية  واجل��وان��ب  وال��دف��اع  ب��الأم��ن 
اخلتامية  احل�����س��اب��ات  ومب��ن��اق�����س��ة  وال�����س��ن��اع��ي��ة 
ل���ل���وزارات وال��ه��ي��ئ��ات الحت��ادي��ة وك��ذل��ك الإطالع 
على تقارير ديوان املحا�سبة وبال�سلطة الق�سائية 
العدل  ب�سوؤون  يتعلق  ما  وكل  والت�سريع  والفتوى 
و�سوؤون الرتبية والتعليم والتعليم العايل والبحث 
العلمي والأن�سطة ال�سبابية والثقافية وال�سياحية 
وكل ما يتعلق بو�سائل الإعالم املقروءة وامل�سموعة 
واملرئية و�سوؤون ال�سحة والعمل واملرافق املرتبطة 
اخلارجية  وب���ال�������س���وؤون  الج��ت��م��اع��ي��ة  ب���ال�������س���وؤون 
الزراعة  و�سئون  وم�ستقاته  والنفط  والتخطيط 
واملرافق  الإ�سالمية  وبال�سوؤون  ال�سمكية  وال��رثوة 
املرتبطة بها و�سوؤون كل ما يتعلق بالكهرباء واملاء 
وامل���وا����س���الت والأ����س���غ���ال ال��ع��ام��ة والإ����س���ك���ان. كما 
تخت�ص يف الف�سل يف الطعون والنظر يف ال�سكاوى 
مع  املجل�ص  رئي�ص  م��ن  املحالة  للمجل�ص  ال����واردة 
الإج���اب���ات ال�����واردة ع��ن��ه��ا م��ن ال������وزارات املخت�سة 
ودعم جهود الدولة يف جمال حقوق الن�سان على 
قدرات  وزي����ادة  واخل���ارج���ي  ال��داخ��ل��ي  ال�سعيدين 
املجل�ص يف التعامل مع ق�سايا ال�سيا�سة العامة التي 
تنظرها جلانه الدائمة واملوؤقتة من منظور حقوق 
للجان  الفنية  وامل�����س��ورة  ال��ع��ون  وت��ق��دمي  الإن�����س��ان 
ال��ق��وان��ني ذات  ب�����س��اأن م�����س��روع��ات  املجل�ص الأخ����رى 
ال�سلة باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية 
تتناول  القوانني  م�سروعات  من  العديد  اأن  خا�سة 
التوا�سل مع املجتمع واإ�سراكه  هذه احلقوق. ويعد 
الوطني  املجل�ص  عمل  اأولويات  من  القرار  �سنع  يف 
الحت��ادي اإدراك��ا منه باأهمية ال��دور ال��ذي ي�سطلع 
به املواطنون يف حتقيق التنمية ال�ساملة امل�ستدامة 
تطوير  على  با�ستمرار  املجل�ص  ويحر�ص  واملتوازنة 
اأدوات توا�سله مع املواطنني يف مواقعهم من خالل 
التي  وجل��ان��ه  املجل�ص  لأع�����س��اء  امليدانية  ال��زي��ارات 

الحتادية  واملوؤ�س�سات  ال���وزارات  بع�ص  مقار  �سملت 
احللقات  عقد  وموا�سلة  ال��دول��ة  اأرج���اء  يف خمتلف 
النقا�سية ودعوة ممثلي خمتلف املوؤ�س�سات احلكومية 
الراأي  واأ�سحاب  العام  النفع  وجمعيات  واملجتمعية 
باأفكارهم  لال�ستنارة  والخت�سا�ص  اخل��ربة  وذوي 
واآرائ����ه����م وم��ق��رتح��ات��ه��م ح����ول امل���و����س���وع���ات التي 
القرارات  اإىل  للتو�سل  ويناق�سها  املجل�ص  يتبناها 
وتعزيز  تطوير  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  �ساأنها  يف  املنا�سبة 
ويحر�ص  امل��ت��اح��ة.  الأخ���رى  التوا�سل  ق��ن��وات  كافة 
الر�سمية  امل��وؤ���س�����س��ات  دع����وة مم��ث��ل��ي  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����ص 
جل�سات  حل�����س��ور  وغ��ره��ا  وال��ث��ق��اف��ي��ة  والتعليمية 
لأنهم  واجل��ام��ع��ات  امل��دار���ص  طلبة  وخا�سة  املجل�ص 
التوا�سل مع خمتلف  تعزيز  وبهدف  امل�ستقبل  قادة 
�سرائح املجتمع ويعكف املجل�ص على تطوير العديد 
املبا�سر م��ع خمتلف  ال��ف��ع��ال  ال��ت��وا���س��ل  ق��ن��وات  م��ن 
فعاليات املجتمع يف كافة اإمارات الدولة .. كما ي�سعى 
املجل�ص ب�سكل دوؤوب اإىل ا�ستثمار املنا�سبات الوطنية 
املواطنني.  م��ع  وتوا�سله  تفاعله  لتعزيز  املتجددة 
من  اأراء  اأو  م���ق���رتح���ات  ب���اأي���ة  امل��ج��ل�����ص  وي���رح���ب 
واملعنيون  املخت�سون  فيه  مبا  واجلمهور  املواطنني 
مو�سوعات  اية  مناق�سة  لدى  باآرائهم  لال�سرت�ساد 
او ق�سية ويحر�ص على التفاعل بكل م�سوؤولية مع 
م�سرة  يخدم  عليها مبا  والإج��اب��ة  املقرتحات  هذه 
تقدم الوطن وخدمة املواطنني. واأدت جلان املجل�ص 
درا�سة  دوره��ا يف  الثاين  العادي  النعقاد  دور  خالل 
ومناق�سة كل ما اأحاله املجل�ص اإليها من م�سروعات 
ق��وان��ني وم��و���س��وع��ات ع��ام��ة ح��ي��ث ع��ق��دت اللجان 
لإجناز  ..وعقدت  اجتماعا   145 واملوؤقتة  الدائمة 
اأعمالها على الوجه الأف�سل خم�ص حلقات نقا�سية 
جلان  عقدت  كما  ميدانية.  زي��ارات  بخم�ص  وقامت 
 130 الأول   ال��ع��ادي  الن��ع��ق��اد  دور  خ��الل  املجل�ص 
نقا�سيتني وقامت بثالث  اجتماعا ونظمت حلقتني 

زيارات ميدانية. 

•• عجمان ـ الفجر 

اإ�ستفاد اأكرث من 150 زائر ملعر�ص 
ال����راب����ع م���ن ور������ص العمل  ب����داي����ات 
وال��دورات التي تخللت املعر�ص على 
م����دار خ��م�����س��ة اي����ام وال�����ذي ينظمه 
جمل�ص �سيدات اعمال عجمان التابع 
لغرفة جتارة و�سناعة عجمان، كما 
�سهد املعر�ص اقبال من زوار المارة 
يف  زي���ادة  تبعه  ال�سمالية  والم����ارات 
املُ�ساركات من �سيدات  ن�سب مبيعات 
اعمال المارات و�سيدات اعمال دول 

جمل�ص التعاون اخلليجي.
وت���ن���اول امل��ع��ر���ص ع�����ددا م���ن ور����ص 
الأول  ال��ي��وم  يف  قدمت  حيث  العمل 
كيف  بعنوان  عمل  ور���س��ة  للمعر�ص 
امل�����س��ت��ق��ب��ل؟ قدمها  ت��خ��ت��ار م�����س��روع 
الأ���س��ت��اذ ي��و���س��ف ال��ع��و���س��ي - رئي�ص 
العاملية  الأك���ادمي���ي���ة  اإدارة  جم��ل�����ص 
اإ���س��اف��ة اإىل ور���س��ة عمل  ل��ل��ت��دري��ب، 
الدكتور  قدمها  الرقمي  الت�سوير 
كلية  – الأ����س���ت���اذ يف  ���س��ق��ر  اأح���م���د 
للعلوم  عجمان  جامعة  يف  الإع����الم 
اليوم  ���س��ه��د  بينما  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، 
العطور  �سناعة  عمل  ور�سة  الثاين 

عبيد  ن���ه���ا  وق���دم���ت���ه���ا  وال������دخ������ون 
املهري – �ساحبة م�سروع اأم مهرة 
للعطور والدخون ، ثم ور�سة تغليف 
 – العبدويل  مرمي  قدمتها  الهدايا 
ال�سغرة  امل�ساريع  جمال  يف  مدربة 

واملتو�سطة. 
من جانبهن اأ�سادت العار�سات بنجاح 
املعر�ص يف ن�سخته الرابعة واأكدن على 

ارتفاع ن�سب املبيعات مما يوؤكد جودة 
واأو�سحن  العمال  �سيدات  منتجات 
املعر�ص  اإىل جن��اح  اأدت  ع��دة عوامل 
وال�ستقبال  التنظيم  ح�سن  ومنها 
املنظمة  اللجنة  قبل  م��ن  وامل��ت��اب��ع��ة 
املعرو�سة  امل��ن��ت��ج��ات  ت��ن��وع  وك���ذل���ك 
ومت��ا���س��ي��ه��ا م��ع ق���رب م��ن��ا���س��ب��ة عيد 
للفعاليات  ا�سافة  املبارك  ال�سحى 

امل�سابقات  ���س��م��ل��ت  وال���ت���ي  ال��ي��وم��ي��ة 
وال�������س���ح���وب���ات وع�����رو������ص الزي�������اء 
وفحو�سات  وال��ع�����س��ري��ة،  ال��رتاث��ي��ة 
ال�سنان بالتعاون مع جامعة عجمان 
مع  بالتعاون  الطبية  والفحو�سات 
والتي  اخل��ري��ة  الح�����س��ان  جمعية 

ا�ستفاد منها زوار املعر�ص.
امل�ساركات  وتوجهت �سيدات العمال 

حلر�سهم  املنظمة  للجنة  بال�سكر 
امل��ع��ر���ص وت��ط��وره عاما  على اجن���اح 
وبرامج  فعاليات  وا�سافة  اخ��ر  بعد 
للمعر�ص  ال��ك��ث��ر  ا���س��اف��ت  ج��دي��دة 
الدوؤوبة  اجلهود  يوؤكد  ال��ذي  الم��ر 
على  عجمان  اعمال  �سيدات  ملجل�ص 
العاملة  امل������راة  ب����ق����درات  الرت����ق����اء 
م�ستوى  اىل  مب�ساريعهن  والخ����ذ 
وتذليل  وامل���ن���اف�������س���ة  الح����������رتاف 
وت�سمنت  تقابلهن.  ال��ت��ي  العقبات 
الرابع  ب���داي���ات  م��ع��ر���ص  ف��ع��ال��ي��ات 
م�����س��اب��ق��ة اأج���م���ل واأل�����ذ ط��ب��ق والتي 
عتيق،  خلود  ال�سيف  عليها  اأ�سرفت 
فئة   ، فئتني  امل�سابقة  �سملت  حيث 
الأطباق  ق��دم��ن  ال��ل��وات��ي  ال�����س��ي��دات 
ال�����س��ع��ب��ي��ة، وال��ف��ت��ي��ات ح��ي��ث قدمن 

الأكالت املحلية املطورة. 
واأك������دت ال�����س��ي��ف خ���ل���ود ع��ت��ي��ق على 
احلفاظ  و���س��رورة  امل�سابقة  اهمية 
ال�سعبية والتي  على نكهات الطباق 
تعد جزء من هويتنا وتراثنا م�سرة 
لالبداع  حائال  ليقف  ذل��ك  ان  اإىل 
ب��ه��ذه الط��ب��اق م��ا مل ي��غ��ر الطعم 
والنكهة لالطباق الرتاثية، وا�سارت 
تناولت  امل�����س��اب��ق��ة  م��ع��اي��ر  ان  اىل 

اأه���م���ي���ة ال���ط���ع���م وال���ن���ك���ه���ة ووج�����ود 
والتقدمي،  وال�سكل  الب���داع  عن�سر 
�سيدات  ملجل�ص  ال�سكر  ق��دم��ت  ك��م��ا 
اعمال عجمان على تنظيمه ملعر�ص 
طبق  واأل��ذ  اأجمل  وم�سابقة  ب��داي��ات 
والفتيات  ال�����س��ي��دات  ت�سجع  وال��ت��ي 
ال�سعبية  ب���الك���الت  اله��ت��م��ام  ع��ل��ى 

واملناف�سة فيها.
الدكتورة  او����س���ح���ت  ج��ان��ب��ه��ا  م����ن 
جمل�ص  رئي�ص  علي  اآل  خليفة  اآمنة 

ورئي�ص  ع��ج��م��ان  اأع����م����ال  ����س���ي���دات 
بدايات  مل��ع��ر���ص  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
لأف�سل  م�����س��اب��ق��ة  ب���وج���ود  ال����راب����ع، 
عدد  �سمن  باملعر�ص  م�سارك  حمل 
من املعاير والتي تت�سمن مطابقة 
ال�سم التجاري للن�ساط وطرق اإدارة 
امل�سروع من حيث الإلتزام والنظافة 
وت���رت���ي���ب���ه وحجم  امل���ح���ل  ودي�����ك�����ور 
والبتكار  الإب�����داع  وم���دى  امل��ب��ي��ع��ات 
والدوات  ع��ر���س��ه  وط����رق  امل��ن��ت��ج  يف 

امل�ستخدمة،  الت�سويقية  والو�سائل 
و�سيعلن عن الفائزين خالل احلفل 
الدكتورة  وج���ه���ت  ك��م��ا  اخل���ت���ام���ي. 
الرعاة  ل��ك��اف��ة  ال�سكر  خليفة  اأم��ن��ة 
واخلا�سة  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات  م��ن 
فعاليات  اجن���اح  يف  الكبر  ودوره����م 
املعر�ص مما ي�سر اىل وعيهم التام 
والأ�سر  العاملة  امل���راأة  دع��م  باأهمية 
بامل�سئولية  ال��وع��ي  وي��وؤك��د  املنتجة 

املجتمعية.  

•• دبي-وام:

 89 تطوير  م�سروع  من  والتعليم  الرتبية  وزارة  تنتهي 
ريا�سا لالأطفال مع نهاية العام احلايل والذي بداأت العمل 
به �سابقا اإذ �سيتم تزويد 13 رو�سة متبقية بالحتياجات 
الرتبوية  والألعاب  بالأثاث  املتمثلة  ال�سرورية  والأدوات 

امل�ساعدة.
واأكدت �سعادة فوزية ح�سن غريب الوكيل امل�ساعد لقطاع 
النتهاء  اأن  والتعليم  الرتبية  ب��وزارة  الرتبوية  العمليات 
من م�سروع ريا�ص الأطفال املطورة �سيتم مع نهاية العام 

احلايل بتطوير 13 رو�سة املتبقية.
وقالت غريب اإنه مت تطبيق م�سروع تطوير ريا�ص الأطفال 
على 76 ريا�سا لالأطفال ويتبقي 13 ريا�سا ومع نهاية 
العام احلايل 2014- 2015 �سيتم النتهاء من تنفيذ 

امل�سروع يف جميع ريا�ص الأطفال ال� 89 امل�ستهدفة.
واأو���س��ح��ت اأن���ه ج���رى ت��دري��ب 1338 م��وج��ه��ة واإداري����ة 
ب��ل��غ ع����دد املعلمات  وم��ع��ل��م��ة يف ري���ا����ص الأط����ف����ال ح��ي��ث 
فيما  م��ع��ل��م��ة   1252 اإج���م���ايل  م���ن   1092 امل���ت���درب���ات 
 8 منها  اأط��ف��ال  ريا�ص   5 يف  160 معلمة  تدريب  �سيتم 

راأ���ص اخليمة  اأطفال ملحقة يف مدار�ص منطقتي  ريا�ص 
والفجرة التعليميتني يف العام الدرا�سي احلايل.

حول  تدريبية  دورة   42 تنفيذ  ج��رى  اأن���ه  اإىل  واأ����س���ارت 
كيفية تطبيق منهج التعلم الذاتي يف مراكز تطوير ريا�ص 

الأطفال يف كل من دبي ال�سرقية راأ�ص اخليمة .
يف  الجنليزية  اللغة  برنامج  تطبيق  ب��داأ  اأن��ه  اإىل  ولفتت 
ريا�ص الأطفال يف العام 2008م بتعيني 87 معلمة لغة 
رو�سة   60 يف  و2013   2008 العام  بني  ما  اجنليزية 

تابعة ل� 6 مناطق تعليمية من جمموع 89 رو�سة.
واأ�سافت اأن تطبيق برنامج التنمية اللغوية بداأ يف ريا�ص 
44 رو�سة ومت تدريب  2013 م على  العام  الأطفال يف 
اأط���ف���ال ع��ل��ى كيفية  104 م��وج��ه��ات وم��ع��ل��م��ات ري��ا���ص 
توجيه خربات اللغة العربية يف ريا�ص الأطفال ويف �سهر 
87 معلمة يف  ت��دري��ب  2014 ج���رى  ال��ع��ام  ي��ون��ي��و م��ن 
الدرا�سي  العام  بداية  ومع  اأوىل  الأطفال كخطوة  ريا�ص 
احلايل مت تعميم برنامج التنمية اللغوية على 45 رو�سة 

املتبقية.
واأكدت غريب اأن امل�سروع يهدف اإىل تاأ�سي�ص نظام تربوي 
والتدريب  التعليم  خ��دم��ات  جميع  ي�سمل  متميز  علمي 

خالل  من  وذل��ك  م�ستمر  ب�سكل  الأط��ف��ال  ريا�ص  ملرحلة 
الرتقاء مب�ستوى اأداء ريا�ص الأطفال وحت�سني املخرجات 
الرتبوي يف  العمل  اأ�ساليب  الطويل وحتديث  املدى  على 

ريا�ص الأطفال وتطوير اأدواته وو�سائله.
وذك���رت غ��ري��ب اأن امل�����س��روع نفذ ع��رب ع��دة خ��ط��وات وهي 
بالتطوير  امل�ستهدفة  الريا�ص  يف  الرتبوية  البيئة  تهيئة 
والألعاب  والو�سائل  والأدوات  الأجهزة  توفر  خالل  من 
التي تتالءم مع متطلبات املنهج املطور وكذلك التدريب 
ت��دري��ب��ي مبعدل  ب��رن��ام��ج  تنفيذ  ع��رب  امل��ط��ور  املنهج  على 
دورتني كل عام درا�سي ف�سال عن تغير الربنامج اليومي 
اإع��ادة تنظيمه وجدولته مبا يلبي  يف الرو�سة من خالل 
ال��ه��ي��ك��ل التنظيمي  امل��ط��ور وت��ط��وي��ر  امل��ن��ه��ج  اح��ت��ي��اج��ات 
واأخرا  الأداء  تقومي  اأ�ساليب  تطوير  ثم  وم��ن  للرو�سة 
اإ�سدار لوائح تنظيمية لريا�ص الأطفال مثل لئحة القيد 

والقبول.
ونوهت غريب اإىل اأن امل�ستجدات يف م�سروع تطوير ريا�ص 
الأطفال تكمن يف تنفيذ برامج اثرائية داعمة ملنهج التعلم 
الذاتي ومن هذه الربامج تطبيق منهج اللغة الإجنليزية 
اللغوية  للتنمية  ب��رن��ام��ج  وتطبيق  الأط���ف���ال  ري��ا���ص  يف 

لي�سبح  الرو�سة  طفل  م��ه��ارات  تقييم  برنامج  وتطوير 
تقييم مهارات الطفل اإلكرتوين.

ريا�ص  مناهج  ت�سهدها  التي  ال��ت��ط��ورات  اأب���رز  اإن  وق��ال��ت 
من  فريق  ت�سكيل  يف  تتمثل  احلالية  املرحلة  يف  الأطفال 
الوطنية  املعاير  لإع���داد  الأط��ف��ال  ري��ا���ص  يف  املخت�سني 
ملناهجها وذلك من خالل الطالع والدرا�سة على اأحدث 
مركز  م��ع  وال�سراكة  ال��ري��ا���ص  يف  حاليا  املطبقة  املناهج 
ن��وي��ف��ا ل��الأط��ف��ال امل��وه��وب��ني وجم��ل�����ص اأب��وظ��ب��ي للتعليم 
اأف�سل املمار�سات املعتمدة وو�سع معاير وطنية  لتطبيق 
للمنهج ح�سب خ�سائ�ص وحاجات اأطفال الريا�ص ووفقا 

للمعاير العاملية.
واأ���س��اف��ت اأن���ه ج��رى م��راع��اة ال��ت��درج يف و���س��ع املخرجات 
اإىل  الأط��ف��ال  ري��ا���ص  مرحلة  م��ن  ال��ط��ال��ب  تنقل  بحيث 
املرحلة التاأ�سي�سية ب�سال�سة وردم الفجوة املوجودة �سابقا 

بني مرحلة ريا�ص الأطفال ومرحلة التا�سي�سية.
تتمثل يف  الأطفال  لريا�ص  امل�ستقبلية  النظرة  اأن  وذكرت 
العمل على اإقرار الزاميتها كمرحلة درا�سية واإدراجها يف 
ال�سلم التعليمي وكذلك تدخل كافة املعنيني �سواء الأهل 
قبل  ما  ملرحلة  الأمثل  للبناء  احل�سانة  ودور  املجتمع  اأو 

وتاأ�سي�ص  الطفل  دم��اغ  الأط��ف��ال عرب تطوير منو  ريا�ص 
اعتماد  جانب  اإىل  املعرفة  واكت�ساب  الأ�سا�سية  امل��ه��ارات 
مبداأ اجلودة يف التعليم يف املناهج ولي�ص كم املعارف التي 
بعيدا  العلمي  التفكر  على  الأط��ف��ال  ت�سجيع  اإىل  ت�سعى 
عن التفكر اخليايل بحيث ي�سهم ذلك يف تن�سيط اخليال 
العلمي لديهم..ناهيك عن ت�سمني املناهج بع�ص املفردات 
م��ن حب  الي��ج��اب��ي��ة  وال�سلوكيات  الأخ��الق��ي��ة  وامل��ف��اه��ي��م 
وتعاون وت�سحية وم�ساواة و�سالم من خالل التعامل مع 
الأطفال وفقا لهذه املفاهيم وتعويدهم على الأداء املتقن 
والفنية  واملهنية  الرتبوية  الأن�سطة  ب��زي��ادة  وامل�ساهمة 

واإتقان اللغة النكليزية.
تعد مرحلة  الأط��ف��ال  ري��ا���ص  اأن مرحلة  غ��ري��ب  واأك����دت 
ولها  اخلا�سة  واأهدافها  متطلباتها  لها  متميزة  تعليمية 
حاجات  م��ن  ال��ن��اب��ع  ومنهاجها  املتخ�س�سات  معلماتها 
مرحلة  اأن  اإىل  م�سرة   .. الأ�سا�سية  الطفل  واهتمامات 
ريا�ص الأطفال يف الدولة ت�سغل مكانة بارزة وقد توجهت 
�سيا�سة وزارة الرتبية والتعليم نحو تطوير هذه املرحلة 
دور  لتفعيل  الأط��ف��ال  ري��ا���ص  م��ن خ��الل م�سروع تطوير 

املعنيني يف امليدان الرتبوي املرتبط بها.
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•• نيويورك-وام:

دول��ة يف  وزي��رة  الها�سمي  اإبراهيم  بنت  �ساركت معايل رمي 
كلينتون  م��ب��ادرة  موؤ�س�سة  نظمتها  التي  النقا�سية  احللقة 
ال��ع��امل��ي��ة يف ن��ي��وي��ورك ح���ول ال�����س��ل��ة ال��ه��ام��ة ب��ني التعليم 
ت�سغل  التي  املو�سوعات  اه��م  م��ن  باعتبارهما  والتوظيف 
اهتمام العامل مبا يف ذلك التحدي الكبر املتمثل يف وجود 
13 يف  ي��ق��ارب  اأي م��ا  العمل  ���س��اب ع��اط��ل ع��ن  75 مليون 
املائة من اإجمايل �سكان العامل بالإ�سافة اىل 121 مليون 

�سخ�سا من البالغني العاطلني عن العمل.
وقالت معاليها يف مداخلتها ان عدد ال�سباب العاطلني عن 
العمل يف ال�سرق الأو�سط ميكن ان يتجاوز ن�سبة 25 باملائة 

الذي  ال�سراكة  من��وذج  اىل  ..م�سرة  ال�سكان  جمموع  م��ن 
فر�ص  بتح�سني  اخلا�سة  الأه���داف  حتقيق  يف  تطبيقه  مت 

احل�سول على التعليم البتدائي يف الدول النامية.
ان  للعطاء  دبي  موؤ�س�سة  رئي�سة  ب�سفتها  معاليها  واأ�سافت 
ذلك احلكومات  املعنية مبا يف  ال�سراكة مع جميع اجلهات 
ب�سكل  حفزت  الفنيني  واخل��رباء  امل��دين  واملجتمع  امل�سيفة 
بنجاح  ال��ع��ط��اء  دب��ي  موؤ�س�سة  ب��رام��ج  تنفيذ  على  اأ���س��ا���س��ي 
اأمام  التعليم  زي��ادة فر�ص  اأن  الرغم من  انه على  ..وقالت 
اأعداد اكرب من الأطفال تعد اأمرا اأ�سا�سيا اإل اأنه من املهم 

اأي�سا التاأكد من جودة وتاأثر هذا التعليم على الأطفال.
وا�ستعر�ست معايل رمي الها�سمي روؤية قيادة دولة المارات 
خالل  م��ن  املجتمع  بتمكني  يتعلق  فيما  املتحدة  العربية 

املدار�ص  اإىل  الفتيات  خ���روج  مب��ج��رد  وق��ال��ت  امل���راأة  متكني 
للتعلم يبداأ القت�ساد العام يف التح�سن يف نواحي خمتلفة 

.
الرئي�ص  ت�سامربز  ج��ون  نظر  وجهة  مع  معاليها  واتفقت 
هي  التكنولوجيا  اأن  يف  �سي�سكو  ل�سركة  التنفيذي  واملدير 

اأداة متكني وتو�سيل مهمة يف هذه العملية.
العليا  للجنة  امل��ن��ت��دب  الع�سو  ب�سفتها  معاليها  واأك����دت 
ع���ام مكتب  دب���ي وم���دي���ر  2020 يف  اإك�����س��ب��و  ل���س��ت�����س��اف��ة 
معر�ص اإك�سبو الذي يقام حتت �سعار توا�سل العقول و�سنع 
امل�ستقبل على ان الهدف من اإقامة املعر�ص هو توفر عدد 
وحت�سني  مهاراتهم  وتطوير  ال�سباب  لتدريب  املنابر  م��ن 

ا�ستعدادهم للعمل. 

رمي الها�سمي ت�سارك بحلقة نقا�ص موؤ�س�سة مبادرة كلينتون العاملية حول ال�سلة بني التعليم والتوظيف

جلان الوطني االحتادي توا�سل عقد اجتماعاتها خالل العطلة الربملانية الإجناز تقاريرها حول م�سروعات القوانني واملو�سوعات العامة

اإ�سادة بن�سب املبيعات يف معر�ص بدايات وا�ستفادة اكرث من 150 زائرا من ور�ص العمل

الرتبية تنتهي من م�سروع تطوير 89 ريا�سا لالأطفال نهاية العام احلايل
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

نظمت وكالة المارات للف�ساء مبقرها يف اأبوظبي ندوة تعريفية حول م�سروع 
الأكادميية  اجلهات  من  ع��دد  ح�سرها   . املريخ  م�سبار  املريخ  اكت�ساف  مهمة 
م�سوؤولو  وق��ام  ال��دول��ة.  م�ستوى  على  العالقة  ذات  واحلكومية  وال�سناعية 
وكالة المارات للف�ساء بالتعريف باأهداف واخت�سا�سات الوكالة ح�سب قانون 
. ومت خالل   2014 ل�سنة  احت��ادي  قانون  ال�سادر مبوجب مر�سوم  تاأ�سي�سها 
الندوة مناق�سة دور الوكالة يف دعم وتنظيم القطاع الف�سائي واأهمية التن�سيق 
مع اجلهات ذات العالقة فيما يخت�ص مبجالت التعاون وال�سراكة امل�ستقبلية. 
وقدم فريق م�سروع م�سبار املريخ �سرحا للخطوط العري�سة للم�سروع وكيفية 
ختام  يف  امل�ساركون  واأك��د  اجل��ه��ات.  تلك  قبل  من  منه  ال�ستفادة  اأو  امل�ساهمة 
املريخ  تاأ�سي�ص وكالة الم��ارات للف�ساء واإطالق م�سروع م�سبار  اأهمية  الندوة 
دخ��ول ع�سر  الم���ارات يف جم��ال  لدولة  املهمة  يعدان من اخلطوات  واللذين 
الف�ساء الأمر الذي يتطلب تعاون اجلميع لإجناح تلك اخلطوات بهدف رفعة 

دولة المارات وتعزيز مكانتها القليمية والدولية. 

•• دبي-وام:

املري  اأحمد  ال��ل��واء حممد  �سعادة  ك��رم 
و�سوؤون  لالإقامة  العامة  الإدارة  مدير 
الأجانب بدبي و العقيد ح�سني اإبراهيم 
ل��ق��ط��اع املنافذ  ال���ع���ام  امل���دي���ر  م�����س��اع��د 
البحرية والربية كال من املالزم �سليم 
ح��م��د ���س��امل ال��ك��ت��ب��ي وال��وك��ي��ل جمعة 
اللذين  الدهماين  خمي�ص  الهك  عبد 
اإحبطا عملية تهريب مت�سللني حاولوا 
كان  ال����دول����ة.  اأرا�����س����ي  اإىل  ال���دخ���ول 
التابعة  م��ن��ف��ذ ح��ت��ا  م���اأم���ورا ج�����وازات 
اإل��ق��اء القب�ص  ل����الإدارة ق��د متكنا م��ن 
على �سخ�ص خليجي قام باإخفاء اأربعة 
الآ�سيوية  اجلن�سية  من  وام���راأة  رج��ال 
يف ���س��ن��دوق ال�����س��ي��ارة. وت��رج��ع اأحداث 
ال��واق��ع��ة اإىل ���س��ك م���اأم���ور اجل�����وازات 
ب��امل�����س��ت��ب��ه ب���ه م���ن خ����الل ط����رح بع�ص 
ارتباك  حالة  يف  فوجده  عليه  الأ�سئلة 

ما  جانبا  يقف  اأن  منه  طلب  فعندما 
فتمت  الهرب  ح��اول  اأن  اإل  املتهم  لبث 
اللواء  ���س��ع��ادة  وق���ال  ع��ل��ي��ه.  ال�سيطرة 
اإن احل��ف��اظ على  امل���ري  اأح��م��د  حممد 
اأرا���س��ي ال��دول��ة واج���ب وط��ن��ي مقد�ص 

ل ميكن التهاون فيه واأن الدخول اإىل 
الدولة بطريقة غر �سرعية اأو قانونية 
نظرا  ال��ق��ان��ون  عليها  ي��ع��اق��ب  ج��رمي��ة 
مل��ا حتمله ه��ذه ال��ظ��اه��رة م��ن خماطر 
على اأي دولة يف العامل وتطبيقا لروؤية 

دول  اأف�سل  نكون  ب��اأن  الداخلية  وزارة 
�سعادته  واأع��رب  اأمنا و�سالمة..  العامل 
عن �سكره ملا قام به املوظفان من جهد 
وال�سالمة  الأم�����ن  حت��ق��ي��ق  ���س��ب��ي��ل  يف 

ملجتمع دولتنا احلبيبة.
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•• دبى -وام:

قامت موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم لالأعمال اخلرية 
والإن�سانية باإيفاد 53 حاجا من مواطني الدولة لبيت اهلل 
لأداء �سعائر احلج لهذا العام بتمويل من موؤ�س�سة م�سبح 

الفتان اخلرية.
�سرح بذلك �سعادة رائد م�سبح را�سد الفتان رئي�ص جمل�ص 
اإن  وق���ال  اخل��ري��ة  ال��ف��ت��ان  را���س��د  موؤ�س�سة م�سبح  اأم��ن��اء 
احل��ج��اج ال��ذي��ن مت اإي��ف��اده��م م��ن مواطني ال��دول��ة وممن 
يوؤدي  اأن  اأم��ل��ه يف  ع��ن  .. معربا  احل��ج  اأداء  لهم  ي�سبق  مل 
امل�ستفيدون حجهم بكل ي�سر واأو�سح اأنه مت التعاون يف ذلك 
مع موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم لالأعمال اخلرية 
والإن�سانية وقدر التكلفة الإجمالية لهذا امل�سروع مبليون 

اأربعمائة واأربعني األف درهم.
واأكد اأن احلج ركن من اأركان الإ�سالم العظيمة تهفو اإليه 
على  امل��وح��دة  امل��وؤم��ن��ة  الأف��ئ��دة  ل��ه  وتلبي  امل�سلمة  القلوب 
ومن  واأن�سابها  وقبائلها  األوانها  وتعدد  اأجنا�سها  اختالف 
اأن  اأبواب اخلر واأجل الأعمال من ي�سر للموؤمنني  اأعظم 
حلمهم  وحتقيق  الفري�سة  هذه  اأداء  من  مبتغاهم  يبلغوا 
يف اأداء فري�سة احلج وزيارة الديار املقد�سة لذا جاء توجه 

موؤ�س�سة م�سبح الفتان اخلرية بتكفل نفقات حج عدد من 
احلرام  اهلل  بيت  ل��زي��ارة  نفو�سهم  تاقت  الذين  املواطنني 

وحالت ظروفهم دون حتقيق هذا احللم والأمنية.
وقال رئي�ص جمل�ص اإدارة موؤ�س�سة م�سبح الفتان اخلرية 
الذين  وم��ن  ال�سن  كبار  م��ن  ه��م  اإختيارهم  مت  ال��ذي��ن  اإن 
النفقات  كل  بحجهم  التكفل  وي�سمل  قبل  من  يحجوا  مل 
النفقات  ال��دول��ة وك��ل  اأر����ص  ال�سفر م��ن واإىل  ت��ذاك��ر  م��ن 
لأداء  والتنقل  واملعي�سة  الإقامة  من  املقد�سة  الأرا�سي  يف 
ال�سعائر على اأح�سن م�ستوى من اخلدمات وزيارة املدينة 

املنورة ملدة خم�سة اأيام.
ووجه ال�سكر ملوؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم لالأعمال 
الإ�سالمية  لل�سوؤون  العامة  والهيئة  والإن�سانية  اخلرية 
�سفر احلجاج وحملة  ت�سهيل  تعاونهما يف  على  والأوق���اف 

ال�سارقة للحج والعمرة والقائمني على اإدارتها.
م�سبح  ملوؤ�س�سة  وت��ق��دي��ره��م  �سكرهم  ع��ن  احل��ج��اج  وع��رب 
احلج  فري�سة  اأداء  يف  حلمهم  لتحقيق  اخل��ري��ة  الفتان 
وزيارة الديار املقد�سة رافعني اأكف ال�سراعة والدعاء باأن 
يجعل اهلل هذه املكرمة يف موازين ح�سنات موؤ�س�ص وراعي 
هذه املوؤ�س�سة والقائمني على اإدارتها واأن يثيبهم عنها يوم 

القيامة.

خريية حممد بن را�سد توفد 53 حاجا مواطنا 
بتمويل من موؤ�س�سة م�سبح الفتان اخلريية

وكالة االمارات للف�ساء تنظم ندوة تعريفية حول م�سروع م�سبار املريخ 

اإقامة دبي تكرم اثنني من موظفيها

•• نيويورك -وام:

ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  ق��ري��ن��ة  زارت 
القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور 
ال�سارقة  حاكم  الأعلى  املجل�ص  ع�سو 
حممد  ب��ن��ت  ج��واه��ر  ال�سيخة  �سمو 
جلمعية  املوؤ�س�ص  الرئي�ص  القا�سمي 
�سفرة  ال�سرطان  مر�سى  اأ���س��دق��اء 
ال�سرطان  ملكافحة  ال���دويل  الحت���اد 
�سفرة  لل�سرطان  العاملي  ل��الإع��الن 
ال�سرطان  ملكافحة  ال���دويل  الحت���اد 
ل�سرطانات الأطفال يوم ام�ص الول 
نيويورك  مب�ست�سفى  الأط��ف��ال  ق�سم 
بنيويورك  لل�سرطان  بر�سبيرتيان 
بجامعة  ال���ط���ب���ي  ل��ل��م��رك��ز  ال���ت���اب���ع 

كولومبيا.
ال�سارقة  ح���اك���م  ق��ري��ن��ة  واأط���ل���ق���ت 
املبادرة  للم�ست�سفى  زي��ارت��ه��ا  خ��الل 
العاملية اجلديدة لالأطفال امل�سابني 
بال�سرطان حتت ا�سم حقيبة الأبطال 
وتت�سمن كتبا وهدايا متنوعة تهدف 
الأطفال  اإىل قلوب  امل��رح  اإدخ��ال  اإىل 

املر�سى والتخفيف من معاناتهم.
وجتولت �سموها يف امل�ست�سفى يرافقها 
كلية  عميد  ج��ول��دم��ن  يل  ال��دك��ت��ور 
كولومبيا الطبية والدكتور لوران�ص 
���س��ت��ان��ربي رئ��ي�����ص ق�سم الط��ف��ال يف 
ويرن  م��اي��ك��ل  ال��دك��ت��ور  و  امل�ست�سفى 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ص ق�����س��م الأط���ف���ال وعدد 
امل�ست�سفى  وم�������س���وؤويل  م�����دراء  م���ن 

امل�ست�سفى  مدير  من  ا�ستمعت  حيث 
والفريق الطبي املرافق اإىل �سرح عن 
اخلدمات املقدمة لالأطفال املر�سى 
عموما وللم�سابني بال�سرطان ب�سكل 
التابعة  املرافق  على  واطلعت  خا�ص 
للم�ست�سفى والتقنيات امل�ستخدمة يف 
عالج مر�سى ال�سرطان والتقت عددا 
والأخ�سائيني  ال���س��ت�����س��اري��ني  م���ن 
العاملني يف ق�سم ال�سرطان وتعرفت 
التي يتم  اأن���واع احل��الت  منهم على 

ا�ستقبالها وكيفية التعامل معها.
الأطفال  م��ن  ع���ددا  �سموها  وزارت 
امل�سابني بال�سرطان يف الغرف التي 

ي��ق��ي��م��ون ب��ه��ا ب��امل�����س��ت�����س��ف��ى واأك�����دت 
وت�سعر  جانبهم  اإىل  تقف  اأن��ه��ا  لهم 
ب��اآلم��ه��م ووع��دت��ه��م ب��ب��ذل ك��ل جهد 
معاناتهم  م����ن  ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف  مم���ك���ن 
حياتهم  اإىل  ال���ع���ودة  ل��ه��م  متنمية 
اأهلهم  و���س��ط  ج��دي��د  م��ن  الطبيعية 

واأ�سدقائهم.
و����س���ارك���ت ���س��م��وه��ا جم���م���وع���ة من 
الر�سوم  امل�����س��ت�����س��ف��ى  يف  الأط����ف����ال 
تفاجئهم  اأن  قبل  الق�س�ص  وق���راءة 
حقيبة  ب��ت��ق��دمي  ال����زي����ارة  خ���ت���ام  يف 
كل  ت�سمنت  وال��ت��ي  اإليهم  الأب��ط��ال 
اإىل  واحدة منها كتبا وهدايا مرحة 

�سموها  من  �سخ�سية  ر�سالة  جانب 
باللغتني العربية والإجنليزية تقول 
كلماتها اأنت بطل ق�ستك .. و�ستبقى 
�سجاع..موؤكدة  ي���ا  ق��ل��ب��ي  يف  دائ���م���ا 
لتعزيز  تدعمهم  دائما  �ستبقى  اأنها 
قدرتهم على مقاومة املر�ص وادخال 

ال�سعادة والفرح اإىل قلوبهم.
القا�سمي  ج��واه��ر  ال�سيخة  واأك����دت 
البيئة  ت��ل��ع��ب��ه  ال������ذي  ال�������دور  ع���ل���ى 
من  التخفيف  يف  امل��رح��ة  العالجية 
معاناة الأطفال امل�سابني بال�سرطان 
ال��ع��الج يف معظم  م��دة  نظرا لطول 
احلالت وحاجة الأطفال اإىل اإجراء 

وتلقي  ال���ف���ح���و����س���ات  م����ن  ال���ك���ث���ر 
العديد من جل�سات العالج ..م�سرة 
املوؤ�س�سات  بني  التعاون  �سرورة  اإىل 
امل���ت���ق���دم���ة مع  ال�������دول  ال��ط��ب��ي��ة يف 
والتي  النامية  ال���دول  يف  نظراتها 
اإم��ك��ان��ي��ات م��ادي��ة لتقدمي  ل مت��ل��ك 
اخلدمات العالجية لالأطفال هناك 
خا�سة اأن املر�ص ل مييز بني جن�سية 
والفقراء  الأغ��ن��ي��اء  وي�سيب  ول���ون 
واأو���س��ح��ت �سموها  ���س��واء.  على ح��د 
اأن توفر العالج لالأطفال امل�سابني 
ب��ال�����س��رط��ان ي��ع��ت��رب م��ن الأول���وي���ات 
ال�سخ�سية لها عرب تقدمي كل الدعم 
واجلمعيات  الطبية  للمراكز  املمكن 
قرينة  وعقدت  املر�ص.  بهذا  املعنية 
جمعية  ومم��ث��ل��و  ال�������س���ارق���ة  ح���اك���م 
اجتماعا  ال�سرطان  مر�سى  اأ�سدقاء 
نيويورك  م�ست�سفى  ادارة  فريق  مع 
�سموها  ا���س��ت��م��ع��ت  ب��ر���س��ب��ي��ت��ري��ان 
اآلية العمل يف امل�ست�سفى  خالله اإىل 
العالج  ت��ق��دمي  يف  املتبعة  وال��ط��رق 
للمر�سى وبحثت معهم �سبل التعاون 
امل��م��ك��ن��ة ل��ال���س��ت��ف��ادة م���ن اخل����ربات 
يف  للم�ست�سفى  وال��ع��ري��ق��ة  ال��ك��ب��رة 
خدمة مر�سى ال�سرطان يف الإمارات 

وحول العامل.
اأعرق  من  واح��دا  امل�ست�سفى  ويعترب 
املتحدة  ال���ولي���ات  يف  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 
وي��ت��م��ي��ز ق�����س��م الأط���ف���ال ك��ون��ه اأول 
العامل  يف  ل����الأط����ف����ال  م�����س��ت�����س��ف��ى 

العالج  يف  والر�سوم  الألعاب  يوظف 
م���ن خ����الل ب���رن���ام���ج ج��اي��ل��د ليف 
ويتم خالله ت�سميم غرف الأطفال 
باأ�سكال  امل�ست�سفى  م��راف��ق  ومعظم 
واألوان حمببة لالأطفال لت�سجيعهم 

على تقبل العالج.
الدويل  الحت��اد  �سفرة  وباعتبارها 
���س��رط��ان الأط����ف����ال كانت  مل��ك��اف��ح��ة 
حممد  ب��ن��ت  ج��واه��ر  ال�سيخة  �سمو 
اأب�����ري�����ل من  ����س���ه���ر  ال���ق���ا����س���م���ي يف 
م�ست�سفى  زارت  ق��د  اجل����اري  ال��ع��ام 
العا�سمة  يف  ال���وط���ن���ي  م��وه��ب��ي��ل��ي 
عددا  والتقت  ال�سالم  دار  التنزانية 
بال�سرطان  امل�سابني  الأط��ف��ال  م��ن 
العام  يف  �سموها  زارت  كما   .. هناك 
املا�سي م�ست�سفى الأطفال لل�سرطان 
�سانت  مل�ست�سفى  وال��ت��اب��ع  ل��ب��ن��ان  يف 

بالوليات  الأط���ف���ال  ل��ب��ح��وث  ج���ود 
املتحدة وقدمت �سموها مكتبة ت�سم 
ال��ع��دي��د م���ن ك��ت��ب الأط���ف���ال هدية 
ذلك  اإىل  واإ���س��اف��ة   .. للم�ست�سفى 
���س��م��وه��ا م���ن خ����الل جمعية  ت��ع��م��ل 
اأ�سدقاء مر�سى ال�سرطان على ربط 
التابع  الأط��ف��ال  �سرطانات  برنامج 
ال�سرطان  ملكافحة  ال��دويل  لالحتاد 
اأخ����رى برئا�سة  م��ه��م��ة  م���ب���ادرة  م��ع 
�سموها حتت م�سمى  �سالم يا �سغار  
اإط��الق��ه يف العام  وه���و ���س��ن��دوق مت 
ال�سحي  امل�ستوى  لتح�سني   2010
يف  ل��الأط��ف��ال  واملعي�سي  والتعليمي 

فل�سطني.
يذكر اأن جمل�ص اإدارة الحتاد الدويل 
من  يتخذ  ال��ذي  ال�سرطان  ملكافحة 
يف  اختار  له  مقرا  ب�سوي�سرا  جنيف 

�ساحب  قرينة   2013 يونيو  �سهر 
ال�سمو حاكم ال�سارقة �سفرة دولية 
ل��ل�����س��رط��ان واأول  ال��ع��امل��ي  ل���الإع���الن 
الأطفال  ل�����س��رط��ان  دول��ي��ة  ���س��ف��رة 
الإع���الن  ب��رن��ام��ج  ال��ع��امل �سمن  يف 

العاملي لل�سرطان.
املن�سب  لهذا  �سموها  اختيار  وج��اء 
ت��ت��وي��ج��ا جل���ه���وده���ا ال���ك���ب���رة على 
دعم  يف  وال���دويل  املحلي  امل�ستويني 
تعزيز  اإىل  ال���رام���ي���ة  ال�����س��ي��ا���س��ات 
ال�سرطان  م��ر���ص  ملكافحة  اجل��ه��ود 
ب��اأ���س��ك��ال��ه ك��اف��ة واإط�����الق امل���ب���ادرات 
لرفع الوعي العام بني اأفراد املجتمع 
امل��ر���ص و����س���رورة الك�سف  ب��خ��ط��ورة 
املبكر عنه والعمل على تاأمني اأف�سل 
بهم  والعناية  املر�سى  لعالج  ال�سبل 

وبعائالتهم. 

••دبي -وام:

وامل�����ي�����اه  ال���ب���ي���ئ���ة  وزارة  اخ���ت���ت���م���ت 
ملخترب  ال��ت��ح�����س��ري��ة  اج��ت��م��اع��ات��ه��ا 
لتوجيهات  تنفيذا  احلكومي  الإب���داع 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل 
بتعميم  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�ص 
جتربة خمترب الإبداع احلكومي على 
جميع اجلهات الحتادية وذلك �سمن 
�سل�سلة اجتماعاتها التح�سرية التي 
احلكومية  ال��ه��ي��ئ��ات  م���ع  ع��ق��ده��ا  مت 
وال�سلطات املخت�سة والقطاع اخلا�ص 
ملناق�سة الت�سورات امل�ستقبلية والأفكار 
مبوا�سيع  اخل���ا����س���ة  ال���ت���ط���وي���ري���ة 
والتنوع  ال����ه����واء  وج������ودة  ال���ن���ف���اي���ات 

البيولوجي يف الدولة.
النفايات  مو�سوع  املخترب  ويت�سمن 
ال�����������ذي ي���������س����م����ل حم�����������وري ت���ول���ي���د 
وم��ع��اجل��ة ال��ن��ف��اي��ات وم��و���س��وع جودة 
الر�سد  ���س��ب��ك��ات  ي�سم  ال���ذي  ال���ه���واء 
التنوع  ومو�سوع  النبعاثات  وم�سادر 
الأنظمة  ي�����س��م��ل  ال����ذي  ال��ب��ي��ول��وج��ي 
النباتية  والأن����������واع  الإي���ك���ول���وج���ي���ة 
واحل��ي��وان��ي��ة والأه��م��ي��ة ال��ت��ي متثلها 
ك��ون دول��ة الإم����ارات م��ن ال���دول التي 
البيئات  م���ن  ال��ع��دي��د  ب���وج���ود  مت��ت��از 
ب��ق��ي��م متعددة  ت��ت��م��ت��ع  ال��ت��ي  ال��ه��ام��ة 
وبيئة  واجلبلية  ال�سحراوية  كالبيئة 
والبيئة  الر�سوبية  وال�سهول  الوديان 

البحرية وال�ساحلية.
ال���وزارة من خ��الل خمتربها  وت�سعى 

اي��ج��اد ح��ل��ول وعر�ص  اإىل  الإب���داع���ي 
ال���ت���ج���ارب ال����رائ����دة ال���ت���ي ت�����س��ه��م يف 
اخلا�ص  ال���وط���ن���ي  امل���وؤ����س���ر  حت��ق��ي��ق 
اجمايل  املعاجلة من  النفايات  بن�سبة 
يف   75 اإىل  لي�سل  الناجتة  النفايات 
بن�سبة  ال��ه��واء  ج���ودة  وحت�سني  امل��ائ��ة 
مل�ستهدفات  حت��ق��ي��ق��ا  امل���ائ���ة  يف   90
الأج���ن���دة ال��وط��ن��ي��ة ل���روؤي���ة الإم�����ارات 
الوزارة  2021 وذلك �سمن م�ساعي 
خالل  م��ن  البيئي  الأداء  حت�سني  يف 
احلكومية  ال��ه��ي��ئ��ات  ج��م��ي��ع  ا����س���راك 
�سركاء  باعتبارهم  اخل��ا���ص  والقطاع 
ال�ستدامة  حتقيق  يف  ا�سرتاتيجيني 

البيئية.
اأف�سل  اإىل عر�ص  ال��وزارة  ت�سعى  كما 
املمار�سات واإيجاد احللول التي ت�سهم 

يتعر�ص  الذي  التحديات  مواجهة  يف 
الدولة  يف  ال��ب��ي��ول��وج��ي  ال��ت��ن��وع  ل��ه��ا 
الأنظمة  حماية  جم��الت  يف  وخا�سة 
البيئية وال�سياحة البيئية والحتطاب 
اجل��ائ��ر وال�����س��ي��د ال��ع��ر���س��ي والأن����واع 

الغازية وغرها.
العديد  حتقيق  اإىل  ال����وزارة  وت�سعى 
م���ن امل�����س��ت��ه��دف��ات ال��وط��ن��ي��ة ال�����واردة 
للتنوع  ال��وط��ن��ي��ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  يف 
ال���ب���ي���ول���وج���ي وال����ت����ي ���س��ت�����س��اه��م يف 

ا�ستدامة التنوع البيولوجي.
وتعترب هذه الجتماعات التح�سرية 
ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا ال�����وزارة م��رح��ل��ة من 
التطبيق العملي الذي يجمع اأ�سحاب 
م�����س��وؤول��ني وموظفني  م���ن  ال��ع��الق��ة 
اأف���ك���ار وحلول  ل��ت��ط��وي��ر  وخم��ت�����س��ني 

تواجه  ال���ت���ي  ل��ل��ت��ح��دي��ات  اإب����داع����ي����ة 
الهواء  وج�����ودة  ال��ن��ف��اي��ات  م��وا���س��ي��ع 
وال���ت���ن���وع ال��ب��ي��ول��وج��ي م���ا ي�����س��ه��م يف 
حتتية  وبنية  م�ستدامة  بيئة  حتقيق 
م��ت��ك��ام��ل��ة ب��اع��ت��ب��ار خم��ت��رب الإب������داع 
احل���ك���وم���ي مي���ث���ل و���س��ي��ل��ة ل����الإب����داع 
اأولية  وم��ن�����س��ة  ال���ذه���ن���ي  وال��ع�����س��ف 
ب��الأف��ك��ار واحل��ل��ول العملية  ل��ل��خ��روج 
القابلة  ال����واق����ع����ي����ة  وال����ت����و�����س����ي����ات 
اأر���ص الواقع ما يجعل  للتطبيق على 
م���ن ح��ك��وم��ة دول�����ة الم�������ارات رائ����دة 
مببادراتها الإبداعية ذات نتائج ت�سهم 

يف حتقيق التنمية امل�ستدامة.
خمترب  عمل  فريق  اأن  بالذكر  جدير 
الإبداع احلكومي لوزارة البيئة واملياه 
كان قد عقد العديد من الجتماعات 

القرار  ومتخذي  ال���وزارة  ق��ي��ادات  مع 
وم��وظ��ف��ي��ه��ا لإق�������رار جم��م��وع��ة من 
كخطط  و�سياغتها  واحللول  الأفكار 

نهائية قابلة للتطبيق.

كما مت تنظيم العديد من الجتماعات 
واجلهات  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ات  م���ع 
من  �سل�سة  اإىل  بالإ�سافة  الحت��ادي��ة 
الج��ت��م��اع��ات مت ع��ق��ده��ا م��ع القطاع 

والتجارب  اخل���ربات  لتبادل  اخل��ا���ص 
النفايات وجودة  ال��رائ��دة يف جم��الت 
العربية  الإم�������ارات  دول����ة  يف  ال���ه���واء 

املتحدة. 

•• اأبوظبي-وام:

يوم  ب�  ا�سبوعا لالحتفال  اليوم حملة متتد  للتعليم  اأبوظبي  يطلق جمل�ص 
املعلم العاملي بعنوان �سكرا معلمي وت�سمل فعاليات عديدة للتعبر عن تقدير 
التعليم والدور احليوي والهام للمعلم يف املجتمع.  الطالب واملجتمع ملهنة 
وقالت معايل الدكتورة اأمل القبي�سي مديرة عام جمل�ص اأبوظبي للتعليم ان 
للجميع احلق يف احل�سول على تعليم متميز ولهذا فان مهنة التعليم تعترب 
مهنة ذات قيمة ومردود عال ..م�سيفة فعندما يرى املعلم طلبته الناجحني 

ي�سعر بالفخر والمتنان .
واأ�سافت معاليها خماطبة املعلمني  ل �سك يف اإنكم ت�سعرون بالفخر عندما 
ترون وطنكم احلبيب وقد ازدهر من ثمار عملكم يف تطوير مهارات الطلبة 
وتعليمهم كل علم نافع .. ل جدال يف اإنكم تر�سون الأ�سا�ص التي يبني عليه 

اأن ت�سعروا بالفخر  امل�ستقبلية فاليوم يومكم ويحق لكم  اإجنازاتهم  الطلبة 
والعتزاز الكبرين. واأ�سارت القبي�سي اإىل ان يوم املعلم العاملي منا�سبة هامة 
للغاية بالن�سبة للمجل�ص ول ميكن اأن نن�سى اإن الكثر من املعلمني هم من 
اأهم الأدوار  قاموا باإعداد وتاأهيل ال�سخ�سيات الهامة والقيادية التي تلعب 
العامل  اأنحاء  املعلمني يف كافة  باأهمية تكرمي  يف جمتمعنا احل��ايل. ونوهت 
املجتمع  اأف��راد  تعليم  على  العمل  يف  وتفانيهم  واإخال�سهم  النبيل  لدورهم 
وال���دوؤوب  اجل���اد  والعمل  احلما�ص  م��ن  كثر  اإىل  املعلم  مهنة  حت��ت��اج  حيث 
واحلافز القوي لهذا يتعني على املجتمع باأكمله اأن يتوجه بال�سكر والمتنان 
�سبتمرب   28 م��ن  مت��ت��د  ال��ت��ي  معلمي  ���س��ك��را  حملة  وت�سمل  امل��ع��ل��م��ني.  اإىل 
الطالب  قبل  من  املعلمني  لتكرمي  فعاليات  ال��ق��ادم  اأكتوبر   2 اإىل  اجل��اري 
واأولياء الأمور واملدار�ص واملجتمع املحلي تقديرا لدورهم املهم واحليوي يف 
التنمية القت�سادية والجتماعية  اأجيال موؤهلة ت�ساهم بفعالية يف  تخريج 

الفئات  كافة  من  والبالغني  الطلبة  ت�سجيع  احلملة  وت�ستهدف  الدولة.  يف 
وت�سمل  املجتمع  يف  اخلا�سة  ومكانتهم  للمعلمني  التقدير  اإظهار  العمرية 
فعاليات يف املدار�ص حيث �سيتم ال�سماح للطلبة بالتقاط �سور تذكارية مع 

معلميهم وتكرمي املعلمني املتقاعدين يف املدار�ص.
وت�سجع احلملة اأي�سا الأ�سخا�ص البالغني على توجيه لفتة ال�سكر ملعلمني 
تاأثر  لهم  ك��ان  اأو  النجاح  على  و�سجعوهم  املا�سي  يف  اأيديهم  على  تعلموا 
اأف��راد املجتمع ب�سفة  القبي�سي جميع  اإيجابي كبر على م�ستقبلهم. ودعت 
مدر�سة  يف  �سواء  املعلمني  اإىل  ال�سكر  توجيه  اإىل  ال�سبوع  هذا  خالل  عامة 
اأبنائهم اأو حتى جمرد جار يعمل بالتدري�ص. وا�سارت اىل ان الفكرة من هذه 
احلملة هي الحتفاء مبهنة التدري�ص واإعالء مكانتها وجعل املعلمني يف كافة 
اأنحاء الإمارة ي�سعرون بامتناننا وتقديرنا جلهودهم املتوا�سلة يف م�ساعدة 
الطلبة على اأن ي�سبحوا اأطباء ومهند�سني وعلماء وكتاب وغرها من املهم 

التي يحتاجها املجتمع ..م�سيفة ان على املجتمع اأن يدرك اإنه لول املعلم ملا 
تقدم اأي خطوة لالأمام وانه ل بد من تعزيز عالقة ال�سراكة مع املعلمني مبا 
ي�سب يف النهاية يف �سالح الطلبة. وحتتفل دولة الم��ارات بيوم املعلم وهو 
العامل يف ال�سبوع  اكتوبر فيما حتتفل دول  منا�سبة دولية يف اخلام�ص من 
العام  اح�سائية  واو���س��ح��ت  اخل��ا���س��ة.  لتقاوميها  طبقا  اك��ت��وب��ر  م��ن  الول 
الدرا�سي 2013  2014 ان عدد املعلمني يف املدار�ص احلكومية بالإمارة بلغ 
565.12 معلما ومعلمة يف املدار�ص اخلا�سة  993.10 معلما ومعلمة و 

وارتفع هذا العام 2014  2015 لي�سل اإىل 079.11 معلما ومعلمة.
الدرا�سي  العام  هذا  مطلع  املواطنني  واملعلمات  املعلمني  من   300 وان�سم 
املعلمني  ا�ستقطاب  ي�ستهدف  ال���ذي  للتعليم  اب��وظ��ب��ي  جمل�ص  يف  للعمل 
ل�ستقطاب  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  �سمن  امل��ه��ن��ة  اىل  ال��ذك��ور  خ�سو�سا  امل��واط��ن��ني 

الكفاءات املواطنة ملهنة التعليم. 

حملــــة �سكـــرًا معلمــــي تد�ســــن احتفــــاالت اأبوظبــــي بيـــــوم املعلــــــم

جواهر القا�سمي تزور االأطفال امل�سابني بال�سرطان يف م�ست�سفى نيويورك بر�سبيترييان 

وزارة البيئة واملياه تختتم اجتماعاتها التح�سريية ملخترب االإبداع احلكومي 

�سفارة الدولة يف بريوت ت�سرف 
على مغادرة حملة حجاج موؤ�س�سة 

زايد اإىل االأرا�سي املقد�سة
•• بريوت-وام:

غ������ادرت ح��م��ل��ة م��وؤ���س�����س��ة زاي�����د بن 
�سلطان اآل نهيان لالأعمال اخلرية 
اللبنانية  ال��ع��ا���س��م��ة  والن�����س��ان��ي��ة 
باجتاه  الول  اأم�����ص  م�����س��اء  ب����روت 
فري�سة  لأداء  امل��ق��د���س��ة  الأرا�����س����ي 
الدولة  �سفارة  باإ�سراف  وذلك  احلج 
احل�����ج�����اج عن  وع������رب  ب���������روت.  يف 
الإمارات  لدولة  وتقديرهم  �سكرهم 
وم��وؤ���س�����س��ة زاي����د ع��ل��ى ه���ذه احلملة 
موجهني  ي��وم��ا   19 ت�����س��ت��م��ر  ال��ت��ي 
ال�سكر لقيادة المارات وم�ستذكرين 
م���اآث���ر امل��غ��ف��ور ل���ه ال�����س��ي��خ زاي����د بن 
ثراه  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  ���س��ل��ط��ان 
اأن يتغمده  ع��ز وج���ل  امل���وىل  داع���ني 
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•• اأبوظبي-وام:

�سخ�سا  و136  األ���ف���ا   13 ع���رب 
منفذ  عمان  و�سلطنة  ال��دول��ة  من 
ال���غ���وي���ف���ات ب��ي�����س��ر و���س��ه��ول��ة اإىل 
فري�سة  لأداء  املقد�سة  الأرا����س���ي 

احلج.
للحجيج  الداخلية  وزارة  ووف���رت 
ج��م��ي��ع اخل����دم����ات ب���ال���ت���ع���اون مع 
كمامات  توزيع  مت�سمنة  ال�سركاء 
ل����ل����وق����اي����ة م�����ن م���������س����ار ال���غ���ب���ار 
وم�سببات  ال��دق��ي��ق��ة  واجل�����س��ي��م��ات 
للوقاية  وم����ظ����الت  الأم������را�������ص 
م��ن اأ���س��ع��ة ال�����س��م�����ص ح��ف��اظ��ا على 
حافظة  و  و���س��الم��ت��ه��م  ���س��ح��ت��ه��م 
احلجيج  وثائق  حلماية  م�ستندات 

من التلف وال�سياع.
اأطلقت  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رط��ة  وك���ان���ت 
نفذتها  ل��ل��ح��ج��اج  ت��وع��ي��ة  م���ب���ادرة 
الأمانة  يف  الأم��ن��ي  الإع���الم  اإدارة 
ال��ع��ام��ة مل��ك��ت��ب ���س��م��و ن��ائ��ب رئي�ص 

الداخلية  وزي����ر  ال������وزراء  جم��ل�����ص 
ال�سرطية  الإدارات  م��ع  بالتعاون 
املعنية وذلك �سمن حملة �سالمتك 
با�سرتاطات  احل����ج����اج  ل���ت���وع���ي���ة 
الوقاية وال�سالمة وتعريفهم بعدد 
من اخلدمات التي تقدمها �سرطة 
اأبوظبي عرب فرقها وتعزيز جهود 
ال�سالمة  درج����ة  ورف����ع  ال��ت��وع��ي��ة 
خ�سو�سا املرورية من اأجل مو�سم 

حج اآمن من دون حوادث.
مدير  امل���رر  خمي�ص  العقيد  وق���ال 
اإدارة �سرطة اأمن املنافذ واملطارات 
يف القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي 
خيام  ث�����الث  ت��خ�����س��ي�����ص  مت  اأن������ه 
الراحة  بو�سائل  م���زودة  للحجاج 
للوقاية  ك��م��ام��ة  اآلف   7 وت��وزي��ع 
�سحة  باعتبار  ال��غ��ب��ار  م�سار  م��ن 
و�سالمة احلجاج غاية يف الأهمية 
لدى �سرطة اأبوظبي التي حتر�ص 
املعنية  اجل��ه��ود  تعزيز  على  دوم���ا 

بهذا ال�ساأن.

اأبوظبي  اأن�������س���رط���ة  اإىل  وا�����س����ار 
الرعاية  بكامل  احل��ج��اج  اأح��اط��ت 
والعناية الالزمة خالل تواجدهم 
موؤ�س�سة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  امل��ن��ف��ذ  يف 
الإن�سانية  ل��ل��رع��اي��ة  ال��ع��ل��ي��ا  زاي����د 
املنطقة  وبلدية  الأح��م��ر  وال��ه��الل 
لل�سوؤون  العامة  والهيئة  الغربية 
وم�ست�سفى  والأوق���اف  الإ�سالمية 
الأ�سرية  التنمية  وموؤ�س�سة  ال�سلع 
ف���رع ال�����س��ل��ع. واأك�����د ال��ع��م��ل بروح 
ل�سمان اخلدمات  الواحد  الفريق 
احلجيج  ي�سعر  نحو  على  املتميزة 
العناية  وب���ح���ج���م  ب���الط���م���ئ���ن���ان 
ال��ت��ي ق��دم��ت��ه��ا ت��ل��ك اجل���ه���ات من 
..م�سرا  امل�سرتك  التن�سيق  خالل 
تابعة  اإ���س��ع��اف  ���س��ي��ارة  ت��وف��ر  اىل 
لالإ�سعاف والإنقاذ جمهزة باملعدات 
تت�سع  املتطورة  الطبية  والو�سائل 
اإىل ع�سرة اأ�سرة لتقدمي الإ�سعافات 
الأولية والرعاية الطبية للحجاج 
عند ال�سرورة ف�سال عن التن�سيق 

مع م�ست�سفى ال�سلع ل�ستقبال اأية 
العالج  ا�ستكمال  ت�ستدعي  ح��ال��ة 
مت  اأن���ه  امل���رر  وذك���ر  امل�ست�سفى.  يف 
اإ����س���الح حافالت  خ���دم���ة  ت���وف���ر 
احل��ج��ي��ج ع��ل��ى ال��ط��رق م��ن خالل 
على  الغاية  لهذه  خ�س�ست  ور�سة 
مدار ال�ساعة لتمكني احلجاج من 
اإىل الأرا�سي املقد�سة دون  املغادرة 
حافالتهم  تعر�ص  ح��ال  يف  تاأخر 
طلبة  م���اوزع  يف  الفنية  لالأعطال 
مدار�ص منطقة ال�سلع عبوات مياه 
ال�����س��رب وال��ع�����س��ر ع��ل��ى احلجاج 
للم�ساهمة  لهم  امل�ساعدة  وقدموا 
رحلة  خ���الل  عليهم  الت�سهيل  يف 

�سفرهم.
احلجاج  ا�ستقبال  مت  اأن��ه  واأو���س��ح 
اإج���راءات  واإن��ه��اء  يف خيمة خا�سة 
زمن  يف  و���س��ه��ول��ة  بي�سر  ���س��ف��ره��م 
معدودة  دقائق  يتجاوز  ل  قيا�سي 
وت������ق������دمي ال����ت����وع����ي����ة وخ�����دم�����ات 
احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن  ال�سيافة 

اأبوظبي  ���س��رط��ة  اأن  اإىل  م�����س��را 
العاملني  املوظفني  ع��دد  يف  زادت 
بق�سم اجلوازات لالإ�سراع يف اإجناز 
م��ع��ام��الت احل��ج��اج وال��ع��م��ل على 
ا�ستقبال  ما�سيتم  ال�ساعة يف  مدار 
احلجاج عند عودتهم من الأرا�سي 
لإنهاء  خ��ا���س��ة  خيمة  يف  امل��ق��د���س��ة 

اإجراءات دخولهم بي�سر و�سهولة.
والإنقاذ  الإ���س��ع��اف  بتعاون  واأ���س��اد 
مع  املعنية  واملوؤ�س�سات  واجل��م��ارك 
الغويفات  م��ن��ف��ذ  ج������وازات  ق�����س��م 
�ساعد  م�����ا  ج����ه����وده����ا  وت�������س���اف���ر 
يف ت�����س��ه��ي��ل وت��ب�����س��ي��ط اإج�������راءات 
ومعامالت مغادرة حجاج بيت اهلل 
احلرام يف ما مت التعاون مع مركز 
الدعم  ل��ت��ق��دمي  ط���ري���ف  ���س��رط��ة 
امل�ستخدمني  للحجاج  وامل�����س��اع��دة 
املنفذ  ع�����رب  ال���������دويل  ل���ل���ط���ري���ق 
م�����ن خ������الل ت���ك���ث���ي���ف ال�����دوري�����ات 
ل�سمان  ال������ربي  ال���ط���ري���ق  ع���ل���ى 

�سالمتهم.

•• مكة املكرمة-وام:

الدولة  ح��ج��اج  ���س��وؤون  مكتب  دع��ا 
احلجيج اىل اأخذ احليطة واحلذر 
حتركاتهم  يف  ال�سديد  واحل��ر���ص 
يف  املنا�سك  اأداء  خ��الل  وتنقالتهم 
امل�ساعر املقد�سة والتي من املتوقع 
من  ك��ث��ي��ف��ا  ازدح�����ام�����ا  ت�����س��ه��د  اأن 
احل��ج��اج ه��ذا ال��ع��ام ن��ظ��را لتزامن 
وقفة عرفات مع يوم اجلمعة وهى 
النا�ص  من  الكثر  يف�سل  منا�سبة 

اأداء فري�سة احلج خاللها.
عبيد  حم���م���د  �����س����ع����ادة  واأو�������س������ح 
�سوؤون  م��ك��ت��ب  رئ��ي�����ص  امل����زروع����ي 

حجاج الدولة خالل اجتماع عقده 
يف  املكتب  مبقر  الول  اأم�ص  م�ساء 
امل��ك��رم��ة م��ع روؤ����س���اء اللجان  م��ك��ة 
روؤ�ساء  وج��ه  اأن���ه  للمكتب  التابعة 
اللجان ببذل كل اجلهود وت�سخر 
اأي����ة �سعاب  ل��ت��ذل��ي��ل  الم��ك��ان��ي��ات 
تواجه حجاج الدولة من اأجل اأداء 
املنا�سك يف �سهولة وي�سر .. م�سددا 
ع��ل��ى ���س��رورة ت��اأم��ني امل��خ��ي��م��ات يف 
م��ن��ى وع���رف���ات م��ن خ���الل تكثيف 
اأي  دخ��ول  وع��دم  عليها  احلرا�سات 
غرباء  اآخ��ري��ن  حجاج  اأو  ا�سخا�ص 
بخالف حجاج الدولة عرب التاأكد 
من هوية احلاج ال�سادرة عن مكتب 

والتي حتمل  الدولة  �سوؤون حجاج 
اأ�سماء احلجاج واأرقامهم امل�سل�سلة 
بعدد احلجاج البالغ 4982 حاجا 

لهذا العام.
واأ�سار اإىل اأن هذه الجراءات تاأتي 
املكتب  وم�سوؤولية  حر�ص  اإط��ار  يف 
ع��ن ���س��الم��ة واأم����ن واأم�����ان جميع 
ح���ج���اج ال���دول���ة وال���ت���ي ت��ت��م��ث��ل يف 
اتخاذ كل الجراءات والحتياطات 
ال��الزم��ة ال��ت��ي م��ن ���س��اأن��ه��ا تي�سر 
ت�سجليهم  بدءا من  الفري�سة  اأداء 
وو�سولهم  ب��ال��دول��ة  احل��م��الت  يف 
وعودتهم  امل��ق��د���س��ة  الأرا����س���ي  اإىل 

�ساملني غامنني اإىل اأر�ص الوطن.

ال����ت����زام احلمالت  �����س����رورة  واأك������د 
مكتب  م��ن  ال�����س��ادرة  بالتعليمات 
�سوؤون احلجاج والتي تنظم مو�سم 
احلج خا�سة فيما يتعلق باجراءات 
المن وال�سالمة للحجاج يف مقار 
ال�سكن وامل�ساعر املقد�سة .. م�سددا 
مبواعيد  الل����ت����زام  ����س���رورة  ع��ل��ى 
بالقطار  امل�������س���اع���ر  ب����ني  ت��ن��ق��ل��ه��م 
وم��واق��ي��ت رم��ي اجل��م��رات املحددة 
�سلفا من قبل ال�سلطات ال�سعودية 
الزدحام  جتنبهم  والتي  بعثة  لكل 
املنا�سك  وامت���ام���ه���م  وال���ت���ك���د����ص 
يف راح����ة و���س��ه��ول��ة وي�����س��ر. ولفت 
اأن��ه بحث مع روؤ�ساء  اإىل  امل��زروع��ي 

اق���رتاح���ات لتقدمي  ال��ل��ج��ان ع���دة 
املكتب هدية رمزية جلميع حجاج 
الدولة لأول مرة على نفقته تعبرا 
ع���ن اع���ت���زاز وت��ق��دي��ر امل��ك��ت��ب لهم 
وتخليدا  بهم  لهتمامه  وجت�سيدا 
لهذه املنا�سبة العزيزة. و نوه رئي�ص 
مكتب �سوؤون حجاج الدولة اىل اأن 
روؤ�����س����اء ال���ل���ج���ان ت���ق���دم���وا خالل 
الهدية  اأفكار لهذه  الجتماع بعدة 
احداها خالل  اختيار  �سيتم  والتي 
اأن  ع��ل��ى  لتنفيذها  امل��ق��ب��ل��ة  الأي�����ام 
توزيعها خالل وجود احلجاج  يتم 
اأو خالل مغادرتهم  يف خميم منى 

املطار بعد اأداء منا�سك احلج. 

•• افتتح خمي�ص بن �سامل ال�سويدي ع�سو املجل�ص التنفيذي 
لإمارة ال�سارقة رئي�ص دائرة �سوؤون ال�سواحي والقرى بحكومة 
ال�سارقة الفرع الأول لدائرة �سوؤون ال�سواحي والقرى باملنطقة 
وذلك  خ��ورف��ك��ان  مبدينة  وال��ك��ائ��ن  ال�سارقة  لإم���ارة  ال�سرقية 
اإدارة  اأم�ص الأول بح�سور �سيف عي�سى باللخيلب مدير  �سباح 
ال�سوؤون املالية والإدارية بالدائرة وامل�سرف العام على جمال�ص 

ال�سواحي وعدد من الكوادر العاملة بالدائرة .
ياأتي هذا الفتتاح متا�سياً مع ا�سرتاتيجية حكومة ال�سارقة يف 
تو�سع دوائرها يف كافة مناطق اإمارة ال�سارقة واإي�سال خدماتها 
اإىل القاطنني فيها ل�سيما يف املنطقة ال�سرقية وتعزيز تواجد 
نطاق  تو�سيع  اإىل  الرامية  خططها  م��ن  كجزء  ال��دوائ��ر  كافة 
على  ال�سارقة  اإم���ارة  يف  ممكنة  م�ساحة  اأك��رب  لتغطي  خدماته 

امتدادها اجلغرايف.

وبعد الفرع اجلديد هو الأول لدائرة �سوؤون ال�سواحي والقرى 
باملنطقة ال�سرقية لإمارة ال�سارقة وحتديدا يف مدينة خورفكان 
وقد بداأ الفرع عمله بهذا الفتتاح والواقع بجانب مكتب وزارة 
لل�ساطئ  امل��وؤدي  الرئي�سي  الطريق  العمل واملطل مبا�سرة على 
بعد اأن مت توفر وتاأهيل كافة الكوادر الب�سرية املواطنة للعمل 
الدائرة يف خدمة  التي تتولها  واملهام  التخ�س�سات  على كافة 

املواطنني والتوا�سل مع القاطنني يف كافة الأحياء .
والإح�سائيات  بالبيانات  ال��دائ��رة  تزويد  على  الفرع  و�سيعمل 
والبحوث الجتماعية التي حتتاجها لدرا�سة احتياجات تنمية 
والدرا�سات  البحوث  اإع���داد  على  والعمل  وال��ق��رى  ال�سواحي 
مع  بالتن�سيق  الخت�سا�ص  منطقة  يف  الجتماعية  للظواهر 
اجلهات املخت�سة بخالف الأعمال الأخرى التي تدخل يف نطاق 

اخت�سا�ص دائرة �سوؤون ال�سواحي والقرى .

واأعرب خمي�ص بن �سامل ال�سويدي رئي�ص دائرة �سوؤون ال�سواحي 
والقرى عقب افتتاحه لفرع الدائرة اجلديد يف مدينة خورفكان 
قاطرة  اإىل  لين�سم  اجل��دي��د  ال��ف��رع  ه��ذا  بتد�سني  �سعادته  ع��ن 
املنطقة  ويف  خورفكان  مدينة  يف  العاملة  احلكومية  ال��دوائ��ر 

ال�سرقية ويقوم بدوره يف خدمة اأهايل املدينة .
ل�ساحب  ال�سامية  ال��روؤي�����ة  على  ب��ن��اء  و  اأن���ه  ال�سويدي  واأ���س��ار 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلط�ان بن حمم�د القا�سمي حاكم اإمارة 
ال�سارقة حفظه اهلل ورعاه ب�سرورة التوا�سل املبا�سر مع اأهايل 
�سواحي وقرى المارة ومتابعتهم مت اإ�سدار املر�سوم الأمري 
اإمارة  تن�ساأ يف  اأن  وال��ذي ن�ص على   ،  2011 لعام  رقم )10( 
وتتوىل  والقرى  ال�سواحي  �سوؤون  دائرة  ت�سمى  دائرة  ال�سارقة 
ح�سر  خ��الل  م��ن  وذل��ك  وال��ق��رى  ال�سواحي  تنمية  م�سوؤولية 
احتياجاتها والعمل على تلبيتها ودرا�سة الظواهر الجتماعية 

ال�سكنية يف الإم��ارة وكذلك الإ�سراف على  ال�سائدة يف الأحياء 
هذا  اأن  موؤكدا  املخت�سة  اجلهات  مع  بالتن�سيق  مهامها  تنفيذ 
تواجد  تعزيز  اإىل  التوجيهات  تلك  ووفق  ب��دوره  �سيقوم  الفرع 
الدائرة لرتجمة روؤية �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة من القيام 
بدور يف التوا�سل مع املواطنني واإع��داد كافة الدرا�سات للقيام 

بدور اجتماعي فاعل .
ت�سرف  والقرى  ال�سواحي  �سوؤون  دائ��رة  اأن  ال�سويدي  واأو�سح 
ال�سمو  �ساحب  باإن�سائها  اأم��ر  التي  ال�سواحي  جمال�ص  على 
احلاكم وهناك خطة لبناء عدد من املجال�ص يف مدينة خورفكان 
لت�سمل  للتو�سع  م�ستمرة  وخططها  عموما  ال�سرقية  واملنطقة 

جميع مناطق اإمارة ال�سارقة.
ال�����س��وي��دي وم��وظ��ف��و ال��دائ��رة ج��ول��ة يف مقر فرع  اأخ���ذ  بعدها 
الدائرة وبجميع اأق�سامه وكوادره الب�سرية و اأ�سار ال�سويدي اإىل 

ال�سواحي  وجمال�ص  للدائرة  املباركة  اجلهود  ا�ستكمال  اأهمية 
قاطني  بني  الجتماعي  الرتابط  اأوا�سر  تعزيز  حتقيق  يف  بها 
على  ع��الوة  ال�سالحي  اجل��ان��ب  تعزيز  على  والعمل  الأح��ي��اء 
تنظيم  خالل  من  الحياء  ملناطق  التطويرية  اجلوانب  تنمية 
الدائرة  �سعي  موؤكدا  العمل  وور���ص  ال���دورات  وعقد  الفعاليات 
الطاقات  وا�ستثمار  ال��ق��درات  تنمية  اإىل  الفرع  ه��ذا  خ��الل  من 
اأف�سل م�ستوى تطويري  اإىل  املناطق و�سول  تلك  املوجودة يف 
اإىل  والقرى  ال�سواحي  �سوؤون  دائ��رة  اإىل حر�ص  ممكن. لفتا 
ترجمة روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
القا�سمي ع�سو املجل�ص العلى لالحتاد حاكم ال�سارقة حفظه 
اأوا�سر الرتابط الجتماعي وامل�ساهمة يف  اهلل ورعاه يف تقوية 
امل�ستوى  ت��وف��ر  اإىل  و���س��وًل  املجتمع  الأم���ن يف  احل��ف��اظ على 
املعي�سي الالئق للمواطنني باعتباره حقا اأ�سا�سيا لكل مواطن .
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•• مكة املكرمة -وام: 

الدولة  ع��ام  قن�سل  منقو�ص  حممد  اأح��م��د  ���س��ع��ادة  نا�سد 
ال�سفر اىل اململكة العربية  بجدة مواطني الإم��ارات بعدم 
اململكة  من  �سادر  للحاج  ت�سريح  وج��ود  يف  اإل  ال�سعودية 
ال�سعودية  ال�سلطات  وق��وان��ني  الن��ظ��م��ة  ح�سب  وم�سجل 
ودع��ا منقو�ص  ال��دول��ة.  ���س��وؤون حجاج  ومعتمد من مكتب 
�سوؤون  اإىل مقر مكتب  اأم�����ص  م�ساء  بها  ق��ام  زي���ارة  خ��الل 
الدولة اىل اللتزام  املكرمة مواطني  الدولة مبكة  حجاج 
ال�سماح  لعدم  جتنبا  ال�سعودية  العربية  اململكة  بقوانني 
اأو  خليجية  حملة  باأية  اللتحاق  بعدم  ون�سح  بدخولهم 
اأي حمالت اآخرى والرتباط بحمالت اماراتية  اأو  عربية 
عبيد  حممد  ���س��ع��ادة  لقائه  خ��الل  �سعادته  واأ���س��ار  ف��ق��ط. 
وزارة  اأن  اإىل  الدولة  �سوؤون حجاج  رئي�ص مكتب  املزروعي 
�سوؤون احلج ال�سعودية حددت الرابع من ذي احلجة ليكون 

اآخر موعد لدخول حجاج الدولة اإىل اململكة.
حاجا   4982 ل���  ت�����س��اري��ح  تخ�سي�ص  مت  اأن���ه  اإىل  ول��ف��ت 
فرتة  منذ  وا�ستنفدت  الم���ارات  حمالت  على  توزيعها  مت 

..موؤكدا اأنه مت وقف ا�سدار اأية ت�ساريح خا�سة باحلجاج.
واأ�ساد باخلدمات التي يقدمها مكتب �سوؤون حجاج الدولة 
من ح�سن اعداد وا�ستقبال وتنظيم متا�سيا مع ما و�سلت 
اليه دولة المارات من نه�سة �ساملة يف كل نواحي احلياة 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  الر�سيدة  القيادة  بف�سل 
دور  وثمن   . اهلل  الدولة حفظه  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
حكومة اململكة العربية ال�سعودية واخلدمات التي تقدمها 
حلجاج بيت اهلل والزائرين و�سيوف الرحمن ..م�سرا اىل 
اأن القوانني والأنظمة التي ت�سدرها اململكة تاأتي خلدمة 
اخلدمات  على  واأث��ن��ى  حياتهم.  على  واملحافظة  احل��ج��اج 
الكبرة  والتو�سعة  احلجاج  خلدمة  تقدمها  التي  املتميزة 
لراحة  وت��ه��دف  وامل����دين  امل��ك��ي  احل���رم���ان  ي�سهدها  ال��ت��ي 
الزيارة  خ��الل  منقو�ص  واطلع  الرحمن.  �سيوف  وخدمة 
على ما مت اجنازه يف املخيمات واطماأن على اأحوال احلجاج 
�سخرت  بجدة  للدولة  العامة  القن�سلية  اأن  اىل  ..م�سرا 
واداري���ني  دبلوما�سيني  م��ن  وموظفيها  ك��اف��ة  امكانياتها 
خلدمة �سيوف الرحمن من حجاج الدولة لأداء فري�سة 

احلج بكل �سهولة وي�سر حتى العودة اىل اأر�ص الوطن.

•• دبي-وام: 

ان��ت��ه��ت ج��م��ع��ي��ة ب��ي��ت اخل����ر م���ن ا���س��ت��ع��دادات��ه��ا لتنفيذ 
الأ�ساحي  حل��وم  وتوزيع  لذبح  املعتاد  ال�سنوي  م�سروعها 
داخل الدولة والتي �سيتم توزيعها بدءا من اأول يوم يف عيد 

الأ�سحى املبارك وت�ستهدف من خاللها 16 األف اأ�سرة.
واتفقت اجلمعية مع اإدارة املقا�سب ببلدية دبي على تنفيذ 
التفاقية  ت�سمنت  اذ  الدولة  داخ��ل  اأ�سحية   2000 ذب��ح 
و�سع مندوبني من بيت اخلر داخل املق�سب لبيع كوبونات 

الأ�ساحي لعمالء املقا�سب.
اأيام الذبح باملق�سب  8 عمال ليتواجدوا  ووفرت اجلمعية 
لالإ�سراف وامل�ساعدة يف تويل ذبائح اجلمعية على اأن تقوم 
املنا�سبة  التعليمات  واإعطائهم  بتدريبهم  املق�سب  اإدارة 

لإجناز املطلوب.

وقررت اإدارة بيت اخلر ا�ستيفاء بقية الذبائح من اخلارج 
الأ�ساحي من  الباقي من  العدد  حيث تعاقدت على �سراء 
دولة اأثيوبيا بحيث يتم ذبحها خارج الدولة باإ�سراف دائرة 
ال�����س��وؤون الإ���س��الم��ي��ة وال��ع��م��ل اخل���ري بعد ���س��الة العيد 
دبي  اإىل  ج��وا  نقلها  بعد  العيد  ي��وم  ث��اين  وت���وزع  مبا�سرة 

بواقع ربع اأ�سحية لكل اأ�سرة م�سجلة يف بيت اخلر.
اإن  اخل��ر  بيت  ع��ام  مدير  العو�سي  طاهر  عابدين  وق��ال 
�سنويا  الأ���س��اح��ي  م�سروع  تنفيذ  على  حري�سة  اجلمعية 
باعتبار الأ�سحية �سنة موؤكدة تهدف للتكافل ون�سر الوئام 

واملحبة والفرح يف ربوع املجتمع.
واأكد العو�سي ان اجلمعية ت�سعى دائما من خالل م�ساريعها 
الأ�سر املحتاجة وتوزيع الأ�ساحي يف  للتخفيف عن كاهل 
موعدها لإدخال ال�سرور والبهجة اإىل بيوت الأ�سر املتعففة 

وحمدودة الدخل اأيام عيد الأ�سحى املبارك . 

قن�سل عام الدولة بجدة يزور مقر مكتب �سوؤون حجاج االإمارات مبكة املكرمة

م�سروع اأ�ساحي بيت اخلري ي�ستهدف 16 األف اأ�سرة 

يعترب الفرع االأول للدائرة ويقدم عددًا من اخلدمات 

خمي�ص ال�سويدي يفتتح فرعًا لدائرة �سوؤون ال�سواحي والقرى يف املنطقة ال�سرقية بخورفكان  

الداخليــــة : عبــــور احلجــــاج منفــــذ الغويفـــــات 
بي�ســـــر و�سهولــــــــة 

مكتب �سوؤون حجاج الدولة يدعو احلجيج اإىل اأخذ 
احليطة خالل اأداء املنا�سك 

•• اأبوظبي-وام:

تراأ�ص معايل الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف 
النعيمي وزير الأ�سغال العامة رئي�ص جمل�ص اإدارة 
الهيئة الوطنية للموا�سالت اجتماع جمل�ص ادارة 
الهيئة الذي عقد اأم�ص الول يف ابوظبى بح�سور 

اأع�ساء جمل�ص الدارة.
ورح����ب م��ع��ايل وزي����ر الأ����س���غ���ال مب��ع��ايل ال�سيخ 
�سلطان بن طحنون اآل نهيان رئي�ص دائرة النقل 
رئي�ص هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة وباأع�ساء 
جمل�ص الدارة ومتنى لهم حتقيق املطلوب منهم 

يف املوؤ�س�سات املختلفة.
النتهاء  مراحل  عن  تقرير  على  املجل�ص  واطلع 
ال���ربي وال��ت��ط��ورات يف  النقل  ق��ان��ون  م��ن تفعيل 
الداخلية  وزارة  التي متت مع  التفاقيات  تفعيل 

واجلمارك  بالدولة  القت�سادية  التنمية  ودوائ��ر 
الحتادية .. ووجه ب�سرورة النتهاء من املراحل 
املعنيني  م��ع  الكامل  والتن�سيق  للقانون  ال��ث��الث 
العاملة  املو�س�سات  وك��ذل��ك  الداخلية  وزاره  م��ن 
فى املراكز احلدودية كاجلمارك والمن والهيئة 
ال��ع��ام��ه لم��ن امل��ن��اف��ذ واحل����دود وامل��ن��اط��ق احلرة 
وم��راج��ع��ة الت��ف��اق��ي��ات ال��دول��ي��ة ال��ث��ن��ائ��ي��ة ذات 
ال�سلة مبا يحقق م�سلحة الدولة ودون ال�سرار 
مب�سالح الدول الأخرى وتقدمي خدمات متطورة 
وان�سياب  لت�سهيل  العاملية  املمار�سات  اأف�سل  وفق 

احلركة عرب املنافذ.
الت�سغيلية  اخل��ط��ط  على  اي�سا  املجل�ص  واط��ل��ع 
لقطاع النقل البحرى واتخذ حزمة من املبادرات 

التي من �ساأنها تطوير الداء يف موانئ الدولة.
كما اطلع املجل�ص على تقرير عن اخلطة املقرتحة 

من قطاع النقل البحرى للمعوقات التى يتعر�ص 
من  التي  واحل��ل��ول  بالدولة  البحرى  النقل  لها 
�ساأنها حتقيق التنمية امل�ستدامة يف تنظيم النقل 
ال��ب��ح��ري خ���الل و���س��ع خ��ط��ة ق�����س��رة امل���دى من 
ت��وف��ر م��رك��ز ل��الإ���س��ت��ج��اب��ة و ال���ط���وارئ وخدمة 
العمالء 24-7 والتن�سيق مع وزارة العمل لإيجاد 
ب�سورة  البحرية  العمالة  لت�سجيل  جديدة  اآلية 
تتنا�سب مع طبيعة عملهم واعداد قاعدة بيانات 
اإ�ست�سافة  اإج����راءات  واإجن����از  للخدمات  م��وح��دة 
مركز �سرمياريو  و اعتماد حمكمة بحرية دولية 
ب��ال��دول��ة وم��راج��ع��ة ر���س��وم اخل��دم��ات و ت�سجيل 
ممثل  وت��وف��ر  اأول��ي��ا  تعديال  وتعديلها  ال�سفن 
امل�سوؤوليات  و  ال�سالحيات  دائم يف الميووتوزيع 
العمل  و�سرعة  املحلية  احلكومات  و  الهيئة  بني 
ع��ل��ى ت��وق��ي��ع و تفعيل اإت��ف��اق��ي��ة م��ي��اه ال���ت���وازن و 

اإىل  الدولية  التفاقيات  وترجمة  النفايات  اإدارة 
اعداد  املجل�ص  وبحث  حملية.  ت�سريعات  و  لوائح 
خطة طويلة املدى ملراجعة قانون النقل البحري 
للقطاع  املتكامل  التطوير  �ساملة ت�سمن  ب�سورة 
البحري  للقطاع  متكاملة  بيانات  قاعدة  واإع��داد 
للخرائط  تخطيطي  اإل��ك��رتوين  برنامج  واإع���داد 
ال��ه��ي��دروغ��راف��ي��ة ورب��ط��ه��ا ب���ربام���ج امل���راق���ب���ة و 
التن�سيق  ج���ان���ب  اىل  ال��ت��ط��وي��ر  و  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
تعمل  بحرية  حمكمة  لإن�����س��اء  ال��ع��دل  وزارة  م��ع 
بالقوانني العاملية واعداد درا�سة متكاملة للر�سوم 
وامل���ح���ف���زات و امل��خ��ال��ف��ات ومت���ك���ني ال��ه��ي��ئ��ة من 
املالية  امل���وارد  توفر  طريق  عن  مبهامها  القيام 
و  املوقعة  التفاقيات  تفعيل  ومتابعة  الب�سرية  و 
على  والعمل  اجلديدة  التفاقيات  على  امل�سادقة 

ان�سمام الدولة اىل املجل�ص التنفيذي ل� المي/.

التاأمني  ل��ن��ظ��ام  ع���ر����ص  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����ص  واط���ل���ع 
ال�سحى ملوظفي الهيئة باملناطق ال�سمالية ووجه 
بالبدء بالتعاقد مع ال�سركات التاأمني من منطلق 
اأداء  املوؤثرة على  ان الر�سا الوظيفي من الم��ور 
املوظفني و انتاجيتهم و ي�ساهم يف تعزيز اح�سا�ص 
و عمل مميز  يبذله من جهد  ما  بقيمة  املوظف 
يف  ل��ه  املنا�سبة  البيئة  خلق  يف  ي�ساهم  بالتايل  و 
املحرك  الب�سرى هو  العن�سر  يعتر  العمل حيث 
ال���س��ا���س��ى وال��ع��ن�����س��ر ال��ف��ع��ال م���ن ب���ني عنا�سر 
تطوير  على  تاأثر  الوظيفى  للر�سا  ومل��ا  النتاج 

اأداء املوظفني وانتاجيتهم.
النعيمي  بلحيف  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  معايل  واأك���د 
طموح الدولة من خالل روؤية الإم��ارات 2021 
بحلول  العامل  دول  اأف�سل  الدولة من  تكون  لأن 
العامل  دول  اأف�����س��ل  م�����س��اف  وف���ى   2021 ع���ام 

بان  تناف�سيتها  وتعزيز  الذهبى  يوبيلها  بحلول 
اخلم�ص  �سمن  ب��ال��دول��ه  البحرية  امل��وان��ى  ت��ك��ون 

دول فى العامل فى البنية التحتية.
وا�سار معاليه اىل ان دولة الم��ارات �سهدت على 
�سنعت  حيث  لفتا  ت��ط��ورا  القت�سادي  امل�ستوى 
قطاع  يف  العاملية  اخلريطة  على  مكانة  لنف�سها 
الوطنية  الهيئة  ان  اىل  ..م�سرا  البحري  النقل 
للموا�سالت التي ان�سئت عام 2006 متكنت من 
�سراكات  يف  ال��دخ��ول  يف  متثلت  اجن���ازات  حتقيق 
مذكرات  وابرمت  دولية  معاهدات  اىل  وان�سمت 
تفاهم ا�سهمت يف تعزيز مكانة الدولة يف جمالت 
النقل البحري والتواجد ب�سكل فاعل يف املوؤمترات 

واملحافل الدولية.
ومت خالل الجتماع مناق�سة العديد من املوا�سيع 

املدرجة على جدول العمال.

•• دبي-وام:

422 �سنفا  اأ�سعار  اأطلقت وزارة ال�سحة مبادرتها اخلام�سة لتخفي�ص 
دوائيا مبتكرا تتوىل �سناعتها 41 �سركة من كربيات ال�سركات العاملية 
اأوروبا واأمريكا واأ�سرتاليا والتي يتوقع تطبيقها يف  امل�سنعة للدواء يف 

الأول من يناير املقبل.
جاء ذلك خالل الجتماع املو�سع الذي عقدته الوزارة بدبي مع روؤ�ساء 
ومديري ال�سركات الدوائية العاملية وممثلي امل�سانع املحلية والوكالء 
املعتمدين لهذه ال�سركات الدوائية بالدولة بح�سور نحو 100 �سخ�ص 

من امل�سوؤولني واملعنيني واخلرباء يف جمال القطاع الدوائي.
ل�سيا�سة  امل�ساعد  ال���وزارة  وكيل  الأم���ري  ح�سني  اأم��ني  الدكتور  وق��ال 
للت�سجيل  العليا  اللجنة  رئي�ص  ن��ائ��ب  وال��رتاخ��ي�����ص  ال��ع��ام��ة  ال�سحة 

�سركائها  م���ع  اج��ت��م��ع��ت  ال������وزارة  اإن  ب��ال��دول��ة  ال���دوائ���ي���ة  وال��ت�����س��ع��رة 
واملحلية  والإقليمية  العاملية  الدوائية  ال�سركات  من  ال�سرتاتيجيني 
ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  م��ن  تنبع  وال��ت��ي  اخلام�سة  امل��ب��ادرة  لإط���الق 
بني وزارة ال�سحة يف الإم��ارات وال�سركات الدوائية العاملية والقليمية 
اإقليميا لها لدول �سرق الو�سط و�سمال  والتي اختارت الإم��ارات مقرا 
 100 بني  ما  بها  يتواجد  التي  الإقليمية  مكاتبها  لتاأ�سي�ص  افريقيا 
العديد  لها يف  اللوج�ستي  املخزون  واأ�س�ست  �سركة  و500 موظف لكل 
من املطارات واملناطق احلرة بالدولة لدعم دول �سرط الأو�سط و�سمال 
افريقيا من دولة المارات. واأعرب عن �سعادته بثقة ال�سركات العاملية 
بدول  اللوج�ستي  الإقليمية وخمزونها  مكاتبها  تاأ�سي�ص  يف  والقليمية 
ال�سرق الأو�سط و�سمال افريقيا يف دولة الم��ارات وهذا مل يتحقق ال 
امل�ستمر من القيادة الر�سيدة حلكومة المارات والبنية  بوجود الدعم 

التحتية املميزة وا�ستقطاب تواجد هذه ال�سركات وتو�سيع نقاط عملها 
والتجاوب  الفعال  بالدور  الأم��ري  واأ�ساد  الدولة.  اإم��ارات  خمتلف  يف 
يف  ال�سحة  وزارة  م��ب��ادرات  م��ع  ل��الأودي��ة  العاملية  لل�سركات  الإي��ج��اب��ي 
تخفي�ص اأ�سعار الأدوية الواردة من امليناء خالل املرحلة ال�سابقة والتي 
�سملت 4 مبادرات لتخفي�ص اأ�سعار الأدوية حيث ت�سمنت املبادرة الأوىل 
5 و55  565 �سنفا دوائيا مبتكرا وبن�سبة تراوحت ما بني  تخفي�ص 
مثيال  دوائيا  �سنفا   115 تخفي�ص  والثانية   2011 يونيو  يف  باملائة 
نوفمرب2011  يف  باملائة  و35   5 بني  ما  ت��راوح��ت  تخفي�ص  وبن�سبة 
والثالثة تخفي�ص 6 اآلف 632 �سنفا مثيال ومبتكرا وبن�سبة تخفي�ص 
1 و40 باملائة ب��ق��رار م��ن جمل�ص ال���وزراء يف مار�ص  ت��راوح��ت م��ا ب��ني 
2013 واملبادرة الرابعة تخفي�ص 192 �سنفا مبتكرا بن�سبة تخفي�ص 

تراوحت ما بني 1 و 60 باملائة يف نوفمرب 2013.

ع��دي��دة تعود  اإي��ج��اب��ي��ات  ع��ن  اأ�سفر  املثمر  ال��ت��ع��اون  ه��ذا  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
بالأمرا�ص  امل�����س��اب��ني  خ��ا���س��ة  اأ���س��ا���س��ي  ب�سكل  امل��ر���س��ى  ع��ل��ى  باملنفعة 
القلب  واأمرا�ص  الع�سبية  والأم��را���ص  الفرو�سية  والأم��را���ص  املزمنة 
اإما طوال حياته  الدوائي  العالج  اإىل  املري�ص  وال�سرطان حيث يحتاج 
اأو لفرتات طويلة. وذكر الأمري ان هذه املبادرة ت�ستهدف اإىل جانب 
دعم املر�سى تعزيز ال�سراكة الإ�سرتاتيجية بني وزارة ال�سحة و�سركات 
ا�سناف  جميع  اأ���س��ع��ار  وتخفي�ص  ب��ال��دول��ة  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ع��امل��ي��ة  الأدوي�����ة 
الأدوية املبتكرة بالدولة لت�سل اإىل اأقل �سعر لها على م�ستوى املنطقة 
اإيجاد مثل  القطاع ال�سحي اخلا�ص من خالل  الإ�ستثمار يف  وت�سجيع 
الثقة والتوا�سل وال�سفافيه  املبنية على  ال�سراكات ال�سرتاتيجية  هذه 
ودعم املجتمع و�سمان توفر خدمات دوائية ذات معاير وجودة عالية 

وباأ�سعار منا�سبه يف متناول جميع فئات جمتمع الإمارات.

ال�سحة تطلق املبادرة اخلام�سة لتخفي�ص اأ�سعار 422 �سنفا دوائيا مبتكرا

وزيــر االأ�سغــال يتـراأ�ص اجتمـاع جملـ�ص اإدارة الهيئـة الوطنيــة للمــوا�ســـالت
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العدد 11218 بتاريخ 2014/9/28

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة علوي عمر للمقاولت 

وال�سيانة العامة ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1009720 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�سركاء

عثمان علوي عمر علوي العيدرو�ص من 50% اىل %25
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عيدرو�ص علوي عمر علوي العيدرو�ص %25
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل علوي عمر علوي العيدرو�ص %25
تعديل ن�سب ال�سركاء

علوي عمر علوي العيدرو�ص من 50% اىل %25
فعلى كل من له حق العرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خالل  القت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غر 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11218 بتاريخ 2014/9/28

اإعــــــــــالن
اآند فر للمقاولت وال�سيانة  تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كر 

العامة ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1155203 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�سركاء/�سيبو بو�سباجنهاثان بو�سباجنهاثان ليت من 9% اىل %15

تعديل ن�سب ال�سركاء/توما�ص فيجاريدو انتوين فيجاريدو من 10% اىل %17
تعديل ن�سب ال�سركاء/بهارغوان موهان - بهارجافان من 10% اىل %17

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف مانوج كومار ك�سيبارامباث
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف انيل كومار في�سوام بهران

تعديل لوحة العالن / اجمايل من 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/كر اآند فر للمقاولت وال�سيانة العامة ذ.م.م

CARE & FARE CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE LLC
اىل/كر اند فر لل�سيانة العامة ذ.م.م

CARE & FARE GENERAL MAINTENANCE LLC
تعديل ن�ساط/حذف مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(

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

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11218 بتاريخ 2014/9/28

اإعــــــــــالن
الأملنيوم  لعمال  ال�س�����ادة/مايكرو  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

والزجاج ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1012022 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من 3*1 اىل 4*1

تعديل ا�سم جتاري:من/مايكرو لعمال الأملنيوم والزجاج ذ.م.م
MICRO ALUMINUM AND GLASS WORKS LLC

اىل/مايكرو لت�سليح الدوات الكهربائية واملكيفات ذ.م.م
MICRO ELECTRICALS & AIR CONDITIONER REPAIR LLC

التربيد  ومعدات  الهواء  مكيفات  و�سيانة  ا�سالح  ن�ساط/ا�سافة  تعديل 
وتنقية الهواء )3312007(

تعديل ن�ساط/حذف اعمال تركيبات اللواح الزجاجية )4330014(
تعديل ن�ساط/حذف اعمال تركيبات الملنيوم )4330013(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11218 بتاريخ 2014/9/28

اإعــــــــــالن
العامة  لل�سيانة  ال�س�����ادة/احلريري  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1060435 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من 1*1 اىل 5*2

تعديل نوع الرخ�سة/من جتارية اىل حرفية
تعديل ا�سم جتاري:من/احلريري لل�سيانة العامة ذ.م.م

AL HARIRI GENERAL MAINTENANCE LLC

اىل/احلرير لرتكيب الزجاج ذ.م.م
ALHARIRI GLASS FIXING LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال تركيب اللواح الزجاجية )4330014(
تعديل ن�ساط/حذف ال�سيانة العامة للمباين )4329901(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

ق�ضم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

ق�سم العالمات التجارية
الأحد  28  �سبتمرب 2014 العدد 11218

ق�ضم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

ق�سم العالمات التجارية
الأحد  28  �سبتمرب 2014 العدد 11218

ق�ضم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

ق�سم العالمات التجارية
الأحد  28  �سبتمرب 2014 العدد 11218

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
ذي رايت�ص لويرز 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

بتاريخ  :2014/03/04  املودعة حتت رقم:207153 
با�سم : �سولو كابيتال )دبي( ليميتد

و عنوانه :  مكتب رقم 3 – الطابق الأول  - قرية البوابة مبنى رقم 5 – مركز دبي املايل العاملي، �ص.ب. 
506699، دبي، المارات العربية املتحدة

و ذلك لتمييز الب�سائع /اخلدمات/املنتجات
الواقعة بالفئة : 43

خدمات النواد الليلية، احلانات �سالونات الرتفيه، املطاعم؛ املقاهي؛ حمالت القهوة؛ الفنادق؛ املوتيالت؛ 
خدمات  الذاتية،  اخلدمة  مطاعم  خدمات  اخلفيفة؛  ومتاجرالوجبات  ك��رمي،  الآي�ص  حمالت  املنتجعات؛ 
خدمات  ؛  اجل��اه��زة؛  الوجبات  وخدمات  الطعام،  تقدمي  خدمات  والإق��ام��ة(؛  وال�سراب  )الطعام  ال�سيافة 
واخلدمات  ال�ست�سارات  تقدمي  خ��دم��ات  و  اخلفيفة،  الوجبات  ح��ان��ات  خ��دم��ات  وال�����س��راب؛  الطعام  تقدمي 
ال�ست�سارية فيما يتعلق بتوفر كافة اخلدمات املذكورة اأعاله، وخدمات توفر املعلومات، مبا يف ذلك على 

�سبكة الإنرتنت، حول كافة اخلدمات املذكورة.
و�سف العالمة :   الكلمتني SOLO EVENTS بالأحرف الالتينية  .

الإ�سرتاطات : -
فعلى من لديه اإعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد ، او اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوما من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  �سبتمرب 2014 العدد 11218

العدد  11218 بتاريخ   2014/9/28     
 يف الدعوى رقم 2013/997 مدين كلي 

املدعى عليها: �سركة جلف ماركتينج كون�سلتن�ص ) �ص م ح( تنفيذا لقرار عدالة حمكمة 
عجمان البتدائية الحتادية يف الدعوى رقم 2013/997 مدين كلي املقدمة من: 

املدعية: �سامية لو�سيف
مت ندبنا خبرا هند�سيا يف الدعوى امل�سار اليها وعليه فقط مت حتديد يوم اخلمي�ص 
2014/10/2 ال�ساعة  5 من بعد الظهر لجتماع اخلربة الهند�سية وذلك مبقر مكتب 
رقم  مكتب  عمران-  برج  بناء  عبدالعزيز-  امللك  �سارع  ال�سارقة-  مدينة  يف  الكائن 
606- فوق بنك امل�سرق. وعليه يتوجب عليكم احل�سور او من ميثلكم قانونا يف املوعد 
املحدد ويف حال عدم احل�سور �سوف ت�ستمر اخلربة يف تنفيذ مهامها وفق ال�سالحية 

القانونية  املمنوحة لها.  
اخلبري الهند�سي/ماهر عثمان الطرابل�سي

اعالن حل�سور اجتماع خربة هند�سية

العدد  11218 بتاريخ 2014/9/28     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/641 جتاري جزئي     
امل��ن��ذري جمهول حمل  ب��ن خمي�ص  ب��ن حممد  1 -خمي�ص  عليه/  امل��دع��ى  اىل 
عي�سى  حممد  وميثله:  الوطني  اخليمة  را���ص  /بنك  امل��دع��ي  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
�سلطان ال�سويدي  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(   91.544.02( وقدره  مببلغ  عليه 
وحددت  ال��ت��ام.   ال�سداد  وحتى  الق�سائية  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %12 وال��ف��ائ��دة 
بالقاعة  ���ص   8:30 ال�ساعة   2014/10/14 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�سة  لها 
ch2.D.19 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما 

القل . 
رئي�ض الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11218 بتاريخ 2014/9/28     

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/1149 جتاري كلي     

اىل املدعى عليهما/ 1 -�سركة حممد كاهن للتجارة العامة ) �ص ذم م( 2- حممد احمد 
للتجارة  كاهن  حممد  �سركة  ملديونية  و�سامن  كفيل  ب�سفته  علي  اآل  الكاهن  ح�سني 
اي���ران ) فرع  امل��دع��ي /بنك ملي  ان  ���ص ذم م( جمهويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا  العامة ) 
الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ال�سويدي     �سلطان  عي�سى  حممد  وميثله:  الرئي�سي(  دب��ي 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليهم مببلغ وقدره )9.666.146.18 درهم( و�سحة 
وامل�ساريف  والر�سوم  التحفظي رقم 2014/163 حجز حتفظي جتاري  وثبوت احلجز 
ال�سداد  وحتى  الق�سائية  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن  �سنويا  وال��ف��ائ��دة%12  املحاماة  وات��ع��اب 
التام.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2014/10/13 ال�ساعة 9:30 �ص بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.E.21

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل . 
رئي�ض الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11218 بتاريخ 2014/9/28     
مذكرة اعالن  متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 336 /2014 تظلم  جتاري                  
ان  القامة مبا  فيجايان جمهول  حمل  مينون  ميدافا  �سده/1-  املتظلم  اىل 
املتظلم/ البنك العربي املتحد وميثله: حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي     قد 
اقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر يف المر 
على عري�سة رقم 2014/385 جتاري والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.    
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2014/10/12  ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة 
ch1.B.6 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما 

القل. ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11218 بتاريخ 2014/9/28     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
         يف الدعوى رقم 2014/212  ا�ستئناف عقاري

اىل امل�ستاأنف �سده/1- جيارويد بول كون�سيديني  جمهول حمل القامة مبا ان 
اع��اله وعليه نعلنكم  امل��ذك��ورة  اق��ام الدعوى  امل�ستاأنف / م�سرف دب��ي �ص م ع قد 
امل�سرفى  احل�سابي  اخلبر  بندب  املو�سوع   يف  الف�سل  وقبل  املحكمة  حكمت  بان 
ال��دور باجلدول مامل يتفق الطرفان على ت�سمية غره خالل  املخت�ص، �ساحب 
ال�سبوع من تاريخ �سدور هذا احلكم- تكون مهمته بعد مطالعة اوراق الدعوى 
وم�ستنداتها وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2014/10/21 ال�ساعة 

  ch1.C.11  10.00 �سباحا يف القاعة
  ق�سم الطعون                     

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد  11218 بتاريخ 2014/9/28     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2013/924  جتاري جزئي
اىل املدعى عليه/1- عبداهلل ال�سيد من�سور حممد الها�سمي  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ بنك را�ص اخليمة الوطني ) �ص م ع(  قد اقام الدعوى املذكورة اعاله  وعليه نعلنكم بان املحكمة 
املو�سوع:  يف  الف�سل  وقبل  املحكمة  حكمت  التايل:  التمهيدي  احلكم   2014/9/16 بتاريخ  حكمت 
بندب اخلبر امل�سريف املتخ�س�ص ب�ساأن البنوك �ساحب الدور باجلدول وتكون مهمته الطالع على 
التجارية  والدفاتر  ال�سجالت  وكذا  اخل�سوم  يقدمه  ان  ع�سى  وما  فيها  وامل�ستندات  الدعوى  ملف 
الورقية واللكرتونية املنتظمة. النتقال اىل فرع البنك املدعى والطالع على �سجالته اللكرتونية 
والتاأكد من انتظامها ومطابقتها ملا ن�ص عليه القانون. املبالغ التي حت�سل عليها املدعي عليه نتيجة 
ا�ستخدامه لهذه الت�سهيالت. الفائدة التي قام امل�سرف املدعي احت�سابها. حددت مبلغ �سبعة الف 
درهم كامانة على ذمة ح�ساب وم�سروفات اخلبر واتعابه. وحددت لها املحكمة جل�سة  يوم الثالثاء 

  ch1.A.1 2014/10/28 ال�ساعة 8.30 �سباحا يف القاعة
  ق�سم الق�سايا التجارية                   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11218 بتاريخ 2014/9/28     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/35 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1-حم�سن علي ح�سني علي جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ بنك امل�سرق وميثله: حممد عي�سى �سلطان 
اعاله  امل���ذك���ورة  التنفيذية  ال���دع���وى  عليك  اأق����ام  ق��د  ال�����س��وي��دي 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )28920.20( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11218 بتاريخ 2014/9/28     
مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 103 /2014 نزاع تعيني خربة عقاري                     
اىل املتنازع �سده/1- �سركة املا�سة العاملية لتطوير ) ذ م م( وميثلها/ابوطالب 
�سكر اهلل طالبي ب�سفته مدير ال�سركة جمهول  حمل القامة مبا ان املتنازع/ 
احمد �سامل احمد �سامل احلمادي وميثله: را�سد عبداهلل علي هوي�سل النعيمي 
املتنازع  احتفاظ  مع  متخ�س�ص  خبر  بندب  املطالبة  الدعوى  عليك  اق��ام  قد 
بحقه بتعديل الطلبات على �سوء ما �سوف ي�سفر عنه تقرير اخلربة املوقرة.   
وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2014/10/13  ال�ساعة 8.30 �ص مبكتب 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا  امل�سلح  
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل.  
رئي�ض الق�سم                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11218 بتاريخ 2014/9/28     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/173  ا�ستئناف عقاري                  

امل�ستاأنف �سده/1- �ساجناي راجونات اج��اروال  جمهول حمل  اىل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف / اأمالك للتمويل ) �ص م ع( وميثله: ع�سام 
املحكمة قررت  بان  نعلنكم  التميمي    الفا�سلي  عبدالمر حمادي 
املذكورة اعاله.  الدعوى  بتاريخ 2014/9/23 يف  املنعقدة   بجل�ستها 
ال��دع��وى وقد  امل��ن��ت��دب يف  ال�سيد اخل��ب��ر  ب���ورود تقرير  اخ��ط��ارك��م 
 10.00 ال�ساعة   2014/11/13 املوافق  اخلمي�ص  ي��وم  جل�سة  حت��ددت 

�سباحا بالقاعة ch1.C.11 للتعقيب على التقرير. 
رئي�ض الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد  11218 بتاريخ 2014/9/28     
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/680 مدين جزئي   
اىل املدعى عليه/  م�سلم �سليم م�سلم �سقاط املحروقي  جمهول  حمل القامة 
مبا ان املدعي /�سركة المارات لالت�سالت املتكاملة ) �ص م ع( وميثله: حممود 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة    حجاج عزب 
واتعاب  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره���م(   3189.26( وق���دره  عليه مببلغ  امل��دع��ي 
متام  وحتى  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة 
ال�سداد.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2014/10/1 ال�ساعة 8:30 �ص 
بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

على القل . 
رئي�ض الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11218 بتاريخ 2014/9/28     

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2014/563 مدين جزئي   

اىل املدعى عليه/  ماي�سرو فروزين يوغورت دي�سرت ذ م م- وميثلها/�سفدر ح�سني 
الم����ارات لالت�سالت  امل��دع��ي /�سركة  ان  الق��ام��ة مب��ا  �سبر ح�سني جم��ه��ول  حم��ل 
اقام  قد  احل��م��ادي   عبداهلل  حممد  عبداهلل  عبدالعزيز  وميثله:  ع(  م  �ص   ( املتكاملة 
 10.198.83( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ 
ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2014/10/1 
ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.D.17 بالقاعة  �ص   8:30 ال�ساعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة ايام على القل . 
رئي�ض الق�سم                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11218 بتاريخ 2014/9/28     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2014/1969   

 املنذرة: �سركة موارد للتمويل �ص م خ
املنذر اليه: �ساجناي كومار جوبلجى برا�ساد )جمهول حمل القامة(

 اىل املنذر اليه ال�سيد: �ساجناي كومار جوبلجي برا�ساد، تكلفك املنذرة �سركة /موارد للتمويل 
�ص م خ بتنفيذ التزاماتكم وت�سحيح وت�سويب اخفاقكم مبوجب اتفاقية الجارة الأجلة املوؤرخة 
يف 6 مايو 2008 )مع تعهد بالبيع وتعهد بال�سراء( خالل �سبعة ايام من تاريخ ن�سر هذا الخطار 
اليه يف تنفيذ  املدنية ويف حال اخفق املخطر  امل��ادة )144( من قانون الج��راءات  �سندا لحكام 
وتعهد  بالبيع  تعهد  )م�ع   2008 مايو   6 امل��وؤرخ��ة يف  الجلة  الج��ارة  اتفاقية  التزاماته مبوجب 
بال�سراء( وذلك بعدم  ت�سديد املبالغ امل�ستحقة عليه خالل مدة ال�سبعة ايام املذكورة، فان اتفاقية 
الجارة الجلة املوؤرخة يف 6 مايو 2008 )مع تعهد بالبيع وتعهد بال�سراء( تعترب منتهية تلقائيا  

دون احلاجة اىلاي اخطار اخر مبوجب الفقرة 9-2 اأ منها .
  الكاتب العدل

العدد  11218 بتاريخ   2014/9/28     
    يف الدعوى رقم 2014/527 عقاري كلي

املدعى عليه: جوزيف كرمي ها�سميان     
)العنوان: المارات - امارة دبي- فيال اي 9 تالل المارات- بعد مبنى نادي مونتقمري 

للجولف - تالل المارات(  
ادن��اه وذلك  امل��دون  امل�سريف  املقرر مبكتب اخلبر  اجتماع اخل��ربة  يرجى احل�سور اىل 
يوم الثنني ال�ساعة احلادية ع�سرة  �سباحا املوافق 2014/9/29 وذلك لبيان دفوعكم يف 

الدعوى املرفوعة عليكم من قبل بنك ات�ص ا�ص بي �سي ال�سرق الو�سط دبي 
بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات- القرهود- بناية ال�سم�ص امل�سيئة- مقابل كراج الطاير 
 042833622 فاك�ص   042830100 رق��م  هاتف   -112 رق��م  مكتب  الول  ال��دور  لل�سيارات- 

هاتف متحرك 0506516092 دبي.
 اخلبري امل�سريف /حممد كامل عريان

قيد رقم 64

اعالن اجتماع خربة
العدد  11218 بتاريخ 2014/9/28     

 اعـــــــالن       
خورفكان:ال�سيد/هيثم  والت�سديقات-  العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم   
حممد  ت��اه��ري  وال�سيد:   %51 ح�سته  الم����ارات  اجلن�سية:  النقبي  ماجد  �سعيد  ع��ب��داهلل 
يف  :ت��ن��ازل    يت�سمن  حم��رر  ع��ل��ى   الت�سديق  وط��ل��ب   %49 ح�سته  الهند  اجلن�سية:  ح�سن 
حمدودة  م�ضئولية  �ضركةذات  وهي  م  م  ذ  العطور  لتجارة  )اأنفا�س  التجاري  ال�سم 
( واملرخ�ص من دائرة التنمية القت�سادية يف ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 623323 ال�سادر 
حممد  خ��ل��ود  ال�سيد:  اىل  بخورفكان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  يف   2014/9/25 بتاريخ 
عبدالرحمن احمد اآلعلي اجلن�سية: المارات بن�سبة 51% بوكلة ال�سيد ن�سر اهلل يو�سف خان 
مبوجب وكالة خا�سة رقم 2013/2718 الكاتب العدل بال�سارقة.وال�سيدة: �سي�ستا �سديقي 
افروز عامل اجلن�سية: الهند بن�سبة 49%. ليكن معلوما للجميع بان اللكاتب العدل يف مدينة 
خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني 

�سهيل علي �سعيد خلف النقبي    من تاريخ ن�سر هذا العالن.
الكاتب العدل بخورفكان       

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

الكاتب العدل- خورفكان
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حوادث  و ق�ضايا

اإنها م�ساألة عمته.. �سقيقة والده .. حقيقة اأنه ووالده حاول اإ�سالحها 
والإحلاح عليها باأن تتزوج من رجل وتنقذ �سمعتها من األ�سنة النا�ص 
واأنه  باألف رجل  اإم��راأة  اأنها  تلوكها لكنها يف كل مرة تعلن لهم  التي 
فكلهم يطمعون يف  زوجها  وف��اة  بعد  رج��ل مي��الأ عينيها  لي�ص هناك 
ثروتها واأن م�سدر ال�سائعات حولها هو �سقيقها نف�سه بعد اأن اختلفت 
معه على املراث وو�سل اخلالف اإىل �ساحات املحاكم اأما هي ف�سيدة 
�سريفة اختارت اأن تعي�ص حياتها بعد اأن زوجت ابنتها وولدها على ما 
تركه لها زوجها وما تطالب به من مراث تركه لها والدها ول يريد 

�سقيقها اأن ي�سلمه لها دون معاناة .
هذا ما تقوله وتلعنه لكن األ�سنة النا�ص والذين يجاورونها يف البناية 
التي متلكها يوؤكدون غر ذلك وي�سهدون والعهدة عليهم اأنا ت�ستقبل 
يف �سقتها كل ب�سعة �سهور �سبابا من عمر ولدها اأو اأكرب منه وتتزوجهم 
عرفيا والع�سمة يف يدها لتطردهم عندما جتد اأن عيونهم بداأت تتجه 
اإىل ما متلكه من مال ولي�ص اإىل بقية جمالها الذي يتبدد و�سبابها 
الذي يرتاجع �سريعا بعد اخلم�سني وبني احلقيقة واخليال راجعت 
وت�ساعدت اأخبار العمة امل�ستهرتة ويبدو اأن ال�سقيق الذي هو والده 
كانت م�سلحته يف اأن تروج هذه ال�سائعات حتى ل جتد من يقف معها 
من الأهل يف مطالبتها له باملراث مما جعل ال�سائعات �سدها يف حكم 
احلقائق وكان طبيعيا اأن تواجهه بها زوجته وهي يف حالة دفاع عن 
املتكرر  خروجها  عن  ويحا�سبها  ب�سوء  يرميها  اأن  فكر  حينما  نف�سها 

من املنزل باإذنه اأو بدون اإذنه.

الزوجة تعاير زوجها ب�ضلوك عمته
وقذفته الزوجة بعباراتها التي تندد فيها بعمته واأنها اإذا غ�سبت هذه 
املرة وذهبت اإىل بيت اأهلها فاإنها لن تعود حتى يتحول اإىل رجل يف نظرها 
ميحو من الوجود عمته التي ي�سهد اجلميع ب�سوء �سلوكها و�سرتها 
التي اأ�سبحت على 
ك�����������������ل 

ل�سان.
وحاول الزوج مرارا اأن يطرد عبارات زوجته من ذهنه لكن العبارات 
كانت تعاود القفز على خواطره وتنزلق من ذاكرته اإىل وعيه كثعبان 

�سر�ص يعربد يف اأعماقه وين�سر �سمومه بق�سوة.
رغم اأنه كان يف �سكوك من اأن زوجته ل تبغي بعباراتها �سوى الدفاع 
عن موقفها الذي قد يكون اأكرث �سوءا من موقف عمته التي تعدت 
بعد  داخ��ل��ه  تنه�ص  التي  ال�سموم  لهذه  ي��اأ���ص  يف  وا�ست�سلم  اخلم�سني 

عجزه عن الهرب منها .

املوقف الغام�س للزوجة
وذهبت الزوجة غا�سبة اإىل بيت والدها واأ�سرت على عدم العودة اإليه 
األ يكون لها فقد  اأخ��ذت بزمام املبادرة واغت�سبت حقا ما كان يجب 
وب�سبب  الغام�ص  ب�سبب خروجها  ال��ذي طردها  اأن��ه هو  لو  ي��ود  ك��ان 
اأخ��رى تلوح يف الأف��ق لكن ل اأحد يراها ول  تطاولها عليه ولأ�سباب 
اأم��ام العار وجها لوجه  اأن ت�سعه  يدركها غره ومع ذلك ا�ستطاعت 
ومل��اذا ل ميحوها هي من الوجود ولديه كل امل��ربرات لذلك لكنه اإذا 
لكي  لالأل�سن  الأ�سلحة  كافة  ويعطي  نف�سه  يف�سح  ف��اإن��ه  ذل��ك  فعل 

تطعنه يف رجولته واأنه اأقل من اأن ميالأ عني زوجته .
وراحت  بداخله  النفعالت  وت�سارعت  ذلك  كل  يت�سور  اأن  واأفزعته 
ت�سعد اإىل خارجه حيث تقلت مالحمه اإىل حد �سعر اأنها ت�سوهه فقام 

ينظر اإىل املراآة .

االأب يحر�س على قتل �ضقيقته 
اأخرا حمل همومه كلها التي امتالأ بها وم�ص اإىل والده �سوف ي�سر 
على اأن يجد لها حال األي�ص هو والده وهو الأ�سل يف وجوده ويف كل ما 
يالقيه من بالء وهو اأي�سا الذي ل يكف عن اتهام العمة باأنها �سيئة 
واأنها �سليطة الل�سان لقد اأوذي من ال�سائعات اأكرث مما اأوذيت العمة 
نف�سها وها هو بيته على و�سك النهيار فليذهب معه اأبيه اإىل زوجته 
واأهلها ليقول اأمام اجلميع اأنه كاذب يف كل دعاويه واأن العمة ح�سنة 
ال�سرة واأن ما رماها به مل يكن اإل �سائعات يريد بها النتقام منها 
لأنها تطالبه مبراثها املهمة خطرة وقد يرف�سها والده لكنه اأي�سا 

قد يقبلها من اأجله ؟ واإذا مل يقبلها فال اأقل من اأن يجد البديل .
اأنه م�سي دهرا واأن  ومل يكن الطريق طويال ومع ذلك فقد اأح�ص 
الطريق على ازدحامه لي�ص فيه �سواه فقد كان مي�سي م�ستغرقا يف 

اأفكاره حتى و�سل اإىل منزل والده ودخل.
ال�سي�سة  تدخني  يف  انهمك  وق��د  ال�سالة  يف  يجل�ص  وال��ده  ك��ان 
بع�ص  تنهي  املطبخ  يف  واأم��ه  التليفزيون  اإىل  ب�سراهة  وينظر 
من  نف�سه  يجمع  ال��غ��روب  �سم�ص  م��ن  �سعاع  وبقية  اأع��م��ال��ه��ا 
نافذة تطل على ال�سارع وتقتحمها الأ�سوات املختلطة باأبواق 
ل  الذي  الأج��رة  ال�سيارات  قادة  واأ�سوات  والباعة  ال�سيارات 
يبعد موقفهم البن والده مب�ساكله وا�ستمع الأب حاول اأن 
اأن ولده  اأنه هوى يف بئر من احلرة واأح�ص  يتما�سك رغم 
يحا�سره ويعلق كل م�ساكله يف عنقه. وكاأنه يهدده ول ي�سكو 
لو عجز الأب عن احتواء في�سان الغ�سب املتدفق من ال�ساب 

اأن  ي��ح��ول احل��دي��ث اإىل ف������اآث������ر 
واأن  ال����ع����م����ة 
احل���������������ل 

الأطراف  كل  ترتاح  وبذلك  الدنيا  من  واأزاحتها  قتلها  هو  الوحيد 
وبالذات يفوز الأب باملراث دون اأن ينازعه اأحد ومل ي�ساأ اأن يتكلم يف 
التفا�سيل وعال احلما�ص الذي اجتاح البن باملوافقة على اخلال�ص 

من العمة.

خطة القتل
لنف�سه  واأعطى  ي�ساأل  اأن  ت��ردد يف  اأن��ه كان يرد خطة عمل لكنهخ  اإل 
حق القرتاح على والده فقال اإنه �سوف يت�سل بها هاتفيا ويزعم اأمن 
اأن يتنازل عن الق�سايا التي بينهما ويطلبها للتفاو�ص  موالده قرر 
اإنه  لها  ي��وؤك��د  ب��رتح��اب  يلقاها  اأن  الأب  على  وا���س��رتط  ال�سلح  على 
يرغب يف ال�سلح حتى اإذا ما اختفت اأو قتلت بعدها ل توجه التهمة 
اإليها وحبذا لو اأ�ساعا هذا بني الأقارب والأهل ودعوا بع�سهم لي�سهد 
الجتماع ولتطمئن هي فال تاأخذ حذرها من جانبهما وفتح الأب فمه 
وترك ال�سي�سة ي�ساأل هل هي �سوق تقبل ذلك وحتم�ص البن واأكد اأنها 
�سوف حت�سل  اأول  لها  اأك��رث من مك�سب  تتلهف على مثل هذا ففيه 
على مراثها دون متاعب ثم يتبني للنا�ص اأن ما كان يدور حولها من 
�سائعات ل اأ�سا�ص له من ال�سحة و�سكت الأب مل يعلن رف�سه ومل يعلن 
قبوله فقد كان يرى يف ال�سروط اأنها جمحفة به و�سوف يبدو اأمام 

اجلميع اأن متجن عليها مع اأنها هي التي بداأت بالق�سايا.
لكن اأمام رغبة البن يف ا�ستعادة زوجته وجمع ال�سمل واإعالن ال�سالم 
ر�سم اخلطة  ي�سغله  الب��ن  العائل ة قبل �سامتا وخ��رج  الجتماعي يف 
وتنفيذها بحيث ل ي�سار ول يتهم وال��ده ول تبقي العمة على قيد 

احلياة . 
وا�ستقبلته بعا�سفة كان قد وطن نف�سه  وات�سل البن بعمته هاتفيا 
عليها فانتظر حتى هداأت وقال لها اإن والده بعد جمهودات بذلت وافق 
على اأن يتنازل كل منهما عن ق�ساياه �سد الآخر ويدعوها للقاء لكنها 
يف ثورتها التي خفف منها اخلرب طلبت منه اأن ياأتيها لأن الهاتف ل 
يكفي ول ي�سلح ملثل هذه امل�سائل الطويلة التي ت�ستغرق وقتا وحددت 
الهاتف  واأغلق  العمة  و�سكر  التايل  اليوم  يف  فيه  تنتظره  موعدا  له 

وفتح عقله يبحث عن خطته التي كان قد بداأ يف ر�سمها.

جل�ضة عا�ضفة 
الكبار والوجهاء  اإلهيا  العائلية ال�ساخبة التي دعي  وعقدت اجلل�سة 
من العائلة وبداأ احلوار وتكلمت العمة يف غ�سب هني ما لبث اأن تفاقم 
فلما انتزعت من الأب العرتافات واأنه اأ�ساء اإليها قبل اأن ت�سيء اإليه 
التحدي  لونها وتقل�ست مالحمها ويف لهجة  ارتع�ص �سوتها وتغر 
اأق�سمت اأنها لن تتنازل عن الق�سايا وتكهرب اجلو وف�سلت كل اجلهود 
ال�سمت  وخيم  منزلها  اإىل  غا�سبة  وقامت  ترتاجع  يجعلوها  اأن  يف 

الذي ي�سيح داخل كل فرد من العائلة دون اأن ي�سمع.
الذي حدث اأن البن كان غارقا يف التفكر واأفاق كاأنه يعود من غيبوبة 
ثم اأ�سرع يهبط كاأنه يعرف الوجهة التي �سوف مي�سي اإليها ومل ي�ساأله 
اأحد عن وجهته حتى والده فقد عرف اجلميع اأنه ين�سرف اإىل بيته 

ليكظم غيظة وخزيه من والده ومن كل النا�ص الذين دعاهم .
اأن��ه �سنع  التي ر�سمها وه��ي  الأوىل يف خطته  ب��داأ اخل��ط��وة  ق��د  ك��ان 
بيت  اإىل  ذهبت  لأنها  ي�سبقها  واأ���س��رع  العمة  �سقة  مفتاح  من  ن�سخة 
اإذا ما  ابنتها لتخربها مبا مت يف الجتماع وكمن هو يف �سقتها حتى 
دار املفتاح يف الباب ودخلت وتاأهبت خللع مالب�سها خرج من ممكنه 

واأطلق عليها الر�سا�ص.
 واأغلق الباب ثم م�سي وبداأت حتريات املباحث بعد عثور ابنتها على 
اأمها مقتولة يف �سقتها بعد اأن ظل هاتفها يدق دون جميب واأ�سرعت 
البنة لتكت�سف مقتل والدتها . واأبلغت البنة ق�سم ال�سرطة وبداأت 
حتريات املباحث التي تو�سلت اإىل اجلاين الذي األقى القب�ص عليه 

واأع������اد مت��ث��ي��ل اجل���رمي���ة اأم������ام فريق واع����رتف 
املحققني من ال�سرطة والنيابة ومت 
ذمة  على  ي��وم��ا   15 الب���ن  حب�ص 
التحقيق ولكن �سالح اجلرمية 
نفي  املحكمة  اأم��ام  يظهر  مل 
القاتل  ه��و  ي��ك��ون  اأن  الب���ن 
واأن اعرتافات كانت وليدة 
املحكمة  وط��ل��ب��ت  اإك�����راه 
من  املزيد  املباحث  من 
زال  وم������ا  ال����ت����ح����ري����ات 

التحقيق م�ستمرا.  

النيل  بنهر  ا�ستحمامهما  اأث��ن��اء  �سديقه  غ��رق  فاكهة  بائع  ا�ستغل 
وا�ستوىل على هاتفه املحمول وقام مبحادثة والده واأدعى اختطاف 
جنله وطلب منه 3 اآلف جنيه فدية مقابل اإعادته، مت اإلقاء القب�ص 
مدير  ال��ل��واء،  التحقيق.تلقى  تولت  التى  النيابة  اىل  واأح��ي��ل  عليه 
بتغيب  "ر.�ص"  م��ن  ب��الغ��ا  مب�سر،  اجل��ي��زة  ملباحث  العامة  الإدارة 
املنزل، وتلقيه ات�سال هاتفيا من جمهول  اأيام عن   3 "اأ"ملدة  جنله 
العثور عليه غارقا فى  اإعادته، مت  اآلف جنيه مقابل   3 يطلب فيه 
مياه النيل بالقناطر اخلرية، مت ت�سكيل فريق امنى لبحث غمو�ص 
الواقعة برئا�سة اللواء مدير املباحث اجلنائية، ومتكن من �سبط" 

اأ.ع.ح "، �سن 24، بائع فاكهة.تبني من التحريات انه كان ب�سحبة املجنى عليه 
اإجادته  النيل غرق لعدم  "اأ" ب�سارع كورني�ص النيل واأثناء ا�ستحمامهما بنهر 
ال�سباحة وجرفه التيار.ك�سفت التحريات اأن املتهم  قام بال�ستيالء على هاتفه 
املحمول من داخل مالب�سه وعقب ورود ات�سال هاتفي من والد املتوفى اأوهمه 
باأنه قام باختطافه و�ساومه على دفع3 اآلف جنيه نظر اإطالق �سراحه فطلب 
باإجراء  ق��ام  "اأ.ي" ال��ذى  يدعى   ل�سخ�ص  الهاتف  ف�سلم  جنله  حمادثة  منه 
املكاملة الهاتفية مع والد املتوفى لإيهامه باأنه جنله.اأكدت التحريات ان املتهم 
قام ببيع الهاتف ل�سخ�ص يدعى "�ص" للتخل�ص منه واإبعاد ال�سبهات عنه، مت 

حترير حم�سر بالواقعة واإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

ليلة مقتل العمة امل�ستهرتة

ي�ستغل غرق �سديقه ويوهم والده باختطافه
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عربي ودويل
اأمريكا واإ�سرائيل ت�سفان خطاب عبا�ص بالتحري�سي 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اعتربت م�سادر يف ديوان رئي�ص الوزراء الإ�سرائيلي 
عبا�ص  حممود  الرئي�ص  كلمة  نتانياهو  بنيامني 
اأم�����ام اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ل����الأمم امل��ت��ح��دة مبثابة 
ما  بح�سب   ، ب��الأك��اذي��ب  مليء  حتري�سي  خطاب 
هذه  اإن  نف�سها  امل�سادر  وقالت  معاً  وكالة  ذكرته 

الأقوال ل تليق مَبن ي�سعى لل�سالم . 
اأفيغدور  الإ�سرائيلية  اخلارجية  وزي��ر  راأى  كما 
ليربمان اأن كلمة الرئي�ص عبا�ص توؤّكد مرة اأخرى 
ب�سكل ل لب�ص فيه اأنه ل يريد ول ميكنه اأن يكون 

�سريكاً يف اتفاق �سالم �سيا�سي ومنطقي . 
اأ�سماه  م��ا  مي��ار���ص  ال�سلطة  رئ��ي�����ص  اأن  م�سيفاً 
الكاذبة  ل��الف��رتاءات  وي���رّوج  ال�سيا�سي  الإره����اب 
ال�سدفة  ب��اب  لي�ص من  اأن��ه  وراأى  اإ�سرائيل  ح��ول 
اأن يختار الرئي�ص عبا�ص التحالف مع حما�ص يف 
اتهم  قد  عبا�ص  الرئي�ص  وك��ان  م�سرتكة  حكومة 
اإ�سرائيل يف كلمته ب�سن حرب اإبادة يف قطاع غزة، 
وقال اإن اجلانب الفل�سطيني �سي�سعى اإىل مقا�ساة 

امل�سوؤولني وفقاً للقانون الدويل. 
واأ�ساف اأن اإ�سرائيل ترف�ص اإقامة دولة فل�سطينية 
اأّنه  مبيناً  الالجئني،  لق�سية  ع��ادل  ح��ل  واإي��ج��اد 

ي�سعى ل�ست�سدار قرار اأممي يحّدد موعداً نهائياً 
الفل�سطينية  الأرا���س��ي  م��ن  اإ���س��رائ��ي��ل  لن�سحاب 

املحتلة.
عبا�ص  الرئي�ص  كلمة  املتحدة  ال��ولي��ات  وانتقدت 
وو�سفت  امل��ت��ح��دة،  ل��الأمم  العامة  اجلمعية  اأم���ام 
�ساكي  الأمريكية جني  بل�سان اخلارجية  الناطقة 
موؤكدة   ، ل��الآم��ال  وامل��خ��ي��ب��ة  بالهجومية  اأق���وال���ه 
رف�ص وا�سنطن لها واأ�سافت اأن الت�سريحات التي 
وت�سر باجلهود  ا�ستفزازياً  اأدىل بها حتمل طابعاً 
بني  الثقة  وا�ستعادة  اإيجابي  مناخ  خللق  املبذولة 

جميع الأطراف.

فرن�سا تتجه ل�سن �سربات �سد داع�ص يف �سوريا

•• وا�سنطن -وكاالت:

قالت الوليات املتحدة الأمريكية، 
بالتعاون  �سنت  اإنها  ال�سبت،  فجر 
مع حلفائها اأكرث من 240 غارة 
جوية �سد تنظيم داع�ص يف العراق 
التحالف  تو�سيع  معلنة  و�سوريا، 
لي�سم  ال��ت��ن��ظ��ي��م  ����س���د  ال�������دويل 
وهولندا  وال�����دمن�����ارك  ب��ل��ج��ي��ك��ا 

واململكة املتحدة.
الأمريكي،  ال���دف���اع  وزي����ر  وق����ال 
�سحفي  م��وؤمت��ر  يف  هيغل،  ت�ساك 
الأركان  رئي�ص هيئة  م�سرتك مع 
الأمريكي،  ل��ل��ج��ي�����ص  امل�����س��رتك��ة 
الدمنارك  اإن  دمي��ب�����س��ي،  م��ارت��ن 
وب��ل��ج��ي��ك��ا وه��ول��ن��دا واف���ق���وا على 
اجلوية  ال�سربات  اإىل  الن�سمام 

�سد داع�ص يف العراق .
وت��اب��ع: وزي��ر ال��دف��اع الربيطاين 
)ه���او����ص م��اج��زي��ن( اأخ����ربين اأن 
امل�ساركة  على  �سوت  ب��الده  برملان 
داع�ص  ���س��د  اجل���وي���ة  احل��م��ل��ة  يف 
ع�سوا   524 مبوافقة  العراق  يف 

. ومعار�سة 43 
ه��ي��غ��ل ق���ال اأي�����س��ا ل��ق��د ق��م��ن��ا مع 
طلعة   200 ب��ت��ن��ظ��ي��م  ف���رن�������س���ا 
جوية يف العراق �سد داع�ص، و43 
�سد  ال��ع��رب  �سركائنا  م��ع  هجمة 

التنظيم يف �سوريا.
وقال هيغل اأي�سا اإن بالده اأر�سلت 
اململكة  اإىل  اخل���رباء  م��ن  ط��اق��م��اً 
�سبل  لدرا�سة  ال�سعودية  العربية 
ال�سورية  املعار�سة  بتدريب  البدء 
هناك،  ال�������س���الح  ع���ل���ى  امل���ع���ت���دل���ة 
دعم  على  ح�سولنا  بعد  م�سيفا 
بالتحرك لأجل  الكونغر�ص، قمنا 
وت�سليح  ل���ت���دري���ب  خ��ط��ة  و����س���ع 

املعار�سة ال�سورية املعتدلة .
الدفاع الأمريكي على  واأكد وزير 

•• �سنعاء-وكاالت:

اعترب علي ح�سن الأحمدي رئي�ص 
اليمني  ال���ق���وم���ي  الأم�������ن  ج���ه���از 
ال�ستخبارات ، اأن دخول احلوثيني 
وال�ستيالء  ب��ال��ق��وة،  �سنعاء  اإىل 
م��ع�����س��ك��رات اجلي�ص  ب��ع�����ص  ع��ل��ى 
اأ�سلحة،  ون���ه���ب  الأم������ن  ون���ق���اط 
التلفزيون  م��ب��ن��ى  وا����س���ت���ه���داف 
وعلى  ال��دول��ة  على  انقالباً  ميثل 
خم����رج����ات احل��������وار ال���وط���ن���ي يف 

البالد .
ال�سيا�سة  �سحيفة  م��ع  ح���وار  ويف 
ام�ص  ن�سرته  )خا�سة(،  الكويتية 
ما  اإن  الأح����م����دي  ق����ال  ال�����س��ب��ت، 
يزيد عن 20 األف م�سلحاً حوثياً 
و�ساركوا  قدموا من خارج �سنعاء 
العا�سمة  داخ����ل  امل���وج���ودي���ن  م���ع 
�سقوط  يف  بها،  املحيطة  واملناطق 
�سنعاء ، متهما اإيران باأنها قدمت 

دعماً مادياً وع�سكرياً للحوثيني.
وك�����س��ف ع��ن وج����ود م��ا اأ���س��م��اه��ا ب� 
بع�ص  يف  والخ�������رتاق  اخل���ي���ان���ات 

اأن ق�سية منطقة حظر الطران 
موؤكداً   ، اجل��دي��د  بال�ساأن  لي�ست 
على اطالع الأت��راك على اخلطر 
الذي ت�سكله داع�ص بالن�سبة لهم، 
بقوله اإنهم يعلمون بو�سوح اأن ما 
ي�سكل  وال��ع��راق  �سوريا  يف  يحدث 
ت��ه��دي��داً ح��ا���س��راً وج��ل��ي��اً وخطراً 

عليهم .
هيغل قال باأن معدل ما ت�ستهلكه 
احل���م���ل���ة اجل����وي����ة ي��������رتاوح بني 
يتم  دولر،  م����الي����ني   10-7
�سندوق  م��ي��زان��ي��ة  م���ن  اإن��ف��اق��ه��ا 
ال�����ط�����وارئ يف اخل�����ارج  ع���م���ل���ي���ات 
ولكننا �سنطلب املزيد من التمويل 
اإىل  تقدمنا  كلما  الكونغر�ص  من 

الأمام .
وب���دوره، ق��ال اجل��رنال دميب�سي: 
هناك حاجة اإىل ما بني 12 و15 
األ���ف م��ق��ات��ل م��ن ق���وات املعار�سة 

�سمايل العراق، من �سيطرة داع�ص 
اأكد دميب�سي على اأن احلل ل زال 

كامناً يف يد احلكومة العراقية.
واأك�����د ال���ق���ي���ادي ال��ع�����س��ك��ري على 
��������س�������رورة ال����ع����م����ل م������ع ال�����ق�����ادة 
يحدث  ما  اأن  ل�سمان  العراقيني 
ولي�ص  حملتهم  ه��و  الأر����ص  على 

حملتنا .
تقوم  املا�سي  اأغ�سط�ص-اآب  ومنذ 
طلعات  ب�سن  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ق��وات 
ج���وي���ة ع���ل���ى داع���������ص يف ال���ع���راق 
موؤخرا(،  ف��رن�����س��ا  ل��ه��ا  )ان�����س��م��ت 
ت��و���س��ع��ت م���وؤخ���راً عندما  ول��ك��ن��ه��ا 
عربية  دول  مب�������س���اع���دة  ق���ام���ت 
ل�  بتوجيه �سربات جوية لأهداف 
داع�ص يف �سوريا، اإ�سافة ملجموعة 
الإدارة  ق���ال���ت  ال���ت���ي  خ����را�����س����ان 
الأمريكية اإنها على �سلة بتنظيم 
ال��ق��اع��دة.  يف غ�����س��ون ذل���ك، اأكد 

�سيطرت  ال��ت��ي  املناطق  ل�ستعادة 
 ، ���س��وري��ا  �سرقي  يف  داع�����ص  عليها 
اأح��د يتخيل  اأن قال هيغل ل  بعد 
اإمكانية تدمر داع�ص عن طريق 
فهي  وح��ده��ا،  اجل��وي��ة  ال�سربات 
جزء من حملة اأ�سمل واأو�سع �سد 

التنظيم .
اإن  دميب�سي  اأول  ال��ف��ري��ق  وق���ال   
ق�سية حظر الطران بني احلدود 
ال�����س��وري��ة واحل����دود ال��رتك��ي��ة هي 
اأنه لي�ص �سمن  اإل  اأمر وارد جداً 

خطة احلملة احلالية .
منطقة  اإيجاد  اإىل  تركيا  وت�سعى 
فيها  ي�سمح  ل  ال���ط���ران  حل��ظ��ر 
ال�سورية بتجاوزها  للقوة اجلوية 
ح����ي����ث ي�������س���ت���ط���ي���ع ال�����ن�����ازح�����ون 
اآم��ن فيه  اإي��ج��اد م��الذ  ال�سوريون 

دون التعر�ص لهجمات النظام.
املو�سل،  ا���س��ت��ع��ادة  �سعيد  وع��ل��ى 

م�سادر  ك�����س��ف��ت  ك��م��ا  ال��ن��ف��ط��ي��ة. 
ا�ستخباراتية يف العا�سمة اليمنية 
الذين  احل���وث���ي���ني،  اإن  امل�������س���ادر 
مداهماتهم  ح���م���الت  وا�����س����ل����وا 
ومن  وال���وزراء  ال�سيا�سيني  ملنازل 
الأمن  ج��ه��از  رئي�ص  م��ن��زل  بينها 
الأحمدي،  ح�سن  ع��ل��ي  ال��ق��وم��ي، 
حم�سن  ع����ل����ي  ال������ل������واء  وم�����ن�����زل 

اأجندتها ال�سيا�سية والع�سكرية يف 
اأن  عن  الأنباء  وتواترت  العا�سمة 
تابعني  خطباء  فر�سوا  احلوثيني 
ل��ه��م ل���ت���الوة خ��ط��ب��ة اجل��م��ع��ة يف 
ا�ستياء  اأث��ار  مما  �سنعاء،  م�ساجد 
من  حماولة  واع��ت��ربوه  املواطنني 
اجلماعة لفر�ص اأفكارها املذهبية 

على النا�ص.

الأحمر م�ست�سار الرئي�ص لل�سوؤون 
وثائق  على  ا���س��ت��ول��وا  الع�سكرية، 
وكالة  بح�سب  ا�ستخباراتية مهمة 
امل�سادر  واأ�سافت  الأملانية.  الأنباء 
الثوري  للحر�ص  تابعة  اأن عنا�سر 
الإي���راين وحل��زب اهلل كانت تقوم 
بتدريب جماعة احلوثي يف �سمال 
تنفيذ  ع��ل��ى  مل�����س��اع��دت��ه��ا  ال��ي��م��ن 

وزي��ر اخل��ارج��ي��ة الأم��ري��ك��ي جون 
التي تخو�سها  اأن احل��رب  ك��ري، 
تنظيم  ���س��د  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات 
داع�������ص امل���ت���ط���رف، ل ت�����س��اه��م يف 
بقاء الرئي�ص ال�سوري ب�سار الأ�سد 
يف احل��ك��م وق���ال ك���ري، يف مقال 
ل�����س��ح��ي��ف��ة ب��و���س��ط��ن غ���ل���وب: يف 
ه��ذه احل��م��ل��ة، ل يتعلق الأم���ر يف 
ب�سار  ال�سوري  الرئي�ص  م�ساعدة 

الأ�سد .
اجلانب  يف  ل�سنا  نحن  واأ����س���اف: 
ذات��ه ال��ذي يقف فيه الأ���س��د، فهو 
يف ال��واق��ع ال��ع��ام��ل ال���ذي اجتذب 
ع�سرات  م����ن  اأج����ان����ب  م��ق��ات��ل��ني 
البلدان اإىل �سوريا، الذين قدموا 
مكّرراً  داع�ص،  تنظيم  مع  للقتال 
طويل  وق��ت  منذ  فقد  الأ���س��د  اأن 
احلكم  يف  ل��ل��ب��ق��اء  ���س��رع��ي��ة  ك����ل 
اأمريكيون،  دب��ل��وم��ا���س��ي��ون  واأك����د 
اختارت  اإدارتهم  اأن  الأ�سبوع،  هذا 
التنظيم  ب����ني  ب����دي����اًل  ط���ري���ق���اً 
امل��ت��ط��رف وال��ن��ظ��ام ال�����س��وري، من 
وت�سليح  ت���دري���ب  ق���راره���ا  خ���الل 
معتدلني  ����س���وري���ني  م���ع���ار����س���ني 

يقاتلون الطرفني.
بينما �سرح  ك���ري  م��ق��ال  وي��اأت��ي 
رئ��ي�����ص ال������وزراء ال��ع��راق��ي حيدر 
نيويورك  ل�����س��ح��ي��ف��ة  ال���ع���ب���ادي 
اأن  ل��ه  اأك���دت  وا�سنطن  اأن  ت��امي��ز 
ت�ستهدف  لن  �سوريا  يف  ال�سربات 

نظام دم�سق.
وك�������ان م���������س����وؤول����ون اأم���ري���ك���ي���ون 
بلداً  اأكرث من �ستني  باأن  �سرحوا 
ي�ساركون يف التحالف �سد تنظيم 
داع�������ص، يف م���ا اع���ت���ربه ك���ري يف 
لهوؤلء  يظهر  ب��احت��اد  رداً  مقاله 
امل���ج���رم���ني اأن���ن���ا ل���ن ن�����س��م��ح لهم 
روؤيتهم  فر�ص  اأو  �سفوفنا  ب�سق 

العدمية على النا�ص بالإكراه .

اأدى  وح���دات اجلي�ص والأم���ن، م��ا 
اأمام  ال���وح���دات  ه���ذه  ت��ه��اوي  اإىل 
م�����س��ل��ح��ي احل���وث���ي ، م�����س��را اإىل 
من�سور  رب����ه  ع��ب��د  ال��رئ��ي�����ص  اأن 
للوحدات  توجيهاته  اأعطى  هادي 
الع�سكرية التي مت العتداء عليها 
من  منها  و  نف�سها  ع��ن  ب��ال��دف��اع 
�سمد، ومنها من تهاوى ، على حد 
اإىل  دعاية  واأ�ساف وجهت  قوله.  
وحدات اجلي�ص، من قبل قياداتها 
ال�����س��اب��ق��ة، ب�����اأن امل��ع��رك��ة ه���ي بني 
احلوثي،  وجماعة  الإ�سالح  حزب 
م��ا ج��ع��ل ه���ذه ال���وح���دات ل تنفذ 
اإن  ب���ل  ال���دف���اع،  وزارة  ت��وج��ي��ه��ات 
للحوثيني،  تاأييده  اأع��ل��ن  بع�سها 
موقعه  ���س��ل��م  الآخ�������ر  وال���ب���ع�������ص 
الأحمدي  ورك����ز   . م��واج��ه��ة  دون 
ع���ل���ى ا����س���ت���ع���ادة ����س���الح ال����دول����ة، 
وف���ق���ا مل��خ��رج��ات م���وؤمت���ر احل����وار 
الوطني، �سواء كان من احلوثيني 
م�ساألة  ذل��ك  معتربا   ، غرهم  اأو 
رئي�ص  ون����وه  م��ل��ح��ة و����س���روري���ة. 
احلوثيني  اأن  اإىل  ال���س��ت��خ��ب��ارات 

وط���ال���ب���ت ج���م���اع���ة اأن���������س����ار اهلل 
بجماعة  اإع�����الم�����ي�����اً  امل����ع����روف����ة 
قادتها،  اأح��د  ل�سان  على  احلوثي، 
واتهم  الأح�����م�����دي  ع���ل���ي  ب���اإق���ال���ة 
املجل�ص  ع�����س��و  ال��ب��خ��ي��ت��ي،  ع��ل��ي 
واملتحدث  للحوثيني،  ال�سيا�سي 
احلوار  موؤمتر  يف  اجلماعة  با�سم 
ال���وط���ن���ي، ع��ل��ى ���س��ف��ح��ت��ه مبوقع 
في�سبوك  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
رئ��ي�����ص امل��خ��اب��رات ال��ي��م��ن��ي، بقتل 
ال����ع���������س����رات م�����ن ����س���ب���اب ال����ث����ورة 

والت�سرت على قاتليهم .
وطالب البخيتي بعزل الأحمدي، 
�سخ�سية  م���ن���ه  ب������دل  ت���ع���ي���ني  و 
وط��ن��ي��ة ن��زي��ه��ة مل ت��ت��ل��ط��خ ي���داه 
تعذيب  بعمليات  اأو  اأب��ري��اء  بدماء 
املقربني من  اأحد  ويعد الأحمدي 
عبدربه  احل��ايل  اليمني  الرئي�ص 
الأخ���ر يف  وعينه  ه���ادي،  من�سور 
العام  م���ن  ���س��ب��ت��م��رب-اأي��ل��ول   11
امل���ا����س���ي، رئ���ي�������س���اً جل���ه���از الأم�����ن 
ل��رئ��ي�����ص اجلهاز  ال��ق��وم��ي، خ��ل��ف��اً 

ال�سابق علي حممد الآن�سي.

اتفاق  ع��ل��ى  ال��ت��وق��ي��ع  م��اط��ل��وا يف 
يكملوا  ح��ت��ى  وال�����س��راك��ة  ال�����س��ل��م 
الأر�������ص، وا�سفاً  ع��ل��ى  ب�����داأوه  م���ا 
توقيعه،  مت  ال����ذي  الت���ف���اق  ذل���ك 
الأح�����د امل��ا���س��ي، م���ن ق��ب��ل جميع 
الغطاء  ب����  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة،  امل���ك���ون���ات 
لن��ق��الب احل��وث��ي��ني، وج��ع��ل دول 
املحيط الإقليمي والدول الراعية 
هذا  ت��ب��ارك  اخلليجية  ل��ل��م��ب��ادرة 
الت���ف���اق وت��ع��ت��ربه خ���امت���ة لهذه 

الأحداث .
وات����ه����م الأح������م������دي ج����ه����ات )مل 
ح�سابات،  ب��ت�����س��ف��ي��ة  ي�������س���م���ه���ا( 
بوا�سطة احلوثي، من اأجل النتقام 
من النظام القائم، وبع�ص خ�سوم 
ال�سيا�سيني والقبليني، مل ي�سّمهم 
اأي�������س���اً. ون���ف���ى الأح����م����دي وج���ود 
���س��ج��ن��اء اي���ران���ي���ني ل����دى الأم����ن 
القومي اليمني، م�سراً اإىل وجود 
���س��ج��ي��ن��ني ل��ب��ن��ان��ي��ني مت اط����الق 
�سراحهما بو�ساطة عمانية بعد اأن 
وافق الرئي�ص هادي على ذلك، مل 

يحدد املوعد اأو هوية ال�سجينني.

املا�سي،  الأح���د  �سنعاء،  و�سقطت 
يف قب�سة م�سلحي احلوثي ، حيث 
على  �سيطرتها  اجلماعة  ب�سطت 
فيها،  احليوية  املوؤ�س�سات  معظم 
ومقر  ال�����وزراء،  جمل�ص  ول�سيما 
الإذاع������ة  وم��ب��ن��ى  ال����دف����اع،  وزارة 
اأ�سابيع  ذروة  يف  وال���ت���ل���ف���زي���ون، 
م��ن اح��ت��ج��اج��ات ح��وث��ي��ة تطالب 
باإ�سقاط احلكومة، والرتاجع عن 

رفع الدعم عن الوقود.
وحت�������ت وط����������اأة ه�������ذا الج����ت����ي����اح 
اليمني  الرئي�ص  وق��ع  الع�سكري، 
ات��ف��اق��ا مع  امل��ا���س��ي،  م�ساء الأح���د 
مبعوث  بح�سور  احلوثي،  جماعة 
جمال  اليمن،  اإىل  املتحدة  الأمم 
احلوثيني،  وم��ن��دوب��ي  ع��م��ر،  ب���ن 
وبع�ص القوى ال�سيا�سية اليمنية.

وم��ن اأب���رز ب��ن��ود الت��ف��اق، ت�سكيل 
اأق�ساها  م��دة  يف  ك��ف��اءات  حكومة 
لرئي�ص  م�ست�سار  وت��ع��ي��ني  ���س��ه��ر، 
واآخر  احلوثيني  م��ن  اجلمهورية 
ال�سلمي،  اجل��ن��وب��ي  احل����راك  م��ن 
امل�ستقات  ���س��ع��ر  خ��ف�����ص  ���ا  واأي�������سً

كريي: احلرب �ضد التنظيم ال ت�ضاعد على بقاء االأ�ضد 
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اتهم اإيران بدعم احلوثيني ع�ضكريًا وماديًا

رئي�ص اال�ستخبارات اليمنية يتحدث عن خيانات يف اجلي�ص

بان كي مون ي�سدد على العالقة بني نزع ال�سالح النووي وحت�سني االأمن الدويل

اليمن يفرج عن متهمني بالتعامل مع اإيران 
•• عدن-اأ ف ب:

ثمانية  ع��ن  ع��م��ان،  �سلطنة  م��ن  و�ساطة  ،اث��ر  )ج��ن��وب(  ع��دن  مدينة  يف  اليمنية  ال�سلطات  اف��رج��ت 
حمكومني بتهمة تهريب �سحنة ا�سلحة ايرانية اىل اليمن على منت �سفينة جيهان1 ح�سب ما افادت 

م�سادر امنية اجلمعة .
الثوري  احلر�ص  عنا�سر  اثنني من  �سبيل  ال�سلطات  اخ��الء  يومني من  بعد  الف��راج  عملية  وج��اءت 
اليراين حتتجزهم ال�سلطات بتهمة تدريب مقاتلني حوثيني يف �سمال اليمن وقال م�سدر امني يف 
عدن لفران�ص بر�ص مت الفراج اخلمي�ص عن املدانني الثمانية بتهمة تهريب �سحنة ال�سلحة اليرانية 

جيهان1 اىل ال�سواطئ اليمنية بناء على توجيهات رئا�سية .
من جانبه قال م�سوؤول حكومي ان عملية الفراج بناء على و�ساطة تقودها �سلطنة عمان بني �سنعاء 
وطهران تهدف اىل تهدئة الو�ساع يف العا�سمة حيث ا�ستوىل م�سلحون حوثيون على معظم مقرات 

الدولة.

•• باري�س-اأ ف ب:

العراق  على  اجلوية  �سرباتها  الن  حتى  فرن�سا  تركز 
لوقف تقدم مقاتلي تنظيم داع�ص لكن امكانية تو�سيعها 

اىل �سوريا يف وقت لحق باتت مطروحة.
توزعت  الفرن�سية  املهمات  ب��دء  على  اي��ام  ثمانية  وبعد 
الطائرات الفرن�سية والمركية مهام ق�سف الهداف. 
العراق  ال�����س��رب��ات يف  ال���ط���ران الم���رك���ي  و���س��اع��ف 
الفرن�سية  راف���ال  ط��ائ��رات  ا�ستهدفت  ح��ني  يف  و�سوريا 

املت�سددين يف العراق فقط.
وهو توزيع غر متوازن مبا ان عدد الغارات الفرن�سية 
مع �سربتني جويتني وحواىل 12 مهمة ا�ستطالع منذ 
ال�سربات ال200  ايلول-�سبتمرب، بعيد جدا عن   15
التي نفذتها املقاتالت المركية منذ الثامن من اب-

اغ�سط�ص.
�سوريا  يف  الفرن�سية  امل�����س��ارك��ة  م�����س��األ��ة  ك��ان��ت  اذا  ل��ك��ن 
وزير  ق��ال  كما  ب��اري�����ص  قبل  م��ن  ال��ب��داي��ة  يف  م�ستبعدة 
الدفاع جان ايف لو دريان، فانها باتت اليوم مطروحة 

.
ال��دف��اع ان ه��ن��اك حاليا توزيعا  واف����ادت او���س��اط وزي���ر 
ل��ل��م��ه��ام م�����س��رة اىل ان���ه م��ن ال��وا���س��ح ال��ي��وم ان هذه 

امل�سائل مطروحة .
وا���س��اف��ت ان��ن��ا يف ال��ب��داي��ة وحت���رك الئ��ت��الف الدويل 

الذي تقوده الوليات املتحدة يندرج �سمن فرتة زمنية 
ت�ستمر  ان  نتوقع  ان  علينا  ان  الك��ي��د  وتابعت  طويلة 
 2013 اي��دت يف �سيف  باري�ص  وكانت  العملية ل�سهر 
ت��دخ��ال ج��وي��ا يف ���س��وري��ا اىل ج��ان��ب ال���ولي���ات املتحدة 
وا�سنطن  غ��رت  ان  بعد  ذل��ك  ع��ن  ع��دل��ت  فرن�سا  لكن 
موقفها. وترتدد فرن�سا مذذاك يف �سلوك هذا الطريق 
جمددا ل�سببني لنها تريد التحقق اول من ان �سربات 
الئتالف يف �سوريا لن ي�ستفيد منها نظام ب�سار ال�سد 
وثانيا من انها �ستحقق غاية باري�ص يف هذا البلد وهي 

دعم املعار�سة املعتدلة .
ال�سبوع يف المم  الفرن�سي هذا  وزي��ر اخلارجية  واق��ر 
ب��ان��ه ل ي��وج��د اي م��ان��ع ق��ان��وين للتحرك يف  امل��ت��ح��دة 
قد  للو�سع  وف��ق��ا  اي�سا  فابيو�ص  ل���وران  وق���ال  ���س��وري��ا 
يكون هناك هذا التف�سر او ذاك ردا على �سوؤال حول ما 
�سيدفع باري�ص اىل امل�ساركة يف ال�سربات. وقال لكن يف 

الوقت الراهن لن نقوم بذلك .
ناأخذ  الدفاع  وزارة  يف  كبر  م�سوؤول  اعلن  باري�ص  ويف 
وقتنا.. ل نعتقد ان اليوم ال�سروط متوفرة وخ�سو�سا 

اننا وزعنا الدوار .
وا�ساف انه للح�سول على اف�سل النتائج مع الو�سائل 
امل�ستخدمة �ست طائرات رافال وطائرة تزويد بالوقود 
تركز فرن�سا حتركها يف العراق مبا�سرة وتو�سيع تدخلها 

اىل �سوريا غر مدرج على جدول العمال الع�سكري .

على هذا التهديد الذي تتحمل م�سوؤوليته ب�سكل م�سرتك جميع الدول ملنع 
اأنغيال  اأو انت�سار الأ�سلحة النووية وحتقيق نزع ال�سالح. واأكدت  ا�ستخدام 
ال�سالح  املتحدة ل�سوؤون نزع  ال�سامية لالأمم  املمثلة  كني 
فوائد نزع ال�سالح النووي يف تعزيز الأمن واحلفاظ على 
املوارد املالية والعلمية. وقالت نيابة عن الأمني العام اإن 
يف  للنظر  حلظة  هو  النووي  ال�سالح  لنزع  العاملي  اليوم 
العواقب التي �ستنتج اإذا ف�سل الردع النووي. وقال وزير 
بالنفجارات  مذكرا  كي�سيدا  فوميو  الياباين  اخلارجية 
يف هرو�سيما وناغازاكي يف نهاية احلرب العاملية الثانية 
اإن ال��ي��اب��ان ك��ان��ت ال��دول��ة ال��وح��ي��دة ال��ت��ي ع��ان��ت م��ن اأي 
اليابان  ان  وا���س��اف  ال��ذري��ة.  القنبلة  ب�سبب  م�سى  وق��ت 
وبعد هذه الهجمات عملت دائما من اأجل عامل خال من 
الأ�سلحة النووية مو�سحا انه ل يزال هناك اأكرث من 16 

األفا من الأ�سلحة النووية يف العامل حتى الآن.

•• نيويورك-وام:

���س��دد الأم����ني ال��ع��ام ل����الأمم امل��ت��ح��دة ب���ان ك��ي م���ون على 
العالقة بني نزع ال�سالح النووي وحت�سني الأمن الدويل 

وذلك مبنا�سبة اليوم الدويل لنزع ال�سالح النووي.
وحذر بان كي مون يف اجتماع وزاري عقد اأم�ص الول يف 
حال  يف  �ستحدث  التي  العواقب  من  املتحدة  الأمم  مقر 
رئي�ص  كوتي�سا  �سام  دعا  جانبه  من  النووي.  ال��ردع  ف�سل 
ا�ستخدام  ع���دم  اإىل  امل��ت��ح��دة  ل����الأمم  ال��ع��ام��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
من  ..وح����ذر  الإن�سانية  على  للحفاظ  ال��ن��ووي  ال�����س��الح 
�سواء  انفجار ل�سالح نووي قد يقع  الوخيمة لأي  الآث��ار 
ك���ان ع���ن ط��ري��ق ال�����س��دف��ة اأو اخل���ط���اأ يف ال��ت��و���س��ي��ف اأو 
كارثية  ع��واق��ب  ل��ه  �سيكون  حيث  ال�ستخدام  يف  الرغبة 
للق�ساء  اجلهود  كل  تعزيز  اأهمية  على  و�سدد  للب�سرية. 

االأمانة العامة ملجل�ص التعاون ووزارة 
خارجية كوريا اجلنوبية توقعان مذكرة تفاهم

•• نيويورك-وام:

وقعت المانة العامة ملجل�ص التعاون لدول اخلليج العربية ووزارة خارجية 
وتطوير  لتعزيز  تفاهم  م��ذك��رة  ن��ي��وي��ورك  يف  اجلنوبية  ك��وري��ا  جمهورية 
الدكتور  العامة  الأمانة  املذكرة عن  ووقع  التعاون بني اجلانبني  عالقات 
عبداللطيف بن را�سد الزياين الأمني العام ملجل�ص التعاون لدول اخلليج 

العربية وعن اجلانب الكوري وزير اخلارجية يون بيوجن �سي.
وكان قد عقد يف مقر بعثة جمل�ص التعاون يف نيويورك ام�ص الول اإجتماع 

م�سرتك بني جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية وجمهورية كوريا.
ال�سباح  احلمد  خالد  �سباح  ال�سيخ  معايل  التعاون  جمل�ص  جانب  وتراأ�ص 
النائب الأول لرئي�ص جمل�ص الوزراء ووزير اخلارجية بدولة الكويت رئي�ص 

الدورة احلالية للمجل�ص الوزاري ومب�ساركة يو�سف بن علوي بن عبد اهلل 
الوزير امل�سوؤول عن ال�سوؤون اخلارجية يف �سلطنة عمان والدكتور خالد بن 
العامر  حمد  ال�سيد  و�سعادة  قطر  بدولة  اخلارجية  وزي��ر  العطية  حممد 
وكيل الوزارة ل�سوؤون جمل�ص التعاون واملنظمات الإقليمية بوزارة اخلارجية 
يف مملكة البحرين ومعايل الدكتور عبداللطيف بن را�سد الزياين الأمني 
العام ملجل�ص التعاون. وتراأ�ص اجلانب الكوري يف الجتماع يون بيوجن �سي 
جمل�ص  بني  التعاون  عالقات  بحث  الجتماع  خ��الل  ومت  اخلارجية  وزي��ر 
التعاون وكوريا وال�سبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها يف كافة املجالت حيث 
اأكد اجلانبان حر�سهما على دعم التعاون وتطويره مبا يعود بالنفع على 
اجلانبني ويحقق م�ساحلهما امل�سرتكة كما مت تدار�ص الق�سايا الإقليمية 

والدولية ذات الهتمام امل�سرتك. 
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ال�سلطات  ام�ص  �سوريا  يف  القاعدة  تنظيم  ذراع  الن�سرة  جبهة  دعت 
اللبنانية اىل التفاو�ص حول �سروط الفراج عن حواىل 30 جنديا 
واع��دم��ت جبهة  اع���دام ثالثة منهم  بعد  الم��ن  ق��وى  م��ن  وعن�سرا 
الن�سرة جنديا من ال�سرى الذين خطفوا يف الثاين من اب-اغ�سط�ص 
يف بلدة عر�سال بعد مواجهة دامية بني اجلي�ص اللبناين وم�سلحني 
اثنني.  راأ����ص جنديني  داع�����ص قطع  تنظيم  وك��ان  �سوريا  م��ن  ق��دم��وا 
ويف �سريط ن�سر على موقع يوتيوب اتهمت جبهة الن�سرة ال�سلطات 
اللبنانية بال�سماح حلزب اهلل ال�سيعي الذي يقاتل يف �سوريا اىل جانب 
قوات الرئي�ص ب�سار ال�سد، بعرقلة املفاو�سات لطالق �سراح اجلنود. 
وقالت جبهة الن�سرة ان حزب اهلل هو ال�سبب يف ف�سل كل حماولت 
بان  طالبت  الن�سرة  جبهة  وك��ان��ت  اجل��ن��ود  ع��ن  ل��الف��راج  للتفاو�ص 
ي�سحب حزب اهلل مقاتليه من �سوريا وان يفرج لبنان عن املت�سددين 
امل�سجونني لديه لقاء الفراج عن اجلنود. ورف�ست احلكومة اللبنانية 
حتى الن مطالب جبهة الن�سرة ودعا المني العام حلزب اهلل ح�سن 
لكنه  الن�سرة  اجبهة  ملطالب  الر�سوخ  ع��دم  اىل  احلكومة  اهلل  ن�سر 
التي  الدامية  واملواجهة  اجلنود  �سراح  لط��الق  اجلهود  عرقلة  نفى 
�سهدتها بلدة عر�سال ال�سهر املا�سي بني اجلي�ص اللبناين وم�سلحني 
قدموا من �سوريا وذكرت تقارير امنية انهم مزيج من داع�ص و جبهة 
اندلع  لبنان منذ  اخ��رى، كانت الخطر يف  الن�سرة وكتائب مقاتلة 

النزاع يف �سوريا يف اذار-مار�ص 2011.

قالت م�سادر اأمنية وطبية ليبية، ام�ص، اإن خبر متفجرات اغتيل 
بر�سا�ص م�سلحني جمهولني عندما كان يف طريقه اإىل عمله برفقة 
اأحد زمالئه، اجلمعة 26 اأيلول-�سبتمرب اجلاري يف بنغازي، �سمال 
�سالح  اأن  �سحفية  ت�سريحات  يف  اأم��ن��ي  م�سدر  وق��ال  ال��ب��الد  �سرق 
امل�سماري )32 عاما(، اأحد عنا�سر مديرية الأمن يف بنغازي، اغتيل 
�سيارة  تقلهم  كانت  جمهولني  م�سلحني  بر�سا�ص  اجلمعة  م�ساء 
الإطاحة  منذ  متكررة  اغتيال  عمليات  بنغازي  وت�سهد   . م�سرعة 
اجلي�ص  ب��داأ  منذ  ت�ساعدت  ال��ق��ذايف،  معمر  ال��راح��ل  العقيد  بنظام 
على  هجوما  حفرت  خليفة  املتقاعد  ال��ل��واء  بقيادة  الليبي  الوطني 
معاقل تنظيم اأن�سار ال�سريعة املت�سدد، الذي �سنفه الربملان املنتخب 
على اأنه اإرهابي . من جانب اآخر، لقيت اإم��راأة م�سرعها، من جراء 
قذيفة �سقطت على �سيارة كانت تقلها يف اأحد �سوارع بنغازي، بح�سب 
م�سدر طبي حملي. كما قتل رجل قرب �سوق �سعبي يف املدينة. وقالت 
اندلعت بني م�سلحني  ا�ستباكات  اإن  اإعالمية ليبية حملية،  م�سادر 
من جماعة اأن�سار ال�سريعة واأفراد من كتيبة 21 �ساعقة ، املعروفة 

با�سم كتيبة �سالح بوحليقة املوالية للجي�ص الوطني الليبي.

اإجتماع  اأم�ص الول  التعاون يف نيويورك  عقد يف مقر بعثة جمل�ص 
وجمهورية  العربية  اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون  جمل�ص  ب��ني  م�سرتك 
خالد  �سباح  ال�سيخ  معايل  التعاون  جمل�ص  جانب  ت��راأ���ص  ال�سني. 
احلمد ال�سباح النائب الأول لرئي�ص جمل�ص الوزراء ووزير اخلارجية 
ال��وزاري ومب�ساركة  ال��دورة احلالية للمجل�ص  بدولة الكويت رئي�ص 
امل�����س��وؤول عن  ال��وزي��ر  ب��ن عبد اهلل  ب��ن ع��ل��وي  م��ع��ايل ال�سيد يو�سف 
ال�سوؤون اخلارجية يف �سلطنة عمان ومعايل الدكتور خالد بن حممد 
عبداللطيف  الدكتور  ومعايل  قطر  بدولة  اخلارجية  وزير  العطية 
بن را�سد الزياين الأمني العام ملجل�ص التعاون بينما تراأ�ص اجلانب 
ال�سيني معايل واجن يي وزير اخلارجية ال�سيني.  مت خالل الإجتماع 
بحث �سبل تطوير عالقات التعاون بني جمل�ص التعاون وجمهورية 
ال�سني يف خمتلف املجالت ومبا ي�سهم يف تعزيز العالقات وتنميتها 
ويحقق امل�سالح امل�سرتكة بني اجلانبني كما مت بحث اآخر التطورات 

الإقليمية والدولية والق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك.

قررت دول جمموعة ال�سرق الأدنى يف منظمة الأغذية والزراعة فاو 
متديد فرتة رئا�سة دولة الكويت للمجموعة اىل اآخر العام تقديرا 
لدورها وثقة بقدرتها على قيادة املجموعة الدولية خالل الفعاليات 
وال�ستحقاقات الهامة املقبلة. وذكر رئي�ص املجموعة احلايل مندوب 
دولة الكويت الدائم لدى فاو املهند�ص يو�سف جحيل لوكالة الأنباء 
املغرب  بني  ما  دول��ة   22 ت�سم  التي  املجموعة  ممثلي  اأن  الكويتية 
وحتى باك�ستان ارتاأت يف اجتماعها الأخر متديد فرتة رئا�سة دولة 

. الكويت للمجموعة حتى نهاية عام 2014 

عوا�سم

بريوت

روما

بنغازي

وا�شنطن

حما�ص توؤكد اأنها متتلك اأوراق قوة �ستجرب 
اإ�سرائيل على اخل�سوع ل�سروط املقاومة

•• غزة -وام:

قال م�سر امل�سري القيادي يف حركة حما�ص اإن حركته متتلك اأوراق قوة 
ال�سعب  ومطالب  ل�سروط  يخ�سع  اأن  على  الإ�سرائيلي  الحتالل  �ستجرب 

الفل�سطيني واملقاومة خالل املفاو�سات غر املبا�سرة يف القاهرة .
واأ�ساف اأن حركته �ستم�سي يف طريق املفاو�سات غر املبا�سرة مع اإ�سرائيل 
و البندقية على الطاولة و�سواريخ املقاومة موجهة نحو مدينة تل اأبيب 
..م�سرا اىل ان اأولوية حما�ص يف املرحلة الراهنة اإعمار ما دمرته احلرب 
الإ�سرائيلية يف غزة. اىل ذلك اأكدت كتائب الق�سام الذراع الع�سكرية حلركة 
حما�ص اأنها اليوم اأكرث قوة وا�ستعدادا خلو�ص معركة جديدة مع الحتالل 
الكتائب  با�سم  متحدث  واأو���س��ح  الإ�سرائيلي.  العمق  و�سرب  الإ�سرائيلي 
الع�سكرية  القوة  على  الق�ساء  يف  ف�سل  الحتالل  ان  ام�ص  ت�سريحات  يف 
اأن كتائب  اإىل  واأ�سار   . املاأكول  الكتائب خالل حرب الع�سف  التي متتلكها 
الق�سام �ستك�سف النقاب عن مفاجاآت كثرة خالل الأيام املقبلة عن معارك 
الع�سف املاأكول ..موؤكدا اأن الق�سام لديه اأوراق قوة كثرة لإجبار الحتالل 

الإ�سرائيلي لال�ستجابة ملطالب املقاومة.

بهدف �ضلب االحتالل اأرا�ضي وا�ضعة يف القد�س

14 األف بدوي فل�سطيني يواجهون خطر الرتحيل

تاأجيل حماكمة مبارك اإىل 29 نوفمرب املقبل 

اأزمة ا�ستهداف الق�ساة تت�ساعد يف م�سر

اجلامعة العربية ترحب باتفاق حركتي فتح وحما�ص على جميع ق�سايا امل�ساحلة العالقة 

تنظيم داع�ص يجند احليوانات يف العراقرئي�ص وزراء لبنان يعلن عزم بالده ت�سديد الرقابة على حدودها
•• بغداد-وكاالت:

اأكدت مديرية �سرطة حمافظة دياىل العراقية، اأن تنظيم داع�ص ي�ستهدف القوات الأمنية 
با�سم  الإع��الم��ي  املتحدث  واأو���س��ح  باملتفجرات.   حمملة  حيوانات  خ��الل  من  املحافظة  يف 
�سرطة دياىل، العقيد غالب العطيه، اأن وحدة معاجلة املتفجرات يف �سرطة دياىل جنحت يف 
اإبطال مفعول �ستة حيوانات نافقة جرى تفخيخها من قبل اجلماعات امل�سلحة، ورميها على 
قارعة بع�ص الطرق الزراعية يف قرى �سمال ق�ساء املقدادية، ل�ستهداف الأرتال الع�سكرية 
واملفارز الأمنية الراجلة . واأ�ساف العطيه يف ت�سريحات �سحفية اأن عملية اإبطال احليوانات 
اأ�ساليب  ت�ستخدم  ب��داأت  امل�سلحة  اأن اجلماعات  اإىل  م�سرا   ، اأي خ�سائر  دون  املفخخة متت 
خمتلفة يف عمليات التفخيخ لإعاقة تقدم القوات الأمنية واإيقاع خ�سائر ب�سرية ومادية يف 
�سفوفها . وذكر �سكان حمليون من قرى �سمال دياىل واملقدادية، اأن بع�ص �سباب الع�سائر 

�سكلوا مفارز مراقبة خ�سية ت�سلل حيوانات مفخخة بني ما�سيتهم وحيواناتهم .

..مرحبا يف هذا ال�سدد بقرارات جمل�ص المن الدويل 
2170 و 2178.. واأكد وقوف ال�سعب اللبناين اىل 
جانب قواته امل�سلحة يف املعركة �سد الرهاب ..م�سرا 
اىل �سعي احلكومة اللبنانية اىل ح�سد الدعم الالزم 
للجي�ص اللبناين ..وثمن الهبة ال�سخية التي قدمتها 

اململكة العربية ال�سعودية لتعزيز قدراته الع�سكرية.
وا���س��اد مب��ب��ادرة الأم���ني ال��ع��ام اإىل اإط���الق جمموعة 
على  ..م�����س��ددا  �سبتمرب  يف  للبنان  ال��دول��ي��ة  ال��دع��م 
اأهمية التعاون القليمي والدويل يف جمال مكافحة 

الرهاب.
وقال �سالم اإن ما يجري يف مناطق �سا�سعة من �سوريا 

والعراق جرائم ب�سعة ترتكب با�سم الإ�سالم.
وا����س���اف ان احل���رب ال���دائ���رة يف ���س��وري��ا م��ن��ذ قرابة 
ون�سف  مليون  قرابة  لبنان  اإىل  اأع��وام هجرت  اأربعة 
مليون نازح �سوري اأي ما يزيد على ثلث عدد ال�سكان 
اللبنانيني. على �سعيد مت�سل اكد �سالم التزام لبنان 
1701 وج��دد مطالبة  الأم��ن  ق��رار جمل�ص  بتنفيذ 
املجتمع الدويل باإلزام ا�سرائيل بوقف خرقها لل�سيادة 
اللبنانية برا وبحرا وجوا والتعاون الكامل مع قوات 
حفظ ال�سالم الدولية يونيفيل لرت�سيم ما تبقى من 
اخلط الأزرق والن�سحاب الفوري من منطقة �سمال 

الغجر ومزارع �سبعا وتالل كفر�سوبا املحتلة. 

•• نيويورك -وام:

الول  اأم�ص  للبنان  الدولية  الدعم  جمموعة  عقدت 
اجتماعا على امل�ستوى الوزاري يف نيويورك بح�سور 

الأمني العام لالمم املتحدة بان كي مون.
واأع��ل��ن رئ��ي�����ص ال�����وزراء ال��ل��ب��ن��اين مت���ام ���س��الم خالل 
الجتماع قرار حكومته ت�سديد الرقابة على احلدود 

اللبنانية.
اأمام  اآخ��ر �سدد متام �سالم خالل بيان له  من جانب 
على  الول  ام�����ص  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ال��ع��ام��ة  اجلمعية 
الرهاب  ملكافحة  وال��دويل  القليمي  التعاون  اأهمية 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

يقولها   .. ن��رح��ل  ل��ن  بيتنا،  ه��ن��ا   
ال��ط��ف��ل ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي اأح���م���د، ذو 
جتمع  يف  وامل��ق��ي��م  اأع�����وام،  ال�سبعة 
القد�ص  �����س����رق  ال������ب������دوي،  ج���ب���ع 
يوجهها  �سرخة  ليلخ�ص  املحتلة، 
بدوي  فل�سطيني  األ���ف   14 ن��ح��و 
يواجهون خطر التهجر من قبل 

ال�سلطات الإ�سرائيلية.
من  اآب���اوؤه���م  �سيدها  م�ساكن  م��ن 
عاماً،   65 ن��ح��و  ق��ب��ل  ال�����س��ف��ي��ح، 
الأغنام،  ب��ني  يلهون  اأط��ف��ال  ت��رى 
واآخرين يوا�سلون حياتهم برعيها، 

ينتظرون م�ستقبال جمهول.
ي��ق��ول ال��ط��ف��ل اأح���م���د، وق����د بدت 
عمره  تفوق  اإ���س��رار  مالمح  عليه 
ال�سغر: هدم اجلي�ص الإ�سرائيلي 
مرة  وبنيناه  م���رات،  ع��دة  منزلنا 

اأخرى .
وقبل نحو اأ�سبوعني، اأعلنت الإدارة 
امل��دن��ي��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ط���رح �ستة 
قرى  لتكون  مقرتحة،  خمططات 
جديدة للبدو الفل�سطينيني، قرب 
مدينة اأريحا وقرب بلدة اأبو دي�ص، 

�سمال ال�سفة الغربية.
مناطق  يف  ال��ب��دو  غالبية  وي�سكن 
امل�سمى  امل��وق��ع  ال��ق��د���ص، يف  ���س��رق 
الإدارة  وت��ه��دف   ،  E1 اإ�سرائيليا 
هذه  وراء  الإ�سرائيلية من  املدنية 
اإىل  لنقلهم،  املقرتحة  املخططات 
ربط م�ستوطنات القد�ص ال�سرقية 
مب�ستوطنة معالية اأدوميم املقامة 
على اأرا�سي العيزرية، وم�ستوطنات 

البحر امليت.

التحرير  منظمة  تتبع  )حكومية 
اإن  ع��ني،  اأب���و  زي���اد  الفل�سطينية(، 
امل�سروع يهدف اإىل وئد حلم الدولة 
عن  جنوبها  وف�سل  الفل�سطينية، 
و���س��ط��ه��ا ، م��ع��ت��ربا امل�����س��روع ميثل 

حملة تطهر عرقي .
واأو�سح اأبو عني يف حديث �سحفي، 
�سحفي  م�����وؤمت�����ر  ه���ام�������ص  ع���ل���ى 
 26 اهلل،  رام  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  ع��ق��دت��ه 
لت�سليط  اجل��اري،  اأيلول-�سبتمرب 
ال�������س���وء ع��ل��ى اآث������ار امل�������س���روع، اأن 
والرئي�ص  الفل�سطينية  ال��ق��ي��ادة 
حممود عبا�ص �سيطرحان خماطر 
الإ�سرائيلي  ال�ستيطاين  امل�سروع 

يف جمل�ص الأمن.
م���ن ج��ان��ب��ه، اع��ت��رب م��دي��ر مركز 
القانونية،  للم�ساعدات  ال��ق��د���ص 
ع���������س����ام ال���������ع���������اروري، امل���������س����روع 
جماعيا  ت���رح���ي���ال  الإ����س���رائ���ي���ل���ي 
اتفاقية  م��ن   49 ل��ل��م��ادة  خمالفا 
ج��ن��ي��ف، ال��ت��ي ع���دت ذل���ك جرمية 
حرب يعاقب عليها القانون ، داعيا 
�سرعة  اإىل  الفل�سطينية  ال��ق��ي��ادة 
مبا  روم��ا،  معاهدة  اإىل  الن�سمام 
مي��ك��ن��ه��ا م���ن اإق���ام���ة دع�����اوي �سد 
اأم����ام املحكمة  اإ���س��رائ��ي��ل وق��ادت��ه��ا 

اجلنائية الدولية.
املخطط  اأن  ال�������ع�������اروري  وب������ني 
خماطر  ي���ح���م���ل  الإ�����س����رائ����ي����ل����ي 
واجتماعية،  واقت�سادية  �سيا�سية 
نحو  ينتجون  ال��ب��دو  اأن  مو�سحا 
يف  احليوانية  ال���رثوة  م��ن   13%
خم�سة  نحو  وينتجون  فل�سطني، 
احلمراء،  ال��ل��ح��وم  م��ن  ط��ن  اآلف 

و15 األف طن من الألبان.

ت����واج����د ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، ك���ج���زء من 
ال�سفة عن  م�سروع لف�سل جنوب 
ال�سيطرة  اإىل  اإ���س��اف��ة  و���س��ط��ه��ا، 
اأرا�سي  م��ن  ال��دومن��ات  اآلف  على 

الأغوار.
الفل�سطينية  ال�����س��ل��ط��ة  وك����ان����ت 
حذرت يف وقت �سابق من اأي عملية 
امل��ن��ط��ق��ة وع���دت���ه���ا خطا  ب���ن���اء يف 
اجلهالني،  ج��م��ي��ل  وي��ق��ول  اأح��م��ر 
البابا،  ج��ب��ل  م��ن��ط��ق��ة  ���س��ك��ان  م���ن 
اإحدى التجمعات ال�سكانية املهددة 
يهدف  امل�������س���روع  اإن  ب��ال��رتح��ي��ل، 
وال�سيطرة  ال�����س��ك��ان،  تهجر  اإىل 
ل�سالح  ال�����دومن�����ات،  األف  ع��ل��ى 

امل�ستوطنات الإ�سرائيلية.

ال���واق���ع���ة يف  E1، ه���ي  وامل��ن��ط��ق��ة 
ال�����س��ف��ة ال���غ���رب���ي���ة وال����ت����ي ق����ررت 
بناء  الإ�����س����رائ����ي����ل����ي����ة  احل����ك����وم����ة 
امل�ستوطنات فيها، وتبلغ م�ساحتها 
نحو 12 كيلومرتاً مربعاً، وت�سم 
م�����س��ت��وط��ن��ة م���ع���ال���ي���ه اأودوم�����ي�����م 
ي�سكنها  والتي  امل�ستوطنات،  كربى 
األف م�ستوطن؛ حيث   40 حوايل 
اإىل ربط هذه  امل�سروع  يهدف هذا 

امل�ستوطنة بالقد�ص الغربية.
وي��������ه��������دف امل�����������������س��������روع، ح�������س���ب 
على  لال�ستيالء  الفل�سطينيني، 
اأرا�سي  م��ن  متتد  دومن  األ��ف   12
البحر  ح��ت��ى  ال�����س��رق��ي��ة  ال���ق���د����ص 
امل���ي���ت، وت��ف��ري��غ امل��ن��ط��ق��ة م���ن اأي 

حديث  يف  اجل����ه����ال����ني  واأو�������س������ح 
جتمعا   46 اأن  �سحفية  لو�سائل 
يقطنها  بالتهجر،  مهدد  �سكانيا 
نحو 14 األف فل�سطيني يعتمدون 

على تربية الأغنام يف حياتهم .
وم�سى اجلهالني قائال: لقد قرر 
�سيوخ التجمعات ال�سكانية رف�سهم 
للهجرة من م�ساكنهم ، م�سرا اإىل 
اأنهم هجروا من �سحراء النقب يف 
1948، ولن يكرروا الهجرة مرة 

اأخرى.
عملية  اأن  اجل����ه����ال����ني  وي���������رى 
البدو  �ساأنها حتويل  التهجر من 
م���ن جم��ت��م��ع ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى تربية 
م�سدر  بال  �سكان  اإىل  احليوانات، 

•• القاهرة-وام:

رح��ب��ت ج��ام��ع��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ب��اإع��الن��ح��رك��ت��ي فتح 
ق�سايا  جميع  ح��ول  تفاهمات  اإىل  التو�سل  وح��م��ا���ص 
الأربعاء  يومي  اجتماعهما  خ��الل  العالقة  امل�ساحلة 
حممد  رع��اي��ة  حت��ت  ال��ق��اه��رة  يف  املا�سيني  واخلمي�ص 

فريد التهامي رئي�ص املخابرات العامة امل�سرية.
امل�ساعد  ال��ع��ام  الأم���ني  �سبيح  حممد  ال�سفر  واأ���س��اد 
املحتلة  العربية  والأرا����س���ي  فل�سطيني  ق��ط��اع  رئي�ص 
اليوم  لل�سحفيني  ت�سريحات  يف  العربية  باجلامعة 
وحما�ص  فتح  ب��ني  امل�ساحلة  حتقيق  يف  م�سر  بجهود 
والإ�سرائيليني  الفل�سطينيني  بني  املفاو�سات  لإجن��اح 
على  واأث��ن��ى  الداخلية.  باأو�ساعها  م�سر  ان�سغال  رغ��م 
ال�سرب امل�سري واملثابرة امل�سرية حلل ملفات امل�ساحلة 
اإ�سرائيل خالل  العالقة وتثبيت وقف اإطالق النار مع 
لديها  م�سر  اأن  اإىل  م�سرا  املبا�سرة  غ��ر  املفاو�سات 
جت��رب��ة ك��ب��رة وغ��ن��ي��ة وع��دي��د م��ن امل��ق��اب��الت يف هذا 
اخل�سو�ص واآلف من الأفكار تن�سجها ب�سمت و�سرب. 

واأ�ساف اأن م�سر مكلفة من اجلامعة العربية بهذا امللف 
اأن  اإىل  وعلى م�ستوى وزراء اخلارجية والقمم م�سرا 

والحتالل  الفل�سطينيني  الأخ��رة بني  الهدنة  ق�سية 
طرحت على جمل�ص اجلامعة واأيدها بالإجماع وطلب 
. و اعترب  ا�ستكمال دوره���ا يف ه��ذا الجت���اه  م��ن م�سر 
حل  يف  الأ���س��ا���ص  حجر  الوطنية  امل�ساحلة  اأن  �سبيح 
الق�سية الفل�سطينية واإنهاء الحتالل مطالبا باحرتام 
دوره��ا يف  تاأخذ  اأن  لب��د  التي  الوطني  الوفاق  حكومة 
وحث  النتخابات.  اإىل  الدعوة  يتم  اأن  اإىل  غ��زة  قطاع 
على �سرورة واحرتام وقف اإطالق النار من الطرفني 
اإ�سرائيل هي  اأن  ولو   : والإ�سرائيلي وقال  الف�سلطيني 
التي ميكن اأن تخرق التفاق . و دعا اإىل �سرورة رفع 
احل�سار ب�سكل كامل ودائم عن قطاع غزة وا�سفا هذا 
الدويل  القانون  اإط��ار  باأنه ظ��امل وخ��ارج عن  احل�سار 
اأن  ي��ج��وز  اأن���ه ل  اع��ت��داء م�ستمرا. و���س��دد على  ومي��ث��ل 
يحا�سر �سعب باأكمله ب�سبب رغبة قائد متطرف لذلك 
لبد اأن تتجاوب الأطراف الفل�سطينية بالكامل مع ما 
القيادة  واأع��رب عن ثقته يف  به م�سر من جهد.  تقوم 
امل�سرية واأجهزتها ودبلوما�سيتها عرب وزراة اخلارجية 
وقدرتها على تقدمي مبادرات وحلول واقرتاحات واآراء 
اإرادة  اأن تكون هناك  حمل تقدير من اجلميع متمنيا 

فل�سطينية يف هذا الجتاه . 

التي  الأرا�����س����ي  ل��ف��ق��دان��ه��م  رزق، 
يعتمدون عليها لرعي حيواناتهم، 
امل����خ����ط����ط����ات  ت����ن����ف����ي����ذ  ح���������ال  يف 

الإ�سرائيلية.
ال�سفة  يف  ال�����ب�����دو  وي����ت����ع����ر�����ص 
ومنع  ه���دم  عمليات  اإىل  ال��غ��رب��ي��ة 
اجلي�ص  ق��ب��ل  م��ن  م�ساكنهم  ب��ن��اء 
الإ���س��رائ��ي��ل��ي، ب��ح��ج��ة ال��ب��ن��اء دون 
ج  م�سنفة  م��ن��اط��ق  يف  ت��رخ��ي�����ص، 

ح�سب اتفاق اأو�سلو.
وع�������������ادة م�������ا مت�����ن�����ع اإ������س�����رائ�����ي�����ل 
امل�سنفة  املناطق  يف  الفل�سطينيني 
البناء  من  اأو�سلو،  اتفاق  ح�سب  ج 
وال���ت���و����س���ع، ب��ح��ج��ة اأن����ه����ا اأرا��������صٍ 

اإ�سرائيلية.
الثانية  اأو����س���ل���و  ات��ف��اق��ي��ة  ووف�����ق 
الفل�سطينية  ال�سلطة  بني  املوقعة 
واإ�سرائيل عام 1995، مت تق�سيم 
اأ و  3 مناطق  اإىل  ال�سفة الغربية 

ب و ج .
من   18% اأ  امل����ن����اط����ق  ومت����ث����ل 
عليها  وت�سيطر  ال�سفة،  م�ساحة 
اأمنيا  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ة 
فتمثل  امل��ن��اط��ق ب  اأم����ا  واإداري���������اً، 
ال�سفة  م�������س���اح���ة  م�����ن   21%
فل�سطينية  مدنية  لإدارة  وتخ�سع 

واأمنية اإ�سرائيلية.
 61% اأم��ا املناطق ج والتي متثل 
تخ�سع  ال�������س���ف���ة  م�������س���اح���ة  م�����ن 
ل�سيطرة اأمنية واإدارية اإ�سرائيلية، 
ال�سلطات  م���واف���ق���ة  ي�����س��ت��ل��زم  م���ا 
اأو  م�ساريع  اأي  على  الإ�سرائيلية 

اإجراءات فل�سطينية بها.
ق�����ال رئ���ي�������ص هيئة  م����ن ج���ان���ب���ه، 
م���ق���اوم���ة ال����س���ت���ي���ط���ان واجل������دار 

ان حترير ا�سباب احلكم يحتاج اىل الفي �سفحة على 
القل خ�سو�سا وان املحكمة تعهدت بان تكتب ا�سباب 
خا�سة )للحكم( على كل متهم من املتهمن ال11 يف 

الق�سية وهم ع�سرة يف القف�ص واخر غائب .
يظهر  فيديو  �سريط  عر�ص  ان  بعد  القا�سي،  وق��ال 
احلجم ال�سخم لوراق الق�سية، ان ا�سباب احلكم التي 
مل تنته هيئة املحكمة منها تت�سمن ثالثة عنا�سر هي 
عر�ص الوقائع املادية للق�سية وموجز لدفوع الدفاع 

•• القاهرة-وكاالت:

ح��ال��ة م���ن ال��غ�����س��ب ت�����س��ود الأو�����س����اط ال��ق�����س��ائ��ي��ة يف 
الق�ساة  ا���س��ت��ه��داف  ع��م��ل��ي��ات  ت�����س��اع��د  ب�سبب  م�����س��ر 
على  الع��ت��داء  اأو  ال�سيارات  ح��رق  اأو  بالغتيال  �سواء 
املواكب اأو الت�سهر بهم عرب �سفحات مواقع التوا�سل 
الجتماعي، والتي كان اآخرها اغتيال جنل اأحد كبار 
امل�ست�سارين الذين ينظرون واحدة من حماكمات قادة 

جماعة الإخوان الإرهابية.
وي��ت��ع��ر���ص ال��ق�����س��اة م��ن��ذ الإط����اح����ة ب��ح��ك��م جماعة 
الإخوان الإرهابية يف ثورة 30 يونيو اإىل اأ�سواأ موجة 
م��ن ال���س��ت��ه��داف يف ال��ت��اري��خ امل�����س��ري احل��دي��ث حيث 
تر�سد بع�ص التقارير احلقوقية اأكرث من مئة حالة 
نادي  رئي�ص  م��ن��زل  تفجر  حم��اول��ة  منها  ا�ستهداف 
طنطا،  مبدينة  ال��زن��د  اح��م��د  امل�ست�سار  م�سر  ق�ساة 
التفتي�ص  ل�سوؤون  العدل  وزي��ر  م�ساعد  �سيارة  وح��رق 
الق�سائي وع�سو اللجنة العليا لالنتخابات الربملانية، 
وحرق منزل رئي�ص نادي ق�ساة الفيوم مرتني، ف�سال 
من  ع��ددا  ا�ستهدفت  التي  واحلرائق  التفجرات  عن 
و�سمال اجليزة  املن�سورة  ا�ستئناف  املحاكم مثل  مقار 
وم�سر  ال��ب��الد  ج��ن��وب  املنيا  مبحافظة  م��وا���ص  ودي���ر 

اجلديدة بالقاهرة.

ويطالب نادي الق�ساة بتوفر �سالح �سخ�سي للق�ساة 
الدولة  يف  ر�سمية  جهات  مع  بالتفاق  منا�سب  ب�سعر 
اآلف  ع�����س��رة  م��ن  ال�����س��الح  قطعة  �سعر  ق��ف��ز  اأن  ب��ع��د 
نادي  لرئي�ص  ت�سريحات  ح�سب  جنيه،  األ��ف   40 اإىل 
ت�سديد  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��زن��د،  احمد  امل�ست�سار  الق�ساة 
بالبوابات  وت��زوي��ده��ا  للمحاكم  اخلا�سة  احل��را���س��ات 

الإلكرتونية وكامرات املراقبة.
من جهة اأخرى، قررت حمكمة جنايات القاهرة تاأجيل 
النطق باحلكم على الرئي�ص ال�سبق ح�سني مبارك يف 
ت�سرين   29 اىل  املتظاهرين  قتل  يف  التواطوؤ  ق�سية 

الثاين-نوفمرب املقبل.
واو�����س����ح رئ��ي�����ص امل��ح��ك��م��ة ال��ق��ا���س��ي حم���م���ود كامل 
الر�سيدي ان املحكمة مل تنته من كتابة ا�سباب احلكم 
 160 التي يحتوي ملفها، وفقا له، على  يف الق�سية 
طوال  طويلة  ل�ساعات  عملت  انها  رغ��م  �سفحة  ال��ف 
الفرتة ال�سابقة لذلك قررت مد اجل النطق باحلكم 

.
الناحية  م��ن  القا�سي  ال��ت��زام  م��ن �سمن  ان��ه  واو���س��ح 
به  النطق  قبل  احل��ك��م  ا���س��ب��اب  ي��ح��رر  ان  املو�سوعية 
م�سرا اىل انه ب�سكل �سخ�سي اعتاد ان يودع ا�سباب اي 

حكم ي�سدره �سباح يوم النطق به.
واأكد، يف معر�ص �سرحه ل�سباب تاأجيل النطق باحلكم، 

عن املتهمني وا�ستبيان مكنون ما ا�ستقر .
ال�ساد�سة  ي��ب��ل��غ  ال�����ذي  ال����س���ب���ق  ال��رئ��ي�����ص  وي���ح���اك���م 
حبيب  داخليته  وزي��ر  مع  الق�سية  هذه  يف  والثمانني 

العاديل و�ستة من كبار م�سوؤويل الخر.
وقد �سبق ان حكم عليه بال�سجن مدى احلياة يف هذه 
حمكمة  ل��ك��ن   2012 ح��زي��ران-ي��ون��ي��و  يف  الق�سية 
امام  حماكمته  واع����ادة  احل��ك��م  ال��غ��اء  ق���ررت  النق�ص 

دائرة جديدة.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2011/8/4   املودعة حتت رقم  160763 
رقم وبلد الولوية  تاريخ اإيداع الأولوية

 با�سم دي ويت بي. يف. 
وعنوانه  جر�ستديجك 17 ، 5704 اآر جي هيلموند ، هولندا .

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
م�سابك   ، تثليم  م�سامر   ، نحا�سية  م�سامر   ، فولذية  م�سامر   ، م�سامر   ، املعدن  من  �سلكية  م�سامر   
معدنية ، اأ�سالك ، �سبكات م�سنوعة من الأ�سالك ومنتجات م�سنوعة من الأ�سالك ) غر واردة يف الفئات 

الأخرى (
 الواقعة بالفئة : 6 

و�سف العالمة : العبارة Don Quichotte  باحلروف الالتينية ويف العلى ر�سم حل�سان عليه فار�ص 
يحمل رحماً ويف الأ�سفل خط عري�ص بطريقة مميزة .

 ال�س��رتاطات          :   
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  �سبتمرب 2014 العدد 11218

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2013/9/15   املودعة حتت رقم  197979 
رقم وبلد الولوية  1300743  اإم    هنغاريا تاريخ اإيداع الأولوية  2013/3/19

 با�سم �سايتيك انرتنا�سيونال ا�ص. ايه. اآر. ال. 
وعنوانه  2 ، افنيو ت�سارلز دي جاول ، اإل – 1653 لوك�سمبورج ، لوك�سمبورج

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
معدة  حمية  وم���واد  اأغ��ذي��ة  ؛  طبية  ل��غ��اي��ات  �سحية  م�ستح�سرات  ؛  وبيطرية  �سيدلنية  م�ستح�سرات 
لال�ستعمال الطبي اأو البيطري ؛ اأغذية للر�سع والأطفال ؛ مكمالت غذائية لالإن�سان واحليوان ؛ ل�سقات ؛ 
مواد �سماد ؛ مواد ح�سو الأ�سنان و�سمع طب الأ�سنان؛ مطهرات، م�ستح�سرات لإبادة احل�سرات واحليوانات 
ال�سارة ؛ مبيدات فطريات ومبيدات اأع�ساب ) جميع �سلع هذه الفئة تقع �سمن القائمة الأبجدية  لت�سنيف 
اإ�سافات غذائية وم�ستح�سرات فيتامينات معدة لال�ستهالك   ، ني�ص( ؛ ومكمالت غذائية ومكمالت طعام 
الب�سري؛ مكمالت غذائية  حتتوي على بروتني و/اأو الكرياتني و/ اأو الكرنيتني و/اأو الأحما�ص الأمينية 
النق�ص يف  اأمرا�ص  ، مبيدات احل�سرات لعالج  ال�سارة  اإب��ادة احل�سرات واحليوانات  ما عدا م�ستح�سرات  ؛ 

النباتات ، مبيدات الفطريات ، مبيدات الديدان اخليطية )الطفيلية( ، مبيدات الأع�ساب .
الواقعة بالفئة : 5

و�سف العالمة : الكلمة SCITEC  كتبت باحلروف الالتينية.
ال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  �سبتمرب 2014 العدد 11218

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/5/27   املودعة حتت رقم  174361 
رقم وبلد الولوية  تاريخ اإيداع الأولوية

 با�سم �سيكور هولدينجز اإنك . 
املتحدة  ال��ولي��ات   ، اإل 33316  اإف    ، ل��ودرداي��ل  ف��ورت   ،13038 بريد  ، �سندوق  دراي��ف  اإيلر  وعنوانه 2200 

الأمريكية .
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأ�سطول  وخ��دم��ات  ال�سفن  ج��ر  خ��دم��ات  ؛  للمحطات   و  للميناء  دع��م  خ��دم��ات  ؛  البحري  والنقل  ال�سحن 
ال�سفن.

 الواقعة بالفئة : 39 
 و�سف العالمة :  الكلمة  SEACOR  كتبت باحلروف الالتينية . 

 ال�س��رتاطات :   
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  �سبتمرب 2014 العدد 11218

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2013/9/22   املودعة حتت رقم  198356 
رقم وبلد الولوية  134002847 فرن�سا   تاريخ اإيداع الأولوية  2013/5/3

 با�سم كينزو 
 وعنوانه  18 ، رو فيفيني ، 75002  باري�ص ، فرن�سا 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
؛  ال�سخ�سي  زي��وت عطرية لال�ستخدام  ؛  الزينة ؛ منتجات جتميلية  الكلونيا وم��اء  ؛ ماء  �سابون ؛ عطور 
الروائح   مزيالت  ؛  واجل�سم  للوجه  التجميلية  لالإ�ستخدامات  وم�ستحلبات  وكرميات   ) لو�سن   ( غ�سولت 
الكريهة لال�ستخدامات ال�سخ�سية ؛ هالم )جل ( الإ�ستحمام بالد�ص ؛ غ�سولت   ) لو�سن( ملا قبل احلالقة 

و ملا بعد احلالقة ؛ كرميات و جل )هالم( ورغوة لأغرا�ص احلالقة.  
الواقعة بالفئة : 3

و�سف العالمة : العبارة KENZOHOMME NIGHT كتبت باحلروف الالتينية حيث كتبت 
كلمة KENZO بخط عري�ص باللون الأبي�ص والكلمتني  HOMME و NIGHT باللون الأ�سفر 

وجميعها على خلفية م�ستطيلة ال�سكل باللون الأ�سود بطريقة مميزة .
ال�س��رتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  �سبتمرب 2014 العدد 11218

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/4/17   املودعة حتت رقم  172136 
رقم وبلد الولوية  تاريخ اإيداع الأولوية

 با�سم      �سيفورا 
وعنوانه  65  اأفينيو ايدوارد فايالنت  ، 92100 بولوجن بيالنكورت ، فرن�سا  

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
وم�ستح�سرات  والعطور  التجميل  مل��واد  بالتجزئة  البيع  لإغ��را���ص  الإت�سالت  و�سائل  يف  الب�سائع  عر�ص   
وم�ستح�سرات  واجل�سم  بالوجه  بالعناية  اخلا�سة  التجميل  وم�ستح�سرات  املكياج  وم�ستح�سرات  التجميل 
العناية بال�سعر وامل�ستح�سرات التجميلية ، عر�ص الب�سائع ؛ خدمات جتميع ت�سكيلة من ال�سلع ل�سالح الغر 
وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سراءها عند احلاجة ؛ ترويج البيع لالآخرين والإع��الن فيما 
يتعلق برتويج وبيع م�ستح�سرات التجميل والعطور ومواد التجميل ؛ تنظيم املعار�ص لالغرا�ص التجارية 

والإعالنية .
 الواقعة بالفئة : 35 

 و�سف العالمة : الكلمة SEPHORA  كتبت باحلروف الالتينية . 
 ال�س��رتاطات :   

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  �سبتمرب 2014 العدد 11218

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/2/15   املودعة حتت رقم 169326 
رقم وبلد الولوية   تاريخ اإيداع الأولوية

 با�سم �سويفت براند�ص كومباين . 
وعنوانه  1770 برومنتوري �سركل ، جريلي ، كولورادو 80634 ،  الوليات املتحدة الأمريكية .

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
 حلم بقر وحلم حمل طازج و/اأو جممد و/اأو مفروم و/اأو م�سبق الطبخ و/اأو متبل و/اأو منقع و/اأو حمفوظ 
و/اأو معالج ؛ قطع اللحم واأع�ساء اللحم و�سقط )الأع�ساء الداخلية والأح�ساء( البقر واحلمل وال�سجق ؛ 

خال�سات اللحم ؛ زيوت ودهون حيوانية للطعام .
 الواقعة بالفئة : 29 

 و�سف العالمة : الكلمة  SWIFT  كتبت باحلروف الالتينية . 
ال�س��رتاطات :  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  �سبتمرب 2014 العدد 11218

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2013/9/15   املودعة حتت رقم  197980 
رقم وبلد الولوية  1300743  اإم    هنغاريا   تاريخ اإيداع الأولوية  2013/3/19

 با�سم �سايتيك انرتنا�سيونال ا�ص. ايه. اآر. ال. 
وعنوانه  2 ، افنيو ت�سارلز دي جاول ، اإل – 1653 لوك�سمبورج ، لوك�سمبورج

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
الأبجدي لت�سنيف  اإدراجها ح�سب الرتتيب  التي مت  ال�سلع  الراأ�ص ) حميع  ، غطاء  القدم  ، لبا�ص  املالب�ص 

ني�ص تقع يف هذه الفئة . (
الواقعة بالفئة : 25

و�سف العالمة : الكلمة SCITEC  كتبت باحلروف الالتينية.
ال�س��رتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  �سبتمرب 2014 العدد 11218

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/25   املودعة حتت رقم  177085 
 رقم وبلد الولوية  تاريخ اإيداع الأولوية   

 با�سم ذافي�س�سوب كو .، ليميتد . 
 وعنوانه  92 ، �سنميونو 2 – جا ، جوجننو – جو ، �سيوؤول ، جمهورية كوريا . 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
 خدمات حمالت البيع بالتجزئة مل�ستح�سرات التجميل و �سامبو ال�سعر و�سابون الزينة ومنظفات اجل�سم 
ومعاجني الأ�سنان ؛ خدمات حمالت البيع باجلملة مل�ستح�سرات التجميل و�سامبو ال�سعر و�سابون الزينة 

ومنظفات اجل�سم ومعاجني الأ�سنان .
 الواقعة بالفئة : 35 

 و�سف العالمة : العبارة  STUDIO 20 كتبت باحلروف الالتينية . 
 ال�س��رتاطات :   

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  �سبتمرب 2014 العدد 11218

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2013/9/15   املودعة حتت رقم  197974 
رقم وبلد الولوية  1300704اإم     هنغاريا   تاريخ اإيداع الأولوية  2013/3/14

 با�سم �سايتيك انرتنا�سيونال ا�ص. ايه. اآر. ال. 
وعنوانه  2 ، افنيو ت�سارلز دي جاول ، اإل – 1653 لوك�سمبورج ، لوك�سمبورج

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
م�ستح�سرات �سيدلنية وبيطرية ؛ م�ستح�سرات �سحية لغايات طبية ؛ اأغذية ومواد حمية معدة لال�ستعمال 
الطبي اأو البيطري ؛ اأغذية للر�سع والأطفال ؛ مكمالت غذائية لالإن�سان واحليوان ؛ ل�سقات ؛ مواد �سماد 
؛ مواد ح�سو الأ�سنان و�سمع طب الأ�سنان ؛ مطهرات ، م�ستح�سرات لإبادة احل�سرات واحليوانات ال�سارة ؛ 
مبيدات فطريات ومبيدات اأع�ساب ) جميع �سلع هذه الفئة تقع �سمن القائمة الأبجدية لت�سنيف ني�ص( ؛ 
ومكمالت غذائية ومكمالت طعام ، اإ�سافات غذائية وم�ستح�سرات فيتامينات معدة لال�ستهالك الب�سري ؛ 

مكمالت غذائية حتتوي على بروتني و/اأو الكرياتني و/ اأو الكرنيتني و/اأو الأحما�ص الأمينية.
الواقعة بالفئة : 5

و�سف العالمة : العبارة MUSCLE  ARMY  كتبت باحلروف الالتينية.
ال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  �سبتمرب 2014 العدد 11218

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/5/7   املودعة حتت رقم  173249 
رقم وبلد الولوية  تاريخ اإيداع الأولوية

 با�سم �سورمارتيك ا�ص. ايه. 
 وعنوانه  رو جوزيف نيتزير ، 5 6700 اآرلون ، بلجيكا  

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
وامل�ستح�سرات  الدقيق  ؛  الإ�سطناعي  وال��ن  وال�ساغو  والتابيوكا  والأرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  ال��ن   
اخلمرة   ، الأ�سود  والع�سل  النحل  ع�سل  ؛  واملثلجات  واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة 

وم�سحوق اخلبيز ؛ امللح واخلردل ؛ اخلل ، )ال�سل�سة( البهارات ؛  والتوابل ؛ الثلج .
 الواقعة بالفئة : 30 

و�سف العالمة : الكلمة Kinder   باحلروف الالتينية  وقد كتب حرف k  باللون الأ�سود وبقية احلروف 
باللون الأحمر على �سخ�سية كرتونية �ساحكة بي�سوية ال�سكل ن�سفها الأعلى اأبي�ص ون�سفها الأ�سفل اأحمر 
الأ�سود  ب��الل��وان  والكل  لالأعلى  اأ�سابعها  واح��د  اليمنى  يدها  رافعة  اأبي�ص  وح��ذاء  حمراء  قبعة  وت��رت��دي 

والربتقايل الغامق والبيج والأبي�ص والوردي والرمادي .
 ال�س��رتاطات          :   

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  �سبتمرب 2014 العدد 11218

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/3/4   املودعة حتت رقم  170068 
 رقم وبلد الولوية  3855773  فرن�سا  تاريخ اإيداع الأولوية  2011/9/1 

 با�سم      جويرلين ا�ص ايه 
وعنوانه    68 ، افينيو دي�ص �سامب�ص اإلي�سي�ص ، 75008  باري�ص � فرن�سا

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
منتجات العطور ؛ ماء الزينه ؛ منتجات جتميل حتديداً منتجات العناية بالوجه واجل�سم ، زيوت عطرية 

، معجون اأ�سنان . 
 الواقعة بالفئة : 3 

و�سف العالمة : الكلمة Guerlain  كتبت باحلروف الالتينية يف اأ�سفل م�ستطيل عمودي حمدد باللون 
  SHANGHAI الزهري وفوق الكلمة ر�سم تخطيطي عمودي للرقم )05( وبجهة اليمني من العلى كلمة

كتبت ب�سكل عمودي باحلروف الالتينيه مع حروف �سينية باللون الأ�سود بطريقة مميزة  .
ال�س��رتاطات : عدم املطالبة بحق ح�سري عند اإ�ستخدام الكمة )SHANGHAI ( مبعزل عن العالمة 

لإعتبارها اإ�سم موقع جغرايف  .
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  �سبتمرب 2014 العدد 11218

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2013/9/15   املودعة حتت رقم  197982 
رقم وبلد الولوية  1300743  اإم    هنغاريا   تاريخ اإيداع الأولوية  2013/3/19

 با�سم �سايتيك انرتنا�سيونال ا�ص. ايه. اآر. ال. 
وعنوانه 2 ، افنيو ت�سارلز دي جاول ، اإل – 1653 لوك�سمبورج ، لوك�سمبورج

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
وجمففة  حمفوظة  وف��واك��ه  خ�سار  ؛  اللحوم  خال�سات  ؛  وال�سيد  ال��دواج��ن  وحل���وم  والأ���س��م��اك  اللحوم 
ومطبوخة ؛ هالم )جيلي( ومربى وفواكه مطبوخة بال�سكر؛ البي�ص واحلليب ومنتجات احلليب ؛ الزيوت 
والدهون املعدة لالأكل ؛ )جميع �سلع هذه الفئة تقع �سمن القائمة الأبجدية لت�سنيف ني�ص( : واحلليب 
ومنتجات احلليب ؛ وبخا�سة لن خمي�ص ومنتجات احلليب الأخرى ؛ لي�سيثني ال�سويا ؛ زيت بذور الكتان 

؛ ب�سائع حتتوي على الربوتني و/اأو الكرياتني و/اأو الكرنيتني و/اأو الأحما�ص الأمينية.
الواقعة بالفئة : 29

و�سف العالمة : الكلمة SCITEC  كتبت باحلروف الالتينية.
ال�س��رتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  �سبتمرب 2014 العدد 11218

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/19   املودعة حتت رقم  176875 
تاريخ اإيداع الأولوية رقم وبلد الولوية 

 با�سم �سيكور هولدينجز اإنك . 
املتحدة  ال��ولي��ات   ، اإل 33316  اإف    ، ل��ودرداي��ل  ف��ورت  ، �سندوق بريد 13038،   دراي��ف  اإيلر  وعنوانه 2200 

الأمريكية .
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اإدارة الأعمال والإدارة اللوج�ستية وخدمات الإ�ست�سارة يف جمال عمليات ال�سفن واملراكب البحرية والإدارة 
وال�سحن والنقل والتخزين بامل�ستودعات املتعلقة بها .

 الواقعة بالفئة : 35 
و�سف العالمة : الكلمة  SEACOR  كتبت باحلروف الالتينية وعلى ي�سارها ر�سم �سكل كروي يقطعة 

خط مموج بطريقة مميزة  .
 ال�س��رتاطات :   

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  �سبتمرب 2014 العدد 11218

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2013/9/15   املودعة حتت رقم 197975 
رقم وبلد الولوية  1300704اإم     هنغاريا    تاريخ اإيداع الأولوية  2013/3/14

 با�سم �سايتيك انرتنا�سيونال ا�ص. ايه. اآر. ال. 
وعنوانه  2 ، افنيو ت�سارلز دي جاول ، اإل – 1653 لوك�سمبورج ، لوك�سمبورج

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
لت�سنيف  الأبجدي  الرتتيب  اإدراجها ح�سب  التي مت  ال�سلع  الراأ�ص )جميع  ، غطاء  القدم  لبا�ص   ، املالب�ص 

ني�ص تقع يف هذه الفئة . (
الواقعة بالفئة : 25

و�سف العالمة : العبارة MUSCLE  ARMY  كتبت باحلروف الالتينية.
ال�س��رتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  �سبتمرب 2014 العدد 11218

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/5/14   املودعة حتت رقم  173640 
تاريخ اإيداع الأولوية  2011/11/14 رقم وبلد الولوية  010414068 املجموعة الأوروبية  

 با�سم ملتي اأك�س�ص ليميتد . 
وعنوانه  بامل غروف هاو�ص ، �سندوق بريد 438 ،  رود تاون ، تورتول ، جزر العذراء الربيطانية .

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اأدوية واأع�ساب �سينية ؛ م�ستح�سرات �سيدلية وبيطرية ، م�ستح�سرات �سحية لغايات طبية ، مواد حمية 
معدة لال�ستعمال الطبي ، واأغذية للر�سع والأطفال ؛ ل�سقات ومواد �سماد ؛ مواد ح�سو الأ�سنان ، و�سمع طب 
الأ�سنان ؛ مطهرات ، م�ستح�سرات لإبادة الهوام واحل�سرات ال�سارة ، مبيدات فطريات ومبيدات الأع�ساب 

ال�سارة .
 الواقعة بالفئة : 5 

و�سف العالمة : عبارة عن �سكل م�ستطيل يتاألف من ترتيب خطوط عر�سية خمتلفة الأحجام بالألوان 
باللون  ال�سينية  باللغة  كلمات  كتابة  والأ�سود مع   ) �سي   186 )بانتون  والأحمر   ) �سي   490 بانتون   ( البني 

ال�سفر )بانتون 108 �سي ( بطريقة مميزة .
 ال�س��رتاطات :   

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  �سبتمرب 2014 العدد 11218

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/6/19   املودعة حتت رقم  175381 
رقم وبلد الولوية   تاريخ اإيداع الأولوية

 با�سم بيدفي�ست  ا�سرتاليا ليميتد . 
 وعنوانه  ليفيل 1   35-31 بانك �سرتيت برمونت اإن اإ�ص دبليو 2009 ، اإ�سرتاليا . 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
 اللحوم ومنتجات اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد ؛ خال�سات اللحم وفواكة وخ�سراوات جمففة 
ومطهوة ؛ هالم )جلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر وبي�ص وحليب ومنتجات احلليب ؛ زيوت ودهون 

معدة لالأكل . 
 الواقعة بالفئة : 29 

و�سف العالمة : العبارة EMERALD VALLEY  كتبت باحلروف الالتينية داخل اإطار م�ستطيل 
ال�سكل على خط رفيع وحتتها ر�سم حل�سائ�ص وجميعها بالألوان الأبي�ص والأ�سود ، وحتتها نف�ص العالمة 

مكررة داخل نف�ص الإطار مع ر�سم حل�سائ�ص باللون الأخ�سر الغامق بطريقة مميزة .
ال�س��رتاطات :  عدم املطالبة بحق ح�سري عند اإ�ستخدام الكمة )EMERALD( مبعزل عن العالمة 

لعتبارها كلمة �سائعة ال�ستخدام يف الفئة .
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  �سبتمرب 2014 العدد 11218

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2013/9/15   املودعة حتت رقم  197983 
رقم وبلد الولوية  1300743  اإم    هنغاريا    تاريخ اإيداع الأولوية  2013/3/19

 با�سم �سايتيك انرتنا�سيونال ا�ص. ايه. اآر. ال. 
وعنوانه  2 ، افنيو ت�سارلز دي جاول ، اإل – 1653 لوك�سمبورج ، لوك�سمبورج

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
البرة )�سراب ال�سعر( ؛ املياه املعدنية والغازية وغرها من امل�سروبات الغر كحولية ؛ م�سروبات م�ستخل�سة 
من الفواكه وع�سائر الفواكه ؛ �سراب وم�ستح�سرات اأخرى لتح�سر امل�سروبات ؛ )جميع �سلع هذه الفئة 

تقع �سمن القائمة الأبجدية لت�سنيف ني�ص( ؛ وم�سروبات حتتوي على الربوتني و/اأو الكرنيتني .
 الواقعة بالفئة : 32 

 و�سف العالمة : الكلمة SCITEC  كتبت باحلروف الالتينية. 
ال�س��رتاطات :  

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  �سبتمرب 2014 العدد 11218

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/7/19   املودعة حتت رقم  176876 
رقم وبلد الولوية  تاريخ اإيداع الأولوية

 با�سم �سيكور هولدينجز اإنك . 
املتحدة  ال��ولي��ات   ، اإل 33316  اإف    ، ل��ودرداي��ل  ف��ورت  ، �سندوق بريد 13038،  دراي��ف  اإيلر  وعنوانه  2200 

الأمريكية .
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأ�سطول  وخ��دم��ات  ال�سفن  ج��ر  خ��دم��ات  ؛  للمحطات   و  للميناء  دع��م  خ��دم��ات  ؛  البحري  والنقل  ال�سحن 
ال�سفن.

 الواقعة بالفئة : 39 
و�سف العالمة : الكلمة  SEACOR  كتبت باحلروف الالتينية وعلى ي�سارها ر�سم �سكل كروي يقطعة 

خط مموج بطريقة مميزة  .
 ال�س��رتاطات          :   

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  �سبتمرب 2014 العدد 11218

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2013/9/15   املودعة حتت رقم  197976 
رقم وبلد الولوية  1300704اإم     هنغاريا   تاريخ اإيداع الأولوية  2013/3/14

 با�سم �سايتيك انرتنا�سيونال ا�ص. ايه. اآر. ال. 
وعنوانه  2 ، افنيو ت�سارلز دي جاول ، اإل – 1653 لوك�سمبورج ، لوك�سمبورج

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
وجمففة  حمفوظة  وف��واك��ه  خ�سار  ؛  اللحوم  خال�سات  ؛  وال�سيد  ال��دواج��ن  وحل���وم  والأ���س��م��اك  اللحوم 
ومطبوخة ؛ هالم )جيلي( ومربى وفواكه مطبوخة بال�سكر؛ البي�ص واحلليب ومنتجات احلليب ؛ الزيوت 
ني�ص(: واحلليب  لت�سنيف  الأبجدية  القائمة  تقع �سمن  الفئة  �سلع هذه  ؛ )جميع  املعدة لالأكل  والدهون 
ومنتجات احلليب ؛ لن خمي�ص ومنتجات احلليب الأخرى ؛ لي�سيثني ال�سويا ؛ زيت بذور الكتان ؛ ب�سائع 

حتتوي على الربوتني و/اأو الكرياتني و/اأو الكرنيتني و/اأو الأحما�ص الأمينية.
الواقعة بالفئة : 29

و�سف العالمة :العبارة MUSCLE  ARMY  كتبت باحلروف الالتينية.
ال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  �سبتمرب 2014 العدد 11218

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2012/5/27   املودعة حتت رقم  174359 
رقم وبلد الولوية  تاريخ اإيداع الأولوية

 با�سم �سيكور هولدينجز اإنك .  
املتحدة  ال��ولي��ات   ، اإل 33316  اإف    ، ل��ودرداي��ل  ف��ورت  ، �سندوق بريد 13038،  دراي��ف  اإيلر  وعنوانه  2200 

الأمريكية .
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اإدارة الأعمال والإدارة اللوج�ستية وخدمات الإ�ست�سارة يف جمال عمليات ال�سفن واملراكب البحرية والإدارة 
وال�سحن والنقل والتخزين بامل�ستودعات املتعلقة بها.

 الواقعة بالفئة : 35 
 و�سف العالمة : الكلمة  SEACOR  كتبت باحلروف الالتينية . 

ال�س��رتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  28  �سبتمرب 2014 العدد 11218
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•• هونغ كونغ-اأ ف ب:

ع��م��د اك���رث م��ن م��ئ��ة متظاهر ع��ل��ى ك�سر الب����واب يف 
مقر احلكومة بهونغ كونغ خالل جتمع طالبي �سد 
قرار بكني احلد من مدى القرتاع ال�سعبي ول يزال 

حواىل 50 منهم داخل املقر ال�سبت.
�ستة  ان  ال�سبت  ن�سر  بيان  يف  املحلية  ال�سرطة  وقالت 
اعتقلوا  و29   16 ب��ني  اع��م��اره��م  ت���رتاوح  ا�سخا�ص 
خ����الل ه����ذه احل������وادث ال���ت���ي ت��ع��ر���ص ف��ي��ه��ا �سرطي 

لالعتداء.
ال��ت��ل��ف��زة ����س���ورا لع���ت���ق���ال الزعيم  وب���ث���ت حم���ط���ات 

الغاز  ال�سرطة  وا�ستعملت  وون���غ.  جو�سوا  الطالبي 
حموا  ال��ذي��ن  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  لتفريق  ل��ل��دم��وع  امل�سيل 
�سهود  وق���ال  ون���ظ���ارات  وك��م��ام��ات  مب��ظ��الت  انف�سهم 
املجمع  اىل  دخ��ل��وا  متظاهرا   150 ح���واىل  ان  ع��ي��ان 
احلكومي بعد ان ت�سلق بع�سهم ت�سوينة املبنى بينما 
ردد اخرون افتحوا البواب وبقي حواىل 50 متظاهرا 
داخل املجمع احلكومي �سباح ال�سبت تطوقهم �سرطة 
�سخ�ص  ال��ف  جمموعه  م��ا  و���س��ارك  ال�سغب  مكافحة 
قد  املتظاهرين  ع��دد  وك��ان  ال�سبت.  ليل  املظاهرة  يف 
تخطى قبل ذلك اللفني عندما ان�سم طالب املدار�ص 

اىل طالب اجلامعات.

•• كييف-اأ ف ب:

التو�سل  فر�ص  ب�سان  ال�سبت  ال�سكوك  اوكرانيا  اث��ارت 
حني  يف  مو�سكو  م��ع  ال��غ��از  ب�����س��ان  ل��ن��زاع��ه��ا  ت�سوية  اىل 
يبدو ان هناك التزام بالهدنة ب�سكل عام يف �سرق البالد 
املوالني  النف�ساليني  مع  اتفاق  توقيع  من  ا�سبوع  بعد 
ل��رو���س��ي��ا. ف��غ��داة اع���الن الحت����اد الوروب�����ي ع��ن بداية 
الرو�ص  بني  برلني  يف  جرت  التي  املفاو�سات  اثر  اتفاق 
والوكرانيني والوروبيني لعادة تزويد اوكرانيا بالغاز 
ا�سار رئي�ص جمموعة نفتوغاز الوكرانية العامة اىل ان 
اخلالف مع مو�سكو مل يحل بعد. وقال اندري كولوليف 
قرار  اي  اتخاذ  يتم  مل  في�سبوك  موقع  على  ح�سابه  يف 
املفو�ص  وك��ان  ن�����ص.   اي  على  التوقيع  يتم  ومل  نهائي 
اعالنه  ل��دى  او�سح  اوتينغر  غونرت  للطاقة  الوروب���ي 
احلكومتني  على  زال  م��ا  متهيدي  ات��ف��اق  ع��ن  اجلمعة 
نهاية  قبل  دولر  3،1 مليارات  دفع  انه مقابل  اق��راره، 
الرو�سي غازبروم بتقدمي خم�سة  العمالق  العام يتعهد 
اوكرانيا  الغاز اىل  الق��ل من  مليارات مرت مكعب على 
لتمكينها من عبور ا�سهر ال�ستاء. ال ان كييف �سرعان ما 
تن�سلت من هذا العالن وقال وزير الطاقة الوكراين 
يوري برودان لفران�ص بر�ص هناك اقرتاح من املفو�سية 

الوروبية لكن حتى الن مل نتو�سل اىل ت�سوية مقبولة 
من اجلميع . ويبدو ان كييف ومو�سكو يخو�سان اختبار 
ق��وة ج��دي��دا ح��ول م��راح��ل الت��ف��اق حيث اعلن اجلانب 
اذا تعهدت غازبروم  انه لن ي�سدد الدين ال  الوك��راين 
كييف  ان  مو�سكو  وت��رى  ال�ستاء  خ��الل  بالغاز  بتزويده 
متاخرات  م��ن  دولر  م��ل��ي��ارات   5،3 مبلغ  ل��ه��ا  م��دي��ن��ة 
حزيران-يونيو  يف  ب��ال��غ��او  ت��زوي��ده��ا  واوق��ف��ت  ال�����س��داد 
يف  ق�سائي  حتكيم  هيئة  على  ال��ن��زاع  وع��ر���ص  امل��ا���س��ي. 
املقبل.  ال��ع��ام  قبل  ي�سدر  ل��ن  احلكم  ان  ال  �ستوكهومل 
ار�سيني يات�سينيوك ان  ال��وزراء الوك��راين  واك��د رئي�ص 
املفاو�سات.  نتيجة  كانت  اي��ا  دع��واه��ا  ت�سحب  لن  كييف 
الرو�سي  الطاقة  وزير  لوح  برلني  بدء مفاو�سات  وقبل 
بالتهديد بقطع الغاز عن اوروبا اذا ما ا�ستمرت الدول 
الوروب���ي���ة يف ب��ي��ع ك��ي��ي��ف ال��غ��از امل�����س��ت��ورد م��ن رو�سيا. 
وت�ستورد دول الحتاد الوروبي نحو ثلث احتياجاتها من 
الغاز من رو�سيا. ومتر ن�سف هذه الكمية عرب اوكرانيا 
الهدنة  فان  الغاز  ي�سود ملف  ال��ذي  الريبة  ورغ��م مناخ 
تلقى على ما يبدو التزاما �سامال يف �سرق اوكرانيا بعد 
كييف  ب��ني  مين�سك  يف  ات��ف��اق  اىل  التو�سل  م��ن  ا�سبوع 
نار  اط���الق  وق��ف  على  ملو�سكو  امل��وال��ني  والنف�ساليني 

حتت ا�سراف منظمة المن والتعاون يف اوروبا. •• مونتيفيديو-اأ ف ب:

حاول ح�سني الفليج العلي )22 �سنة( النازح من �سوريا ب�سبب 
احلرب، يف البداية موا�سلة درا�سته يف لبنان قبل ان ينتهي به 
المر يف الوروغواي على غرار املئات من مواطنيه الالجئني 
اىل امركا الالتينية خالل ال�سنوات الخرة وتفيد املفو�سية 
ثالثة  من  اك��رث  تهجر  عن  املتحدة  ل��المم  لالجئني  العليا 

ماليني �سوري منذ اندلع احلرب الهلية يف 2011.
وا�ستقر معظمهم يف البلدان املجاورة يف ال�سرق الو�سط لكن 
حواىل 1300 منهم جلاأوا ر�سميا اىل امركا الالتينية رغم 

البعد وعائق اللغة، وفق املفو�سية.
يجعل  ما  اخلا�ص  ح�سابهم  على  اي�سا  منهم  الكثر  وهاجر 

اح�ساءهم اكرث �سعوبة.
يف  لالجئني  العليا  املفو�سية  م�سوؤولة  كوندي  ليا  اآن��ا  وقالت 

نالحظ  الالتينية  ام��رك��ا  يف  ان  ب��ر���ص  لفران�ص  الرج��ن��ت��ني 
تقاليد جلوء طويلة تعود اىل كون اللف من �سكان امركا 
الن�سف  خالل  بالدهم  من  ترحيلهم  مت  او  نزحوا  الالتينية 
وانظمة  م�سلحة  نزاعات  ب�سبب  الع�سرين  القرن  من  الثاين 

دكتاتورية ع�سكرية.
وه��ن��اك ا���س��ال ج��ال��ي��ات ك��ب��رة م��ن ال�����س��وري��ني يف الربازيل 

والرجنتني وت�سيلي.
مكتب  يف  مرتجما  ا�سبح  ال���ذي  العلي  الفليج  ح�سني  وق���ال 
بر�ص  لفران�ص  اجل��م��ه��وري��ة  لرئا�سة  ال��ت��اب��ع  الن�����س��ان  ح��ق��وق 
جيد  تعليم  تلقي  بامكانهم  ان  هو  لالجئني  �ساأقوله  ما  اول 
وال��ع��ث��ور على وظيفة يف الوروغ����واي ومب��ب��ادرة م��ن رئي�سها 
خو�سيه موخيكا الذي كان مقاتال متمردا، اعدت الوروغواي، 
البلد ال�سغر البالغ عدد �سكانه 3،3 ماليني ن�سمة، برنامج 
الطفال  اغلبهم من  �سوريا  120 لجئا  ا�ستقبال لحت�سان 

وثمانون  املقبل  ال���س��ب��وع  الوىل  ال��ع��ائ��الت  و���س��ول  وي��ت��وق��ع 
�سوريا اخر يف �سباط-فرباير 2015.

ا�ستقبال  ب��رن��ام��ج  ب��ط��ب��ي��ع��ة  الوروغ��������واي  ح���ني مت��ي��زت  ويف 
مدى  على  للعائالت  ال��دع��م  تقدمي  ي�سمل  ال��ذي  الالجئني 
�سنتني، بادرت عدة بلدان من امركا الالتينية بت�سهيل و�سول 
الالجئني ال�سوريني واعدت الربازيل ال�سنة املا�سية اكرث من 
اربعة الف تاأ�سرة ان�سانية خ�س�ست ل�سحايا النزاع يف �سوريا 

وقد منحت منها اكرث من 1200.
اج��راءات خا�سة  ا�سهر  اربعة  اق��رت فنزويال قبل  من جانبها 
ال�سوريني مبنحهم و�سع لجئني واو�سح مكتب  للمهاجرين 
تقدمي  مت  الن  حتى  ان  ب��ر���ص  لفران�ص  ك��رك��ا���ص  يف  ال��ه��ج��رة 
وي�سل  ال��ف منها  اىل   800 ما بني  اجن��ز  الف طلب  ثالثة 
البع�ص بناء على تو�سيات اقاربهم الذين ينتمون اىل اجلالية 

ال�سورية الكبرة يف فنزويال املتواجدة هناك منذ عقود.

وزير خارجية اإ�سبانيا يجدد التزام بالده بدعم بعثات حفظ ال�سالم حول العامل 
•• نيويورك-وام:

جارثيا  مانويل  خو�سيه  الإ���س��ب��اين  اخلارجية  وزي��ر  ج��دد 
مارجايو التزام بالده بدعم بعثات حفظ ال�سالم والهتمام 

بت�سكيل قوات اأمن يف الدول الأفريقية.
اأمام اجلمعية العامة  وقال جارثيا مارجايو خالل كلمته 
لالأمم املتحدة يف نيويورك: تتمتع اإ�سبانيا بخربة مرتاكمة 
طوال 25 عاما من امل�ساركة والتمويل ودعم بعثات ال�سالم 
وكذلك الإرادة ال�سيا�سة واللتزام القوي مبوا�سلة خدمة 

ق�سية ال�سالم والأمن يف جميع اأنحاء العامل .
واأ�سار اإىل اأن بالده �ساهمت منذ 1989 بقوات ع�سكرية 

كل  يف  ال�����س��الم  حلفظ  بعثة   50 م��ن  اأك���رث  يف  و�سيا�سية 
ال��ق��ارات.. وقدمت اأك��رث من 130 األ��ف رجل وام��راأة من 
القوات امل�سلحة واأجهزة الأمن يف العمليات الدولية �سواء 
ال��ت��اب��ع��ة ل���الأمم امل��ت��ح��دة اأو جل��ه��ات اأخ����رى م��ث��ل الحتاد 
الأمن  ومنظمة  الناتو  الأطل�سي  �سمال  وحلف  الأوروب���ي 

والتعاون يف اأوروبا. 
يقا�ص  ل  ال�سالم  حفظ  اأن  على  الإ�سبانى  ال��وزي��ر  و�سدد 
هناك  وامن��ا  الأر����ص  على  املنت�سرين  الأف���راد  بعدد  فقط 
اإىل  ا���س��اف��ة  اللوج�ستي  وال��دع��م  للتمويل  اأي�����س��ا  ح��اج��ة 
اأكرب  اإ�سبانيا اليوم تعد واحدة من  اأن  التاأهيل.. مو�سحا 

امل�ساهمني يف متويل عمليات ال�سالم بالأمم املتحدة. 

انتهاء مفاو�سات نيويورك ب�ساأن النووي االإيراين
•• نيويورك-وكاالت:

انتهت اجلولة الخرة من املفاو�سات النووية بني ايران وجمموعة 5+1 يف نيويورك على اأن ت�ستاأنف املباحثات يف م�ستقبل قريب ، كما 
نقلت وكالة فار�ص عن م�سوؤول ايراين ام�ص وقال امل�سوؤول الذي طلب عدم ذكر ا�سمه ان هذه املفاو�سات مل تتح احراز اي تقدم ملمو�ص 
املتحدة  ال��ولي��ات  ت�سم  التي   1+5 جمموعة  واج��رت   . قريب  م�ستقبل  يف  ا�ستئنافها  ق��ررا  اجلانبني  وان  اخلالفية  املوا�سيع  ب�سان 
العامة لالمم  ايام على هام�ص اعمال اجلمعية  وبريطانيا وفرن�سا ورو�سيا وال�سني واملانيا مع طهران مباحثات مكثفة ملدة ثمانية 
املتحدة من خالل لقاءات متعددة وثنائية وذلك ملحاولة احراز تقدم يف هذا امللف الذي يثر قلق املجتمع الدويل منذ اكرث من ع�سر 
�سنوات. واقرت طهران ومو�سكو ووا�سنطن وباري�ص اجلمعة بعدم احراز اي تقدم حا�سم يف مفاو�سات نيويورك وقال الرئي�ص اليراين 
ح�سن روحاين يف موؤمتر �سحايف يف المم املتحدة ان التقدم الذي احرز يف اليام الخرة كان بطيئا للغاية ومل يبق ال وقت ق�سر جدا 

للتو�سل اىل اتفاق . وا�ساف الكرة يف ملعب حماورينا. التقدم الذي احرز حتى الن مل يكن ملحوظا علينا ان ن�ساعف اجلهود .
وتعد ق�سية تخ�سيب اليورانيوم ورفع العقوبات القت�سادية الدولية نقطتا اخلالف الرئي�سيتان بني اجلانبني وت�ستبه القوى العظمى 

وا�سرائيل يف ان طهران ت�سعى اىل حيازة ال�سالح النووي بحجة الربنامج املدين، ال ان طهران تنفي با�ستمرار هذه املزاعم.

متظاهرون يحتلون مقر احلكومة يف هونغ كونغ 

كييف ت�ستبعد اتفاقًا مع مو�سكو ب�ساأن الغاز 

مئات املحا�سرين بثوران بركان يف اليابان
•• طوكيو-رويرتز:

قال م�سوؤولون وو�سائل اعالم اإن بركانا ثار يف اليابان ام�ص فاأ�سيب ثمانية اأ�سخا�ص على الأقل وتقطعت ال�سبل 
باأكرث من 250 �سخ�سا قرب فوهة الربكان كما مت حتويل م�سار طائرات وت�ساعدت �سحابة كثيفة من الرماد يف 
ال�سماء فوق جبل اونتاكي وقال �ساهد اإن حجارة �سغرة تطايرت يف الهواء. وتوقع م�سوؤولون ارتفاع عدد امل�سابني 
وقالت امراأة لهيئة الذاعة والتلفزيون اليابانية كان الأمر اأ�سبه بالرعد.. �سمعت دويا ثم �ساد الظالم كل �سيء.  
وقالت هيئة الأر�ساد اجلوية اإن بركان جبل اونتاكي الذي ميتد عرب مقاطعتي ناجانو وجيفو ثار قبيل الظهرة 

ونفث الدخان والرماد لأكرث من ثالثة كيلومرتات. ومل تظهر لقطات تلفزيونية لثورة الربكان اأي اآثار للحمم.
وقال ماكوتو ها�سيجاوا من ادارة الطفاء يف مقاطعة ناجانو لرويرتز اأ�سيب �سبعة بجروح طفيفة واأ�سيب �سخ�ص 

با�سابات خطرة نتيجة ثورة الربكان.

• ياجنون-بانكوك-رويرتز:

م�سودة  ميامنار  حكومة  و�سعت 
خطة جتعل اأبناء اأقلية الروهينجا 
اإما  ���س��ع��ب:  خ��ي��ار  اأم����ام  امل�سلمة 
قبول اعادة الت�سنيف العرقي مع 
احتمال منحهم اجلن�سية اأو الزج 
معظم  ويعي�ص  ال�سجون.  يف  بهم 
عددهم  يقدر  الذين  الروهينجا 
���س��خ�����ص يف  1.1 م��ل��ي��ون  ب��ن��ح��و 
عن�سري  مت���ي���ي���ز  ظ�������روف  ظ����ل 
بولية الراخني يف غرب ميامنار 
ا���س��ت��ب��اك��ات عنيفة  وق���ع���ت  ح��ي��ث 
الراخني  ع��رق  م��ن  البوذيني  م��ع 
اأ���س��ف��ر عن  2012 مم���ا  ع���ام  يف 
من  معظمهم  األفا   140 ت�سريد 
الروهينجا. وتقرتح اخلطة التي 
اطلعت عليها رويرتز من م�سادر 
ح�سلت على ن�سخ من م�سودتها اأن 
خميمات  ال��راخ��ني  �سلطات  تقيم 
م��وؤق��ت��ة ب����الأع����داد امل��ط��ل��وب��ة ملن 
اأو  اأ���س��م��ائ��ه��م  ت�سجيل  ي��رف�����س��ون 
من ل ميلكون الوثائق املالئمة. 

الروهينجا  م��ن  الكثرون  وفقد 
اأو  ال��ع��ن��ف  اأع����م����ال  وث��ائ��ق��ه��م يف 
ت�سجيلهم  ال�����س��اب��ق  يف  رف�������س���وا 
ال��ب��ن��غ��ال مثلما  اأن���ه���م م���ن  ع��ل��ى 
ت��ل��زم احل��ك��وم��ة مب��وج��ب اخلطة 
اإن  ي���ق���ول���ون  اجل�����دي�����دة لأن����ه����م 
الت�سنيف يوحي باأنهم مهاجرون 
غر �سرعيني من دولة بنجالد�ص 

املجاورة.
ال�سالحات  ع��ل��ى  ال��ث��ن��اء  ورغ����م 

•• نيويورك-رويرتز:

ت��ع��ه��دت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ودول 
بعثات  يف  ب��ق��وات  م�ساهمة  اآخ���رى 
ال�سالم  حل��ف��ظ  امل���ت���ح���دة  الأمم 
اجلنود  من  مزيد  توفر  ب�سمان 
وحت�سني التدريب وموارد اإ�سافية 
تواجه  التي  ال�سالم  لقوات حفظ 
ميادين  يف  ج����دي����دة  ت����ه����دي����دات 

القتال املتغرة.
وج�������اءت ه�����ذه ال���ت���ع���ه���دات خالل 
اج��ت��م��اع ع��ق��د ع��ل��ى م�����س��ت��وى عال 
ال�سالم التي  ب�ساأن عمليات حفظ 
تقوم بها الأمم املتحدة على هام�ص 
اجتماعات اجلمعية العامة لالأمم 
امل��ت��ح��دة راأ����س���ه ج���و ب���اي���دن نائب 
ال��رئ��ي�����ص الأم���ري���ك���ي . وم���ن بني 
�ساركوا  الذين  الآخ��ري��ن  الزعماء 
الرواندي  ال��رئ��ي�����ص  الج��ت��م��اع  يف 
ب����ول ك���اج���ام���ي ورئ���ي�������ص ال������وزراء 
الياباين �سينزو اآبي ورئي�سة وزراء 
وقال  ح�سينة  ال�سيخة  بنجالد�ص 
ن��ل��ت��ق��ي يف حل��ظ��ة مل يكن  ب���اي���دن 
اأب����دا ال��ط��ل��ب ف��ي��ه��ا ع��ل��ى عمليات 
من  اأك��رب  الدولية  ال�سالم  حفظ 

ذلك .
 يف جيل واحد زادت عمليات الأمم 
ال�������س���الم ع�سرة  امل���ت���ح���دة حل��ف��ظ 
اأ�سعافها اإىل نحو 120 األف رجل 

واإمراة منت�سرين حول العامل.
 وم������ع ت����ط����ور ط��ب��ي��ع��ة ال�������س���راع 
وامل����ت����ح����ارب����ني ل��ت�����س��م��ل اأط����راف����ا 
بال�سافة  حكومية  غر  متطورة 

التي  والق��ت�����س��ادي��ة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
ن��ف��ذت��ه��ا ح��ك��وم��ة م���ي���امن���ار منذ 
انتهاء احلكم الع�سكري يف مار�ص 
تتعر�ص  البالد  فاإن   2011 اذار 
معاملتها  ب�سبب  دولية  ل�سغوط 
للروهينجا وتقول اخلطة اإن من 
ال�سلمي  التعاي�ص  تعزيز  اأهدافها 

ومنع التوتر الطائفي وال�سراع.
وت�سمل فقرات تتناول حل م�سكلة 
برنامج  خ�����الل  م����ن  اجل��ن�����س��ي��ة 
بال�سافة  املواطنة  م��ن  للتحقق 

اإىل تعزيز التنمية القت�سادية.
ل���ك���ن م����داف����ع����ني ع�����ن احل���ق���وق 

ت���راق���ب اج��������راءات ال��ت��ح��ق��ق من 
ل��ن يخفف  ه��ذا  اإن  ق��ال  املواطنة 
البوذيني  بني  القائمة  التوترات 
ولن يحول  الولية  وامل�سلمني يف 

دون تكرار اأعمال العنف.
واأ�ساف تا بوينت وهو ع�سو اأي�سا 
ال�سوؤون  ع��ل��ى  ت�����س��رف  جل��ن��ة  يف 
عمليا  ال����راخ����ني  يف  الن�����س��ان��ي��ة 
على  ح�سل  لبنغايل  يت�سنى  ل��ن 
الراخني  املواطنة دخول قرية يف 
حتى بعدما يح�سل على اجلن�سية 

والقامة وكل هذا. 
م�سادر  وث���الث���ة  ب��وي��ن��ت  وق�����ال 

تعر�ص  ق��د  اخل��ط��ة  اإن  ي��ق��ول��ون 
وبينهم  ال��روه��ي��ن��ج��ا  م��ن  الآلف 
يقيمون يف قراهم منذ وقت  من 
ط���وي���ل خل��ط��ر الع���ت���ق���ال لأج���ل 
غر م�سمى. و�ستعر�ص احلكومة 
يقبلون  م�����ن  ع����ل����ى  امل�����واط�����ن�����ة 
ويطلبون  ال��ع��رق��ي  ب��ال��ت�����س��ن��ي��ف 
التوثيق. وقد ي�سجع هذا البع�ص 

على قبول ت�سجيلهم كبنغال.
احلماية  بع�ص  املواطنة  و�ستوفر 
ال��ق��ان��ون��ي��ة واحل���ق���وق مل��ن يوافق 
ع���ل���ى احل�������س���ول ع���ل���ي���ه���ا.. لكن 
م�����س��وؤول يف ال���راخ���ني م��ن جلنة 

اإىل جيو�ص تقليدية تطورت اأي�سا 
جتهيزات حفظ ال�سالم. 

ووج�����دت درا����س���ة داخ��ل��ي��ة ب���الأمم 
عمليات  اإن  اآي���ار  م��اي��و  يف  املتحدة 
ال�سالم  حل��ف��ظ  امل���ت���ح���دة  الأمم 
ا�ستخدام  تقليدي  ب�سكل  تتفادي 
الذين  امل��دن��ي��ني  ال���ق���وة حل��م��اي��ة 
تتدخل  ومل  لهجمات  يتعر�سون 
من  ف���ق���ط  امل����ئ����ة  يف   20 يف  اإل 
احل����الت ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اإج����ازة 
بفعل  لها  ال���دويل  الأم���ن  جمل�ص 
ذل�����ك. وت���وؤك���د ع��م��ل��ي��ات اخلطف 
التي تعر�ص لها يف الأونة الأخرة 
فيجي  م��ن  ال�سالم  حلفظ  ج��ن��ود 
وال��ف��ل��ب��ني ع��ل��ى ي��د م��ت�����س��ددي��ن يف 
مرتفعات اجلولن نوع التهديدات 
يواجهها  اأن  ميكن  التي  اجلديدة 
�ساحات  ال�����س��الم يف  ح��ف��ظ  ج��ن��ود 

القتال.
ويقول دبلوما�سيون اإنه يف حني اأن 
توؤدي  ال�سالم  حفظ  بعثات  بع�ص 
اأخفقت  م���الئ���م  ب�����س��ك��ل  م��ه��ام��ه��ا 
املدنيني  حماية  يف  اآخ���رى  بعثات 
بعثات  اإىل  الدبلوما�سيون  وي�سر 
الو�سطى  اأف��ري��ق��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة  يف 
ال�سودان  ب��غ��رب  دارف����ور  اأواق��ل��ي��م 
الكوجنو  ج��م��ه��وري��ة  يف  ق��وت��ه��ا  اأو 
ال���دمي���ق���راط���ي���ة وال�����ت�����ي اأث�������ارت 
خماوف ب�ساأن نوعية قوات حفظ 

ال�سالم.
وق���ال م�����س��وؤول اأم��ري��ك��ي لرويرتز 
�سريطة عدم ن�سر ا�سمه يف جنوب 
ال�������س���ودان م��ن��ذ وق����ت زي�����ادة عدد 

امل�ساعدة  بتقدمي  ال��ت��ع��ه��دات  م��ن 
امللمو�سة خالل الجتماع .

�ست�ستاأنف  اإن��ه��ا  املك�سيك  وق��ال��ت 
ل���ب���ع���ث���ات حفظ  ق��������وات  اإر�������س������ال 
ال�������س���الم ب��ع��د ت��وق��ف��ه��ا ع���ن ذلك 
رئي�ص  وع��ر���ص  ال�سنني.  ع�سرات 
هليكوبرت  طائرات  تقدمي  روان��دا 
ال�سودان  جل��ن��وب  �سرطة  ووح���دة 
يف حني اأعلنت دول رئي�سية اآخرى 
الهند  مثل  ب��ق��وات  امل�ساهمة  م��ن 
وباك�ستان وبنجالد�ص اإنها �ستلتزم 
اأي�����س��ا ب��ت��وف��ر م��زي��د م��ن امل����وارد 
حت�سني  يف  للم�ساعدة  وال��ت��دري��ب 

القوات )والتي وافق عليها جمل�ص 
 50 الأمن الدويل( ا�ستغرق ن�سر 
يف املئة من هذه القوات الإ�سافية 
نحو ع�سرة اأ�سهر وهي عملية ن�سر 
بطيئة ب�سكل موؤمل يف و�سع حرج. 
وي���ت���م ح��ال��ي��ا ن�����س��ر ق�����وات الأمم 
امل���ت���ح���دة ال���ت���ي غ��ال��ب��ا م���ا تعاين 
والتجهيز  ال��ت��م��وي��ل  ن��ق�����ص  م���ن 
وال��ت��دري��ب يف مناطق ���س��راع حي 

ب�سكل اأكرب من اأي وقت م�سى.
بقوات  ت�ساهم  التي  ال���دول  ولكن 
ال�سالم  واأم��وال يف عمليات حفظ 
و���س��در عدد  يتغر  اأن  ذل��ك  تريد 

اأخ�����رى ات�����س��ل��ت ب��ه��ا روي�����رتز اإن 
و�سع  طلبت  الوطنية  احل��ك��وم��ة 
يت�سن  ومل  ل���ل���خ���ط���ة  م���������س����ودة 
احل�سول على تعليق من املتحدث 
هتوت  يي  ميامنار  حكومة  با�سم 
املتكررة  رغ��م حم���اولت روي���رتز 
لالت�سال به هاتفيا اأو عن طريق 

الربيد اللكرتوين.
يعي�ص الكثر من اأبناء الروهينجا 
طويل  وق�����ت  م���ن���ذ  ال����راخ����ني  يف 
وميثلون جزءا من اأقلية �سغرة 
يف ميامنار ذات الأغلبية البوذية.

اجلن�سية  الروهينجا  يحمل  ول 
بوجود  ت��ع��رتف  ل  احلكومة  لن 
ع����رق ال��روه��ي��ن��ج��ا وت�����س��ر على 
اجلن�سية  اأغ��ل��ب��ه��م  م��ن��ح  رف�������ص 
وقال فيل روبرت�سون نائب مدير 
هيومن  منظمة  يف  ا���س��ي��ا  ���س��وؤون 
رايت�ص ووت�ص اإن قبول ت�سنيفهم 
الروهينجا  ي��ج��ع��ل  ق���د  ك��ب��ن��غ��ال 
ح���اول���ت  اإذا  ل���ل���خ���ط���ر  ع���ر����س���ة 
اإىل  نقلهم  امل�ستقبل  ال�سلطات يف 
مهاجرين  ب�سفتهم  ب��ن��ج��الد���ص 

غر �سرعيني.
وت��ن�����ص خ��ط��ة ال��ع��م��ل م���ن اأج���ل 
يف  والتنمية  وال�ستقرار  ال�سالم 
تطلب  اأن  ع��ل��ى  ال���راخ���ني  ولي����ة 
دولية  وك��������الت  م����ن  احل���ك���وم���ة 
الحتياجات  تلبية  يف  امل�����س��اع��دة 
بالغذاء  يتعلق  فيما  الن�����س��ان��ي��ة 
وامل�������������اء وال�������������س������رف ال�������س���ح���ي 
املخيمات  يف  املقيمني  للروهينجا 

املوؤقتة اجلديدة.

قوة قوات الأمم املتحدة.
م�����س��اه��م��ة يف  ع�����س��ر دول  واأك�������رب 
حلفظ  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ي��زان��ي��ة 
ت��ب��ل��غ ن��ح��و ثمانية  ال��ت��ي  ال�����س��الم 
هي  �����س����ن����وي����ا  دولر  م�����ل�����ي�����ارات 
ت�ساهم  ال��ت��ي  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
ب��ث��م��ان��ي��ة وع�����س��ري��ن يف امل���ئ���ة من 
واأملانيا  وفرن�سا  واليابان  امليزانية 
واإيطاليا  وال�����س��ني  وب��ري��ط��ان��ي��ا 
ورو���س��ي��ا وك��ن��دا وا���س��ب��ان��ي��ا. واأكرب 
الهند  امل�ساهمة بقوات هي  ال��دول 
واأثيوبيا  وباك�ستان  وب��ن��ج��الد���ص 

ورواندا.

خطة حكومية يف ميامنار تعر�ص الروهينجا لالعتقال 

تعهد دويل بتعزيز عمليات حفظ ال�سالم 

الجئون �سوريون يحطون الرحال يف اأمريكا الالتينية
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الفجر الريا�ضي

اليوم  م�ساء  والربع  الرابعة  ال�ساعة  يف  الريا�سي  ابوظبي  جمل�ص  يد�سن 
الحد املو�سم الدرا�سي لطلبة الدفعة الوىل يف تخ�س�ص الدبلوم العايل 
يف الدارة الريا�سية املعتمد من الحتاد الدويل لكرة القدم فيفا ، وذلك 
واملركز  ابوظبي  ال�سوربون  باري�ص  جامعة  م��ع  العاملية  اتفاقيته  �سمن 
جامعة  مقر  يف  التد�سني  مرا�سم  و�ستقام  الريا�سية.  للدرا�سات  ال��دويل 

جمل�ص  عن  ممثلني  بح�سور  ال��رمي،  بجزيرة  ابوظبي  ال�سوربون  باري�ص 
اىل  واجلامعة،  الريا�سية  للدرا�سات  ال��دويل  وامل��رك��ز  الريا�سي  ابوظبي 
جانب طلبة الدفعة الوىل الذين �سيبا�سرون درا�ستهم لتخ�س�ص الدبلوم 
العايل يف الدارة الريا�سية، والذي ي�سمل كافة التخ�س�سات )القانونية، 
الإدارية، اإدارة الفعاليات الريا�سية، الت�سويق الريا�سي ، الت�سال، الرعاية، 

املوارد املالية(.  وت�سكل هذه الربامج التي تنخرط �سمن ال�سراكات العاملية 
ملجل�ص اأبوظبي الريا�سي، حمور مهم وانعطافه مميزة يف م�سرة التنمية 
والتقدم للريا�سة والريا�سيني، انطالقا من �سعي املجل�ص لرفد احلركة 
متطورة  عاملية  وخ��ربات  مبناهج  ودعمها  الهادفة،  باملبادرات  الريا�سية 
تتيح لها النتقال اىل افاق ال�سمولية والحرتافية على ال�سعيد الإداري 

وتعزيز  الوطنية  الكوادر  بتاأهيل  املبا�سر  اهتمامه  اىل  بال�سافة  والفني، 
ح�سورها يف امل�سهد العلمي باجلانب الريا�سي، وحر�سه الكبر لتخريج 
جمالت  يف  والتميز  العطاء  على  ق���ادرة  واع���دة  �سبابية  ريا�سية  ق��ي��ادات 
الدارة وا�ست�سقاء اف�سل الدرا�سات الدولية وتوظيفها ب�سكل يتنا�سب مع 

مراحل التقدم التي يعا�سرها قطاع الريا�سة يف ابوظبي .
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رئي�ص  ال��درع��ي  ثعلوب  بن  �سعادة حممد  اأ���س��اد 
والكيك  واجل���ودو  للم�سارعة  الم����ارات  احت��اد 
التجمع  الذي حققه  الكبر  بالنجاح  بوك�سينغ 
ت�ستعد  ال���ت���ي  اجل�������ودو  مل��ن��ت��ح��ب��ات  ال���داخ���ل���ي 
للجودو  العربي  اخلليج  بطولة  يف  للم�ساركة 
للعمومي وال�سباب والنا�سئني التي ت�ست�سيفها 
-10 ي��وم  من  اعتبارا  ال�سقيقة  الكويت  دول��ة 

10 امل��ق��ب��ل مب�����س��ارك��ة م��ن��ت��خ��ب��ات الم�������ارات ، 
ال��ب��ح��ري��ن ،ال�����س��ع��ودي��ة ،ق��ط��ر ب��ج��ان��ب منتخب 
يتوقع  وال���ت���ي  ال��ب��ط��ول��ة  م�ست�سيف  ال��ك��وي��ت 
�سوء  علي  واملتعة  الث���ارة  م��ن  نوعا  ت�سهد  ان 
البطولت اخلليجية التي اأقيمت موؤخرا والتي 
�سهدت طفرة فنية كانت مكان اإ�سادة من اللجنة 

التنظيمية .
الحتاد  وم��راف��ق  ل�سالة  تفقده  واأ���س��اف عقب 
بن  عمر  ال��دك��ت��ور  ي��راف��ق��ه  الأول  اأم�����ص  م�ساء 
حلة ال�سحي ع�سو جمل�ص اإدارة الحتاد رئي�ص 
جلنة ال�ستثمار بالحتاد بان التجمع الداخلي 
موعد  حتى  اأ���س��ب��وع  ك��ل  نهاية  يتوا�سل  ال���ذي 
من  الثامن  يف  ال�سقيقة  الكويت  لدولة  ال�سفر 
الفنية  الفوائد  الكثر من  املقبل حقق  اأكتوبر 
واملراكز  الأن���دي���ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
واأول��ي��اء الأم��ور الذين لهم دوره��م يف املوافقة 
مل�����س��ارك��ة ف��ل��ذات اأك��ب��اده��م خ���الل ت��ل��ك الفرتة 

ينتظرهم  الذين  ال�ساعدين  النا�سئني  خا�سة 
والحتكاك  ال�سقل  من  بقليل  كبر  م�ستقبل 
يعدهم  الذين  لعبا   16 املع�سكر  �سم  ان  بعد 
الحتاد للم�ساركات اخلليجية والعربية املقبلة 
املو�سم  ب��ان  ال��درع��ي  ب��ن ثعلوب  واأ���س��ار حممد 
الريا�سي احلايل �سي�سهد الكثر من املناف�سات 
وابرزها  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  والق��ل��ي��م��ي��ة  امل��ح��ل��ي��ة 
الذي  للجودو  )اآيبيك(  دوري  انطالقة  جت��دد 
�سركة  برعاية  التوايل  علي  الثالث  للعام  يقام 
اأفرز  وال��ذي  البرتولية  الدولية  ال�ستثمارات 
ال��ع��دي��د م��ن ال��الع��ب��ني ال�����س��اع��دي��ن ، بجانب 
امل�ساركة يف البطولة العربية لل�سباب والنا�سئني 
البطال  لالأندية  العربية  والبطولة  القادمة، 
الثالثة للنا�سئني والثانية لل�سباب التي �ستقام 
ال�سعودية  ال��ع��رب��ي��ة  باململكة  امل��ك��رم��ة  م��ك��ة  يف 
نوفمرب   29 وح��ت��ى   22 م���ن  ال���ف���رتة  خ���الل 
امل�سارعة  احت��اد  رئي�ص  �سعادة  وثمن   . ال��ق��ادم 
التي  ب��الحت��اد  الفنية  اللجنة  جهود  واجل���ودو 
الريا�سي  املو�سم  مناف�سات  فرغت من برجمه 
عقب  ي��ب��داأ  ال����ذي   2015-2014 اجل��دي��د 
بانطالقة  املقبل  املبارك  الأ�سحى  عيد  عطلة 
كما   ، للجودو  ال�سنوية  الحت���اد  ك��اأ���ص  بطولة 
دوري  ان��ط��الق��ة  ب��داي��ة  امل��ق��ب��ل  امل��و���س��م  ي�سهد 
جولت   5 علي  ي�ستمل  ال���ذي  الثالث  اجل���ودو 

اأبوظبي وال�سارقة وخورفكان والفجرة ثم  يف 
برنامج  ويت�سمن   .. املو�سم  ختام  يف  ظبي  اأب��و 
اجل����ودو م��ه��رج��ان ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال���ذي يقام 
يف  امل�سرف  مبنطقة  الرئي�سية  الحت��اد  ب�سالة 
اأبو ظبي يف الأ�سبوع الأول من دي�سمرب القادم 
مايو  �سهر  ،و���س��ي��ك��ون  ال��ذك��رى  ب��ه��ذه  ابتهاجا 
الريا�سي  املو�سم  خلتام  موعدا  2015القادم 

باإقامة بطولة كاأ�ص المارات للجودو .
واختتم �سعادة حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�ص 
والكيك  واجل���ودو  للم�سارعة  الم����ارات  احت��اد 
املرحلة  خ���الل  الحت����اد  ج��ه��ود  ب���ان  بوك�سينغ 
ا�ست�سافة  اجلاد لإجناح  للعمل  �ستوجه  املقبلة 
 2014 ل��ع��ام  للجودو  ���س��الم  اجل��ران��د  بطولة 
مره  لأول  ل���الحت���اد  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  ا���س��ن��د  ،ال���ت���ي 
بقرار من الحت��اد ال��دويل للجودو بعد ترفيع 
اأبوظبي للجائزة الكربى للجودو التي  بطولة 
مرات  متميز5  بنجاح  الم����ارات  ا�ست�سافتها 
ل��ت��دخ��ل �سمن ج���ولت بطولة  ال���ت���وايل،  ع��ل��ى 
»اجلراند �سالم« التي تقام لأول مره يف ال�سرق 
الو�سط بجانب كل من اليابان وفرن�سا ورو�سيا 
65 دول���ة حتى الن  اأب���دت  واأذرب��ي��ج��ان ، وق��د 
�سالم«  »اجلراند  بطولة  يف  امل�ساركة  موافقتها 
العا�سمة  ت�ست�سيفها  ال��ت��ي  امل��ق��ب��ل��ة  ل��ل��ج��ودو 

اأبوظبي يف نوفمرب املقبل .

ا�ضتعدادًا لدوري )اآيبيك( وامل�ضاركات اخلارجية

حممـــد بــــن ثعلــــوب ي�سيــــد بنجــــاح التجمــــع الـــداخلــــي ملنتخـبــــات اجلـــــودو

�ضمن اتفاقية جمل�س اأبوظبي الريا�ضي العاملية 

اليوم.. تد�سني املو�سم الدرا�سي لطلبة الدبلوم العايل يف االإدارة الريا�سية املعتمد من الفيفا 

وجه ال�سيخ جمعة بن دملوك اآل مكتوم �ساحب 
اإن�����س��ي��ون بكوريا  اآ���س��ي��اد  الإجن����از الآ���س��ي��وي يف 
ال�سمو  اإىل �ساحب  والعرفان  ال�سكر  اجلنوبية 
نائب رئي�ص  اآل مكتوم  را�سد  ال�سيخ حممد بن 
دبي على  ال��وزراء حاكم  رئي�ص جمل�ص  الدولة 
الريا�سيني  اأب��ن��ائ��ه  دع��م  على  ال��دائ��م  حر�سه 
الثاقبة  وروؤي���ت���ه  ال�����س��دي��دة  ���س��م��وه  بتوجيهات 
للرماية  منتخبنا  م�ساركة  �سموه  ت��اب��ع  حيث 
 2014 اإن�سيون   17 الآ�سيوية  الألعاب  بدورة 

باإهتمام �سديد.
كما وجه بطل المارات للرماية �سكره وتقديره 
البالغني اإىل �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن 
جمل�ص  رئي�ص  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�سد 
امل�ستمرين  ودعمه  رعايته  على  الريا�سي  دبي 
ل��رم��اي��ة الأط���ب���اق مم��ا ك���ان ل��ه اأك����رب الأث����ر يف 
والإرتقاء  ال��ف��ن��ي��ة  ال���رم���اة  م�����س��ت��وي��ات  ت��ط��وي��ر 

برماية الإمارات.

واأ�ساف اإن تهنئة �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد 
بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ص جمل�ص 
على  لي�ص  و�سام  مبثابة  تعد  له  الريا�سي  دبي 
�سدره فح�سب بل �ستزين �سدور رماة الإمارات 
و���س��ت��ك��ون ح���اف���زا ل��ه��م ج��م��ي��ع��ا و���س��اح��ذا قويا 

لعزميتهم.
واأ�سار ال�سيخ جمعة بن دملوك اآل مكتوم اىل اأن 
�سعادته ت�ساعفت خالل الت�سال الهاتفي الذي 
اأجراه �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 
واإ�ستف�سر  بالإجناز  فيه  هناأه  والذي  اآل مكتوم 
فيه عن دقائق الأمور وبع�ص اجلوانب الفنية 
حر�ص  مدى  ترتجم  والتي  بال�سالح  اخلا�سة 
���س��م��وه ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة ك��اف��ة م��ت��ط��ل��ب��ات وحاجة 

الريا�سيني والإ�سهام يف اإبداعاتهم وتفوقهم.
واأبدى ال�سيخ جمعة بن دملوك اآل مكتوم �سعادته 
اأحمد بن حممد  ال�سيخ  الأوملبي  بتهنئة بطلنا 
بامليدالية  ف���وزه  ب��ع��د  ل��ه  م��ك��ت��وم  اآل  ح�سر  ب��ن 

بالرغم من  انه  .. وقال  اإن�سيون  الربونزية يف 
�سعادته  اأن  اإل  الفوز  التي غمرته بعد  ال�سعادة 
ل ميكن و�سفها حينما �سعر باأنه كان �سببا يف 
اإدخ��ال البهجة وال�سرور يف نفو�ص قادة و�سعب 
الإم��ارات. من جهة ثانية بعث احتاد المارات 
جمعه  ال�سيخ  اىل  تهنئة  برقية  القوى  لألعاب 
ب���ن دمل�����وك اآل م��ك��ت��وم مب��ن��ا���س��ب��ة ف�����وزه ب����اأول 
ميدالية لالمارات يف دورة اللعاب ال�سيوية ال� 

17 ان�سيون 2014 بكوريا اجلنوبية.
وقال امل�ست�سار احمد الكمايل ع�سو جمل�ص ادارة 
احتاد  رئي�ص  القوى  لألعاتب  ال��دويل  الحت��اد 
المارات لألعاب القوى يف الربقية ان الجناز 
ولعباتنا  لعبينا  روؤو����ص  ورف��ع  ال�سدور  اأثلج 
و�سط اأقرانهم من الريا�سيني امل�ساركني متمنيا 
من باقي ريا�سيينا اأن يحذو حذو ال�سيخ جمعه 
بن دملوك اآل مكتوم وي�سيفون ميداليات اأخرى 

لبعثتنا امل�ساركة بال�سياد .

جمعة بن دملوك اآل مكتوم ي�سكر حممد بن را�سد 
وحمدان بن حممد لدعمهما رماة االإمارات 

ام�ص  �سعيد  حممد  علياء  الم��ارات��ي��ة  ال��ع��داءة  ح�سدت 
امليدالية الذهبية يف �سباق 10 اآلف مرت لل�سيدات الذي 
اأقيم على م�سمار امللعب الرئي�ص يف مدينة اإن�سيون �سمن 
املقامة  ع�سرة  ال�سابعة  الآ�سيوية  الألعاب  دورة  مناف�سات 
 31.51.86 ق����دره  ب��زم��ن  ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة  ح��ال��ي��ا يف 
دقيقة. وتعد هذه هي امليدالية الثالثة التي حت�سل عليها 
اأقيمت يف  التي  500 مرت جريا  علياء بعد ف�سية �سباق 
التي  ال�ساحية  لخ���رتاق  اآ�سيا  بطولة  وب��رون��زي��ة  الهند 

اأقيمت يف اليابان.
واحتلت علياء املركز الأول من بني 13 عداءة �ساركن يف 
بامليدالية  �سان�سني  دينا  ال�سينية  ف��ازت  حني  يف  ال�سابق 

امليدالية  اي��وم��ي  ه��اي��ج��ي��ورا  ال��ي��اب��ان��ي��ة  ون��ال��ت  الف�سية 
الربونزية وبدا وا�سحا منذ البداية ا�سرار العداءة علياء 
ح�سور  و���س��ط  ال�سابق  يف  مناف�ساتها  على  ال��ت��ف��وق  على 

جماهري كبر بلغ نحو 5 اآلف �سخ�ص.
و�سادت فرحة كبرة اأو�ساط البعثة الريا�سية الماراتية 
امليدالية  على  علياء  بح�سول  ال����دورة  ه��ذه  يف  امل�����س��ارك��ة 

الذهبية حمققة بذلك اجنازا جديدا للدولة.
امليدالية  الم���ارات  اأه��دت  قد  تكون علياء  وبهذا الجن��از 
الثانية يف هذه الدورة بعد برونزية الدبل تراب يف الرماية 
كان  التي  اآل مكتوم  دمل��وك  بن  ال�سيخ جمعة  التي حققها 

كانت امليدالية الأوىل لالإمارات يف هذه الدورة.

ومت تتويج علياء بامليدالية الذهبية بح�سور رئي�ص الحتاد 
لألعاب  الكوري  الحت��اد  ورئي�ص  القوى  لألعاب  ال�سيوي 
القوى.  وعرب ع�سو الحتاد الدويل لألعاب القوى رئي�ص 
�سعادته  عن  الكمايل  اأحمد  امل�ست�سار  القوى  العاب  احتاد 
�سعيد  حممد  علياء  الماراتية  العداءة  بتحقيق  الكبرة 
من  واثقني  كانوا  اأنهم  اىل  ..م�سرا  الذهبية  امليدالية 

قدرتها على اهداء المارات هذا الجناز الكبر.
اأ�ساد مدير الوفد الريا�سي الماراتي العميد  من جانبه 
ذهبية  الم����ارات  بنيل  الكبر  ب��الجن��از  ج��اين  عبدامللك 
�سباق 10 اآلف مرت لل�سيدات معربا عن فرحتهم الكبرة 

يف البعثة الماراتية بهذا الفوز الكبر.

بقيادة  ال�سابق  لهذا  ب�سكل جيد  ا�ستعدت  قد  علياء  كانت 
ب��ي��ل��ي احل���ائ���ز ع��ل��ى امليدالية  امل�����درب الم��ري��ك��ي ع��ب��دي 

الذهبية يف �سباق 1500 مرت.
علياء  ج��ان��ب  اىل  �سفوفه  يف  الم�����ارات  منتخب  وي�����س��م 
حممد زميلتها العداءة الهام بيتي احلا�سلة على العديد 
م���ن الل���ق���اب وامل���ي���دال���ي���ات اأب����رزه����ا ذه��ب��ي��ت��ا 500 مرت 
يف  اأقيمت  التي  لل�سالت  اآ�سيا  بطولة  يف  مرت  و1500 
التي  اآ�سيا  بطولة  يف  مرت   3000 �سباق  وف�سية  الهند 
اي�سا  الهام  وت�ستعد  ال�سينية  غ��وان��زو  مدينة  يف  اأقيمت 
اأي�سا  املنتخب  ي�سم  كما   .. امل��ي��دال��ي��ات  ح�سد  ملوا�سلة 

الالعبني �سعود عبدالكرمي و�سابر �سامل. 

العداءة علياء �سعيد تهدي االمارات اأول ذهبية باالآ�سياد يف �سباق 10 اآالف مرت

عائدات كارديف 
�سيتي تتفوق على 

كبار اأوروبا 
اأن نادي كارديف �سيتي الإجنليزي حقق �سعف  اأخر الإح�سائيات  اأظهرت 
عائدات حقوق البث التليفزيوين لنادي بايرن ميونيخ الأملاين خالل املو�سم 
الإ�سباين  اأع��ده��ا  اح�سائيات  الربيطانية  م��رتو  �سحيفة  ونقلت  املا�سي 
روبرتو بايون والتي اأظهرت تفوق عائدات نادي كارديف �سيتي على عائدات 

نادي بايرن ميونيخ خالل مناف�سات املو�سم املا�سي يف البطولت املختلفة.
فقد متكن نادي كارديف �سيتي، والذي هبط اإىل دوري الدرجة الثانية، يف 
احل�سول على مبلغ 58 مليون جنيه اإ�سرتليني، بينما ح�سل نادي بايرن 

ميونيخ بطل اأملانيا على مبلغ 29 مليون جنيه اإ�سرتليني.
 1.466 مبلغ  الإجنليزية  للكرة  التليفزيوين  البث  عائدات  قيمة  وبلغت 
مليار جنيه اإ�سرتليني، بينما جاء باملركز الثاين الدوري الإيطايل والذي 

بلغت قيمة عائداته مبلغ 661.4 مليون جنيه اإ�سرتليني.
وبالإ�سافة لذلك، حقق نادي كارديف عائدات اأعلى من نادي باري�ص �سان 
جرمان والذي ح�سل على مبلغ 35 مليون جنيه اإ�سرتليني، ومل يتفوق 
عليه اإل خم�سة اأندية باأماكن اأخرى يف اأوروب��ا متثلت يف اأندية: بر�سلونة 
اإ�سرتليني لكل فريق، نادي يوفنتو�ص  وريال مدريد -109 مليون جنيه 

الإيطايل 73 مليون، اإنرت ميالن 63 مليون ونادي ميالن 61 مليون.
اأتلتيكو مدريد  اأن نادي  اأن الإح�سائية �سملت مفارقات اأخرى منها  يذكر 
اإ�سرتليني رغم مناف�سته لناديا ريال  33 مليون جنيه  يح�سل على مبلغ 
اأجاك�سيو الفرن�سي على  اللقب، بينما ح�سل نادي  مدريد وبر�سلونة على 
اأقل عائد من البث التلفزيوين و�سل اإىل مبلغ 10 مليون جنيه اإ�سرتليني 

فقط.
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الفجر الريا�ضي

اأمل����ت وع��ك��ة ���س��ح��ي��ة خ��ف��ي��ف��ة مب����درب منتخب 
لن  لكنها  ���س��اك��ر،  ال��ق��دم حكيم  ل��ك��رة  ال���ع���راق 
متنعه من متابعة م�سواره مع الفريق يف ا�سياد 
اين�سيون 2014 بكوريا اجلنوبية، او التفكر 

بامليدالية الذهبية.
وكان من املقرر ان يح�سر حكيم �ساكر موؤمترا 
وال�سعودية  ال��ع��راق  منتخبي  ملدربي  �سحافيا 
اليوم  امل�سابقة  نهائي  رب��ع  يف  يلتقيان  اللذين 
الحد، لكنه غاب ب�سبب تعر�سه اىل انفلوانزا 
ال�سعودية،  م��درب  اي�سا  يح�سر  ومل  �سديدة، 

ال�سباين انطونيو لوبيز لورنزو.

املنتخب  م���درب  م�ساعد  ح�����س��ور  يخفف  ومل 
ال��ع��راق��ي ���س��ف��اء ع���دن���ان، م��ن وط����اأة احلديث 
ب���اع���ج���اب ع���ن ف��ري��ق��ه وال��ت��ط��ل��ع اىل اح����راز 

امليدالية الذهبية.
امل��درب حكيم  اآ�سف لعدم ح�سور  وق��ال عدنان 
ب�سيطة،  �سحية  لوعكة  تعر�ص  ال���ذي  �ساكر 
فالجواء كانت ممطرة ام�ص وهو يعاين الن 
الفريق  م��ع  م�سواره  �سيتابع  لكنه  ال���ربد،  م��ن 

ب�سكل طبيعي .
4-2، يف حني  على طاجيك�ستان  العراق  وف��از 
تغلبت ال�سعودية على اوزبك�ستان 3-2 اجلمعة 

يف الدور ثمن النهائي.
وتابع عدنان املباراة مع املنتخب ال�سعودي لها 
طعم خا�ص بالن�سبة اىل املنطقة العربية، فكل 
طرف يعرف ا�سلوب الخر جيدا، وهما فريقان 

كبران يف القارة ال�سيوية .
وا�ساف �سبق ان التقينا مع املنتخب ال�سعودي 
مرتني يف كاأ�ص ا�سيا للمنتخبات الوملبية التي 
املباراتني  يف  ع��م��ان  ب�سلطنة  م��وؤخ��را  اق��ي��م��ت 
الف��ت��ت��اح��ي��ة وال��ن��ه��ائ��ي��ة، وجن��ح��ن��ا يف اح����راز 
اللقب، لكن هذا ل يعني انه ل يجب ان نح�سب 
جيد  فهو  ال�سعودي،  للمنتخب  احل�سابات  كل 

واملباراة �ستكون كبرة .
وعن توقعاته يف املباراة املقبلة والبطولة ككل 
الذي  املنتخب  ال��ع��راق��ي  امل����درب  م�ساعد  ق���ال 
�سرتكب عدد اقل من الخطاء �سيفوز وي�سل 
�سبق  ال��ع��راق��ي  فاملنتخب  ال��ذه��ب��ي،  امل��رب��ع  اىل 
ويتطلع  الل��ق��اب،  م��ن  العديد  على  ح�سل  ان 

لحراز امليدالية يف كل بطولة ي�سارك فيها .
وا���س��اد ب��ال��الع��ب��ني احل��ال��ي��ني ب��ق��ول��ه ان���ه جيل 
املنتخب  فلقد حل هذا  العراقية،  للكرة  ذهبي 
عاما   20 دون  لل�سباب  ال��ع��امل  ك��اأ���ص  راب��ع��ا يف 
عاما   19 دون  ا�سيا  كاأ�ص  يف  وثانيا  تركيا،  يف 

ا�سيا  لكاأ�ص  خلف كوريا اجلنوبية، وتوج بطال 
للمنتخبات الوملبية .

لكنه ا�ستدرك قائال طبعا كرة القدم ل تعرف 
الدورة  اىل  ح�سرت  الفرق  فجميع  التوقعات، 
ميدالية،  على  واحل�سول  والتاأهل  للمناف�سة 
يف  جيدا  منتخبنا  يكون  ان  على  نركز  ونحن 
جميع املباريات وان يقدم الالعبون م�ستواهم 

�سواء امام ال�سعودية او اي منتخب اآخر .
و�سبق ان تذوق العراق طعم الذهب يف م�سابقة 
ا�سياد  ال��ل��ق��ب يف  اح�����رز  ع��ن��دم��ا  ال���ق���دم  ك����رة 
الكويت  ح�����س��اب  ع��ل��ى   1982 ع���ام  ن��ي��ودل��ه��ي 

بقيادة املدرب الراحل عمو بابا، كما و�سل اىل 
املباراة النهائية يف ا�سياد الدوحة 2006 قبل 
ان يخ�سر امام ا�سحاب الر�ص با�سراف املدرب 

يحيى علوان.
يلتقي  اي�سا،  اين�سيون  ا�سياد  النهائي  ربع  ويف 
الردن مع تايالند، وتلعب المارات مع كوريا 

ال�سمالية، وكوريا اجلنوبية مع اليابان.
وك��ان��ت ال��ي��اب��ان اح���رزت امل��ي��دال��ي��ة الذهبية يف 
اوملبياد غوانغجو بال�سني عام 2010 بفوزها 
على المارات يف املباراة النهائية 1-�سفر بعد 

التمديد.
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ي�ستهل منتخب المارات لقفز احلواجز بقيادة ال�سيخة 
الفرق  ت�سفيات  يف  ال��ي��وم  م�����س��واره  مكتوم  اآل  لطيفة 
دورة  يف  احل��واج��ز  قفز  م�سابقة  يف  للنهائيات  امل��وؤه��ل��ة 
يف  حاليا  تقام  التي  ع�سرة  ال�سابعة  الآ�سيوية  الأل��ع��اب 
مدينة اإن�سيون الكورية اجلنوبية وت�ستمر حتى الرابع 
من اأكتوبر املقبل وذلك على امل�سمار الرئي�ص ل�سباقات 

قفز احلواجز.
ويتطلع املنتخب اىل حتقيق اجناز لالإمارات من خالل 
اأنه �سيواجه مناف�سة  الفوز بامليداليات على الرغم من 
قوية من خالل م�ساركة نخبة من اأبرز منتخبات قفز 

احلواجز يف القارة ال�سفراء.
املا�سية  ال���ف���رتة  ك��ث��رة يف  امل��ن��ت��خ��ب اجن�����ازات  وح��ق��ق 
بامليدالية  ال��ف��ائ��زة  مكتوم  اآل  لطيفة  ال�سيخة  بقيادة 
الف�سية على م�ستوى الفردي والفرق يف دورة الألعاب 
مدينة  يف  اأقيمت  التي  املا�سية  ن�سختها  يف  ال�سيوية 
ذاتها  ال��دورة  ال�سينية وامليدالية الربونزية يف  غوانزو 

يف ن�سختها اخلام�سة ع�سرة التي اقيمت يف قطر.
وي�����س��م امل��ن��ت��خ��ب ال���الع���ب���ني ع���ب���داهلل امل�����ري وحممد 
العوي�ص ومفتاح الظاهري الذين بدوا خالل التدريبات 
اليومية يف ملعب نادي الفرو�سية يف مدينة اإن�سيون يف 
حالة ان�سجام كامل وبروح معنوية عالية جدا وا�سرار 
المارات  اىل  وال��ع��ودة  التحدي  ه��ذا  خو�ص  على  كبر 

مبيداليات جديدة. 
وعلى الرغم من اأن املناف�سة �ستكون �سعبة للغاية اإل اأن 
حظوظ منتخب المارات قوية جدا يف الفوز بامليداليات 
يف اأع���ق���اب اجل��اه��زي��ة ال��ت��ام��ة واخل����ربة ال��ك��ب��رة التي 
اخليول  جاهزية  عن  ف�سال  املنتخب  لعبو  بها  يتمتع 
عدة  كوريا  اإىل  و�سوله  منذ  اأج��رى  قد  املنتخب  وك��ان 
تدريبات كان اآخرها اأم�ص الول اطماأن خاللها اجلهاز 
من  الالعبني  جاهزية  على  للمنتخب  والداري  الفني 
..ومت �سباح  امل�ساركة  اجلوانب كافة وجاهزية اخليول 
امل�ساركة  ل��ل��خ��ي��ول  ال��ب��ي��ط��ري  ال��ف��ح�����ص  اج�����راء  ام�����ص 

متهيدا لبدء املناف�سة.
واأج��م��ع لع��ب��و منتخب ق��ف��ز احل��واج��ز ع��ب��داهلل املري 
وحممد اأحمد العوي�ص ومفتاح الظاهري على اأن هدفهم 
ب��امل��ي��دال��ي��ات وال��ع��م��ل على حتقيق اجن���از جديد  ال��ف��وز 
لريا�سة المارات ..وقالوا يف ت�سريحات �سحفية جئنا 

اىل كوريا من اأجل التمثيل امل�سرف لدولة المارات .
واأ�سار الفار�ص حممد العوي�ص اإىل اأنهم جاهزون متاما 
من اأجل لهذه امل�ساركة ..موؤكدا اأنه على الرغم من قوة 
امل�سابقة  هذه  يف  الفر�سان  اأب��رز  من  نخبة  مع  املناف�سة 
مثل فر�سان قطر وال�سعودية واليابان وغرها اإل اأنهم 

جاءوا اىل كوريا بحثا عن امليداليات الذهبية
واأ����س���اف ال��ع��وي�����ص اأن خ��ي��ول الم�����ارات يف ح��ال��ة جيدة 
اأن فر�سان املنتخب لديهم خربة جيدة يف التعامل  كما 
يكون  ب��اأن  توقعه  عن  ..معربا  امل�سابقات  ه��ذه  مثل  مع 
منتخبنا مناف�سا قويا على الرغم من وجود مناف�سني 

للفوز  الفر�سة  اأم��ام��ه  املنتخب  اأن  ال  اأق��وي��اء  اآخ��ري��ن 
بامليداليات الذهبية.

واأكد مفتاح الظاهري اأن معنويات لعبي املنتخب عالية 
اجناز  حتقيق  على  وطموح  وجدية  اإ�سرار  وكلهم  جدا 
ابناء  املبارك لكل  للدولة وتقدمي هدية عيد ال�سحى 

المارات.
املنتخب جاهز  اإن  امل��ري  ع��ب��داهلل  املنتخب  وق��ال لع��ب 
امليدان  ك��الع��ب��ني يف  و���س��ي��ك��ون حديثهم  ال����دورة  ل��ه��ذه 
يف  جيدة  اع��داد  مع�سكرات  خا�سوا  اأنهم  اىل  م�سرا   ..
اأوروبا واأن كل لعبي املنتخب متحم�سون لهذه امل�ساركة 

من اأجل حتقيق اجناز م�سرف للدولة.
واأك�����د اأم����ني ع����ام احت����اد الم�������ارات ل��ل��ف��رو���س��ي��ة اداري 
اأن  امل��ه��ري  ظاهر  طالب  احل��واج��ز  قفز  منتخب  بعثة 
املنتحب يف كامل اجلاهزية من اجلوانب كافة بحثا عن 
..لف��ت��ا اىل  الم��ارات��ي��ة  للريا�سة  حتقيق اجن��از جديد 
موفقة  اليوم  املنتخب  بداية  تكون  اأن  يف  ياأملون  اأنهم 
والتح�سرات  الكبرة  التجهيزات  اأعقاب  يف  خ�سو�سا 
التي �ساحبت العداد لهذه الدورة من خالل املع�سكرات 
اأج��ل اع��داد املنتحب ب�سورة  اأوروب��ا من  اأقيمت يف  التي 
ال�سيوي  احل���دث  ه���ذا  يف  امل�����س��ارك��ة  واأه��م��ي��ة  تتنا�سب 
اأبرز  ي�سهد م�ساركة جمموعة كبرة من  الذي  الكبر 

منتخبات قفز احلواجز يف القارة.
�سعبة  �ستكون  املناف�سة  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على  اأن��ه  واأك���د 
ثقتهم  اأن  اإل  اأق��وي��اء  مناف�سني  وج���ود  ظ��ل  يف  للغاية 

كبرة يف لعبي املنتخب يف الظهور ب�سورة م�سرفة.
مدينة  اىل  و���س��ول��ه  منذ  اأج���رى  املنتخب  اأن  واأ���س��اف 
اإن�سيون تدريبات يومية وذلك بعد رحلة طويلة للخيول 
امل�ساركة ولذلك فان الالعبني اعتادوا على الطق�ص يف 

كوريا وكذلك اخليول امل�ساركة.
ي��وم اجلمعة  اأج��رى حتى  املنتخب  اأن  املهري  واأو���س��ح 
املا�سي اأربعة تدريبات منذ و�سوله اىل كوريا ومت اأم�ص 
امل�ساركة.  للخيول  البيطري  الفح�ص  عملية  اج���راء 
واأع��رب عن ثقته باأن لعبي منتخب قفز احلواجز لن 
على  الم����ارات  ل��دول��ة  اجن���از  ومت��ن��ى حتقيق  يق�سروا 
منتخبات  وج���ود  ظ��ل  يف  املناف�سة  �سعوبة  م��ن  ال��رغ��م 

قوية.
ي�سم اجلهاز الداري ملنتخب قفز احلواجز اىل جانب 
اأمني عام الحتاد اداري البعثة طالب املهري كال من 

في�سل اآل علي ورنا عي�سى.
ال��ع��ام للجنة الوملبية  اآخ����رى ق���ام الأم����ني  ن��اح��ي��ة  م��ن 
الوطنية امل�ست�سار حممد الكمايل بجولت ولقاءات مع 
القيادات ال�سوية من منطلق زياة اوا�سر العالقات بني 

اللجنة وبقية اللجان بالقارة.
العربية  الوملبية  اللجان  روؤ���س��اء  من  ع��ددا  التقى  فقد 
الآ�سيوي  الحت��اد  ورئي�ص  العراقي  حمودي  رعد  منهم 
لالألعاب  القارية  الحت���ادات  روؤ���س��اء  وع��دد من  لل�سراع 

املختلفة.

عقد جمل�ص دبي الريا�سي اجتماعا تن�سيقيا مع 
اأن��دي��ة دب��ي لكرة  امل��دي��ري��ن الفنيني لأك��ادمي��ي��ات 
ال��ق��دم وم�����س��ريف وم��درب��ي ح��را���ص امل��رم��ى ناق�ص 
الأكادمييات  الفني يف  العمل  اأه��م حم��اور  خالله 
وتطرق اإىل عدد من برامج التطوير الفني التي 
اأحمد  تراأ�ص الجتماع  املا�سية.  الفرتة  تبناها يف 
���س��امل امل��ه��ري م��دي��ر ق�سم الك��ادمي��ي��ات مبجل�ص 
اخ�سائي  العيوين  بح�سور عدنان  الريا�سي  دبي 
الكادمييات باملجل�ص وم�ساركة عدد من الفنيني 
و�سدد  ب����الأك����ادمي����ي����ات.  ال��ع��ام��ل��ني  والداري���������ني 
املدربني من خالل  تاأهيل  الجتماع على �سرورة 
برنامج الدورات التدريبية ملدربي اأندية دبي خالل 
املو�سم احلايل وناق�ص برنامج دورات �سقل مدربي 
الفرتة  خالل  املجل�ص  �سينظمها  التي  دبي  اأندية 
واملواعيد  املو�سوعات  حتديد  خالل  من  القادمة 
على  احل�سول  دورات  مع  بالتزامن  واملحا�سرين 
�سينظمها  التي  الآ�سيوي  الحت��اد  تدريب  رخ�ص 
احتاد المارات لكرة القدم. و تطرق الجتماع اىل 
برنامج الدورات الريا�سية املحلية والدولية التي 
اأندية دبي خالل املو�سم الريا�سي  �ست�سارك فيها 
اخلارجية  ال���دع���وات  ون��اق�����ص   2015-2014
دولية  دورات  يف  للم�ساركة  لالندية  قدمت  التي 
يف خمتلف املراحل العمرية. و وجه املجل�ص اأندية 
الدولية  للدورات  مبكرا  ال�ستعداد  ب�سرورة  دبي 
خطة  اط��ار  يف  املقبل  ال��ع��ام  تنظيمها  �سيتم  التي 
دبي  باأندية  والنا�سئني  الرباعم  لتطوير  املجل�ص 
عرب البطولت وال��دورات الريا�سية التي ت�ساهم 
يف تطوير وحت�سني مهارات الالعبني ب�سكل كبر. 
و دعا املجل�ص املديرين الفنيني لالأكادمييات اإىل 
و�سع اآليات لختيار وتر�سيح الالعبني لالن�سمام 

بنظام  املتميزين  ال��الع��ب��ني  رع��اي��ة  ب��رن��ام��ج  اىل 
الرعاية  م��ن  متكينهم  اأج���ل  م��ن  ال��ك��ام��ل  ال��ي��وم 
الالزمة والتدريبات اخلا�سة واإجراء الختبارات 
م�ستواهم  تطور  ملتابعة  ال�سرورية  والفحو�سات 
الفنية  ل��ل��م��ع��اي��ر  وف���ق���ا  اآخ�����ر  اإىل  م��و���س��م  م���ن 
ال�ساأن.  وا�ستعر�ص الجتماع الآليات  املعتمدة يف 
الذين  امل��رم��ى  ح��را���ص  م�ستوى  لتقييم  ال��الزم��ة 
الأخرة  التدريبية  ال���دورة  يف  م�ساركتهم  اأن��ه��وا 
امل�ستقبل على �سوء  برنامج حار�ص  باأملانيا �سمن 
التقرير النهائي ال��ذي رفعه اخل��رباء الأمل��ان من 
اأجل العمل على تنفيذ التو�سيات ال��واردة به من 
دبي  باأندية  املرمى  حرا�ص  ومدربي  م�سريف  قبل 
ك��اب��نت خمي�ص  ال��ربن��ام��ج  اإ���س��راف من�سق  وحت��ت 
���س��امل. واأو���س��ح اأح��م��د ���س��امل امل��ه��ري م��دي��ر ق�سم 
الأكادمييات مبجل�ص دبي الريا�سي اأنهم يركزون 
وتفعيل  الفني  اجل��ان��ب  على  اجل��دي��د  امل��و���س��م  يف 
برامج التطوير على امل�ستويات كافة من اأجل رفع 
قدرات كل العاملني يف قطاع النا�سئني والرباعم 
ت�سمل  ال��ف��ن��ي  ال��ت��ط��وي��ر  عملية  اأن  اإىل  ..لف���ت���ا 
املدربني واأفراد الأجهزة الفنية والالعبني. وقال 
الريا�سي  دب��ي  جمل�ص  نفذها  ال��ت��ي  ال��ربام��ج  اإن 
امل��و���س��م امل��ا���س��ي ه��دف��ت اإىل ت��اأه��ي��ل امل��درب��ني عرب 
التخ�س�سات  ملختلف  امل��وج��ه��ة  ال��ت��دري��ب  دورات 
برامج  واأ���س��اف  لقد طرحنا  الفنية  الأج��ه��زة  يف 
امل��رم��ى ووا���س��ل��ن��ا م�����س��وار رعاية  خا�سة حل��را���ص 
التميزين و�سعينا اإىل منح الالعبني فر�سا لأداء 
الدورات  عرب  التناف�سية  املباريات  من  اأك��رب  عدد 
مزيد  لكت�ساب  دب��ي  ا�ست�سافتها  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة 
اأف�سل للمناف�سات  من اخلربة وال�ستعداد ب�سكل 

الر�سمية  .

عقدت اللجنة املنظمة لفرو�سية القفز باآ�سياد 
الأول  ال��ف��ن��ي  اإج��ت��م��اع��ه��ا   2014 اإن�����س��ي��ون 
ت��ق��دمي عر�ص  الول وج����رى خ��الل��ه  اأم�������ص 
عام عن قوانني القفز املعمول بها يف الآ�سياد 

وفعالياتها وكيفية اإحت�ساب نتائجها.
ومت خ��الل الج��ت��م��اع الإع���الن ع��ن اإج���راءات 
والتي  امل�ساركة  للخيول  البيطري  الفح�ص 
اأن جتري مرا�سم  اأقيمت �سباح ام�ص .. على 
الفرق  فئتي  يف  الفر�سان  مل�ساركات  القرعة 
والفردي ام�ص .. و�سيبداأ يف الدخول فر�سان 
امل�ساركات الفردية ومن بعدهم وعلى التوايل 
فر�سان منتخبات قطر كوريا ال�سعودية هوجن 
كوجن تايالند الفلبني اليابان تايبيه ال�سينية 
الإم��ارات ثم الهند وهذا يعني اأن اأول فار�ص 
م�سارك من منتخبنا �سيحمل الرقم 13 وكل 
وامل�ساركات  اأربعة فر�سان  يتاألف من  منتخب 
�سنغافورة  م���ن  ف���ر����س���ان  ل��ث��الث��ة  ال���ف���ردي���ة 
فر�سان  ع��دد  لي�سبح  وال��ك��وي��ت  واأندوني�سيا 
القفز املتناف�سني على األقاب القفز 43 فار�سا 
10 منتخبات وطنية متثل  وفار�سة ي�سكلون 
بلدانهم وثالثة فر�سان �سمن فئة امل�ساركات 

الفردية.
واإجتازت خيول فر�سان منتخب القفز بنجاح 
خ�سعت  ال��ت��ي  البيطري  الفح�ص  اإج�����راءات 
ل��ه��ا ���س��ب��اح ام�����ص واأج�����رى ف��ر���س��ان املنتخب 
لالإحماء  �سوط  �سمن  الر�سمية  تدريباتهم 
ال�سيخة  الفار�سة  فيها  و�ساركت  الظهر  بعد 
اآل مكتوم بالفر�ص بينوت�ص دو بيفور  لطيفة 
العوي�ص باجلواد  11 �سنة والفر�سان حممد 
الظاهري  وم���ف���ت���اح  ����س���ن���وات   9 اإي���������ص   اإي�����ت 

عبد  والفار�ص  �سنوات   10 اليمامة  بالفر�ص 
اهلل املري بالفر�ص �سيرا جوتر  9 �سنوات .

فر�سان  لعموم  الر�سمية  ال��ت��دري��ب��ات  وتتيح 
امليدان  على  التعرف  فر�سة  وخيولهم  القفز 
ال��رئ��ي�����ص وم��ن��اف��ذ ال���دخ���ول واخل������روج منه 
ثانية  ال�90  ت��ت��ع��دى  ل  زم��ن��ي��ة  م���دة  خ���الل 
احلواجز  م��ن  بع�ص  باإنتقاء  الفر�سان  يقوم 
عليها  غريبة  تكون  رمب��ا  اأ�سكال  حتمل  التي 
الدول  اإج��ت��ه��اد  م��ع  ف��وق��ه��ا  ال��ق��ف��ز  تعتد  ومل 
ت�سميم  يف  ال��ك��ربى  للبطولت  امل�ست�سيفة 
ب��ع�����ص احل���واج���ز ب��اأ���س��ك��ال ت����ربز ج��ان��ب��ا من 
تزيينها  اأو  واحل�����س��اري  ال��رتاث��ي  م��وروث��ه��ا 
ب�سعارات جهات راعية وغرها منتهزة فر�سة 
تعريف الآخرين به ب�سرح موجز عن مدلول 
كل �سكل منها ومينح كل فار�ص فر�سة للقيام 
ب��ه��ذا الإج����راء خ��الل ال��زم��ن امل��ح��دد وميكنه 
اأقل  بزمن  الإك��ت��ف��اء  راأى  اإذا  امل��ي��دان  م��غ��ادرة 

منه.
وح���ر����ص ف���ر����س���ان م��ن��ت��خ��ب الإم���������ارات على 
الزمنية  ح�ستهم  م��ن  الق�سوى  الإ���س��ت��ف��ادة 
ب��امل��ي��دان واأمت���وه���ا ع��ل��ى اأك���م���ل وج���ه و�سهد 
طالب ظاهر املهري اأمني ال�سر العام لإحتاد 
اإجراءات  العلي  في�سل  وم�ساعده  الفرو�سية 
الفح�ص البيطري خليول املنتخب والتمارين 

التي اأداها الفر�سان على امليدان الرئي�ص.
اإقامة  اليوم  الأح��د   امليدان الرئي�ص  وي�سهد 
بح�ساب  وال��ث��ان��ي��ة  الأوىل  ل��ل��ف��رق  ج��ول��ت��ني 
الأخ���ط���اء م��ن دون زم���ن ع��ل��ى ح��واج��ز يبلغ 
اإرتفاعها 140 �سم وتت�سمن اجلولة الأوىل 
حاجزا مائيا والثانية بدونه مع جولة للتمايز 

الثانية  ال��زم��ن يف خ��ت��ام اجل��ول��ة  حم�����س��وب��ة 
يف  املتعادلون  الفر�سان  التمايز  يف  وي�سارك 
لتحديد  اجلولتني  يف  الأخطاء  اأق��ل  جمموع 

مراكز الفرق الفائزة.
وي���رتاأ����ص احل��ك��م ال�����دويل الإم����ارات����ي خليل 
اإب���راه���ي���م جل��ن��ة حت��ك��ي��م ق��ف��ز احل����واج����ز يف 
 2014 اإن�����س��ي��ون  الآ���س��ي��وي��ة  الأل���ع���اب  دورة 
القفز  لفرو�سية  اآخ���ر  ن��وع  م��ن  مك�سب  وه��و 
بالإمارات والدول العربية عموما كونها املرة 
جلنة  عربي  حكم  فيها  ي��رتاأ���ص  التي  الأوىل 

التحكيم يف بطولة بحجم القارة الآ�سيوية. 
واملنتخب ال�سعودي حامل لقب ذهبية الآ�سياد 
اإن�سيون  دورة  يف  يتاألف   2010 غ��وان��زو  يف 
2014 من الفر�سان الأمر في�سل ال�سعالن 
والفار�ص  14�سنة  ه��ول��ن��دي  ت���الن  ب��اجل��واد 
ع��ب��د اهلل ال�����س��رب��ت��ل��ي ب���اجل���واد ك��ل��ه��ان اأمل���اين 
الراجحي  الرحمن  عبد  والفار�ص  �سنة   11
 15 هولندي  اأورل��ي��ان��ز  نيو  اجل���واد  ب�سحبة 
�سنة والفار�ص �سلمان املقعدي ب�سحبة الفر�ص 

�سينيوريتا فرن�سية 14 �سنة.
المارات  فر�سان منتخب  نقل خيول  وج��رى 
كوريا  اإىل  ج���وا  اأوروب�����ا  م��ن  احل��واج��ز  لقفز 
اجلنوبية بعد رحلة بداأت يف ال�ساعة اخلام�سة 
املا�سي من مدينة دوفيل  �سباح يوم الإثنني 
اأم�سرتدام  م��دي��ن��ة  اإىل  و����س���ول  ال��ف��رن�����س��ي��ة 
الهولندية يف الرابعة والن�سف ع�سرا ولتقلع 
م�ساء  م��ن  وال��ن�����س��ف  التا�سعة  يف  ج���وا  منها 
نف�ص اليوم وو�سلت اإىل مطار مدينة اإن�سيون 
الكورية عند ال�ساعة الثالثة ظهر يوم الثالثاء 
بفارق توقيت عن اأوروبا مقداره �سبع �ساعات 

اأم�ستها خيول  �ساعة ط��ران   12 يعني  مما 
وبعد  كوريا اجلنوبية  اإىل  القفز من هولندا 
الإجراءات  اإ�ستغرقتها  اأخ��رى  �ساعات  خم�ص 
والنقل اإ�ستقر بها املطاف بال�سطبالت املعدة 
لها بقرية الألعاب الآ�سيوية مبدينة اإن�سيون 
الذين  وال�سيا�ص  عليها  امل�سرفني  مب�ساحبة 
و�سلوا بدورهم اإىل اأماكن �سكنهم يف منت�سف 
العودة  رح��ل��ة  �ستكون  ومثلها  ال��ث��الث��اء  ليلة 
�سيتوجه  اخليول  بع�ص  اأن  يف  الإختالف  مع 
الفار�سني  الإم��ارات مبا�سرة منها خيول  اإىل 
اإ�ستعدادا  ال��ع��وي�����ص  امل���ري وحم��م��د  اهلل  ع��ب��د 
يف   2015-2014 اجل��دي��د  ال��ق��ف��ز  مل��و���س��م 
لطيفة  ال�سيخة  الفار�سة  خيول  تتوجه  حني 
برناجمها  لإ�ستكمال  اأوروب����ا  اإىل  مكتوم  اآل 
القادم  دي�سمرب  �سهر  اإىل  امل��م��ت��د  الأوروب�����ي 
وت���غ���ادر ال��ف��ر���ص ال��ي��م��ام��ة م���ن ف���ري���ق فزاع 
اأي�سا ومن بعدها  اأوروب��ا  اإىل  لقفز احلواجز 
الفار�ص مفتاح  مل�ساركتها ب�سحبة  املغرب  اإىل 
التاأهيلي  ال��دوري  اأوىل ج��ولت  الظاهري يف 
التي  الأوىل  امل��رة  وه��ي  للقفز  ال��ع��امل  لكاأ�ص 
ب��ف��ري��ق للقفز منذ  الإم������ارات  ف��ي��ه��ا  ت�����س��ارك 
اجلولة الأوىل املوؤهلة حيث ت�ست�سيف املغرب 
اإ�سبوع خالل  بواقع جولة يف كل  ثالثا منها 

الفرتة من 10 اإىل 27 اأكتوبر القادم.
واأث����ن����ى خ���ال���د ع��ب��ي��د م���ن وف����د ال����دول����ة اإىل 
الكبر  اجل��ه��د  على   2014 اإن�سيون  اآ���س��ي��اد 
به  العمل خا�سة ما يقوم  اأطقم  الذي تبذله 
العابرة  القفز  خليول  امل�ساحبون  ال�سيا�ص 
للقارات لدى اإ�ستهدافها امل�ساركة يف مثل هذه 

البطولت الكربى.

�سطرجن  القوية يف مونديال  ونتائجهم  الإم��ارات عرو�سهم  لعبو  وا�سل 
 1000 اأفريقيا مب�ساركة  النا�سئني املقام حاليا يف مدينة ديربن بجنوب 
ال�سهر  29 من  95 دولة وت�ستمر مناف�ساته حتى يوم  لعب ولعبة من 
اأبوظبي  اجل��اري.. حيث حقق لعبنا املتاألق �سلطان الدرمكي لعب نادي 
 10 فئة  اإيا�سا يف  الإي��ط��ايل  ال��دويل  مناف�سه  على ح�ساب  اخلام�ص  ف��وزه 
لفئة  ال��دول��ة  دب��ي وبطل  ن��ادي  اأحمد فريد لع��ب  ، وحقق لعبنا  �سنوات 
ال�سباب فوزه اخلام�ص على ح�ساب مناف�سه البلجيكي لينرت�ص يف فئة 16 

�سنة.
الوطني  منتخبنا  لعبة  ال�سركال  رو���س��ة  النجمة  خ�سارة  م��ن  وب��ال��رغ��م 
لل�سطرجن ونادي اأبوظبي من مناف�ستها بطلة العامل الهندية دار�سانا ، اإل 
اأن رو�سة لتزال حتتفظ بحظوظها يف ال�سعود اإىل من�سات التتويج حيث 

حتتاج اإىل الفوز يف اجلولت الثالث املتبقية لت�سمن ميدالية ملونة . 
 4.5 اإىل  النقاط  الإم��ارات يف رفع ر�سيدهم من  اأربعة من لعبي  وجنح 
نقطة يف ختام لقاءات اجلولة الثامنة من املونديال وهم لعبنا خليفة خالد 
�سقر لعب نادي الفجرة يف فئة 8 �سنوات بعد فوزه على مناف�سه لواجنا 
من كينيا ، وزميله لعب نادي الفجرة عامر ال�سدارين يف فئة 10 �سنوات 
بعد فوزه على مناف�سه زهنغ منغ من ماكاو ، ولعبنا عبداهلل النيادي لعب 
نادي العني يف فئة 10 �سنوات بعد فوزه على مناف�سه جوكاجا من ليتوانيا 
، وزميله مايد الرا�سدي بطل اأ�سيا لطلبة املدار�ص بعد فوزه على مناف�سه 

جافر كورتز من ت�سيلي يف فئة 16 �سنة . 
4 نقاط وهم لعب  اإىل  اإمارتيني يف رفع ر�سيدهم  وجنح ثالثة لعبني 
اأبوظبي �سلطان الدرمكي بعد فوزه على مناف�سه عبداخلر من كازاخ�ستان 
يف فئة 12 �سنة ، ولعبنا اأ�ستاذ الحتاد الدويل اإبراهيم �سلطان لعب دبي 
�سنة   18 فئة  النم�ساوي كري�ستوف مينيزي�ص يف  تعادله مع مناف�سه  بعد 
ولعبة نادي دبي ب�ساير خليل بعد فوزها على مناف�ستها نايدو من جنوب 
اأفريقيا ويف فئة حتت 8 �سنوات فازت لعبة نادي العني وبطلة العرب موزة 
اأفريقيا وجنح  بروجمان جو�سوا من جنوب  ليزا  مناف�ستها  على  املعمري 
زميله لعب اأبوظبي �سلطان الزعابي يف فئة 12 �سنة يف حتقيق الفوز على 
مناف�سه الأمريكي نيمان لرفع الدرمكي والزعابي ر�سيدهما اإىل 4 نقاط 
وهو نف�ص ر�سيد لعبنا اأحمد فريد لعب نادي دبي يف فئة 16 �سنة بعد 

فوزه على مناف�سه نكوبي من زميبابوي.
اأبوظبي  نادي  وفد  رئي�ص  البعثة  رئي�ص  نائب  التميمي  اأ�ساد من�سور  وقد 
التي  بالنتائج  دب��ي  ن��ادي  وف��د  رئي�ص  البعثة  رئي�ص  نائب  يو�سف  و�سعيد 
لعب  م��ن  اأك��رث  ينجح  اأن  وتوقعا  الثامنة  اجل��ول��ة  حتى  البعثة  حققتها 
ولعبة يف الدخول �سمن قائمة الع�سرة الكبار عامليا ورمبا احل�سول على 
ميدالية ملونة واأقربهم لذلك رو�سة ال�سركال و�سلطان الدرمكي واأحمد 

فريد. 
ت�سارك الإمارات بوفد ي�سم 28 لعب ولعبة من اأندية اأبوظبي والعني 
كما   ، الريا�سي  دبي  الريا�سي وجمل�ص  اأبوظبي  بدعم من جمل�ص  ودب��ي 
ي�����س��ارك لع��ب��ان م��ن ن���ادي ال��ف��ج��رة وي��ت��وىل رئ��ا���س��ة بعثة الإم�����ارات اإىل 
املونديال املهند�ص طارق الطاهر ، والإدارية فاطمة احلمادي واإبت�سام حمي 
الدين وكبر املدربني اإيلمار ماجراموف )دبي( وبوجدان جاربيا وحممد 
ه�سام الأرغا )اأبوظبي( وتادي �ساكل�سيك ومي�سا هرينيك )العني( وكمال 

النجيلي )الفجرة( .

لطيفة اآل مكتوم تقود منتخب قفز احلواجز 
يف بداية م�سواره باآ�سياد اليوم

خيول منتخب االإمارات للقفز جتتاز الفح�ص البيطري واليوم 
حتدي الفر�سان على األقاب الفرق

الدرمكي وفريد يحققان الفوز اخلام�س يف مونديال �ضطرجن النا�ضئني

رو�سة ال�سركال حتتفظ بحظوظها رغم خ�سارتها من بطلة العامل الهندية

مدرب منتـخـب العــراق لكــرة القــدم  يفكر بـــالذهبيـة رغـم الوعكـة ال�سحيــة

دبي الريا�سي يجتمع مع م�سوؤويل اأكادمييات 
كرة القدم ويناق�ص برامج التطوير
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اأعلن رئي�ص الحتاد ال�سيوي لكرة القدم ال�سيخ �سلمان 
بن اإبراهيم اآل خليفة عن دعمه لإعادة انتخاب جوزيف 
بالتر لولية خام�سة على راأ�ص الحتاد الدويل للعبة، 
م�سددا على اأن الخر حافظ دائما على عالقات قوية 

مع الحتاد الآ�سيوي.
املقبل  العام  الرت�سح  ينوي  ال��ذي  �سلمان  ال�سيخ  وق��ال 
ل��ولي��ة ج��دي��دة ع��ل��ى راأ�����ص الحت����اد ال���ق���اري: جوزيف 
ب��الت��ر ك���ان دائ��م��ا م�����س��ان��دا ل��ق��ارة اآ���س��ي��ا، وم��ن��ح اأهمية 
كبرة لتطوير كرة القدم الآ�سيوية من خالل الربامج 
اأي�سا منح الف�سل  ال��دويل، وميكن  املتنوعة يف الحتاد 
الديناميكية  للعالقات  العاملية  القدم  بكرة  تطورنا  يف 
ال�سيد  اإ�سراف  وال��دويل حتت  الآ�سيوي  بني الحتادين 

بالتر .
على  ن�سر  ال���ذي  ت�سريحه  يف  �سلمان  ال�سيخ  واأ���س��اف 
يف  م�ساركته  خ��الل  ال��ق��اري  ل��الحت��اد  الر�سمي  امل��وق��ع 
ميتلك  ب��الت��ر  للفيفا:  التنفيذية  اللجنة  اج��ت��م��اع��ات 
خربة لعقود طويلة يف اإدارة كرة القدم العاملية، وبالتايل 
اأنا عندي كامل الثقة يف اأنه �سيوا�سل لعب دور مهم يف 

تطويرها .
�سيوا�سالن  وال����دويل  الآ���س��ي��وي  الحت��ادي��ن  اأن  وت��اب��ع 
الحتياجات  ت��ل��ب��ي��ة  اأج�����ل  م���ن  واح�����د  ك��ف��ري��ق  ال��ع��م��ل 
اأ�سرة  اأن  يف  ثقته  موؤكدا  اآ�سيا،  يف  القدم  لكرة  املتزايدة 
كرة القدم الآ�سيوية �سوف تكون متوحدة يف دعم تر�سيح 

ال�سيد بالتر . واعلن بالتر ر�سميا امام اع�ساء اللجنة 
لالنتخابات  مر�سحا  �سيكون  ب��ان��ه  للفيفا  التنفيذية 

الرئا�سية املقررة يف ايار-مايو 2015.
و�سبق لبالتر ان اعلن يف الثامن من ال�سهر احلايل بانه 
�سيكون مر�سحا لالنتخابات الرئا�سية لكنه تقدم ام�ص 

برت�سيحه امام اللجنة التنفيذية لفيفا.
وكان بالتر انتخب رئي�سا للفيفا عام 1998 لكنه واجه 
الوروبية  الحت��ادت  روؤ�ساء  بع�ص  من  عنيفة  انتقادات 

حتديدا يف ال�سهر الخرة.
وكان رئي�ص الحتاد الوروبي الفرن�سي مي�سال بالتيني 
اع��ل��ن ر���س��م��ي��ا يف 28 اب-اغ�����س��ط�����ص امل��ا���س��ي ب��ان��ه لن 
على عمله يف  الرتكيز  الفيفا مف�سال  لرئا�سة  يرت�سح 

الحتاد القاري.
يف املقابل، كان الفرن�سي الخر جروم �سامبانيي اعلن 
العام  مطلع  الرئا�سية  لالنتخابات  ر�سميا  تر�سحيه 
التغلب  ي�ستطيع  ل  بانه  �سمنا  اع��رتف  لكنه  احل���ايل، 

على بالتر علما بانه كان م�ست�ساره �سابقا.
ل  عاما   78 العمر  م��ن  البالغ  ال�سوي�سري  ان  وي��ب��دو 
عام  منذ  فيفا  يف  م��ت��واج��د  ان��ه  اذ  للكلل  معنى  ي��ع��رف 
1975 اي بعد عام واحد على انتخاب الربازيلي جواو 
الفني عام  املدير  اليه من�سب  واوك��ل  رئي�سا  هافيالجن 
خلفا   1981 ع��ام��اع��ام  امينا  يعني  ان  قبل   ،1977

لالملاين هلموت كايزر.

اأ�سبح جنم بر�سلونة ت�سايف هرنانديز ق�سية جدلية 
�سبورت  �سحيفة  الكتالونية  وال�سحافة  النادي  يف 

خط  لعب  تعر�ص  اإىل  فيه  اأملحت  تقريراً  ن�سرت 
وقالت  انريكي،  لوي�ص  من  وا�سح  لظلم  الو�سط 
للمرونة  وافتقد  يجب  كما  يلعب  مل  الفريق  اإن 

اأم�������ام م����الج����ا، ورغ������م ذل�����ك ف������اإن امل�������درب مل 
الو�سط  خ��ط  ب��الع��ب  لال�ستعانة  ي��ل��ج��اأ 

املخ�سرم.
واأ�سافت ال�سحيفة اإن ت�سايف 

اأف�سل  م����ن  واح������د 
البار�سا  لع��ب��ي 

التاريخ،  ع��رب 
ع�������دد  واأن 

الذي  ال��دق��ائ��ق 
يليق  ل  م��ن��ح��ه  مت 

بقيمته بالن�سبة للعمالق الكتالوين، ولكنها 
التي ترف�ص  القتالية  اأك��دت على روح ت�سايف 
الأمور  بقلب  ينجح  اأن  متوقعة  ال�ست�سالم، 

ل�ساحله قريباً.
ت�سايف  يلعب  اأن  تتوقع  الكتالونية  ال�سحافة 

وذلك  غ��رن��اط��ة،  اأم���ام  ال��ي��وم  اأ�سا�سياً  هرنانديز 
اجليد يف  الأداء  الو�سط  تقدمي خط  ع��دم  نتيجة 
اإنريكي  لوي�ص  حلر�ص  اإ���س��اف��ة  الأخ���رة  امل��ب��اراة 
على اإراحة بع�ص الالعبني قبل مواجهة باري�ص 

�سان جرمان يف دوري الأبطال.
جدلية ت�سايف هذه اأزعجت املدرب لوي�ص انريكي 
اأم�ص الأ�سبوع  الذي قال يف موؤمتر �سحفي يوم 
مع  ع��ادل  غر  ب�سكل  اأتعامل  اإنني  قلتم  املا�سي 
بارترا، بعد اأن لعب اأمام مالجا اليوم تتحدثون 

عن عدم العدل مع ت�سايف هرنانديز .
عدم  �سبب  اأن  اإ���س��ب��ان��ي��ا  يف  ال�سحفيون  وي��وؤم��ن 
اعتماد لوي�ص انريكي على ت�سايف يعود اإىل رغبته 
للفريق،  وال��دف��اع��ي��ة  البدنية  الناحية  بتح�سني 
على  راكيتيت�ص  اإي��ف��ان  فيها  يتفوق  م�سائل  وه��ي 
وفقد  كثراً  بالعمر  تقدم  ال��ذي  هرنانديز  ت�سايف 

�سرعته وقوته البدنية.

البطولة  مناف�سات  الول  اأم�����ص  م�ساء  اختتمت 
اأقيمت يف مياه  املائية التي  اخلليجية للدراجات 
بحرة اجلندل يف منطقة اجلوف �سمال اململكة 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة وب��ق��ي��ادة اإم���ارات���ي���ة للجنة 
نادي  ممثل  الظاهري  نا�سر  بوا�سطة  التحكيم 

اأبوظبي الدويل للريا�سات البحرية.
ال��ي��وم اخلتامي  الإم����ارات خ��الل  وح��ل مت�سابقو 
يف امل��رك��زي��ن ال�����س��اد���ص وال�����س��اب��ع يف ف��ئ��ة جال�ص 
�ستوك عن طريق حممد حم�سن وعلي اللنجاوي 
�ستوك  واق��ف  فئة  يف  الأول  امل��رك��ز  لقب  وح�سد 
اأم���ني ع���ادل روزي يف حني  امل��ت�����س��اب��ق ال�����س��ع��ودي 
خمي�ص  العماين  �ستوك  جال�ص  فئة  بلقب  ت��وج 

احلو�سني. 
و�سهد اليوم الأخر من املناف�سة تكرمي الإمارات 
الدكتور  �سعادة  اجلندل  دومة  حمافظ  بوا�سطة 
التاألق  اأه�����دى و����س���ام  ال��ت��م��ي��اط وال�����ذي  ط����الل 
للريا�سات  ال��دويل  اأبوظبي  ن��ادي  اإىل  اخلليجي 
الو�سام  ال��ظ��اه��ري  نا�سر  ت�سلم  حيث  البحرية 
اإىل  املختلفة  اأيامها  طيلة  البطولة  ق��اد  وال��ذي 
بر الأمان ومتكن من اإخراج امل�سابقة بنجاح كبر 
احلا�سرة  اخلليجية  اللجنة  لتكرمي  بالإ�سافة 
والتي كانت �سمن طاقم التحكيم مع الظاهري 

يف البطولة.
وكانت البطولة قد بداأت مع املاراثون اخلليجي 

والذي انطلق يف الثالث والع�سرين من �سبتمرب 
حيث حلت الإمارات عرب حممد حم�سن يف املركز 
الرابع يف املاراثون وا�ستمرت الفعاليات مع ال�سباق 
الرئي�سي  ال�سباق  ثم  للبطولة  الأول  الرئي�سي 
الثاين والذي �سهد فئتني فقط مب�ساركة جال�ص 
اأوىل البطولت التي  �ستوك وواقف �ستوك وهي 
خليجية  ومب�����س��ارك��ة  اجل����وف  منطقة  تنظمها 

كبرة من اأبناء دول جمل�ص التعاون.
البحرية  للريا�سات  ال�سعودي  الحت��اد  ويطمح 
مواهب  واكت�ساف  �سعوديني  اأب��ط��ال  اإي��ج��اد  اإىل 
جديدة من اأجل امل�ساركة والتطلع للعاملية لحقا 
حيث �ستكون البطولت املحلية هي مهد حتقيق 

هذا احللم. من جهته توجه وكيل اإمارة منطقة 
اجلوف �سعادة اأحمد بن عبداهلل اآل ال�سيخ بجزيل 
ال�����س��ك��ر اإىل ���س��م��و ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان بن 
رئي�ص  ال�سمو  �ساحب  م�ست�سار  نهيان  اآل  خليفة 
الدولة رئي�ص جمل�ص اإدارة نادي اأبوظبي الدويل 
من  �سموه  به  ق��ام  ملا  وذل��ك  البحرية  للريا�سات 
ت�سخر كوادر النادي يف خدمة الأ�سقاء يف اململكة 

لتنظيم بطولة الدراجات املائية. 
ك��ل م�ساعر  ن��ك��ن ل�سموه  اإن��ن��ا    : ���س��ع��ادت��ه  وق���ال 
احلب والأخ��وة وك��ان بودنا لو كان حا�سرا معنا 
من خالل هذه املناف�سة اجلميلة والرائعة والتي 
املنطقة  ودول  اخلليج  دول  كل  يف  جناحها  طغى 

الفنية  الناحية  من  متميزة  كانت  اأن  بعد  اأي�سا 
والتحكيمية واأي�سا امل�ساركة الكبرة للمت�سابقني 
الأ�سقاء من خمتلف دول اخلليج . وعن املناف�سة 
اخلليجية قال ان بحرة دومة اجلندل اكت�سبت 
�سياحيا من خالل هذه  املا�سية طابعا  الأي��ام  يف 
البطولة جعلها وبحق مزارا مهما ووجهة لأبناء 
البطولة  اأن  اىل  م�����س��را   .. ول���ل���زوار  امل��ن��ط��ق��ة 
اأخرى  احلالية فتحت الطريق لتنظيم بطولت 
يف امل�ستقبل ولبدء م�ساريع خمتلفة على البحرية 
يكون الهدف منها هو الرتقاء باملنطقة �سياحيا 
قلب  يف  املعجزة  البحرة  بهذه  النا�ص  وتعريف 

ال�سحراء. 

يقارب  م��ا  ال��ث��الث��ة  الأي�����ام  طيلة  ال�����س��ب��اق  �سهد 
مقارنة  قيا�سي  رق��م  وه��و  متفرج  األ���ف  خم�سني 
املائية  ب��ال��دراج��ات  املخت�سة  ال��ب��ط��ولت  ببقية 
ع�سرة  يتجاوز  خاللها  احل�سور  يكن  مل  والتي 

اآلف يف اأح�سن الأحوال.
�سبعة  التعاون  جمل�ص  دول  خمتلف  من  و�سارك 
من  الأوىل  ال��ن�����س��خ��ة  يف  م��ت�����س��اب��ق��ا  وع�������س���رون 
للزيادة  م��ر���س��ح  ع���دد  وه���و  اخلليجية  ال��ب��ط��ول��ة 
اإقامته  مكان  �سيتحدد  وال��ذي  القادم  ال�سباق  يف 
خليجية  دول����ة  اأي  ويف  ال��ق��ادم��ة  الأي�����ام  خ���الل 
الكويت  ناحية  تتجه  الرت�سيحات  اأغ��ل��ب  اأن  اإل 

ل�ست�سافة احلدث. 

16

النعيمي بطال  ع��م��ار  ب��ن  را���س��د  ال�سيخ  ف��ري��ق  ت��وج 
16 �سنة  اأوول الرباعية لفئة  لبطولة �سبورت فور 
حتت  الول  اأم�ص  م�ساء  اأختتمت  التي  القدم  لكرة 
وذلك  اأوول  ف��ور  �سبورت  اأكادميية  وتنظيم  رعاية 

مبالعب مركز كواترو الريا�سي مبدينة عجمان.
�سارك يف البطولة نخبة من اأف�سل الفرق يف الدولة 
اأكادميية  وفريق  عمار  بن  را�سد  ال�سيخ  فريق  هي 
يونايتد يف العني وفريق اأكادميية املوهوبني يف دبي 

وفريق اأكادميية �سبورت فور اوول يف دبي.
واأق��ي��م��ت ال��ب��ط��ول��ة ب��ن��ظ��ام ال����دوري م��ن دور واحد 
ب��ن ع��م��ار م��ن ت�سدر  ومت��ك��ن ف��ري��ق ال�سيخ را���س��د 
جميع  يف  بفوزه  نقاط   9 مبجموع  العام  الرتتيب 
ونال  امل�����س��ارك��ة  ال��ف��رق  جميع  مكت�سحا  م��ب��اري��ات��ه 
املركز  يف  وج��اء  وا�ستحقاق  ب��ج��دارة  البطولة  لقب 
يلية  ن���ق���اط   4 ب  امل���وه���وب���ني  اأك���ادمي���ي���ة  ال���ث���اين 
املركزين  يف  اوول  فور  و�سبورت  يونايتد  اأكادمييتا 

الزري  نا�سر  العقيد  �سعادة  وق��ام  وال��راب��ع.  الثابث 
وع��ب��دال��ر���س��ول ع��ب��داهلل م��دي��ر ال��ب��ط��ول��ة يف ختام 
على  احلا�سلة  ال��ف��رق  ت��ك��رمي  و  بتتويج  البطولة 
الفردية  اجلوائز  وت�سليم  والثاين  الأول  املركزين 

اخلا�سة بالبطولة.
واأف�سل  ب��دوي  زي��اد  البطولة  ه��داف  على  وح�سل 
حار�ص يف البطولة فهد مطر و اأف�سل لعب ال�سيخ 
را�سد بن عمار وجميعهم من فريق را�سد بن عمار.

فريق را�سد بن عمار النعيمي بطاًل لبطولة اأكادميية 
�سبورت فور اأوول الرباعية لفئة 16 �سنة

االحتـــاد االآ�سيــوي يدعـــم بالتـــر 
لواليـــــة خام�ســــة 

ت�سايف.. ق�سية جدلية يف بر�سلونة

ختام البطولة اخلليجية للدراجات املائية وتكرمي االإمارات بو�سام التاألق للتحكيم

اإنريكي ي�ستبعد بيكيه واألبا 
قبل مواجهة غرناطة

اإنريكي عن القائمة امل�ستدعاة التي �ستواجة  اأعلن مدرب بر�سلونة لوي�ص 
م�ساء اليوم غرناطة حل�ساب اجلولة ال�ساد�سة من الدوري ال�سباين، والتى 

�سهدت اإ�ستبعاد كل من جرارد بيكيه، جوردي األبا و الربازيلي دوجال�ص.
وكان بيكيه اأ�سا�سيا يف اآخر مباراة اأمام مالجا برفقة بارترا ولكن مع عودة 
ا�سبعاده، ومن  يعاين من م�ساكل ع�سلية مت  كان  وال��ذي  جرميي ماثيو 
املحتمل اأن يكون خافير ما�سكرانو هو رفيق الفرن�سي يف خط الدفاع اأما 
حالة جوردي األبا فتبدو اأنها تعود مل�ساألة التناوب الذي يعتمد عليه لوي�ص 
اإنريكي، خ�سو�سا مع املواجهة ال�سعبة يوم الثالثاء املقبل �سد باري�ص �سان 

جرمان يف اجلولة الثانية من دور املجموعات بدوري اأبطال اأوروبا.
واأخرا فاإن دوجال�ص بريرا والذي �سارك لأول مرة كاأ�سا�سي مع بر�سلونة 
الت�سريح  تلقيه  الأ�سبوع من مر�ص احلمى ورغم  اأمام مالجا عانى هذا 
الطبي اإل اأن لوت�سو ف�سل عدم ا�ستدعائه وجاءت القائمة التي �سمت 18 

لعب اإ�ستدعاهم لوي�ص اإنريكي ملواجهة غرناطة على النحو التايل:
حرا�ص املرمى: برافو وتر �ستيجن. 

املدافعني: مونتويا، ما�سكرانو، بارترا، اأدريانو، األفي�ص وماثيو. 
خط الو�سط: ت�سايف، بو�سكيت�ص، راكيتيت�ص، انيي�ستا، �سرجي روبرتو. 

الهجوم: بيدرو، مي�سي، نيمار، منر و�ساندرو. 

للفتيات  الريا�سية  ال�سالم  بطولة  �سهدت 
التي نظمها جمل�ص دبي الريا�سي اخلمي�ص 
م�ساركة  الريا�سية  املزهر  �سالة  يف  املا�سي 
واجنبية  عربية  دول��ة   14 مثلن  فتاة   40
باليوم  املجل�ص  احتفالت  مع  تزامنا  وذل��ك 
العاملي لل�سالم. ونظم املجل�ص عدة مناف�سات 
يف  مباريات  ث��الث  باإقامة  ن�سائية  ريا�سية 
الطائرة  ك��رة  اأخ���رى يف  ال�سلة وث��الث  ك��رة 
وهيئة  التعليمية  دبي  منطقة  مع  بالتعاون 
دبي مب�ساركة  الب�سرية يف  والتنمية  املعرفة 
فتيات من الم��ارات وم�سر والهند وتون�ص 
والفلبني واجلزائر ورو�سيا و�سوريا واملغرب 
وكازاخ�ستان  اأف��ري��ق��ي��ا  وج��ن��وب  وفل�سطني 
ك��ب��ر من  ع���دد  ب��ح�����س��ور  والردن  واإي������ران 
يف  الريا�سية  الرتبية  ومن�سقات  امل�سرفات 

املدار�ص واأولياء الأمر.
يف  بامل�ساركة  �سعادتهن  عن  الفتيات  وعربت 
هذه املنا�سبة العاملية التي تدعو اإىل حتقيق 
ال�سالم بني ال�سعوب واأعربن عن ال�ستعداد 

التام للم�ساركة يف هذه الفعالية يف كل عام.
مباريات  يف  امل�����س��ارك��ة  ال��ف��رق  ت�سكيل  ومت 
الفريق  يتكون  بحيث  والطائرة  ال�سلة  كرة 

الواحد من لعبات من خمتلف اجلن�سيات 
بالأن�سطة  احلافل  اليوم  ه��ذا  نهاية  ويف   ..
عائ�سة  ال����دك����ت����ورة  ق���ام���ت  والح����ت����ف����الت 
البو�سميط مديرة اإدارة الت�سويق والت�سال 
مبجل�ص دبي الريا�سي ترافقها �سيماء مالك 
مدير ق�سم الأن�سطة املدر�سية باإدارة ريا�سة 
ريا�سة  كل  يف  الفائز  الفريق  بتكرمي  امل��راأة 
جميع  على  القيمة  العينية  الهدايا  وتوزيع 

الطالبات امل�ساركات يف هذا احلدث املميز.
وقالت البو�سميط ان جمل�ص دبي الريا�سي 
هو اأول موؤ�س�سة حتتفل باليوم العاملي لل�سالم 
بهذا  الحتفال  على  املجل�ص  يحر�ص  حيث 
اليوم انطالقا من حر�ص قيادتنا الر�سدية 
على حقوق الإن�سان والدعوة الدائمة لوقف 
واللجوء  احل��روب  ووق��ف  العدائية  الأعمال 
بهذا  الح��ت��ف��ال  ان  ..م���وؤك���دة  ال�����س��الم  اإىل 
والعمل على  املثل  لهذه  اإح��ي��اء  ي��اأت��ي  ال��ي��وم 
ن�سر الوعي لدى كافة اأفراد املجتمع باأهمية 

دور الريا�سة يف ن�سر ال�سالم.
باليوم  �سنويا  يحتفل  العامل  ان  واو�سحت 
ال��ع��امل��ي ل��ل�����س��الم يف 21 ���س��ب��ت��م��رب م���ن كل 
الأمم  بني  لل�سالم  العليا  املثل  لتعزيز  ع��ام 

وال�سعوب حيث اقيم احتفال هذا العام حتث 
عنوان حق ال�سعوب يف ال�سلم احتفاء بحلول 
الأمم  لإع��الن  الثالثني  ال�سنوية  ال��ذك��رى 

املتحدة ب�ساأن حق ال�سعوب يف ال�سلم.
وا�سارت اىل ان املجل�ص نظم من قبل العديد 
من الفعاليات التي تدعو اإىل ال�سالم العاملي 
وخ��ا���س��ة م��وؤمت��ر ال�����س��الم وال��ري��ا���س��ة الذي 
املا�سي  العام  الريا�سي  دب��ي  جمل�ص  نظمه 
الريا�سية  البطولت  من  العديد  نظم  كما 
الطائرة  للري�سة  ال�سالم  بطولة  بينها  من 

لل�سيدات يف اأبريل املا�سي.
وق���ال���ت ���س��ي��م��اء ع��ل��ي م���ال���ك م���دي���ر ق�سم 
يف  امل���راأة  ريا�سة  ب���اإدارة  املدر�سية  الأن�سطة 
ي�سعى  املجل�ص  ان  ال��ري��ا���س��ي  دب���ي  جمل�ص 
ن�سر  اإىل  البطولة  ه��ذه  تنظيم  خ��الل  م��ن 
مبداأ الت�سامن مع الحتفال باليوم العاملي 
الغاية  تنفيذ  اإط���ار  يف  ذل��ك  وي��اأت��ي  لل�سالم 
ال�سرتاتيجية ال�سابعة للمجل�ص التي تن�ص 
دبي  يف  متكامل  ريا�سي  جمتمع  بناء  على 
من خالل حت�سني وقع الأحداث الريا�سية 
والثقافية التي تعمل على توحيد املجتمعات 
املمار�سني  قاعدة  واإن�ساء  دب��ي  يف  املتواجدة 

تكون  لأن  ال�سعي  واأك��د  الن�سائية.  للريا�سة 
تظل  وان  ال�سالم  لتعزيز  و�سيلة  الريا�سة 
الريا�سة ج�سرا لتوحيد خمتلف اجلن�سيات 
واأي�سا  الأف������راد  ح��ي��اة  وت��غ��ي��ر  وال�����س��ع��وب 
الريا�سي  دب����ي  جم��ل�����ص  اأه������داف  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
باحليوية  ي��ت��م��ت��ع��ون  دب����ي  ���س��ك��ان  ج��ع��ل  يف 
املجل�ص حر�ص على  ان  والن�ساط. وا�سافت 
اأن جتمع البطولة بني الفتيات من خمتلف 
من  ال��واح��د  الفريق  يتكون  واأن  اجلن�سيات 
اأهداف  مع  توافقا  وذل��ك  متعددة  جن�سيات 
هذا اليوم العاملي يف ن�سر ال�سالم بني الأمم 
للمغزى  وجت�����س��ي��دا  ال���ع���امل  يف  وال�����س��ع��وب 
ال��رئ��ي�����ص م��ن الح��ت��ف��ال ب��ه��ذا ال��ي��وم الذي 

يهدف اإىل توحيد كل ال�سعوب واجلن�سيات.
باملجل�ص  امل������راأة  ري��ا���س��ة  اإدارة  ان  وذك�����رت 
ملجل�ص  ال�سرتاتيجية  اخل��ط��ة  وف��ق  تعمل 
واخلطة   2015-2011 ال��ري��ا���س��ي  دب��ي 
روؤية  واأي�سا   2015 لدبي  ال�سرتاتيجية 
دولة الإمارات 2021 ووفق منهجية ت�سعى 
لتحقيق التطور يف ريا�سة امل��راأة من خالل 
ت��وع��ي��ة امل����راأة يف دب���ي ب��اأه��م��ي��ة ال��ري��ا���س��ة يف 

حياتها اليومية . 

جنـــاح بطـــولـــة ال�ســــالم الريـــا�سيــــة للفتيــــات يف دبـــي

بينيتو يف نهائي كواالملبور 
للعام الثالث 

بلغ الفرن�سي جوليان بينيتو امل�سنف رابعا املباراة النهائية لدورة كوالملبور 
الدولية يف كرة امل�سرب والبالغة قيمة جوائزها مليون و22 الف و255 
دولر، للعام الثالث على التوايل عندما تغلب على الالتفي ارن�ست غولبي�ص 
الثاين 6-4 و6-4 ام�ص ال�سبت يف دور الربعة. وكان بينيتو خ�سر نهائي 
عام 2012 امام الرجنتيني خوان موناكو، و2013 امام الربتغايل جواو 
�سوزا الذي خرج من الدور الول هذا العام. وهي املباراة النهائية العا�سرة 
القابه  ب��اك��ورة  وراء  يلهت  زال  ل  وه��و  الح��رتاف��ي��ة  م�سرته  يف  لبينيتو 
على  تفوقه  بينيتو  وتابع  ال��زوج��ي.  مناف�سات  يف  القاب  ب10  ت��وج  بينما 
غولبي�ص واحتاج اىل �ساعة و19 دقيقة لتحقيق الفوز الرابع يف 4 مباريات 
جنعت بينهما حتى الن، والثاين هذا العام بعد دورتي ميامي المركية 
الياباين كي ني�سيكوري  النهائي مع  الكندية. ويلتقي بينيتو يف  وتورونتو 
الول والباحث عن لقبه الثالث يف 2014 وال�ساد�ص يف م�سرته والقادم 
من م�ساركة تاريخية يف بطولة فال�سينغ ميدوز المركي حيث و�سل اىل 

النهائي الول له يف بطولت الغراند �سالم، او الفنلندي ياركو نيمينن.

اختفاء 3 ريا�سيني نيباليني يف اإين�سيون
اعلنت ال�سرطة الكورية اجلنوبية ام�ص اختفاء ثالثة ريا�سيني نيباليني �ساركوا يف دورة اللعاب ال�سيوية ال�سابعة ع�سرة يف اين�سيون. 
واو�سحت ال�سرطة ان احد لعبي الفريق النيبايل يف ريا�سة �سيباك تاكراو مل يح�سر الربعاء املا�سي اىل قرية الريا�سيني لدى 

مغادرة الوفد اين�سيون عائدا اىل بالده.
وا�سافت ان الخرين �ساركا يف ريا�سة الوو�سو وقد غادرا فجر اخلمي�ص قرية الريا�سيني حيث ظهرت لهم �سور على احدى �سا�سات 

التلفزة وهما يغادران مع حقائبهما.
وغادر فريق الوو�سو النيبايل اين�سيون يف اليوم ذاته ورجح م�سوؤول يف ال�سرطة لوكالة فران�ص بر�ص ان يكون الريا�سيون الثالثة 
هربوا بحثا عن عمل بطريقة غر �سرعية ، م�سرا اىل ان تاأ�سراتهم اىل كوريا اجلنوبية تنتهي يف العا�سر من ت�سرين الول-اكتوبر 

املقبل، وبعدها �ستتم مالحقتهم ملخالفة قوانني الهجرة .
وغالبا ما يغادر ريا�سيون من بع�ص دول �سرق ا�سيا او جنوب �سرق ا�سيا املناف�سات الريا�سية التي تقام يف كوريا اجلنوبية او يف احدى 
الدول التي تتمتع باقت�ساد قوي بحثا عن فر�ص للعمل وقد اختفى 16 ريا�سيا يف ا�سياد بو�سان 2002 يف كوريا اجلنوبية اي�سا 

ويعمل اكرث من 200 الف عامل اجنبي بطريقة غر �سرعية يف املعامل وامل�سانع الكورية اجلنوبية.

الفجر الريا�ضي
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توا�سل احلملة الرتويجية لعرو�ص عيد االأ�سحى يف ال�سارقة

هيئة التاأمني تنظم اجتماعات 4 جمموعات عمل ملجل�ص اخلدمات املالية االإ�سالمية يف دبي
التاأمني اأهمية عقد هذه الجتماعات يف دولة الإمارات 
التي تعزز موقعها العاملي كمركز لالقت�ساد الإ�سالمي 
الكبرة  اجلهود  اإىل  واأ���س��ار  التكافلي.  التاأمني  ومنها 
�سناعة  ت��ط��وي��ر  دع���م  يف  ال��ت��اأم��ني  هيئة  تبذلها  ال��ت��ي 
الإماراتية من اجلوانب  ال�سوق  الإ�سالمي يف  التاأمني 
باأ�سلوب  الت�سريعية والكفاءة وال�ستمرارية والحرتاز 
اأح���ك���ام وم���ب���ادئ ال�سريعة  ع�����س��ري ح��دي��ث ي��ت��ف��ق م��ع 
ل�سركات  ال��ف��ر���س��ة  ي��ت��ي��ح  ومب���ا  ال�سمحة  الإ���س��الم��ي��ة 
التاأمني التكافلي القائمة يف ال�ستمرارية واملناف�سة يف 

ال�سوق املالية املحلية والعاملية.
نظام  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  تعمل  ال��ت��اأم��ني  هيئة  اأن  واأو����س���ح 

�سامل  نهج  تبني  اإىل  بال�سافة  عام  ب�سكل  الإ�سالمية 
التاأمني الإ�سالمي والقطاعات  ووا�سح لتطوير قطاع 
ب��اأ���س��واق امل���ال وال�����س��وق الإ���س��الم��ي ك��اف��ة مبا  املتعلقة 
ي�سمن حتقيق منو اقت�سادي �سامل وم�ستدام ملواجهة 

التحديات امل�ستقبلية.
يذكر اأن جمل�ص اخلدمات املالية الإ�سالمية هو هيئة 
الأع�ساء  ال��دول  من  جمموعة  باإن�سائها  قامت  دولية 
املعاير  اإ���س��دار  ب��ه��دف  للتنمية  الإ���س��الم��ي  البنك  يف 
اأع���م���ال واأن�سطة  ال��ت��ي حت��ك��م  الإر����س���ادي���ة وال��رق��اب��ي��ة 
اأحكام  اإط���ار  يف  مالية  خ��دم��ات  ت��ق��دم  ال��ت��ي  املوؤ�س�سات 

ومبادئ ال�سريعة الإ�سالمية.

ا�ستكمال  حيث  م��ن  عنها  ال�����س��ادر  التكافلي  ال��ت��اأم��ني 
التكافلي  التاأمني  مل�سرة  والفقهية  القانونية  القواعد 
التاأمني  اأن عدد �سركات  اإىل  الإم��ارات ..لفتا  يف دولة 
التكافلي يف �سوق الإم��ارات ازداد اإىل ع�سر �سركات بلغ 
 9.3 بن�سبة  دره��م  2.8 مليار  اأق�ساطها ح��وايل  حجم 

باملائة من حجم �سوق التاأمني املحلية عام 2013.
واأ���س��اد ال��زع��اب��ي ب��ال��دور امل��ه��م ال���ذي ي��ق��وم ب��ه جمل�ص 
اخلدمات املالية الإ�سالمية يف جمال تطوير اخلدمات 
املالية  املوؤ�س�سات  اأداء  تطوير  بغية  الإ�سالمية  املالية 
برنامج  ويت�سمن  ال��ع��امل��ي.  امل�ستوى  على  الإ�سالمية 
اأربعة  الإ�سالمية  املالية  اخلدمات  جمل�ص  اجتماعات 

•• اأبوظبي-وام:

اإجتماعات  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  ت�ست�سيف 
املالية  اخلدمات  ملجل�ص  خا�سة  عمل  جمموعات  اأرب��ع 
�سبتمرب اجلاري   28 ب��ني  ال��ف��رتة  الإ���س��الم��ي��ة خ��الل 

والأول من اأكتوبر القادم.
وتنظم هيئة التاأمني هذه الجتماعات يف دبي وذلك يف 
اأهدافها ال�سرتاتيجية يف تطوير  اإطار �سعيها لتعزيز 
وال��رتوي��ج لالإمارات  دول��ة الم���ارات  التاأمني يف  قطاع 

كمركز اإقليمي وعاملي للتاأمني.
هيئة  ع��ام  مدير  الزعابي  عبيد  اإب��راه��ي��م  �سعادة  واأك���د 

اجتماعات موزعة على جمموعة العمل ب�ساأن التاأمني 
ال��ت��ك��اف��ل��ي اجل��زئ��ي وجم��م��وع��ة ال��ع��م��ل ب�����س��اأن املبادئ 
الر���س��ادي��ة لإع����ادة ال��ت��ك��اف��ل وجم��م��وع��ة ال��ع��م��ل ب�ساأن 
املبادئ الأ�سا�سية لأنظمة التمويل الإ�سالمي بال�سافة 
الكمية  بالتدابر  املعنية  الفرعية  اللجنة  اجتماع  اإىل 

لإدارة خماطر ال�سيولة.
بني  للتوا�سل  تفاعلية  من�سة  الجتماعات  هذه  وتعد 
املالية  ال��رئ��ي�����س��ي��ني يف ���س��ن��اع��ة اخل���دم���ات  ال��الع��ب��ني 
الإ�سالمية لتبادل الأراء واخلربات واخلروج بتو�سيات 
ال��ع��م��ل��ي��ة يف جمالت  امل��م��ار���س��ات  ت��ط��وي��ر  ت�����س��اه��م يف 
املالية  واخل���دم���ات  خ��ا���ص  ب�سكل  ال��ت��ك��اف��ل��ي  ال��ت��اأم��ني 

••دبي-وام:

املري  �سعيد  ه���الل  ���س��ع��ادة  اف��ت��ت��ح 
ال�سياحة  ل����دائ����رة  ال����ع����ام  امل����دي����ر 
الرئي�ص  بدبي  التجاري  والت�سويق 
التجاري  دب����ي  مل���رك���ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
جيتك�ص  م���ع���ر����ص  ام�������ص  ال���ع���امل���ي 
مهرجان  اأك������رب   2014 ����س���وب���ر 
ال�ستهالكية  ل����الإل����ك����رتون����ي����ات 
فعالياته  تتوا�سل  وال��ذي  باملنطقة 
دبي  م���رك���ز  يف  اأك����ت����وب����ر   4 ح���ت���ى 

التجاري العاملي.
وارت���ف���ع���ت م�����س��ت��وي��ات الإث�������ارة مع 

�سي�سعدون مبا يقدمه املعر�ص هذا 
الأ���س��ب��وع. وي���وؤك���د ال��ق��ائ��م��ون على 
احلدث يف ظل انت�سار حمى الت�سوق 
املكثف وات�ساع عمليات ال�سراء اأنه ل 
خ�سية من نق�ص املنتجات املعرو�سة 
باملنتجات  القوية  للم�ساركة  نظرا 
ل  التي  والأ�سعار  الوفرة  املتنوعة 
الرتويجية  وال��ع��رو���ص  لها  نظر 
وال����ه����داي����ا م����ن اأك������رث م����ن 100 
�سركة عار�سة من �سركات التجزئة 
والعالمات التجارية البارزة والتي 
وهاي  لي��ف  وبيرت  اإي�سو�ص  ت�سم 
�سي�سن�ص وهواوي واإت�ص بي وجمبو 

ازدي���اد تدفق ال���زوار ب��اأع��داد كبرة 
الذي  ���س��وب��ر  جيتك�ص  ق��اع��ات  اإىل 
طال ترقبه من املت�سوقني وحمبي 
ال���ت���ق���ن���ي���ات ال����س���ت���ه���الك���ي���ة ممن 
يتوقون اإىل ال�ستفادة من العرو�ص 
لالهتمام  امل����ث����رة  ال���رتوي���ج���ي���ة 
ع��ل��ى منتجات  امل��م��ت��ازة  والأ����س���ع���ار 
األ�����ف منتج   30 م���ن  اأك�����رث  ت�����س��م 
التجزئة  ���س��رك��ات  ك��ربى  تعر�سها 
املخت�سة واأبرز العالمات التجارية 
والتي  احل��دث  يف  امل�ساركة  العاملية 
ت�سمل الهواتف الذكية والكامرات 
عالية  التلفزيون  واأجهزة  الرقمية 

اللوحية  واحل���وا����س���ي���ب  ال���و����س���وح 
وا�سعة  ت�سكيلة  �سمن  وامل��ح��م��ول��ة 
من اأحدث الإلكرتونيات والتقنيات 
لوه  تريك�سي  وتوقعت  والأج��ه��زة. 
للرئي�ص  الأول  ال��ن��ائ��ب  م��رم��ان��د 
العاملي  ال����ت����ج����اري  دب������ي  مب����رك����ز 
جيتك�ص  حل����دث  امل��ن��ظ��م��ة  اجل���ه���ة 
ال����دورة من  ه���ذه  ت�سهد  اأن  ���س��وب��ر 
اأن  ..معتربة  باهرا  احل��دث جناحا 
الوحيد  امل��ك��ان  ه��و  �سوبر  جيتك�ص 
ت�سكيلة  اأو���س��ع  على  ي�ستمل  ال���ذي 
ال�ستهالكية  التقنيات  اأح��دث  من 
الزوار  ب��اأن  اطمئنانها  عن  وع��ربت 

لالإلكرتونيات ونيكون و�سام�سوجن 
ديجيتال  وو����س���ت���رن  و���س��ي��غ��اي��ت 

وويكو.
املتاحة  ال��ف��وز  ف��ر���ص  و�ستتوا�سل 
اأمام زوار جيتك�ص �سوبر للح�سول 
على عدد من اجلوائز املذهلة التي 
ت�����س��م��ل ���س��ي��ارة ه���ون���دا اأك������ورد من 
ورحالت  يوميا  امل��ح��دود  الإ���س��دار 
مل�ساهدة مباراة لفريق  اإ�سبانيا  اإىل 
درا�سية  وم��ن��ح��ا  ب��ر���س��ل��ون��ة  ن�����ادي 
ك��ام��رات دي  ع��الوة على  جامعية 
واأج��ه��زة حا�سوب  رقمية  اآر  اإل  اإ���ص 

لوحية وغرها.

م�ساهمتها يف دعم الناجت الإجمايل املحلي ..معربا عن 
حيث  ك��ب��را  جن��اح��ا  احلملة  ه��ذه  ت�سهد  ب���اأن  توقعاته 
لقيت اإقبال كبرا من العاملني يف اأ�سواق التجزئة منذ 
الإعالن عنها. من جهته قال حممد بن فار�ص رئي�ص 
ق�سم الت�ساريح التجارية يف دائرة التنمية القت�سادية 
متكامال  ت�سويقيا  حدثا  تعد  العرو�ص  اإن  ال�سارقة  يف 
وتلعب  املتنوعة  التجارية  الفعاليات  من  �سل�سلة  يوفر 
احلركة  تن�سيط  يف  مهما  دورا  الرتويجية  احل��م��الت 
تاأكيدا  تاأتي  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اأن  الإم���ارة كما  التجارية يف 
على التزام الدائرة بخططها الرتويجية والتن�سيطية 
التي  النمو  م��ع��دلت  وزي���ادة  التجارية  احل��رك��ة  لدعم 
التجزئة  املبيعات يف قطاع  زي��ادة  نحو  تطلعاتنا  تخدم 

وتعزيز احلركة ال�سياحية يف ال�سارقة.
واأ�ساف اأنه منذ اأن مت اإعالم العاملني يف مراكز الت�سوق 
�سهدت  الأ�سحى  عيد  التجارية عن عرو�ص  واملحالت 
العرو�ص  اإقبال كبرا للم�ساركة فيها وت�سمل  احلملة 
والعرو�ص  اخل�سومات  واأه��م��ه��ا  اخل��ط��وات  م��ن  ع���ددا 
ال�سحوبات  اإىل  اإ���س��اف��ة  امل��ئ��ة  يف   75 اإىل  ت�سل  ال��ت��ي 
والهدايا التي تقدمها املحالت بهدف جذب املت�سوقني 

�سمن املناف�سة ال�سريفة بني العاملني يف هذا القطاع.
واأ�سار اإىل اأن عدد املحالت التي �ساركت بعرو�ص العيد 
اأن  285 حمال وتوقع  بلغت   2013 املا�سي  العام  يف 
يت�ساعف عدد املحالت امل�ساركة لهذا العام وذلك ب�سبب 
الر�سوم املخف�سة التي ت�سجع املحالت على امل�ساركة يف 
عيد  م��ع  اأي�سا  تتزامن  وال��ت��ي  الأ�سحى  عيد  ع��رو���ص 
الأ�سحى مما ي�ساهم يف زيادة املبيعات يف اأ�سواق التجزئة 

..م�سرا اإىل اأن عملية الت�سجيل بداأت م�سبقا.

•• ال�سارقة - وام:

ال�����س��ارق��ة احل��م��ل��ة ال��رتوي��ج��ي��ة عرو�ص  ت��وا���س��ل��ت يف 
اجلاري  �سبتمرب   18 يف  اإنطلقت  التي  الأ�سحى  عيد 
وت�ستمر حتى 18 اأكتوبر املقبل وهي اإحدى احلمالت 
الرتويجية التي تنظمها دائرة التنمية القت�سادية يف 

ال�سارقة.
وتهدف احلملة لتن�سيط احلركة القت�سادية وانعا�ص 
قطاع جت��ارة التجزئة يف اأ���س��واق الإم���ارة يف ف��رتة عيد 
الأ���س��ح��ى م��ن خ��الل م��ا تقدمه امل��ح��ال امل�����س��ارك��ة من 
املئة و75  25 يف  ت��رتاوح ما بني  عرو�ص وخ�سومات 

يف املئة.
ال�سويدي  ه����ده  ب���ن  ع���ب���داهلل  ���س��ل��ط��ان  ���س��ع��ادة  وق�����ال 
وقيادة  تخطيط  اإن  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  رئي�ص 
التنمية القت�سادية يف الإمارة يعدان من اأهم اأهدافنا 
ال�سرتاتيجية وذلك من خالل رعايتنا و�سعينا الدائم 
والتعاون  الأ����س���واق  لتحريك  ال�سبل  اأف�����س��ل  لإي��ج��اد 
واملحالت  الت�سوق  وم��راك��ز  املعنية  اجل��ه��ات  جميع  م��ع 
اإطالق مبادرات لدعم هذا القطاع  اأجل  التجارية من 

القت�سادي احليوي.
الرتويجية  احل����م����الت  ه�����ذه  اأن  ال�������س���وي���دي  واأك�������د 
وال��ت�����س��وي��ق��ي��ة ال�����س��ن��وي��ة وال��ت��ي ت��ت��م��ا���س��ى م��ع ق����رارات 
املحلي  الق��ت�����س��اد  لتنمية  ال��ه��ادف��ة  ال�����س��ارق��ة  ح��ك��وم��ة 
وج���ذب اأك���رب ع���دد م��ن ال����زوار وامل��ت�����س��وق��ني ت�ستهدف 
تعزيز  واأي�سا  التجزئة  قطاع  يف  املبيعات  ن�سب  زي���ادة 
احلركة القت�سادية يف ال�سارقة ف�سال عن تعزيز دور 
املن�ساآت القت�سادية يف حتقيق التنمية ال�ساملة وتفعيل 

انطالق جيتك�ص �سوبر 2014 و�سط توقعات باإقبال وا�سع

للم�ساريع التابعة ملجموعة ماجد 
ماجد  جم���م���وع���ة  ان  ال���ف���ط���ي���م 
�سناعة  رواد  م��ن  تعترب  الفطيم 
والأل��ع��اب يف  وال��رتف��ي��ه  التجزئة 
املجموعة  اأط��ل��ق��ت  وق���د  املنطقة 
الرتفيهية  املفاهيم  م��ن  العديد 
املبتكرة يف الدولة مثل �سكي دبي 
جمموعة  اأن  واأ�����س����اف  وغ�����ره. 
اأخرى  م��رة  توؤكد  الفطيم  ماجد 
الرتفيه  ���س��ن��اع��ة  يف  م��ك��ان��ت��ه��ا 
مبعاير  الرتقاء  يف  وم�ساهمتها 
اجلودة واخلدمة �سمن قطاعات 

بهدف  دبي  يف  والرتفيه  الت�سلية 
واأف�سل  اللحظات  اأ���س��ع��د  ت��وف��ر 
ال��ت��ج��ارب مل��خ��ت��ل��ف ف��ئ��ات ال����زوار 
ال��دول��ة وخ��ارج��ه��ا. واأطلقت  م��ن 
القت�سادية  ال���ت���ن���م���ي���ة  دائ��������رة 
للخدمة  دب����ي  ب���رن���ام���ج  دب����ي  يف 
لتح�سني  م��ن��ه��ا  ���س��ع��ي��ا  امل��ت��م��ي��زة 
نوعية الأعمال واخلدمة املقدمة 
تعميم  ج����ان����ب  اإىل  ل���ل���زب���ائ���ن 
قطاع  يف  الأداء  يف  التميز  ثقافة 
بالدولة  وال���ت���ج���زئ���ة  اخل����دم����ات 
مت�سارعا  من����وا  ي�����س��ه��د  وال������ذي 

وتتنوع  وال����ت���������س����وق.  ل���ل���ت���ج���ارة 
قطاع  يف  ال���ع���ام���ل���ة  امل���وؤ����س�������س���ات 
الرتفيه والألعاب وتتمثل اأبرزها 
املائية  واحلدائق  ال�سينما  دور  يف 
تقدم  ال��ت��ي  الرتفيهية  وامل��ن��اط��ق 
خدمات الألعاب ومرافق الت�سلية 
ملختلف الفئات العمرية وتعد هذه 
الإ�سافة دليال على اهتمام جتار 
العالمات  واأ����س���ح���اب  ال��ت��ج��زئ��ة 
التجارية الذين يركزون على رفع 
تلعب  حيث  العمالء  خدمة  اأداء 
املوؤ�س�سي  والتميز  اجل���ودة  اإدارة 
معاير  مراقبة  يف  حموريا  دورا 
ملوا�سلة  التجزئة  وجتار  اخلدمة 

حت�سني اخلدمة والبتكار.
اإدارة  وقال حممد بو�سنني مدير 
تنفيذي اجلودة والتميز املوؤ�س�سي 

الفر�ص  ال���ي���اب���ان  يف  اخل���ارج���ي���ة 
التي  وال��ت��ج��اري��ة  ال���س��ت��ث��م��اري��ة 
املزده��������ر  البيئة  قطاع  يقدمه�����ا 

يف اإمارة ال�سارقة.
وع���ق���د ال����وف����د ال���ي���اب���اين خالل 
زيارته �سروق اجتماعا مع حممد 
ترويج  رئ���ي�������ص  امل�������س���رخ  ج��م��ع��ة 
وممثلني  ����س���روق  يف  ال���س��ت��ث��م��ار 

•• دبي -وام:

اأعلنت دائرة التنمية القت�سادية 
يف دبي عن اإ�سافة قطاع الرتفيه 
املناف�سني  قائمة  �سمن  والألعاب 
دب���ي  ب����رن����ام����ج  وامل���������س����ارك����ني يف 
للخدمة املتميزة ليبلغ الإجمايل 

19 قطاعا.
وتاأتي هذه اخلطوة �سمن جهود 
املوؤ�س�سي  والتميز  اجل���ودة  اإدارة 
يف اق��ت�����س��ادي��ة دب���ي ال��رام��ي��ة اإىل 
واخلدمة  ال��ث��ق��ة  م�����س��ت��وى  رف����ع 
القطاعات  يف  امل��ق��دم��ة  امل��ت��م��ي��زة 
الق��ت�����س��ادي��ة ب����اإم����ارة دب����ي ومن 
اأبرزها قطاع التجزئة اإىل جانب 
التي  املرموقة  باملكانة  الحتفاظ 
مف�سلة  كوجهة  دب��ي  بها  تتمتع 

اإن  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  يف 
املوؤ�س�سي  والتميز  اجل���ودة  اإدارة 
الالزمة  الدرا�سات  باإعداد  قامت 
الأع����م����ال يف قطاع  واق�����ع  ح����ول 
اأظهرت  و  والأل�����ع�����اب  ال���رتف���ي���ه 
الإح�ساءات مدى جدية املوؤ�س�سات 
مثال  وخ��ر  امل�ساركة  يف  الراغبة 
على ذلك جمموعة ماجد الفطيم 
م�ساركتها  اأعلنت  التي  للم�ساريع 
الر�سمية يف برنامج دبي للخدمة 
اأوىل  ب����ذل����ك  ل���ت���ك���ون  امل���ت���م���ي���زة 
الربنامج  يف  امل�سجلة  ال�����س��رك��ات 
واملوؤ�س�سات  ال�سركات  جانب  اإىل 
رغبتها  اأعلنت عن  التي  الأخ��رى 
باأن تكون �سمن قائمة املناف�سني. 
اإدارة اجلودة  اأن  بو�سنني  واأ�ساف 
ب�سفة  ت�سعى  املوؤ�س�سي  والتميز 

ال�سارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  عن 
و�سركة ال�سارقة للبيئة بيئة.

ال�سغرة  ال�����س��رك��ات  وف���د  و���س��م 
وامل���ت���و����س���ط���ة ك�����ال م�����ن اإ�����س����رو 
اإنر�ص  ���س��رك��ة  رئ��ي�����ص  ن��اك��اي��ام��ا 
اإن����رتن����ا�����س����ي����ون����ال و����س���ات���و����س���ي 
ها�سيموتو مدير منظمة التجارة 
اخلارجية اليابانية يف دبي وفجر 

م�ستمرة اإىل تعزيز مكانة جوائز 
ال��ت��م��ي��ز ل��ق��ط��اع الأع���م���ال بحيث 
لكافة  م��ع��ت��م��دا  م���رج���ع���ا  مت���ث���ل 
لتح�سني  وو���س��ي��ل��ة  ال���ق���ط���اع���ات 
واخل���دم���ة  والإن���ت���اج���ي���ة  الأداء 
على  تعمل  ل��ذا  للعمالء  املقدمة 
تطوير معاير اجلودة واخلدمة 
التحكيم  واآلية  للعمالء  املتميزة 
امل�ساركني  التناف�سية بني  وتعزيز 
التدريبية  ال���ربام���ج  خ���الل  م���ن 
والتوعوية لل�سركات اخلا�سة التي 
تقام على مدار ال�سنة. واأو�سح اأن 
دائم  ب�سكل  تعمل  دبي  اقت�سادية 
على تد�سني املبادرات التي تخدم 
جمتمعات الأعمال .. م�سرا اإىل 
اأن اإدارة اجلودة والتميز املوؤ�س�سي 
القيادة  نهج  ات��ب��اع  على  حري�سة 

م��دي��ر منظمة  م�����س��اع��د  ال���زب���ر 
اليابانية  اخل���ارج���ي���ة  ال���ت���ج���ارة 
م�ساعدة  اأم���ان���و  و����س���ارة  دب����ي  يف 
التجارة اخلارجية  مدير منظمة 
وما�سا�سي  ط��وك��ي��و  يف  ال��ي��اب��ان��ي��ة 
التجارة  م��ن��ظ��م��ة  م���دي���ر  اإي����ب����ارا 

اخلارجية اليابانية يف طوكيو.
بالتقدم  ال��ي��اب��اين  ال��وف��د  واأ����س���اد 
الطاقة  ق����ط����اع  ح���ق���ق���ه  ال��������ذي 
املتجددة يف ال�سارقة ل�سيما فيما 
يتعلق بالهدف الطموح والقريب 
ال�سارقة  حتويل  يف  املتمثل  املنال 
مكبات  م���ن  خ��ال��ي��ة  م��دي��ن��ة  اإىل 

النفايات بحلول العام 2015.
واأع�����������رب اأع���������س����اء ال�����وف�����د عن 
يف  عملياتهم  بتو�سيع  اهتمامهم 

ال�سارقة ..
اأن املوقع ال�سرتاتيجي  موؤكدين 
ل��الإم��ارة وم��ا تتميز ب��ه م��ن بنى 
تقدمها  وت�������س���ه���ي���الت  حت���ت���ي���ة 
قاعدة  منها  يجعل  للم�ستثمرين 
يف  ال��ت��ج��اري��ة  لعملياتهم  مثالية 

ال�سرق الأو�سط.
الوفد  ق�����ام  الج���ت���م���اع  وع���ق���ب   
مبطار  احل��رة  املنطقة  يف  بجولة 

متميز  ه��و  م��ا  ط��رح  يف  الر�سيدة 
اإمارة دبي ودولة  وداعم لقت�ساد 

الإمارات عموما.
يتم  اأن������ه  اىل  ب��و���س��ن��ني  واأ������س�����ار 
التح�سينات  م��ن  ال��ع��دي��د  اإدخ����ال 
ت��ع��زي��ز كفاءة  ���س��اأن��ه��ا  ال���ت���ي م���ن 
للخدمة  دب��ي  ب��رن��ام��ج  و�سفافية 
تقارير  ت��وف��ر  وم��ن��ه��ا  امل��ت��م��ي��زة 
ومعاير  م��ق��ارن��ات  ت�سم  �ساملة 
وحتليالت وي�سهل الو�سول اإليها 
زيارات  على  بناء  الن��رتن��ت  ع��رب 
ت�ساعد  وال��ت��ي  ال�����س��ري  امل��ت�����س��وق 
توقعات  ف���ه���م  ع���ل���ى  الأع���������س����اء 
العاملني  وع���ي  وت��ع��زي��ز  ال��ع��م��ي��ل 
العمالء. من جانبه قال  بخدمة 
الرئي�ص  ا�سماعيل  ج��الل  اأح��م��د 
ل���دى م��اج��د الفطيم  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

الطالع  بهدف  ال��دويل  ال�سارقة 
ت��اأ���س��ي�����ص �سركات  اإج������راءات  ع��ل��ى 

باملنطقة احلرة.
الت�سهيالت  ع��ل��ى  ال��وف��د  واأث���ن���ى 
ال�سارقة  مطار  حرة  من  املقدمة 
اهتمامه  ع��ن  م��ع��رب��ا   .. ال����دويل 
ال�سارقة  يف  عملياتها  ببدء  التام 

بامل�ستقبل القريب.
 : امل�سرخ  ق��ال حممد   من جانبه 
امل�ستثمرين  م��ع  ال��ت��ع��اون  ي�سرنا 
ورجال الأعمال الراغبني بالتعرف 
على الفر�ص ال�ستثمارية املجزية 
بالإمارة  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  يف 
�سمنهم  وم��ن  منها  وال���س��ت��ف��ادة 
الوفد الياباين و�سكل اللقاء معه 
ال�سركات  جل��م��ع  مثالية  ف��ر���س��ة 
الهيئات  الدولية ذات اخلربة مع 
تقدمي  ميكنها  ال��ت��ي  الرئي�سية 
اأعمالها  ت��و���س��ي��ع  يف  ل��ه��ا  ال���ع���ون 
اإىل  منها  والن��ط��الق  بال�سارقة 

الأ�سواق الإقليمية.
الياباين  ال��وف��د  اأع�����س��اء  واأب����دى 
القائمة  بالفر�ص  كبرا  اهتماما 
قطاع  يف  ل���س��ي��م��ا  ال�������س���ارق���ة  يف 

البيئة �سريع النمو.

قطاع  اإىل  وبالإ�سافة  وم�ستمرا. 
الرتفيه والألعاب ي�سم الربنامج 
قطاع املالب�ص ومعار�ص ال�سيارات 
وامل������ق������اه������ي والإل������ك������رتون������ي������ات 
والأحذية والأثاث وبيع التجزئة 
ال������ع������ام وحم����������ال امل�����ج�����وه�����رات 
والب�سريات  ال�سرافة  وخ��دم��ات 
وال�سيدليات واملطاعم واخلدمات 
بالتجزئة  اخل��ا���س��ة  امل�����س��رف��ي��ة 
وخ�����دم�����ات ال�������س���ف���ر واخل����دم����ات 
الت�سال  وم����راك����ز  احل���ك���وم���ي���ة 

ومراكز الت�سوق. 

اقت�سادية دبي ت�سيف قطاع الرتفيه واالألعاب
 �سمن قائمة املناف�سني يف برنامج دبي للخدمة املتميزة

وفد ياباين يزور �سروق وي�ست�سكف فر�ص اال�ستثمار يف قطاع البيئة بال�سارقة
•• ال�سارقة-وام:

لال�ستثمار  ال�سارقة  هيئة  بحثت 
وف�������د  م��ع  ���س��روق  والتطوي���������ر 
مي����ث����ل ع����������ددا م������ن ال���������س����رك����ات 
العامل�������ة  واملتو�سطة  ال�سغي���������رة 
الطاق�������ة  ���س��ن��اع��ة  ق���ط���اع  يف 
امل����ت����ج����ددة وم���ن���ظ���م���ة ال���ت���ج���ارة 
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عطلة عيد االأ�سحى باالأ�سواق املالية 4 اأيام
اأ�سمى  املنا�سبة  بهذه  الهيئة  ورفعت  وال�سلع.  للذهب 
اآيات التهاين والتربيكات ملقام �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
اهلل  ال��دول��ة حفظه  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي 
املجل�ص  اأع�ساء  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهما  اهلل  رعاه 
الأعلى حكام الإم��ارات و�سمو اأولياء العهود .. �سائلة 
ال�سحة  مبوفور  عليهم  يعيده  اأن  القدير  العلي  اهلل 
امل�ستثمرين  كافة  اإىل  الهيئة  توجهت  كما  والعافية. 
واملتعاملني يف الأ�سواق املالية بالتهنئة بهذه املنا�سبة 

ال�سعيدة.

•• اأبوظبي-وام: 

بالأ�سواق  املبارك  الأ�سحى  اإج��ازة عيد  تبداأ  ان  تقرر 
املالية يف الدولة اعتبارا من يوم اجلمعة التا�سع من 
ت�ستاأنف  اأن  املقبل على  اأكتوبر   3 املوافق  ذي احلجة 

التداولت يوم الثالثاء املوافق 7 اأكتوبر.
ا�ستنادا  وال�����س��ل��ع  امل��ال��ي��ة  الأوراق  هيئة  ذل���ك  اأع��ل��ن��ت 
للموارد  الحت��ادي��ة  الهيئة  عن  ال�سادر  التعميم  اإىل 
ب�ساأن   2014 ل�سنة   52 رق��م  احلكومية  الب�سرية 
ع��ط��ل��ة وق��ف��ة ع��رف��ة وع��ي��د الأ���س��ح��ى امل���ب���ارك وبعد 
دبي  وبور�سة  املالية  الأ�سواق  مع  والتن�سيق  الت�ساور 

املقبلة  ال�������س���ن���وات  خ�����الل  ب���وي���ن���ج 
ليرن  درمي   787 طائرة  مبكونات 
وم���ك���ون���ات ط���ائ���رة ال��ب��وي��ن��ج 777 
التو�سع  ���س��رتات��ا ع��ن  ت��ب��ح��ث  ح��ي��ث 
ال������دويل وخ�����س��و���س��ا يف ال���ولي���ات 
ال�ستثمار  خ������الل  م����ن  امل����ت����ح����دة 
وتكوين حتالفات و�سراكات تعاونية 
م��ع ك��ربى ال�سركات الأم��رك��ي��ة يف 

جمال الت�سنيع اجلوي.
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  واأ�ساف 
���س��رتات��ا ان الت��ف��اق��ي��ة امل��وق��ع��ة مع 
العديد  يف  التعاون  تت�سمن  بوينغ 
فيما  وخ�������س���و����س���ا  امل�����ج�����الت  م����ن 
ي��ت��ع��ل��ق ب��ن��ق��ل امل���ع���رف���ة واخل������ربات 
الكوادر  وت��دري��ب  تاأهيل  خ��الل  من 
الطران  جم����الت  يف  الإم���ارات���ي���ة 
بار�سال طالب  قمنا  التجاري حيث 
من�ساآت  اإىل  م����وؤخ����را  اإم����ارات����ي����ني 
والتعلم  لالطالع  �سياتل  يف  بوينج 
وال�ستفادة والتدريب يف هذا املجال 
وت�����س��ع��ى ����س���رتات���ا ل����س���ت���م���رار هذه 
املقبلة وفقا  ال�سنوات  املبادرة خالل 
تاأهيل  اإىل  الرامية  ل�سرتاتيجيتها 
ال����ك����وادر ال��وط��ن��ي��ة وفقا  وت��ط��وي��ر 
العمل يف جمال  ���س��وق  لح��ت��ي��اج��ات 

�سناعة الطران.
ال�سراكة  ه��ذه  اأن  العلماء  ب��در  اأك��د 
لل�سركات  احلقيقية  املكانة  تعك�ص 
الإم��ارات��ي��ة حيث نالت وع��ن جدارة 
ث��ق��ة ك���ربى ال�����س��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة كما 
ال�سركات  تقدم  مل��دى  معيارا  متثل 
و”�سرتاتا  ع���ام  ب�سكل  الإم���ارات���ي���ة 
يت�سل  فيما  اخل�سو�ص  وج��ه  على 
ب��ال��ك��ف��اءة وال��ف��اع��ل��ي��ة ..م��ن��وه��ا باأن 
لتزويد  وبوينغ  �سرتاتا  بني  العقد 
الأخ����رة ب���اأج���زاء ل��ط��ائ��رات بوينج 
يج�سد  لي���رن  درمي  و787   777
الروؤية ال�سرتاتيجية طويلة الأمد 
كمزود  لل�سركة  امل�ستقبلي  وال���دور 

من الدرجة الأوىل.

•• �سياتل - بالو األتو-وام:

بجولة  يقوم  ال��ذي  الدولة  وفد  زار 
اق��ت�����س��ادي��ة وا���س��ث��م��اري��ة ���س��ام��ل��ة يف 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ب��رئ��ا���س��ة معايل 
وزير  املن�سوري  �سعيد  ب��ن  �سلطان 
القت�ساد عددا من من�ساآت وم�سانع 
ومقرات كربى ال�سركات الأمريكية 
ال���ع���ام���ل���ة يف جم����الت  ال���ع���م���الق���ة 
التكنولوجيا والطران والف�ساء يف 
الق�سم الغربي من الوليات املتحدة 

الأمركية.
مل��دي��ن��ة �سياتل  ال��وف��د  ب����داأت زي����ارة 
ال�����ت�����ي ت����ع����د اأك���������رب م�������دن ال����غ����رب 
اأهم  اإح��دى  الأم��رك��ي والتي متثل 
حجم  جلهة  املتحدة  الوليات  مدن 
املتبادلة  وال���س��ت��ث��م��ارات  ال��ت��ج��ارة 
ثم  وم��ن  الآ�سيوية  ال��ق��ارة  دول  م��ع 
توجه اإىل مدينة بالو األتو وحتديدا 
تعد  التي  ال�سيليكون  وادي  منطقة 
مبجال  املتحدة  الوليات  يف  الأوىل 
التطوير والخرتاعات للتكنولوجيا 
اجلديدة واملتطورة وت�ساهم يف ثلث 
ال���ع���ائ���دات ال���س��ت��ث��م��اري��ة يف جمال 
امل�������س���اري���ع اجل����دي����دة يف ال����ولي����ات 
كانت  واأخ���را  الأمريكية..  املتحدة 
ولو�ص  فران�سي�سكو  ���س��ان  حمطتي 

اأجنلو�ص على التوايل.
وحول زيارة كربى ال�سركات العاملة 
يف قطاعات الطران والتكنولوجيا 
وال���ف�������س���اء ..اأك�������د م���ع���ايل ال���وزي���ر 
من  عدد  م�ساركة  اأهمية  املن�سوري 
كربى ال�سركات الوطنية يف الدولة 
وحتديدا  الم���ري���ك���ي���ة  اجل���ول���ة  يف 
األتو  ب��اول��و  زي���ارة م��دن �سياتل و  يف 
باأن  ..م���ن���وه���ا  اأجن���ل���و����ص  ول���و����ص  و 
اإحدى  البتكار وريادة الأعمال تعد 
ي��ت��م الرتكيز  ال��ت��ي  امل���ج���الت  اأه����م 
ع��ل��ي��ه��ا ل��ب��ن��اء اق��ت�����س��اد ق���ائ���م على 

املعرفة.

من  لعدد  ال�سرتاتيجية  وال�سراكة 
ال�سركات الوطنية مع �سركة بوينج 
تعد  بوينج  ان  ..م��وؤك��دا  المريكية 
م���ث���ال ي��ح��ت��ذى ب���ه مل���ا ت��ق��دم��ه من 
يف  تكنولوجي  وت��ق��دم  عالية  ج���ودة 

جمال الطران.
بوينغ  اجل���ول���ة يف جم��م��ع  وخ����الل 
اإي����ف����رت اط���ل���ع وف�����د ال����دول����ة على 
خطوط اإنتاج بوينغ التي تعد واحدة 
الت�سنيع  يف  ���س��رك��ت��ني  اأك�����رب  م���ن 
امل��دين على م�ستوى العامل  اجل��وي 
�سركة  مع  اندماجها  بعد  خ�سو�سا 
ال���ع���ام  م�����اك�����دون�����ال دوغ�����ال������ص يف 
بوينغ  م�سوؤولو  و�سرح   .. 1997م 
مم��ي��زات ط��ائ��رات��ه��ا وم���دى التقدم 
ال���ذي اأح��رزت��ه ط��رازات��ه��ا اجلديدة 
والتطوير  البحث  جلهود  كنتيجة 

التي تنتهجها ال�سركة.
ك��م��ا ت���ط���رق م�����س��وؤول��و ب��وي��ن��غ اإىل 
ال����ت����ع����اون ال����ق����ائ����م م�����ع ع������دد من 

راأ�سها  وع��ل��ى  الإم��ارات��ي��ة  ال�سركات 
والذي  للطران  و”الحتاد  م�سدر 
اأبحاث  م���رك���ز  ت��اأ���س��ي�����ص  ع��ن��ه  ن��ت��ج 
ال���وق���ود احل��ي��وي امل�����س��ت��دام اإ����ص بي 
العا�سمة  م��ن  يتخذ  ال���ذي  ���س��ي  اآر 
اأبوظبي مقرا له اإىل جانب التطرق 
لت��ف��اق��ي��ة ال�����س��راك��ة ال��ق��ائ��م��ة بني 
من  تتخذ  ال��ت��ي  و”�سرتاتا  ب��وي��ن��غ 
والتابعة  ل��ه��ا  م��ق��را  ال��ع��ني  م��دي��ن��ة 
بت�سنيع  واملتعلقة  م��ب��ادل��ة  ل�سركة 
اأج����زاء وه��ي��اك��ل ال��ط��ائ��رات يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة وتوريدها 
املتحدة  ال����ولي����ات  يف  ب��وي��ن��غ  اإىل 

الأمركية.
ومبادلة  بونغ  بني  ال�سراكة  وح��ول 
..قال بدر العلماء الرئي�ص التنفيذي 
ل�سركة  �سرتاتا  واأحد اأع�ساء الوفد 
ال���وزي���ر يف اجلولة  مل��ع��ايل  امل���راف���ق 
املربم  لالتفاق  وفقا  انه  الأمركية 
بني ال�سركتني تقوم �سرتاتا بتزويد 

واأو�سح ان تنوع اجلهات التي ميثلها 
ال���وف���د الإم����ارات����ي ن��اب��ع م���ن هدف 
الفر�سة  اإت���اح���ة  يف  ي��ك��م��ن  رئ��ي�����س��ي 
نظرائها  لزيارة  الوطنية  للكيانات 
املتحدة والط��الع على  الوليات  يف 
بغية  القيا�سية  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل 
التي  اأع���م���ال���ه���ا  ت��ط��وي��ر  م��وا���س��ل��ة 
الوطني  اقت�سادنا  ت��ق��دم  يف  ت�سهم 
والرت����ق����اء ب���ه ل��ي�����س��ب��ح واح�����دا من 
امل�ستوى  ع��ل��ى  الق��ت�����س��ادات  اأع��ظ��م 
���س��ت�����س��اع��ده��م هذه  ال��������دويل ك���م���ا 
اآف����اق متعددة  ال���زي���ارات ع��ل��ى ف��ت��ح 
�سراكات جديدة مع كربى  وتكوين 
ال�����س��رك��ات الأم���رك���ي���ة ال��ع��ام��ل��ة يف 

خمتلف القطاعات ذات ال�سلة.
وق����ال م��ع��ال��ي��ه  ن�����س��ب��وا اأي�����س��ا من 
تكوين  اإىل  ال����زي����ارات  ه���ذه  خ���الل 
�سورة متكاملة حول اآخر التطورات 
القطاعات  التكنولوجية يف خمتلف 
�ست�سهم  باأنها  ن��رى  والتي  احليوية 

حول  الأم��رك��ي  ال��ط��ران  �سناعة 
جممع  يف  املتمثلة  الفنية  حتفتهم 
اأك��رب بناء  ال��ذي يعد  اإي��ف��رت  بوينغ 
على  ال��ط��ائ��رات  لتجميع  وم��ن�����س��ة 
م�����س��ت��وى ال��ع��امل ح��ي��ث ي��ب��ل��غ حجم 
13.3 مليون مرت  اأكرث من  املبنى 
مكعب وه��و امل��وق��ع ال���ذي ت��ق��وم من 
خ��الل��ه ���س��رك��ة ب��وي��ن��غ ب��ب��ن��اء هياكل 
وجتميعها  ال��ع��م��الق��ة  ال���ط���ائ���رات 
من ط��رازات 747 اإ�ص و767 اإ�ص 
بوينغ  واأخ����را ط��ائ��رة  اإ����ص  و777 

درمي ليرن 787 اجلديدة.
العالقات  على  تعليقه  حم�سر  ويف 
الأمركية  الإم���ارات���ي���ة  ال��ت��ج��اري��ة 
املت�سلة بقطاع الطران ..قال معايل 
�سلطان بن �سعيد املن�سوري اإن اأحد 
الأمثلة الأكرث اإثارة لالإعجاب حول 
ال�����س��راك��ة الق��ت�����س��ادي��ة ال��ق��وي��ة بني 
دول���ة الإم�����ارات وال���ولي���ات املتحدة 
الأمركية يكمن يف قطاع الطران 

بدعم  ف����اع����ل  ب�������س���ك���ل  م�����س��ت��ق��ب��ال 
ت��وج��ه��ات��ن��ا ال��رام��ي��ة ل��الن��ت��ق��ال اإىل 
اقت�ساد املعرفة واأن تكون م�ساهمته 
5 ب��امل��ائ��ة م���ن جممل  ل ت��ق��ل ع���ن 
ال�����ن�����اجت ال����وط����ن����ي ب���ح���ل���ول ال���ع���ام 
رغبتنا  ذل���ك  اإىل  ي�����س��اف   2021
حا�سنات  ب���رام���ج  ع��ل��ى  ب����الط����الع 
المريكية  التجارب  ونقل  الأعمال 
قدرات  لتعزيز  بالدنا  اإىل  املتطورة 
من  واملتو�سطة  ال�سغرة  امل�ساريع 
لأ�سحابها  الأم��ث��ل  التوجيه  خ��الل 
باقت�سادنا  ب���الرت���ق���اء  ي�����س��ه��م  مب���ا 

الوطني .
وقام وفد الدولة برئا�سة معايل وزير 
يف  بوينغ  م�سنع  ب��زي��ارة  القت�ساد 
اإيفرت الذي يقع يف الركن ال�سمايل 
ال�����س��رق��ي م��ن ح��ق��ل ب��اي��ن مبنطقة 
موكيلتيو بالقرب من مدينة �سياتل 
املرافق  وال���وف���د  م��ع��ال��ي��ه  وا���س��م��ت��ع 
ل�����س��رح م��ن ك��ب��ار م�����س��وؤويل عمالق 

ال�سديقان  البلدان  يت�سارك  حيث 
يف عالقة تعترب الأ���س��رع من��وا على 
الطران  جم��ال  يف  العامل  م�ستوى 
امل������دين. واأ�����س����اف م��ع��ال��ي��ه اأن�����ه يف 
اأواخر العام 2013 قامت عدد من 
الإمارات  لدولة  الوطنية  الناقالت 
ال���ع���رب���ي���ة امل����ت����ح����دة وه������ي ط����ران 
الإم���ارات الحت��اد للطران وفالي 
اأك�����رب طلبية  ب����الإع����الن ع���ن  دب����ي 
ط���ائ���رات جت���اري���ة يف ال��ت��اري��خ عند 
�سركات  اأعلنت  حيث  �سويا  جمعها 
الطران الوطنية عن طلبها ل�سراء 
جديدة  ط���ائ���رة   300 م���ن  اأك�����رث 
من  باأكرث  قيمتها  تقدر  بوينج  من 
اىل  ..م�����س��را  دولر  م��ل��ي��ار   120
خلق  يف  �ست�سهم  امل�سرتيات  هذه  ان 
األ�����ف وظ��ي��ف��ة يف  اأك�����رث م���ن 100 
الوليات املتحدة والرتقاء بالن�ساط 

القت�سادي الأمركي.
واأ�������س������اد امل����ن���������س����وري ب���ال���ع���الق���ات 

وفد الدولة يطلع على اأهم التجارب االأمريكية يف �سناعة التكنولوجيا والطريان والف�ساء

قطاع ال�سيارات يف جافزا ي�سجل منوا بن�سبة 400 باملائة
ال�سوق  من  ال�ستفادة  يف  ترغب  التي  اجلن�سيات  متعددة  لل�سركات  اإ�سافة  جافزا  يف 
الأكرث جاذبية ل�سناعة ال�سيارات يف العامل. واأو�سح اأن املبيعات الإجمالية لل�سيارات يف 
منطقة ال�سرق الأو�سط تقدر بنحو 4 ماليني يف ال�سنة ..ومن املتوقع اأن تنمو ملا يقرب 
ال�سرق  ال�سيارات يف  �سوق مكونات  ي�سهد  اأن  ..متوقعا   2020 بحلول  7 ماليني  من 
الأو�سط خالل ال�سنوات الثالث القادمة منوا م�ساعفا. وجاء حديث اجلناحي يف اإ�سارة 
اإىل تقرير جمموعة بو�سطن ال�ست�سارية الذي توقع منو مبيعات ال�سيارات حتى عام 
ووفقا لتقرير فرو�ست اأند �سوليفان فمن املتوقع اأن ينمو جمموع ال�سيارات   .2020
 2017  -  2012 باملائة بني   6.3 بن�سبة  التعاون اخلليجي  دول جمل�ص  امل�سجلة يف 
لي�سل اإىل 16.36 مليون وحدة بحلول عام 2017 .. وخالل نف�ص الفرتة من املتوقع 
اأن ي�سل عدد ال�ساحنات واحلافالت اإىل 1.42 مليون عام 2017 حيث �ستوؤثر هذه 
على  الطلب  ارتفاع  اإىل  ي��وؤدي  البيع مبا  بعد  ما  على متطلبات  اإيجابي  ب�سكل  الزيادة 

مكونات وخدمات ال�سيارات.

•• دبي-وام: 

املناطق  العاملة يف  ال�سركة  علي جافزا  احل��رة جلبل  املنطقة  ال�سيارات يف  �سهد قطاع 
اأ�سعاف  الأربعة  املا�سية جتاوز  الع�سر  ال�سنوات  العاملية منوا كبرا خالل  القت�سادية 
يف  دولر  مليار   4.7 اإىل   2004 يف  دولر  مليار   1.1 م��ن  التجارة  حجم  قفز  حيث 
املناطق  يف  للعمليات  التنفيذي  املدير  الها�سمي  طالل  ل�سان  على  ذلك  جاء   .2013
جافزا  عمالء  ملنتدى  افتتاحية  كلمة  خالل  جلافزا  الأم  ال�سركة  العاملية  القت�سادية 
لقطاع ال�سيارات الذي نظمته املنطقة احلرة الأ�سبوع املا�سي. واعترب ابراهيم حممد 
اجلناحي نائب الرئي�ص التنفيذي جلافزا واملدير التنفيذي لل�سوؤون التجارية اأن النمو 
اأن ت�سهدها هذه ال�سناعة  الديناميكي يف هذا القطاع يعك�ص الطفرة القادمة متوقعا 
خالل ال�سنوات القادمة .. لفتا اىل توفر فر�ص �سخمة لزدهار قطاع ال�سيارات يف دول 
جمل�ص التعاون اخلليجي ومنطقة ال�سرق الأو�سط على املدى الطويل لل�سركات العاملة 

ال�سكوك الوطنية راعيا بالتينيا لقمة املوارد الب�سرية احلكومية  جمارك دبي تكمل ا�ستعداداتها للم�ساركة يف جيتك�ص 2014 
معر�ص  يف  م�ساركتها  خ��الل  دب��ي  ج��م��ارك  و�سرتكز 
واأنظمتها  ال��ذك��ي��ة  خدماتها  على   2014 جيتك�ص 
التقنية والتطورات والتحديثات التي 
املبادرات  وت�سمل  م��وؤخ��را.  �سهدتها 
التطويرية التي �ستعر�سها جمارك 
ج��ي��ت��ك�����ص تطبيق  م��ع��ر���ص  دب����ي يف 
الذكية  ال���ه���وات���ف  ع���ل���ى  ال�����دائ�����رة 
بحلته اجلديدة بعد عملية حتديث 

وتطوير �ساملة للنظام.
معر�ص  خ��الل  ال��دائ��رة  و�ستعر�ص 
خدماتها  م��وق��ع   2014 جيتك�ص 
عرب ال�ساعات الذكية الذي اأطلقته 
موؤخرا ..كما ي�سهد املعر�ص اإطالق 
خدمات جديدة عرب موقع الدائرة 

على ال�ساعات الذكية.
وت����اأت����ي م�����س��ارك��ة ج���م���ارك دب����ي يف 
ا�سرتاتيجية  م��ن  ك��ج��زء   2014 جيتك�ص  م��ع��ر���ص 
ال���دائ���رة ال��ه��ادف��ة اإىل امل�����س��ارك��ة يف ك��اف��ة الأح����داث 
ت�����س��اه��م يف تعزيز  اأن  ���س��اأن��ه��ا  ال��ت��ي م��ن  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
فر�سة  لها  وتتيح  وعمالئها  ال��دائ��رة  بني  التوا�سل 
واخلدمات  ال��ت��ط��ورات  ب��اأح��دث  املتعاملني  لتعريف 

التي توفرها لهم.

•• دبي-وام:

اأكملت دائرة جمارك دبي ا�ستعداداتها 
جيتك�ص  م���ع���ر����ص  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
دبي  م��رك��ز  ي��ق��ام يف  ال����ذي   2014
من  الفرتة  خ��الل  العاملي  التجاري 

12 اإىل 16 اأكتوبر املقبل.
و���س��ت��ق��وم ال����دائ����رة ب��ع��ر���ص اأح����دث 
ال���ذك���ي���ة التي  ت����ط����ورات خ��دم��ات��ه��ا 

تقدمها للعمالء.
وق���ال ي��ون�����ص حم��م��د ع��ث��م��ان مدير 
بالدائرة  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ق��ن��ي��ة  اإدارة 
من�سة  ي��ع��د  ج��ي��ت��ك�����ص  م��ع��ر���ص  اأن 
اأحدث  عر�ص  للدائرة  تتيح  مثالية 
التي  التقنية  واأنظمتها  خدماتها 

باآخر  وتعريفهم  للعمالء  ت��وف��ره��ا 
امل�ستجدات والتطورات املتعلقة بها ..كما ميثل فر�سة 
واخلدمات  التطورات  اأح��دث  على  لالطالع  للدائرة 
التكنولوجية حول العامل لال�ستفادة منها يف تطوير 
العمل حيث حتر�ص جمارك دبي على تطوير اأ�ساليب 
املتعلقة  ت��ل��ك  ���س��واء  م�ستمر  ب�سكل  عملها  واأن��ظ��م��ة 

بالعمل الداخلي اأو التي تقدمها للعمالء.

•• دبي-وام: 

الوطنية  ال�سكوك  �سركة  �ساركت 
كراع بالتيني يف القمة احلكومية 
التي   2014 ال��ب�����س��ري��ة  ل��ل��م��وارد 
اأق���ي���م���ت يف ال����ف����رتة م����ا ب����ني 23 
بفندق  اجل������اري  ���س��ب��ت��م��رب  و25 
�سانت ريجي�ص جزيرة ال�سعديات - 
امل�سوؤولني  كبار  مب�ساركة  اأبوظبي 
احل��ك��وم��ي��ني يف دول�����ة الإم�������ارات 
وع������دد م����ن الأك����ادمي����ي����ني وق�����ادة 
الأعمال وم�سوؤويل املوارد الب�سرية 

من قطاعات خمتلفة.
الرئي�ص  العلي  قا�سم  واأكد حممد 
ال�سكوك  ل�������س���رك���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
الفتتاحية  ك��ل��م��ت��ه  يف  ال��وط��ن��ي��ة 
الدور الهام الذي يقوم به مديرو 
املهنيني  الب�سرية يف ج��ذب  امل��وارد 
واملحافظة  العالية  ال��ك��ف��اءة  ذوي 

عليهم.
وحث خ��رباء امل��وارد الب�سرية على 

جمعية رواد االأعمال االماراتيني توؤكد اأهمية 
دعم اأ�سحاب امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة 

•• اأبوظبي-وام:

عقدت اللجنة الإعالمية جلمعية رواد الأعمال الإماراتيني اجتماعا بق�سر 
المارات ت�سمن عر�سا لربنامج عمل اللجنة وتوزيع املهام على ال�سعيد 

الإعالمي.
اأحمد  ومنال  اجلمعية  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  املقبايل  �سند  الإجتماع  ح�سر 
نائبا  علي  اآل  وحمد  الأف���ردي  م��رمي  من  وك��ل  الإعالمية  اللجنة  رئي�سة 
رئي�ص اللجنة الإعالمية وخالد الفال�سي اأمني ال�سر واع�ساء اجلمعية كل 
فهد  املتعاونني  الأع�ساء  اىل جانب  مبارك  وفهد  بوهاجو�ص  من عبداهلل 

مبارك وعبدالعزيز بن هويدن و�سلطان ال�سام�سي.
واأكد الجتماع اأهمية تقدمي الدعم لأ�سحاب امل�ساريع ال�سغرة واملتو�سطة 
وذلك يف نطاق تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بني فئات املجتع الماراتي واإبراز 
اأهمية الدور الذي تلعبه هذه اجلمعية لالإرتقاء بالقت�ساد الوطني للدولة 

من خالل مبادراتها الإ�سرتاتييجية.
وناق�ص الجتماع العمل على و�سع خطة لتنفيذ املبادرات وو�سع موؤ�سرات 
العالمية  اجلهات  مع  والتوا�سل  امل��ب��ادرات  جن��اح  م��دى  لقيا�ص  ت�سغيلية 
اإعالميا  باجلمعية  اخلا�سة  الأح���داث  بتغطية  يتعلق  فما  والتلفزيونية 

وتلفزيونيا وو�سائل التعريف باجلمعية.

املالية للموظفني والتي ت�ساعدهم 
للم�ستقبل  امل����ايل  ال��ت��خ��ط��ي��ط  يف 
وتكاليف  للتقاعد  خطط  وو���س��ع 
العديد  وغ��ره��ا  وال���زواج  التعليم 
اليومية..  احل��ي��اة  متطلبات  م��ن 
خلق  يف  امل��ب��ادرة  ه��ذه  ت�ساهم  كما 
جم��ت��م��ع م��ث��ق��ف م���ال���ي���ا يف دول����ة 

الإمارات العربية املتحدة«.
و�سلطت القمة احلكومية للموارد 
على  ال�����س��وء   2014 ال��ب�����س��ري��ة 
ت����واج����ه قطاع  ال���ت���ي  ال���ت���ح���دي���ات 
املنطقة..  يف  ال��ب�����س��ري��ة  امل��������وارد 
ون�����اق�����������ص امل�����������س�����ارك�����ون اأح��������دث 
املمار�سات وال�سيا�سات العامة التي 
و�سبه  احل��ك��وم��ي��ة  للجهات  مي��ك��ن 
ل�سمان  تعتمدها  اأن  احل��ك��وم��ي��ة 
رف���اه���ي���ة م��وظ��ف��ي��ه��ا ع���ل���ى امل����دى 
حتقيق  على  وم�ساعدتهم  البعيد 
ال���ن���م���و ال���وظ���ي���ف���ي وال����س���ت���ق���رار 
القت�سادي  ال��ن��م��و  خ��ا���س��ة  امل���ايل 

للم�ستقبل.

الإجهاد  ع��ن  تن�ساأ  اأن  ميكن  التي 
امل�����ايل ل��ل��م��وظ��ف��ني.. ل���ذل���ك ف���اإن 
تتطلب  والأرب���اح  الإنتاجية  زي��ادة 
من اأرباب العمل اأخذ زمام املبادرة 
نحو تثقيف املوظفني حول كيفية 
وخف�ص  امل��ال��ي��ة  ���س��وؤون��ه��م  اإدارة 
م�ستويات الديون وخا�سة الديون 

ال�ستهالكية«.
وق�����دم ال��ع��ل��ي خ����الل ال��ق��م��ة ملحة 
����س���ام���ل���ة ع�����ن ب����رن����ام����ج الدخ�������ار 
ال�سكوك  من  باملوظفني  اخلا�ص 
لإدارات  ي��وف��ر  وال�����ذي  ال��وط��ن��ي��ة 
موؤ�س�سات  يف  ال��ب�����س��ري��ة  امل�������وارد 
القطاع اخلا�ص والعام خطة ادخار 
املتطلبات  ت��الئ��م  و�سهلة  تلقائية 

ال�سخ�سية لكل موظف.
واأ�ساف العلي :  لقد كان لربنامج 
ا�ستحق  ال�����ذي  امل���وظ���ف���ني  ادخ������ار 
جائزة اأف�سل برنامج ادخاري لعام 
ميدل  ب��ان��ك��ر  م��ن جم��ل��ة   2014
ال�سحة  حتقيق  يف  هام  دور  اإي�ست 

مركز التحكيم التجاري اخلليجي ي�سارك 
يف اإجتماع االأون�سيرتال بالنم�سا 

•• فيينا -وام:

����س���ارك وف���د خ��ل��ي��ج��ي حت���ت م��ظ��ل��ة م��رك��ز التحكيم 
التجاري لدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية 
للقانون  املتحدة  الأمم  جلنة  اجتماع  يف  ال��ق��رار  دار 
التجاري الدويل الأوني�سرتال الفريق العامل الثاين 
املعني بالتحكيم والتوفيق بدورته احلادية وال�ستني 
وذل��ك مبركز فيينا ال���دويل خ��الل ال��ف��رتة م��ن 51 
اأح��م��د جنم  ال��وف��د  اجل����اري. �سم  91 �سبتمرب  اإىل 
الأم����ني ال��ع��ام ل����دار ال���ق���رار وال�����س��ي��خ ث���اين ب��ن علي 
ال���دويل للتوفيق  ال��ع��ام ملركز قطر  الأم���ني  ث��اين  اآل 
والتحكيم والدكتور اأن�ص في�سل التوراة الأمني العام 
الجتماع  وناق�ص  التجاري.  للتحكيم  الكويت  ملركز 
التحكيم يف  ذل��ك  الأه��م��ي��ة مب��ا يف  امل��و���س��وع��ات ذات 
اأحاطت  ع��دي��دة  اآراء  ط��رح��ت  اإذ  ال���س��ت��ث��م��ار  جم���ال 
التحكيم  تكاليف  بحث  جانب  اإىل  كامال  باملو�سوع 
التي  وال��ت��غ��رات  التكنولوجيا  وم�ساألة  وحت��دي��ده��ا 

طراأت عليها يف هذا ال�سدد و مو�سوع ال�سرية .

جمل�ص اإدارة م�سرف االإمارات 
للتنمية يعقد اإجتماعه الـ 11 

 •• اأبوظبي-وام:

عقد جمل�ص اإدارة م�سرف المارات للتنمية اجتماعه 
احلادي ع�سر يف مقره بابوظبي موؤخرا برئا�سة �سعادة 

خالد حممد �سامل بالعمى رئي�ص املجل�ص.
ناق�ص املجل�ص خالل الجتماع جدول العمال حيث 
على  واط��ل��ع  ال�سابق  اإجتماعه  حم�سر  على  ���س��ادق 
ب�ساأن  التنفيذية  الإدارة  املتخذة من قبل  الإج��راءات 
تنفيذ القرارات والتو�سيات ال�سادرة عنه. كما اطلع 
اإ�ست�ساري  م��ن  امل��ق��دم  الفني  ال��ع��ر���ص  على  املجل�ص 
واملنتجات  اخل���دم���ات  ن���ط���اق  ب��خ�����س��و���ص  امل�����س��رف 
امل�سرفية التي �سيقدمها امل�سرف وعلى تقرير مدقق 
احل�����س��اب��ات اخل���ارج���ي ع��ن ال��ب��ي��ان��ات امل��ال��ي��ة للفرتة 
وا�ستعر�ص الجتماع  املنتهية يف 30 يونيو 2014. 
خطط امل�سرف ب�ساأن التمويل غر املبا�سر للم�ساريع 
املعلومات  اأن��ظ��م��ة  وال�����س��غ��رة وحت��دي��ث  امل��ت��و���س��ط��ة 
املدرجة  الأخ��رى  املو�سوعات  من  وغرها  بامل�سرف 
على جدول اأعماله واتخذ ب�ساأنها القرارات املنا�سبة. 

الأط���ب���اء ت��رت��ب��ط ب���الإج���ه���اد مثل 
ارتفاع �سغط الدم والأرق والتوتر 
وال���ق���ل���ق والك���ت���ئ���اب وال�������س���داع.. 
حركة  م���ن  امل���ئ���ة  يف   40 اأن  ك��م��ا 
ت��ب��دي��ل امل��وظ��ف��ني ت��رت��ب��ط كذلك 
ذلك  من  الرغم  وعلى  بالإجهاد.. 
الب�سرية  املوارد  اإدارات  فاإن معظم 
الق�سايا  للتعامل مع  موؤهلة  غر 

اعتماد �سيا�سات مبتكرة من �ساأنها 
امل��وؤ���س�����س��ي و�سمان  ال��ن��م��و  ت��ع��زي��ز 
حت��ق��ي��ق امل���زي���د م���ن الإجن�������ازات.. 
القت�سادي  امل�������س���ه���د  يف  وق��������ال  
الإنتاجية  ت��ع��د  ح��ال��ي��ا  ال�����س��ائ��د 
والبتكار والكفاءة عنا�سر اأ�سا�سية 
اأن  كما  امل�ستدام..  النمو  لتحقيق 
دور هام  لها  الب�سرية  امل��وارد  اإدارة 
يف  امل�ساعدة  فقط  لي�ص  و�سروري 
حتقيق النمو بل اأي�سا يف احلفاظ 

عليه وال�ستفادة منه«.
اآليات  تركز  اأن  ينبغي  اأنه  واأ�ساف 
ب�سكل  الب�سري  امل���ال  راأ����ص  تنمية 
الذين لديهم  املوظفني  اأكرب على 
�سعوبات مالية..فهوؤلء املوظفون 
�سهرية  خ�سائر  ال�سركات  يكلفون 
اأحدث  ت�سر  اإذ  و�سنوية �سخمة.. 
املتعلقة  ال��ع��امل��ي��ة  الإح�������س���ائ���ي���ات 
من  اأن  اإىل  وال�����س��ح��ة  ب��ال��رع��اي��ة 
امل��ئ��ة من  90 يف  اإىل  امل��ئ��ة  75 يف 
ع���ي���ادات  اإىل  امل���وظ���ف���ني  زي��������ارات 
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الناقات اجلوية بل والتفوق عليها ، وتفردت االحتاد 
العامل  م�ضتوى  على  الريادة  �ضاحبة  باأنها  للطريان 
اأخرى  قيم  واإدخال   ، اجلوي  ال�ضفر  مفهوم  تغيري  يف 
حلما  للطريان  ــاد  االحت منت  على  ال�ضفر  من  جلعت 
الذاكرة  يف  تخلد  التي  الفريدة  بالتجربة  مفعمًا 
يحظى  التي  امللكية  والبيئة  املذهلة  للخدمات  نظرا 
بها م�ضافرو االحتاد حتى على الدرحات االقت�ضادية 

والعادية .
يف  مقعدها  للطريان  االحتــاد  حجزت  ما  و�ضرعان 
موؤكدة  العاملية  الطريان  خطوط  بني  االأول  ال�ضف 
مفاهيم  وا�ضتحداث  التطوير  لواء  بحمل  جدارتها 

ع�ضرية فائقة يف عامل الطريان املدين.    

••  هامبورج-د. �رشيف البا�سل

كعادتها دائما ت�ضعى طريان االحتاد الناقل الوطني 
�ضمن  للتميز  املتحدة  العربية  ــــارات  االإم لــدولــة 
خططها اال�ضرتاتيجية التي تركز على تقدمي ارقى 
�ضركة  انطالقة  ،منذ  والريادة  لعمالئها  اخلدمات 
االحتاد للطريان يوليو 2003، اتخذت ا�ضرتاتيجية 
تطويرية وروؤية ذات اآفاق عاملية ت�ضتهدف من ورائها 
على  اجلوية  الناقالت  واأف�ضل  اأفخم  اإىل  حتويلها 
م�ضتوى العامل وقد حققت الروؤية واحللم بالفعل ، كما 
االحتاد  خلدمات  الت�ضاعدي  البياين  اخلط  ات�ضتم 
اأعرق  اإىل م�ضاف  ال�ضريع واالنتقال  بالنمو  للطريان 

التطوير  عملية  ت�سمنت  وق���د 
لت�ساميم الألوان اإجراء الأبحاث 
الت�ساميم  خ��ي��ارات  على  املكثفة 
مبجموعة  ال�ستعانة  خ��الل  من 
مواطني  م����ن  امل�������س���اف���ري���ن  م����ن 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
للم�ساعدة  الدوليني  وامل�سافرين 
يف اخ���ت���ي���ار جم���م���وع���ة الأل�������وان 

النهائية.
لدولة  ال��وط��ن��ي  ال�سعار  ويظهر 
الإم��ارات العربية املتحدة بجالء 
ا�سم  بجانب  الطائرة  ج�سم  على 
يتاألق  ك��م��ا  ل���ل���ط���ران  الحت������اد 
ل��دول��ة الإم����ارات  ال��وط��ن��ي  العلم 
الزاهية  باألوانه  املتحدة  العربية 
من  بالقرب  الطائرة  مقدمة  يف 

قمرة القيادة.
ويعد النمط الت�سميمي لالألوان 
البارزة  امل���ع���امل  اأح�����د  اجل���دي���دة 
الداخلية  الديكورات  متيز  التي 
الحتاد  �ستوفرها  التي  احلديثة 
للطران على طائراتها من طراز 
اإيربا�ص ايه 380 وبوينغ 787 
وتعمل ال�سركة يف الوقت الراهن 
الأل���وان  جمموعة  ت�سمني  على 
الأن�سطة  ك����اف����ة  يف  اجل�����دي�����دة 
التجارية  لعالمتها  الرتويجية 
الإعالنية  احل���م���الت  م���ن  ب����دءا 
والكتيبات الدعائية وو�سول اإىل 
�سالت النتظار الفخمة التابعة 
مل�سافري  ب����امل����ط����ارات  ل��ل�����س��رك��ة 

الدرجات املتميزة.
الأل������وان اجلديدة  ه���ذه  وحت��ك��ي 
للطران  الحت��������اد  ل����ط����ائ����رات 
املنطقة  ل����ه����ذه  م���ب���ه���رة  ق�������س���ة 
اأبوظبي  لإم��ارة  العريق  واملا�سي 
وم�ستقبلها  امل�����س��رف  وحا�سرها 
امل�سرق كما ت�سطر ف�سال جديدا 
ل�سركة  الإب����������داع  ف�������س���ول  م����ن 
طران وعالمة جتارية رائدة .. 
وقد ا�ستخدمت ال�سركة امل�سممة 
اأ�سكال م�ستوحاة كذلك من فنون 
الهند�سة املعمارية التي تذخر بها 
املباين يف اإمارة اأبوظبي وثقافتها 
اإع��ادة �سياغتها مع  العريقة ومت 
مزيج من احلداثة التي اأ�سبحت 
عالمة مميزة لالحتاد للطران 

واإمارة اأبوظبي نف�سها.
و����س���ي���ت���م ط�����الء ك���اف���ة ط���ائ���رات 
الذي  للطران  الحت��اد  اأ�سطول 
100 طائرة  يزيد عن  ما  ي�سم 
جانب  اإىل  ال����راه����ن  ال���وق���ت  يف 
تت�سلمها  ���س��وف  ال��ت��ي  ال��ط��ائ��رات 
ال�سركة باألوان الطالء اجلديدة 
خالل ال�سنوات الثالث املقبلة مبا 
الت�سميمي  النمط  عر�ص  يكفل 
من  “معامل  ل���الأل���وان  اجل���دي���د 
ال�سركة  طائرات  على  اأبوظبي” 

يف خمتلف اأنحاء العامل.

كبرة  اح��ت��ف��ال��ي��ة  ف��ع��ال��ي��ة  ويف 
حامد  الدكتور  ال�سيخ  ح�سرها 
بن اأحمد اآل حامد ع�سو جمل�ص 
و�سعادة  للطران  الحت���اد  اإدارة 
ج��م��ع��ة م���ب���ارك اجل��ن��ي��ب��ي �سفر 
اأملانيا  ج��م��ه��وري��ة  ل���دى  ال���دول���ة 
الحت����ادي����ة ول��ف��ي��ف م���ن ممثلي 
و����س���ائ���ل الإع���������الم الم����ارات����ي����ة 
�سركة  م�����راف�����ق  يف  وال����ع����امل����ي����ة 
فينكينفردير  يف  اإي����رب����ا�����ص 
مبدينة هامبورغ يف اأملانيا و�سمن 
الحتفال بتد�سني ال�سركة لأوىل 
ايربا�ص  ط����راز  م���ن  ط��ائ��رات��ه��ا 
ط����ران الحت���اد  ك�����س��ف��ت   380
اخلارجي  الفني  الت�سميم  ع��ن 
املبهر لألوان الطالء التي �سوف 
كافة  م��ن  اأ���س��ط��ول��ه��ا  ب��ه��ا  تك�سو 

الطائرات. 

جولة يف م�ضنع اإيربا�س
اإيربا�ص  �سركة  ا�ست�سافت  وق��د 
�سناعة  ق�����ط�����اع  يف  ال�������رائ�������دة 
الطائرات يف العامل بالتعاون مع 
الإعالميني  ل��ل��ط��ران  الحت����اد 
عنابر  ببع�ص  تفقدية  بجولة  يف 
طائرة  اإن��ت��اج  وخ��ط��وط  �سناعة 
 A380 ال��ع��م��الق��ة  اي���رب���ا����ص 
يف ه��ام��ب��ورغ ال��ت��ي مت��ث��ل احدى 
الأملانية  ال�����س��ن��اع��ي��ة  امل����دن  اأه����م 
ل����الط����الع  ف�����ري�����دة  يف جت����رب����ة 
�سناعة  تكنولوجيا  اأح���دث  على 
ال�������ط�������ران وت�����ك�����وي�����ن �����س����ورة 
التطورات  اآخ���ر  ح���ول  متكاملة 
التقدم  وم�����دى  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 

الذي اأحرزته اأحدث طرازاتها. 

مطار اأبوظبي ي�ضتعد 
ال�ضتقبال الطائرة العمالقة

جليم�ص  ���س��ح��ف��ي  م���وؤمت���ر  ويف 
هوجن رئي�ص املجموعة الرئي�ص 
للطران  ل���الحت���اد  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
بريجر  ف���اب���ري�������ص  م����ع  ع���ق���ده 
ل�سركة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������ص 
ال�سركة  م�����س��ان��ع  يف  اإي���رب���ا����ص 
اأكد  المل��ان��ي��ة  ه��ام��ب��ورج  مبدينة 
هوجن اأن مطار اأبوظبي الدويل 
الالزمة  ال����س���ت���ع���دادات  ي��ج��ري 
اأوىل  ل�ستقبال  و�ساق  ق��دم  على 
ط�����ائ�����رات الحت���������اد م�����ن ط�����راز 
اىل  380 م�سرا  اي��ه  اإي��رب��ا���ص 
العمالقة  اجل��دي��دة  الطائرة  اأن 
اىل  تت�سع  وال��ت��ي  الطابقني  ذات 
اأبوظبي  555 راكبا �ست�سل اىل 
لتبداأ  امل��ق��ب��ل  دي�����س��م��رب  ���س��ه��ر  يف 
اىل  اأبوظبي  م��ن  رحالتها  اأوىل 

العا�سمة الربيطانية لندن.
الحت������اد  اأن  ه����وج����ن  واأ�������س������اف 

ل�����ل�����ط�����ران ����س���ت���وا����س���ل 

تدريبهم خ�سي�سا  اأف��راد مت  تقدميها 
يف اأكادميية �سافوي خلدمات ال�سيافة 

ال�سخ�سية يف لندن.
للطران  الحت����اد  ط��ائ��رات  و�ست�سم 
من طراز اإيربا�ص ايه 380 مق�سورة 
)م�سكن الدرجة الأوىل( اجلديدة التي 
اخل�سو�سية  كاملة  اأجنحة  تت�سمن 
مع مقاعد منف�سلة قابلة لالنب�ساط 
جانب  اىل  احل���ج���م  ك���ام���ل���ة  واأ������س�����رة 
وحدات ا�ستوديو درجة رجال الأعمال 
بالدرجة  الذكية  املقاعد  اإىل  اإ�سافة 

ال�سياحية.
يذكر ان مق�سورة الإيوان من الحتاد 
الأوروبية  ال��وك��ال��ة  م��ن  اعتمادها   مت 
ل�سالمة الطران )اي ايه 
ت�ستوعب  بحيث  اي��ه(  اأ���ص 
�سيفني  اأو  واح�����دا  ���س��ي��ف��ا 
الراحة  م���ن  اأج������واء  ظ���ل  يف 
واخل�سو�سية  وال���ف���خ���ام���ة 
اإل  التامة التي ل تتوافر عادة 

يف الطائرات اخلا�سة.

ا�ضطول طريان االحتاد
 يحمل ت�ضميما مبهرا

 م�ضتوحى من تراث االمارات
للطائرات  اجلديدة  الأل��وان  اأن  يذكر 
لندور  �سركة  ت�سميمها  و���س��ع  ال��ت��ي 
ت�ساميم  يف  ال�����رائ�����دة  اأ���س��و���س��ي��ت�����ص 
�سراكتها  اإط��ار  يف  التجارية  العالمات 
ل��ل��ط��ران ق��د ا�ستوحيت  م��ع الحت����اد 
من اأمناط الت�ساميم الرتاثية بدولة 
وا�ستلهمت  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
جمموعة األوانها من املناظر اخلالبة 
التي  الهند�سية  والأ���س��ك��ال  لل�سحراء 
يف  احلديثة  العمارة  فنون  بها  تتميز 

اأبوظبي.
فريد  ت�سميم  ع��ن  امل���زج  ه���ذا  واأث���م���ر 
م��ن ن��وع��ه ل��الأل��وان وال�����س��ع��ارات التي 
ت��وؤك��د ع��ل��ى م��ك��ان��ة الحت����اد للطران 
باعتبارها الناقل الوطني لواحدة من 
مراكز احلداثة والثقافة العريقة ذات 

اجلذور ال�ساربة يف عمق التاريخ.
الطالء  األ��������وان  ع����ن  ال��ك�����س��ف  وج������اء 
اجلديدة مع تد�سني الحتاد للطران 
لأوىل طائراتها من طراز اإيربا�ص ايه 
ال�سركة  عقدتها  فعالية  خالل   380
ام�ص الول بح�سور لفيف من ممثلي 
ال��ع��امل��ي��ة يف مرافق  الإع������الم  و���س��ائ��ل 
فينكينفردير  يف  اإي���رب���ا����ص  ���س��رك��ة 

مبدينة هامبورج يف اأملانيا.
اجلديد  الت�سميمي  النمط  ويحمل 
اأب��وظ��ب��ي وي�ستخدم  ا���س��م م��ع��امل م��ن 
جمموعة األوان تعك�ص التدرج املتناغم 
بدولة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  امل��ن��اظ��ر  األ������وان  يف 
الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ب���دءا من 
و�سول  ليوا  واح��ة  الداكنة يف  الرمال 
التي  ال��رق��ي��ق��ة  ال����رم����ال  األ�������وان  اإىل 
ال�سمالية من دولة  املناطق  تتميز بها 

المارات.

اأبوظبي  ال��ع��ا���س��م��ة  ل��رب��ط  خ��ط��ط��ه��ا 
اأن  م��وؤك��دا  الرئي�سية  العامل  بعوا�سم 
ال�سركة  اأ���س��ط��ول  ال��ك��ب��ر يف  ال��ت��و���س��ع 
درا�سات  ع��ل��ى  ب��ن��اء  ج����اء  وع��م��ل��ي��ات��ه��ا 
علمية تتوافق مع الدور الكبر الذي 
تلعبه ابوظبي يف عامل املال والعمال 
املنطقة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  وال�����س��ي��اح��ة 
بوابة  الإم����������ارات  ب���اع���ت���ب���ار  وال����ع����امل 

للمنطقة العريية وال�سرق الأو�سط .
ابوظبي ال�سرتاتيجي  اأن موقع  واكد 
اإ�سافية  مينح الحت��اد للطران ميزة 
وال�ستثمار  والتو�سع  النمو  ملوا�سلة 
للدخول يف �سراكات جديدة وموا�سلة 
ملواجهة  ج��دي��دة  حمطات  يف  تو�سعها 
�سناعة  ت��واج��ه��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ت��ح��دي��ات 

الطران املدين يف العامل.

هوجن يوؤكد التعاقد على 10 
 A380 طائرات ايربا�س

واأك���د على اأن ط��ران الحت���اد متكنت 
عرب ال�ستثمارات اجلديدة من حتقيق 
كربى  وت�سغيلية  اق��ت�����س��ادي��ة  م��ن��اف��ع 
ورف���ع ع��وام��ل جن��اح��ه��ا ومت��ي��زه��ا من 
املقدمة  ك��ف��اءة اخل��دم��ة  خ��الل تعزيز 

لعمالئها وخف�ص تكاليفها.
وت���ط���رق اىل ال�����س��راك��ة اجل���دي���دة مع 
اخلطوط اجلوية اليطالية اليطاليا 
ح�س�ص  يف  ال����س���ت���ث���م���ار  خ�����الل  م����ن 
الإقليمية  الحت����اد  ���س��رك��ة  يف  امل��ل��ك��ي��ة 
احل�سول  �سريطة  األيطاليا  و���س��رك��ة 
..م�سرا  التنظيمية  امل��واف��ق��ات  ع��ل��ى 
لالحتاد  ال�����س��راك��ات  ت��ل��ك  جن����اح  اىل 
ح�س�ص  يف  ب��ال���س��ت��ث��م��ار  ل���ل���ط���ران 
امللكية يف كل من �سركة طران برلني 
و����س���رك���ة اآي������ر ل��ي��ن��غ��و���ص واخل���ط���وط 

اجلوية ال�سربية.
اإيربا�ص  املربمة مع  ال�سفقات  وحول 
للطران  الحت�������اد  ان  ه���وج���ن  اك�����د 
ت���ع���اق���دت ب���ال���ف���ع���ل ع���ل���ى �����س����راء 10 
ط���ائ���رات ط����راز اإي���رب���ا����ص اي���ه 380 
الوىل  ال��ط��ائ��رة  ت�سليم  ي��ت��م  ان  ع��ل��ى 
يف دي�سمرب 2014 وت�سليم طائرتني 
من الطراز نف�سه العام القادم على ان 
ت�سل بقية الطائرات تباعا حتى نهاية 

عام 2017.

الطائرة االأوىل من
 ايربا�س A380 تنطلق
 اىل لندن 27 دي�ضمرب

اأن الحت��اد للطران �سوف  واأ�سار اىل 
ت�سغل ثالث طائرات من طراز اإيربا�ص 
ايه 380 خالل العام اجلاري واملقبل 
بني اأبوظبي ولندن عرب مطار هيرثو 
طائراتها  اأوىل  ت�����س��غ��ي��ل  ي���ب���داأ  ح��ي��ث 
العمالقة ايه 380 اىل مطار هيرثو 
.. يف   2014 دي�سمرب   27 م��ن  ب��دءا 

�سناعة  يف  ج��ذري��ة  نقلة  اإح����داث  اإزاء 
الطران ودعمها للنمو يف �سوق العمل 
بقطاع �سناعات الطران والف�ساء يف 

اأوروبا.

االحتاد للطريان تقدم اأرقى 
اخلدمات باأ�ضعار تناف�ضية

وكما اأ�سار جيم�ص هوغن فاإن طائرات 
الحتاد للطران من طراز ايه 380 
ت���وف���ر اأف���خ���م امل���ق�������س���ورات واأك���رثه���ا 
الوفاء  ال��ط��ران م��ع  رفاهية يف ع��امل 
يف نف�ص الوقت بكافة متطلبات الوزن 
وذلك  امل�ستهدفة  والتكلفة  وال��ن��ط��اق 
وفق عدد املقاعد الذي ترغب ال�سركة 
يف حتديده ومن �ساأن ذلك اأن يتيح لهم 
القدرة على طرح منتجات ل نظر لها 
الأ�سلوب  واأن���اق���ة  اجل�����ودة  ح��ي��ث  م���ن 
ذاته  الوقت  يف  تناف�سية  باأ�سعار  ولكن 

لكافة املق�سورات.

ح�����ني ي�����ب�����داأ ت�������س���غ���ي���ل ال���ط���ائ���رت���ني 
اأوائ���ل  ا�ستالمهما  امل��ق��رر  الأخ���ري���ني 
العام  ال���وج���ه���ة  ن��ف�����ص  ع��ل��ى   2015
املقبل. ويف وقت لحق من العام املقبل 
�سوف ت�سغل الحتاد للطران طائرات 
اإىل كل   380 ايه  اإيربا�ص  من ط��راز 
م��ن ���س��ي��دين ون��ي��وي��ورك ح��ني تت�سلم 
واخلام�سة  الرابعة  طائراتها  ال�سركة 

من هذا الطراز.

ايربا�س توؤكد التزامها
 مبواعيد الت�ضليم

ف��اب��ري�����ص بريجر  اك����د  م���ن ج��ان��ب��ه 
اإيربا�ص  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص 
�سركته  اأن  ال�����س��ح��ايف  امل���وؤمت���ر  خ���الل 
ملتزمة باملواعيد املتفق عليها حفاظا 
على �سراكتها ال�سرتاتيجية وتعاونها 
املتميز مع الحتاد للطران .. وحتدث 
الطائرة  م���وا����س���ف���ات  ع���ن  ف��اب��ري�����ص 
اإىل  م�سرا  الطابقني  ذات  اجل��دي��دة 
ال��ط��ائ��رات يتميز  ال��ن��وع م��ن  اأن ه���ذا 
داخل  ال�سجيج  وان���ع���دام  ب��ال��ف��خ��ام��ة 
عن  متيزها  اىل  بالإ�سافة  املق�سورة 
الراحة  و����س���ائ���ل  م���ن  ب��ك��ث��ر  غ���ره���ا 

والرفاهية من الداخل.
�سنويا  تنتج  اي��رب��ا���ص  اأن  اىل  واأ����س���ار 
14 ط��ائ��رة م��ن ه���ذا الطراز  ح���وايل 
الطائرة  اإن��ت��اج  يف  العمل  ي�ستغرق  اإذ 
الواحدة ايه 380 والتي تتكون من 4 

ماليني قطعة حوايل 12 �سهرا.
للطران  الحت����اد  اأن  ب��ري��ج��ر  واك���د 
ل�سركة  م�������س���ت���دام���ا  ����س���ري���ك���ا  ت��ع��ت��رب 
ا�ستثمارات  اأن  اىل  ..م�سرا  اإيربا�ص 
الحتاد للطران يف طائرات ايربا�ص 
امل�ستمر  التزامها  توؤكد 

مق�ضورة االإيوان توفر
 اأفخم جناح يف تاريخ الطريان 

وم���ع ط��ائ��رات��ه��ا امل��ت��ط��ورة م���ن طراز 
الحتاد  مت�سي   380 اي���ه  اإي��رب��ا���ص 
ل��ل��ط��ران ق��دم��ا ن��ح��و اإح�����داث حتول 
ج�����ذري يف ع����امل ال�����س��ف��ر ال��ف��خ��م مع 
اإطالقها ملق�سورة الإيوان من الحتاد 
التي تت�سمن غرفة معي�سة وغرفة نوم 
ا�ستحمام  ومرافق  مزدوجة  منف�سلة 
م���ل���ح���ق���ة ب����اجل����ن����اح مب�����ا ي���ج���ع���ل من 
مق�سورة الإيوان اأول جناح من ثالث 

غرف يف تاريخ الطران التجاري.
الحتاد  من  الإي���وان  مق�سورة  ومتتد 
ع��ل��ى م�����س��اح��ة اجل�����زء الأم����ام����ي من 
ال��ط��اب��ق ال��ع��ل��وي ب���ال���ط���ائ���رات ط���راز 

خم�س�سة  وهي   380 ايه  اإيربا�ص 
مع  ���س��ي��ف��ني  اأو  واح�����د  ل�����س��ي��ف 

امل�سيف  خ�����دم�����ات  ت�����وف�����ر 
يتوىل  ال���ت���ي  ال�����س��خ�����س��ي 

الطائرة اجلديدة متنح االحتاد للطريان ميزة اإ�ضافية ك�ضركة رائدة عامليا يف عامل الطريان املدين

مطار اأبوظبي الدويل ي�ستعد ال�ستقبال الطائرة العمالقة )اإيربا�ص A380( يف دي�سمرب املقبل

•• الت�ضميم اخلارجي الأ�ضطول االحتاد للطريان ينال اإعجاب كافة املراقبني واملخت�ضني ب�ضناعة الطريان
يوؤكد التعاقد على 10 طائرات ايربا�س A380 تبداأ يف الو�ضول من دي�ضمرب 2014 وحتى 2017 •• هوجن 

جيم�ص هوجن وفابري�ص بريجر خالل موؤمترهما ال�سحفي 
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�سجاعة �سيدة تنقذ طفاًل
ك�سرت امراأة اأمركية �سجاعة، زجاج �سيارة بيديها لتنقذ حياة طفل تركه 
اإن الطفل، وعمره �سنة  والده بداخلها.  وقال موقع �سي ان ان بالعربية  
واحدة، كان يعاين من اآثار احلر ال�سديد يف حمل بولية تك�سا�ص.  ومل ي�ساأ 
املارة ك�سر نافذة ال�سيارة واإنقاذ الطفل خوفا من امل�ساءلة القانونية بعد اأن 
تركه اأبوه داخل ال�سيارة وم�سى داخل املحل �سحبة ابنته البالغة 12 عاما. 
وبقي الطفل يف ال�سيارة ملدة 40 دقيقة و�سط احلر ال�سديد.  اإل اأن اأجنيال 
وك�سرتها  يديها  بقب�سة  و�سربتها  النافذة  من  ب�سجاعة  اقرتبت  رادت��ك، 
اإ�سابتها  واإمكانية  قانونيا  م�ساءلتها  باإمكانية  عابئة  غر  الطفل  لتنقذ 
بجروح ب�سبب ا�ستخدام يديها عاريتني.  وقالت ال�سرطة اإن الطفل نقل اإىل 
امل�ست�سفى ورمبا يكون قد اأ�سيب باجلفاف لكن حالته م�ستقرة. اأما اأجنيال، 
فقد اأ�سيبت بجروح طفيفة.  وب�سبب قانون الت�سحية، لن تتعر�ص اأجنيال 

للم�ساءلة وهي تقول اإنها �سعرت اأن الأمر كان ي�ستحق املحاطرة. 

بيع ممتلكات لربادبري بن�سف 
مليون دوالر 

قالت دار مزادات )نيت دي. �ساندرز( اإن جزءا من ممتلكات موؤلف اخليال 
ب���رادب���ري مب��ا يف ذل���ك م��ن جم���راف ح��دي��ق��ة جل���ورج برنارد  العلمي راي 
يف  دولرات   493408 مببلغ  بيعت  و�سريالية  كوميدية  فنية  واأعمال  �سو 

كاليفورنيا.
اأ�سهر م��ا كتب ب��رادب��ري امل��ول��ود يف ايلينوي وال���ذي ت��ويف يف  ورمب���ا ي��ك��ون 
   451 70 عاما رواي��ة فهرنهايت  اأك��رث من  دام��ت  2012 بعد حياة عملية 

.)  Fahrenheit451
بيعت جمرافا  ال��ت��ي  ب��رادب��ري  ب��ني ممتلكات  م��ن  اإن  امل����زادات  دار  وق��ال��ت 
منقو�سا كان ميتلكه الكاتب امل�سرحي الرنويجي جورج برنارد �سو وق�سيدة 
غر مبا�سرة خالية من اخليال العلمي مل تن�سر عن املجراف وبيع الثنان 

مببلغ 6250 دولر.
وقالت نيت دي. �ساندرز اإن لوحة لرجل عار مغطى بالو�سم جال�ص فوق مقعد 
ا�ستخدمت  الي�ص  دين  ر�سمها  �ساحرة  قرمزية  �سماء  حتت  �سغر  خ�سبي 
  The Illustrates man  كغالف ملجموعته الق�س�سية )الرجل امل�سور

( التي ن�سرت يف 1969 بيعت مببلغ 45894 دولرا.
Carnival  ( للفنان  اإن اللوحة ال�سريالية )كارنيفال      واأ�سافت الدار 
الإيطايل املولد جوزيف موجناين وهو اأحد الأ�سدقاء القدامى لربادبري 
والذي ر�سم الأغلفة والر�سوم الداخلية لكتب برادبري بيعت مببلغ 23153 
اأرفع جائزة يف جمال  اإن جائزة هوجو الف�سية وهي  الدار  دولرا. وقالت 
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كلوين واأمل علم 
الدين يف فين�سيا

باإيطاليا  فين�سيا  مدينة  �سهدت 
ت�سبق،  التي  الأخرة  التح�سرات 
ح���ف���ل زف������اف امل���م���ث���ل الأم���ري���ك���ي 
جورج كلوين واملحامية احلقوقية 

اللبنانية اأمل علم الدين.
دي����ل����ي ميل   ون���������س����رت ����س���ح���ي���ف���ة 
الربيطانية �سورا للثنائي ال�سهر 
القوارب  اأح���د  ا�ستقاللهما  اأث��ن��اء 
ب�����س��ح��ب��ة ع�����دد من  يف ف��ي��ن�����س��ي��ا، 
هوليوود  جن��وم  م��ن  اأ�سدقائهما 

حل�سور حفل الزفاف.
وح�����س��ر ال�����س��دي��ق امل��ق��رب جلورج 
كلوين، املمثل ال�سهر مات دميون 
ومن  كراوفرد،  و�سيندي  وزوجتة، 
النجم  اإل��ي��ه��م  ين�سم  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر 
براد بيت وزوجتة اأجنيلينا جويل.

دار  ال����زف����اف يف  م���را����س���م  وت����ق����ام 
التي  الق�سور  اأح��د  وه��و  البلدية  
تعود اإىل القرن الرابع ع�سر، بينما 
يقام حفل الال�ستقبال بفندق اأمان  

ذي ال�سبعة جنوم.

تنتحل �سفة طبيبة لت�سرق املر�سى 
انتحلت  �سيدة  على  القب�ص  الربيطانية  ال�سرطة  األقت 
ال�سرطان  مر�سى  جيوب  م��ن  امل��ال  لت�سرق  طبيبة  �سفة 
اأيامهم  ومي�������س���ون  امل�����س��ت�����س��ف��ى  يف  ي��ح��ت�����س��رون  ال���ذي���ن 
اأن  ال�سرطة  تقرير  ذك��ر  التفا�سيل،  ويف  ف��ي��ه.   الأخ���رة 
بطاقات  �سرقة  اعتادت على  عاماً(  ويذررمان )50  جوان 
ال��دولرات من  الئتمان من املر�سى، و�سحب الآلف من 
عليها  القب�ص  لدى  الدع��اء  البنكية، وحاولت  ح�ساباتهم 
اأن حمكمة  اإل  باأنها م�ستهدفة لكونها من عرق خمتلط، 

التاج يف مدينة غيلفورد اأدانتها ب� 15 جرمية �سرقة.
ونقلت �سحيفة دايلي ميل الربيطانية عن املدعية العامة 
بوري �سيلفا، اأن ويذرمان كانت تتجول يف اأروقة امل�ست�سفيات 
ل�سرقة  فر�سة  ع��ن  بحثاً  اإن��ك��ل��رتا،  جنوب  اأن��ح��اء  بجميع 
اأن  �سيلفا  واأ�سافت  املر�سى.  من  واملحافظ  اليد  حقائب 
املتهمة ارتكبت العديد من جرائم ال�سرقة الغر اأخالقية، 
وكانت ت�ستهدف ب�سكل خا�ص املر�سى كبار ال�سن، اأو الذين 
يتعافون من التخدير بعد عمل جراحي، اأو املر�سى الذين 
ل يدركون ما يدور حولهم. وك�سفت التحقيقات اأن اأغلب 
ومن  ال�سن،  يف  الطاعنني  املر�سى  من  وي��ذرم��ان  �سحايا 
التي تعر�ست  باميال فرندر )87 عاماً(،  ال�سيدة  بينهم 
يف  املر�ص  �سرير  على  كانت  عندما  يدها  حقيبة  ل�سرقة 
البنكية  بطاقتها  ويذرمان  وا�ستخدمت  �سانت،  م�ست�سفى 
دولر(.    10750( ا�سرتليني  جنيه   6322 مبلغ  ل�سحب 
تدعى  اأخ���رى  مري�سة  �سهادة  اإىل  املحكمة  ا�ستمعت  كما 
جني كوبر كانت تتعافى من جراحة يف �سبتمرب )اأيلول( 
من العام املا�سي مب�ست�سفى �سانت مارك يف مدينة هارو، 
الوقت  يف  املحمول،  وهاتفها  حقيبتها  وي��ذرم��ان  و�سرقت 
الذي مل تكن قادرة فيه على الكالم، اإىل اأن ال�سارقة ف�سلت 

يف �سحب النقود من ح�سابها البنكي.

�سائق ي�سرب زبونا باملطرقة
وجهت اإىل �سائق �سيارة اأجرة يف لو�ص اجنلي�ص تهمة �سرب 
زبون على الراأ�ص مبطرقة ملحقا به اإ�سابة كبرة.  واأكد 
ناطق با�سم املدعي العام يف �سان فران�سي�سكو )كاليفورنيا 
واإحلاق  ال�سرب  تهمة  توجيه  املتحدة(  ال��ولي��ات  غ��رب 
الإ�سابة ب�سكل متعمد بوا�سطة �سالح اإىل باتريك كاراجا 
)26 عاما(.  واأ�ساف الناطق لقد نفى التهم املوجهة اإليه 

واأفرج عنه بكفالة قدرها 125 األف دولر . 
ب�سيارة  ال��رح��ل��ة  م�سار  ح��ول  �سجار  اإث���ر  احل���ادث  ووق���ع 
اأ�سخا�ص.  وبعدما ترجل  كان فيها ثالثة  التي  الأج��رة 
الراأ�ص  اأحدهم على  ال�سائق  ال�سيارة، �سرب  الركاب من 

فاأ�سابه بجروح خطرة  ا�ستدعت اإدخاله اإىل امل�ست�سفى. 

خ�سر عمله فقطع راأ�ص زميلته
اأقدم عامل مف�سول مب�سنع لتجهيز الأغذية على قطع راأ�ص 
زميلته يف العمل وهاجم عاملة اأخرى قبل اأن يطلق املدير 
ال�سلطات  وقالت  وي�سيبه.   عليه  النار  لل�سركة  التنفيذي 
اإن الهجوم الب�سع وقع عندما دخل امل�ستبه به األتون نولني 
)30 عاما( �سركة لالأغذية القريبة من اأوكالهوما �سيتي، 
وهاجم العاملتني ب�سكني.  وهاجم نولني، الذي كان قد مت 
راأ�سها  وقطع  ه��اف��ورد  كولني  امل�سنع،  يف  عمله  من  ف�سله 
وفقا  ال�سكني،  بنف�ص  جون�سون  تري�سي  هاجم  ثم  ب�سكني 

لبيان مركز ال�سرطة مبنطقة احلادث. 

عني من االأب وعني من االأم هدية ليب�سر طفلهما 
�سرب زوجان ماليزيان مثاًل عظيماً على ت�سحيات الوالدين جتاه اأبنائهم، اإذ قدم كل منهما اإحدى عينيه، لكي 

يب�سر طفلهما البالغ من العمر �سنة ون�سف.
يعاين الطفل من م�ساكل �سحية اأخرى مما ي�سطر والداه ل�سطحابه اأ�سبوعياً اإىل 3 م�ست�سفيات خمتلفة . 

تقرير  بح�سب   ، �سعيفة  اليمنى  عينه  �سبكة  واأن  كلياً،  مت�سررة  كانت  للطفل  الي�سرى  العني  ب��اأن  الأطباء  واأف��اد 
ل�سحيفة ذا �ستار  املاليزية.

وكان موقف الوالدين موؤثراً، اإذ قالت الأم: اأنا وزوجي ل منانع اأن ي�سحي كل واحد منا بعنٍي �سرط اأن يب�سر ابننا، 
واأن يتمتع مب�ستقبل م�سرق .

اأفادت  اأخرى، بح�سب ما  اأن الطفل يعاين من م�ساكل �سحية  اإل  ورغم الت�سحية الكبرة التي قدمها الوالدان، 
التقارير الطبية، ولهذا ي�سطر والداه ل�سطحابه اأ�سبوعياً اإىل 3 م�ست�سفيات خمتلفة.

ويف مبادرة للم�ساعدة قام جمهول بالتربع مببلغ يكفي ل�سراء �سيارة م�ستعملة، كي يتمكنا من اأخذه اإىل امل�ست�سفيات 
لتلقي العالجات الالزمة.
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ت�سرخ يف القرب بعد دفنها
يف واقعة غريبة، �سارع عمال مقربة اإىل اإخراج بريطانية اأربعينية 
من القرب، بعد �سماعهم اأنيناً و�سراخاً مكتومني من حتت الرتاب، 

وذلك بعد النتهاء من مرا�سم عزاء ودفن ال�سيدة املتوفاة .
العزاء، يف  باإعداد مرا�سم  ال�سيدة الربيطانية بداأت  وكانت عائلة 
مدنية برايا والتي تبعد 16 مياًل من ولية �سالونيك اليونانية يف 
ال�سمال، حني �سرعت تلك الربيطانية التي مل ُيك�سف عن ا�سمها، 
بال�سراخ بعد رحيل اأفراد عائلتها واأقاربها من املقربة، وقام عمال 
ولكن  ال�سراخ،  ذلك  �سماعهم  فور  ال�سرطة  رج��ال  باإبالغ  املقربة 
اأن فارقت احلياة اختناقاً، بح�سب ما ذكر موقع  ما لبثت ال�سيدة 

مرور الربيطاين.
وعرب الطبيب كري�سي مات�سيكودي عن ذهوله من احلادثة، خا�سة 
اأنه اأجرى عدة فحو�سات وحتاليل منها حتاليل للقلب والتي اأكدت 
نتائجها جميعاً تعطل جميع الأجهزة والقلب عن العمل لديها، اإل 
اأنه بعد الك�سف عن احلالة مرة اأخرى تبني اأن ال�سيدة الربيطانية 

توفيت ل�ساعات معدودة، ولكن عادت اإليها احلياة بعد ذلك. 
اأن ت�سرخ امراأة بهذه الطريقة وتلك  واأ�ساف اأنه من النادر جداً 
القوة خا�سًة بعد معاناتها من الت�سلب املوتي وهي حالة حتدث 
مت�سلبة  اجلثة  وجتعل  ال��وف��اة،  ت�سبب  كيميائية  تغرات  ب�سبب 

وحركتها �سعبة و�سبه معدومة. 
وت��ع��ت��زم ع��ائ��ل��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة امل��ت��وف��اة رف���ع ���س��ك��وى ���س��د الطبيب 
الهمال  بتهمة  ال�سرطان،  م��ن  عالجها  على  ي�سرف  ك��ان  ال��ذي 

والتق�سر. 

اأراد االنتحار فعطل مطارين
ت�سبب موظف اأ�سعل حريقا قبل ان يحاول النتحار يف الغاء مئات 
الرحالت من املطارين الرئي�سيني يف �سيكاغو واحدهما ثاين اكرب 

املطارات المركية، بح�سب ما اكد م�سوؤولون.
وت��وق��ف��ت ح��رك��ة ال���ط���ران مت��ام��ا م��ن م��ط��اري اوه�����اري الدويل 
ل��الت�����س��الت املالحية  ا���س��ت��ع��ال ح��ري��ق يف مكتب  ب��ع��د  وم���ي���دواي 
ب��ال��رادار ت��دي��ره ادارة ال��ط��ران ال��ف��درايل الم��رك��ي��ة يف مدينة 
اورورا باليلينوي. والغيت 2000 رحلة تقريبا مبا فيها اكرث من 

1500 من اوهاري ما ادى اىل تاخر الف الركاب.
وورد يف بالغ فدرايل ان موظفا يف ال�ساد�سة والثالثني من عمره 
يدعى براين هاورد كتب على موقعه على في�سبوك انه �سي�سيطر  

على مركز املراقبة وينتحر.
وا�ساف البالغ ان املوظف املتعاقد منذ ثماين �سنوات تقريبا حاول 
غاز  علبة  با�ستخدام  الأر���ص  حتت  الواقع  املكتب  يف  النار  ا�سعال 
امل�سعفون  املكان. ومتكن  �سغرة وبع�ص الورق، كما بينت معاينة 

من انقاذ هاورد وهو يحاول ذبح نف�سه ونقلوه اىل امل�ست�سفى.
واكدت ال�سلطات ان احلادث ل عالقة له بالعمل الرهابي.

ب����اراك اوب���ام���ا، ان  ال��رئ��ي�����ص  وق��ال��ت ف��ال��ري ج��اري��ت، م�ست�سارة 
الطران  حركة  وقف  ت�سبب  ان  بعد  احلريق  يف  حتقق  ال�سلطات 
عموم  يف  بل  املنطقة  يف  فقط  لي�ص  الطران  حركة  ا�سطراب  يف 

البالد.
وقالت ان ا�سطراب حركة الطران �سي�سبب بتعطيل الكثر من 
النا�ص وهذا امر يدعو حقا لال�ستياء . وا�ستوؤنفت حركة الطران 
يف مطار اوهاري الذي ن�سح امل�سافرين الراغبني بال�سفر ال�سبت 

املمثلة ريز ويذر�ضبون خالل ح�ضورها عر�س فيلم Gone Girl يف مهرجان نيويورك ال�ضينمائي الثاين واخلم�ضني. )رويرتز(التحقق من و�سع الرحلة قبل التوجه اىل املطار.

ت�سيل�سي ت�سع اأول 
حفيدة لكلينتون 

ق���ال���ت ت�����س��ي��ل�����س��ي ك��ل��ي��ن��ت��ون على 
م���وق���ع���ي تويرت  ع���ل���ى  ح�����س��اب��ي��ه��ا 
اأول  و����س���ع���ت  اإن����ه����ا  وف���ي�������س���ب���وك 
حفيدة للرئي�ص الأمريكي الأ�سبق 
اخلارجية  ووزي�����رة  كلينتون  ب��ي��ل 
هيالري  ال�������س���اب���ق���ة  الأم���ري���ك���ي���ة 

كلينتون.
وكتبت كلينتون مارك واأنا يف غاية 
ابنتنا  مبيالد  والمتنان  ال�سعادة 
يف  مزفين�سكي   كلينتون  �سارلوت 
مارك  امل�سريف  زوج��ه��ا  اإىل  اإ���س��ارة 

مزفين�سكي.
واأع��������اد اجل�������دان اجل�����دي�����دان بث 
الر�سالة على موقع تويرت يف وقت 

لحق.
يف  حملها  ن��ب��اأ  ت�سيل�سي  واع��ل��ن��ت 
يف  منا�سبة  خ���الل  ن��ي�����س��ان  اب��ري��ل 
نيويورك عن متكني املراأة ح�سرته 
اإذا  م��ا  يت�سح  ومل  وال��دت��ه��ا.  م��ع 
لهيالري  حفيدة  اول  م��ي��الد  ك��ان 
طموحاتها  على  �سيوؤثر  كلينتون 
خو�ص  يف  تفكر  انها  اذ  ال�سيا�سية 

�سباق الرئا�سة لعام 2016 .

كيم كارد�سيان ت�سحر باري�ص 
الراقية  بني  املنوعة  واإط��اللت��ه��ا  بجمالها  باري�ص  كارد�سيان  كيم  املجتمع  جنمة  تع�سف 
مزخرف،  اأبي�ص  بثوب  باملان  عر�ص  يف  الأم���رات  مثل  ب��دت  كيم  ج��داً،  واجلريئة  وامللكية 
واختارت جرعة زائدة من اجلراأة يف عر�ص Lanvin الذي اإرتدت على عر�سه فقط جاكيت 
مفتوحة مع تنورة، اأما خالل الت�سوق اإعتمدت كيم اإطاللة �سبور-�سيك ببنطلون اأ�سود مع 

قمي�ص كاروهات مفتوح.
واأط��ّل��ت علينا يف حفل م��ا بعد ع��ر���ص ب��امل��ان ب��اإط��الل��ة غريبة ن��وع��اً م��ا وذل���ك م��ن خالل 
الت�سميم و�سعتها  باملان ملكية  nude وتوب قريبة منها مع جاكيت من  legging بلون 

على كتفيها دون تكلف.
وال��ذي يربز جمال عينيها، و�سففت  الدخاين  كيم هو  اإعتمدته  الذي  املكياج 
�سعرها بت�سريحات ب�سيطة غر متكلفة، ورافقها يف كل العرو�ص زوجها كانيي 
وي�ست الذي مل يغر اللون الأ�سود وارتدى بدلت وت�ساميم غريبة م�سابهة 

لذوقه احلاد.

الأوىل  الإ���س��اب��ة  العاملية  ال�سحة  منظمة  ح��ددت 
ل��ل��ع��دوى ال��ت��ي ب��ث��ت وب���اء اإي���ب���ول، وه���ي لطفل يف 
الثانية من عمره اأ�سيب باملر�ص يف دي�سمرب كانون 
بعد يومني، لكن مل يعرف  2013 ثم تويف  الأول 

اأحد يف حينه ال�سبب احلقيقي للوفاة.
ا�سمها  غينية  جبلية  ق��ري��ة  ق���رب  ال��ط��ف��ل  وت����ويف 
غوكيدو قريبة من حدود ليبريا و�سراليون، ثم 
امتد اإىل هذين البلدين املجاورين، وتقول منظمة 
ال�سحة العاملية اإن التحركات الكثرة لالأ�سخا�ص 
الباحثني عن عمل يف غينيا ويف البلدان املجاورة، 
وا���س��ت��ه��الك حل��م احل��ي��وان��ات ال��ربي��ة امل��ل��وث التي 
اإيبول  فرو�ص  تف�سي  اإىل  اأدي��ا  ال�سيادون،  يقتلها 
وتعني  الطبيعي.  خزانه  اخلفافي�ص  ت�سكل  ال��ذي 
النتظار ثالثة اأ�سهر للتحذير من الوباء، وقالت 
يف  م�����س��وؤول  اأو  طبيب  اأي  ي��واج��ه  مل  اإن���ه  املنظمة 
القطاع ال�سحي من قبل اإ�سابة باإيبول، وكان يقال 
للمر�سى اإنهم م�سابون باملالريا اأو الكولرا. ويف 
منت�سف مار�ص اآذار 2014 وجه فريق من منظمة 
اأطباء بال حدود يعالج مر�ص الكولرا تقريرا اإىل 
مقره بجنيف ب�ساأن ازدياد هذه الوفيات الغام�سة، 

الفور يف  املنظمة على  اأع�ساء  اأحد  ا�ستبه  وعندئذ 
اإ�سابات باحلمى النزفية.

معهد  اإىل  ع��ي��ن��ات  الغيني  ال�سحة  وزي���ر  واأر����س���ل 
النتيجة  و�سلت  م��ا  و���س��رع��ان  ب��اري�����ص،  يف  با�ستور 
التي اأك���دت وج��ود وب��اء اإي��ب��ول، واأ���س��ف��رت فحو�ص 
اإ�سافية متثلت بالك�سف  اإ�سافية عن نتيجة �سيئة 

عن اأ�سواأ اأنواع هذا الفرو�ص، وهو اإيبول زائر.
واأ�سدرت منظمة ال�سحة العاملية حتذيرا يوم 23 
مار�ص اآذار 2014 على موقعها يف �سبكة الإنرتنت، 
واأر�سلت اأوىل جتهيزات احلماية وو�سلت اأوىل فرق 
الإ�سابات اجلديدة  وتزايدت  بعد يومني،  املنظمة 

مثل النار يف اله�سيم.
ويف �سراليون اأح�سيت اأكرث من 90 جثة الأ�سبوع 
املا�سي خالل عملية لعزل النا�ص طوال ثالثة اأيام 
-الأكرث  لليبريا  وخ��الف��ا  اي��ب��ول،  وب���اء  ملكافحة 
تاأثرا بالوباء حيث ل وجود تقريبا للبنى التحتية 
الطبية- كان الأطباء يف �سراليون يف حالة ا�ستنفار 
واأجروا اختبارا على املري�سة الأوىل يوم 24 مايو 
التايل  اليوم  ابتداء من  املا�سي، فقد عزلوها  اأيار 

ثم �سفيت.

طفل يف الثانية من عمره امل�سدر االأول الإيبوال دوللي �ساهني تغني بـ 6 
لهجات 

لطرح  �ساهني  دول��ل��ي  اللبنانية  الفنانة  ت�ستعد 
املقبلة،  القليلة  الأي����ام  خ���الل  اجل��دي��د  األ��ب��وم��ه��ا 
بعد  الأ���س��ح��ى،  عيد  مو�سم  م��ع  متزامنا  ليكون 
يف  ان�سغالها  ب�سبب  م��رة  من  اأك��رث  تاأجيله  مت  اأن 

ت�سوير م�سل�سل املرافعة .
وق��ال��ت دول��ل��ي  اإن��ه��ا تعترب ه��ذا الأل��ب��وم مفاجاأة 
للجمهور، و�سوف تظهر من خالله خمتلفة متاما 

عما قدمت من قبل.
واأ�سافت النجمة ال�سابة، اأن الألبوم يحتوي على 
باللهجة  ب��ال��غ��ن��اء  و���س��ت��ق��وم  م��ت��ن��وع��ة،  اأغ��ن��ي��ة   14
والعراقية،  واجل��زائ��ري��ة،  وال�سعودية،  امل�سرية، 
الجنليزية  واللغتني  واللبنانية،  والإم���ارات���ي���ة، 

والفرن�سية.
و�سددت على عدم الإف�ساح عن ا�سم األبومها حلني 

طرحه بالأ�سواق.
واأو�سحت دوللي اأنها تقوم حاليا بقراءة عدد من 


