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�سلوفاكيا حتطم كربياء 
�إ�سبانيا يف ت�سفيات �أوروبا

عربي ودويل

�رشطة �أبوظبي تنقل 3 م�سابني ومري�سني 
جو�ً مل�ست�سفيات خليفة و�ملفرق وتو�م

�لفجر �لريا�سي

�خبار �المار�ت

�لبي�ص يطالب جمل�ص �الأمن 
با�ستفتاء جنوبيي �ليمن حول �لوحدة

   

تراأ�س اأعمال الجتماع الوزاري للجنة امل�سرتكة الإماراتية - الرو�سية
عبداهلل بن زايد ي�ؤكد حر�ص قيادتي 
البلدين على تعزيز التعاون الثنائي 

•• مو�سكو-وام:

ن��ه��ي��ان وزي���ر اخلارجية  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�����ش��ي��خ  ت���راأ����س �شمو 
اأعمال الجتماع الرابع للجنة امل�شرتكة بني دولة الإم��ارات ورو�شيا 
الحتادية يف العا�شمة الرو�شية مو�شكو ام�س والتي مت خاللها بحث 
وال�شتثمارية  والتجارية  القت�شادية  التعاون  �شبل توطيد عالقات 
ب��ني اجل��ان��ب��ني. وت��راأ���س اجل��ان��ب ال��رو���ش��ي دين�س م��ان��ت��وروف وزير 
خمتلف  من  امل�شوؤولني  كبار  من  عدد  مب�شاركة  والتجارة  ال�شناعة 

الوزارات والهيئات واملوؤ�ش�شات وال�شركات يف البلدين. 
واأعرب �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان يف كلمته التي األقاها 
مانتوروف  دين�س  ملعايل  وتقديره  �شكره  عن  اخلتامي  الجتماع  يف 
اأعمال  مو�شكو  با�شت�شافة  ���ش��م��وه  م�شيدا  ب����الده..  وف���د  واأع�����ش��اء 
الجتماع الرابع للجنة امل�شرتكة بني البلدين. وقال �شموه اإن دولة 
الإم��ارات ورو�شيا الحتادية ترتبطان بعالقات �شداقة ودية مبنية 
تطوير  يف  امل�شرتكة  والرغبة  املتبادل  والح��رتام  التفاهم  روح  على 

هذه العالقات والرتقاء بها.                              )التفا�شيل �س2(

الدخان يت�شاعد عقب ق�شف لقوات التحالف على مواقع داع�س يف مدينة عني العرب ال�شورية )رويرتز(

غارات التحالف تتوا�سل وارهابيو داع�س ي�سيطرون على املربع المني يف عني العرب ال�سورية 

وا�شنطن تدع� تركيا لتدخل بري والأمم املتحدة حتذر من مذبحة كربى

وبات التنظيم ي�شيطر عمليا على 
على  املدينة  م��ن  املئة  ارب��ع��ني يف 
التي  الغارات اجلوية  الرغم من 
على  ال���دويل  الئ��ت��الف  ينفذها 
داع�س  تنظيم  وجتمعات  م��واق��ع 
الره��اب��ي داخ��ل ع��ني ال��ع��رب ويف 

حميطها.
وق���������ال ع����ب����د ال�����رح�����م�����ن ان���ه���م 
ي���ح���اول���ون ال���و����ش���ول ب����اي ثمن 

وقال اتذكرون �شريربينيت�شا؟ يف 
يوغو�شالفيا ال�شابقة.

م�شتعينا  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي  واك�����د 
ب���������ش����ور ال����ت����ق����ط����ت ب����الق����م����ار 
ال�شطناعية ان بني ع�شرة اآلف 
و13 الفا من ال�شكان موجودون 
 - احل����دود  منطقة  يف  م��وق��ع  يف 
وكثريين   - و���ش��وري��ا  تركيا  ب��ني 
وا�شاف  املدينة.  داخ��ل  زال���وا  م��ا 

امل��ع��رب احل����دودي م��ع تركيا  اىل 
وتطويق عني العرب من ال�شمال 

اي�شا.
ودعا املبعوث الدويل اخلا�س اىل 
�شوريا دي مي�شتورا ام�س اجلمعة 
ال�شماح  اىل  الرتكية  ال�شلطات 
حل���������ش����ود ال����الج����ئ����ني ب����دخ����ول 
املدينة لدعم دفاعها عن نف�شها. 
وا�شاف انه يخ�شى وقوع جمزرة. 

•• عوا�سم-وكاالت:

اأعلنت القيادة املركزية يف اجلي�س 
الأمريكي ام�س �شن ت�شع �شربات 
ا�شتهدفت  �����ش����وري����ا  يف  ج����وي����ة 
الرهابي  داع�س  تنظيم  مقاتلي 
مدينة  ق��رب  �شربات  �شبع  بينها 

كوباين احلدودية.
وا����ش���ت���ه���دف���ت غ�����ارت�����ان م���واق���ع 
للتنظيم يف كوباين حيث �شيطر 
على  اجلمعة  التنظيم  اره��اب��ي��و 
املربع المني للمقاتلني الكراد.

الدخان  من  �شحابتان  وارتفعت 
الكثيف فوق املدينة نتيجة هاتني 

ال�شربتني اجلديدتني.
وق��ب��ي��ل ذل����ك، ه���ز ان��ف��ج��ار قوي 

و�شط كوباين.
داع�س  تنظيم  مقاتلو  و�شيطر 
الإره������اب������ي ام���������س ع���ل���ى امل���رب���ع 
الم���ن���ي ل��ل��م��ق��ات��ل��ني الك������راد يف 
ال��ع��رب، وب��ات��وا على  مدينة عني 
اق�����ل م����ن ك��ي��ل��وم��رت واح������د من 
احلدود الرتكية، يف وقت ح�شت 
وا�شنطن انقرة على التدخل بريا 
ودعت  املحا�شرة،  املدينة  لنقاذ 
ال�شماح  انقرة اىل  املتحدة  الأمم 
للمتطوعني الكراد بالعبور من 
تركيا اىل عني العرب للم�شاركة 
وقوع  ملنع  املدينة  ال��دف��اع عن  يف 
م��ذب��ح��ة. وق�����ال م��ب��ع��وث الأمم 

مي�شتورا  دي  ���ش��ت��ي��ف��ان  امل��ت��ح��دة 
الأ����ش���خ���ا����س  اآلف  اإن  ام���������س 
اإذا  الأرج��������ح  ع���ل���ى  ���ش��ي��ذب��ح��ون 

�شقطت كوباين يف اأيدي داع�س.
كوباين  ان  م��ي�����ش��ت��ورا  دي  وق����ال 
ق���د ت���الق���ي ن��ف�����س م�����ش��ري بلدة 
ق���ت���ل فيها  ال���ت���ي  ���ش��رب��رن��ي��ت�����ش��ا 
ال�شرب  ب��اأي��دي  م�شلم   8000
اأ���ش��واأ فظائع  1995 يف  ع��ام  يف 
ت�����ش��ه��ده��ا اأوروب��������ا م��ن��ذ احل���رب 

العاملية الثانية.
�شقطت  اذا  مي�شتورا  دي  وق���ال 
ال�شبعمائة  ف���ان  ال��ب��ل��دة(  )ه���ذه 
�شخ�س   12000 اىل  ا���ش��اف��ة 
بخالف املقاتلني �شيذبحون على 

الأرجح،
من  ع���ن�������ش���را   32 ق���ت���ل  ف���ي���م���ا 
عراقية  جوية  غ��ارة  يف  التنظيم 
مب��ح��اف��ظ��ة ���ش��الح ال���دي���ن، كما 
مماثل  ق�شف  يف  م��دن��ي��ون  ق��ت��ل 
باملحافظة نف�شها التي قتل فيها 

اأي�شا قيادي بارز يف فيلق بدر.
وق���ال م��دي��ر امل��ر���ش��د رام���ي عبد 
تنظيم  مقاتلو  �شيطر  الرحمن 
داع�س على املربع المني يف عني 
املدينة،  �شمال  يف  ال��واق��ع  العرب 
وال������ذي ي�����ش��م م���ق���رات وح����دات 
احل���م���اي���ة وال����ش���اي�������س )ق�����وات 
املحلي  الكردية( واملجل�س  المن 

للمدينة.

�شيتعر�س  )املدينة(  �شقطت  اذا 
املدنيون ملجزرة على الرجح.

وزارة  اع���ل���ن���ت  وا�����ش����ن����ط����ن،  يف 
املتحدة  ال��ولي��ات  ان  اخل��ارج��ي��ة 
اىل  ع�شكريا  فريقا  تر�شل  �شوف 
ان���ق���رة ال���ش��ب��وع امل��ق��ب��ل لج���راء 
بعد  ت�����رك�����ي�����ا،  م������ع  حم�������ادث�������ات 
موفدان  اجراها  التي  املباحثات 
خا�شان تناولت اج��راءات عاجلة 
تقدم  ل��وق��ف  م�شرتكة  و�شريعة 

تنظيم داع�س.
واع����رب����ت ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة يف 
الي���ام الخ���رية ع��ن خيبة املها 
ان�����ق�����رة على  ح����ي����ال حت���ف���ظ���ات 
يف  عمليات  يف  ع�شكريا  امل�شاركة 

�شوريا.
وت�����ش��رتط ت��رك��ي��ا ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
اقامة  داع���������س  ����ش���د  ال��ع��م��ل��ي��ات 
�شوريا  �شمال  يف  ع��ازل��ة  منطقة 
ال����ق����وى  جت���م���ي���ع  اىل  ت�����ه�����دف 
ال�شورية  للمعار�شة  الع�شكرية 
امل�شلحة فيها وجعلها مكانا يلجا 
ال��ه��ارب��ون من  ال�����ش��وري��ون  اليها 

اعمال العنف.
يلقى  ل  الق�������رتاح  ه����ذا  ان  ال 
حلف  وم��ن  وا�شنطن  من  تاأييدا 
طرفان  وه��م��ا  الطل�شي،  �شمال 
املنطقة  اج��واء  لتاأمني  ا�شا�شيان 
النظام  ط����ائ����رات  م���ن  ال���ع���ازل���ة 

ال�شوري.

مواقــيت ال�صالة
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األف ليبي فروا من القتال قرب طرابل�ص  100
•• جنيف-رويرتز:

ل�شوؤون  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ال�شامية  املفو�شية  ق��ال��ت 
الالجئني ام�س اجلمعة اإن نحو مئة األف ليبي فروا 
الأ�شابيع  خ��الل  طرابل�س  مدينة  ق��رب  القتال  م��ن 
ت�����ش��اع��د م�شكلة  اإىل  ي����وؤدي  ال��ث��الث��ة الأخ�����رية مم��ا 

النزوح يف البالد.
بني  القتال  ت�شاعد  مع  بيان  يف  املفو�شية  واأ�شافت 
اجلماعات امل�شلحة املتناحرة يف عدد من مناطق ليبيا 
األف   287 بنحو  الآن  يقدر   - متزايدا  نزوحا  نرى 

�شخ�س يف 29 مدينة وبلدة يف �شتى اأنحاء البالد.
عمليات  �شهدت  التي  الرئي�شية  املنطقة  اأن  وتابعت 
ن����زوح يف الآون�����ة األأخ������رية ك��ان��ت ح���ي ور���ش��ف��ان��ة يف 
القتال  ب�شبب  اآخ��رون  األفا   15 نزح  بينما  طرابل�س 

حول بنينة وهي منطقة خارج بنغازي.

ال���ن���ازح���ني م���ع ع���ائ���الت يف املناطق  وي��ق��ي��م م��ع��ظ��م 
ينامون يف مدار�س  اآخرين  لكن  اإليها  ينزحون  التي 
اإىل مالجىء  �شكنية حت��ول��ت  وم��ب��ان غ��ري  وح��دائ��ق 

طارئة.
اإن  اإدواردز  اأدري����ان  املفو�شية  با�شم  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
النازحني واحل�شول على  اإىل  الو�شول  ال�شعب  من 
معلومات عنهم ولي�س من الوا�شح اإن كان النازحون 
�شكنية  مناطق  لكن  قريبا  بيوتهم  اإىل  ���ش��ي��ع��ودون 
النازحني املتدفقني  ا�شتيعاب  كثرية غري قادرة على 

عليها.
تبعد  ال��ت��ي  العجيالت  مدينة  اإن  املفو�شية  وق��ال��ت 
األف  مئة  ي�شكنها  طرابل�س  غ��رب��ي  كيلومرتا   80
وتواجه  �شخ�س  األ���ف   16 اإل��ي��ه��ا  ن���زح  بينما  ن�شمة 
الهيئات ال�شحية بها �شعوبات جمة لتقدمي اخلدمة 

ال�شحية.

هنود يقدمون احللوى لكايال�س بعد فوزه بجائزة نوبل لل�شالم )رويرتز(�شورة اأر�شيفية ملالل خالل القاء كلمة يف المم املتحدة )ا ف ب(

قوات الحتالل تلقي قنابل الغاز باجتاه املتظاهرين الفل�شطينيني �شد م�شادرة الرا�شي يف ال�شفة )ا ف ب(

عبد اهلل بن زايد يوقع على حم�شر اجتماع اللجنة امل�شرتكة )وام(

وي�شمل هذا القرار، من ي�شميهم 
القد�س  فل�شطينيي  الح��ت��الل 
حد  ع��ل��ى   48 وع���رب  ال�شرقية 
�شواء. اأما �شكان ال�شفة الغربية 
ل�شيطرة  اخل��ا���ش��ع��ة  امل��ح��ت��ل��ة، 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة، فلن  ال�����ش��ل��ط��ة 

ي�شمح لهم بدخول القد�س. 
التع�شفية  الإج��راءات  تاأتي هذه 
امل�شجد  ب���اح���ة  ����ش���ه���دت  ب��ي��ن��م��ا 
الأق���������ش����ى امل�����ب�����ارك الأرب�����ع�����اء 
م���واج���ه���ات ع��ن��ي��ف��ة ب����ني ق����وات 
الح���������ت���������الل الإ������ش�����رائ�����ي�����ل�����ي 
يحتجون  ك��ان��وا  وفل�شطينيني 
على وجود زوار يهود اإىل باحات 

امل�شجد. 

الحتالل مينع الفل�سطينيني من دخول الأق�سى

حك�مة الت�افق تت�شلم اإدارة معابر غزة غدًا

ع�شرات ال�شحايا بق�شف 
النظام على درعا والقنيطرة

•• عوا�سم-وكاالت:

18 مدنيا �شوريا وجرح الع�شرات ام�س اجلمعة يف  قتل ما ل يقل عن 
غارات للطريان احلربي ال�شوري على مناطق يف درعا والقنيطرة جنوبي 

�شوريا يف حني �ُشجلت ا�شتباكات عنيفة بريف حماة يف و�شط البالد.
وبراميل  ���ش��واري��خ  وم��روح��ي��ات  ال�شنع  رو�شية  ميغ  ط��ائ��رات  واأط��ل��ق��ت 
متفجرة على مبان �شكنية مبدينة احلاّرة التي �شيطرت عليها املعار�شة 
موؤخرا مو�شحا اأن من بني القتلى �شيدتني واأن �شتة من ال�شحايا من 
م�شاف  اإىل  ونقلوا  اأ�شيبوا  اآخ��ري��ن  ع�شرات  اأن  واأ���ش��اف  واح���دة.  عائلة 
ميدانية يف املدينة ويف قرى قريبة منها م�شريا اإىل اأن القوات النظامية 

تكثف الق�شف لأي منطقة ت�شيطر عليها املعار�شة.
من جهتها اأفادت �شبكة �شام باأن املدينة �شهدت حركة نزوح اإثر الق�شف 
الذي قالت جلان التن�شيق املحلية اإنه ا�شتخدم فيه اأي�شا �شاروخ اأر�س 
اأر�س. وكانت ف�شائل �شورية �شيطرت موؤخرا على احلاّرة -التي تقع يف 
اجلزء ال�شمايل الغربي من حمافظة درعا وعلى تل اإ�شرتاتيجي بالقرب 

منها- اإثر ا�شتباكات عنيفة مع القوات النظامية.
من  بالقرب  تقع  ق��رى  اأي�شا  ال�شوري  احل��رب��ي  ال��ط��ريان  وقالوق�شف 
فاإن  التن�شيق  للجان  ووف��ق��ا  امل��ح��ت��ل.  اجل���ولن  يف  احل����دودي  ال�شريط 
مقتل  اإىل  اأدى  مما  والربيقة  كودنة  بلدتي  خا�شة  ا�شتهدف  الق�شف 

خم�شة اأ�شخا�س.

•• او�سلو-وكاالت:

منحت جائزة نوبل لل�شالم ام�س منا�شفة اىل الفتاة الباك�شتانية مالل 
الطفال  قمع  �شد  لن�شالهما  �شاتيارثي  كايال�س  والهندي  يو�شفزاي 

واملراهقني ومن اجل حق الطفال يف التعلم.
وقال رئي�س جلنة نوبل الرنوجية ثوربيورن ياغالند ان الطفال يجب 

ان يذهبوا اىل املدر�شة وال يتم ا�شتغاللهم ماليا .
ا�شتهدفتها حركة طالبان لعملها من اجل حق  التي  مالل يو�شفزاي 
�شن  وه��ي يف  العامل.  يف  للبنات  التعليم  نا�شطة يف حق  البنات،  تعليم 
ال�شابعة ع�شرة وتعد ا�شغر حائزة على اجلائزة خالل 114 عاما من 

تروج  التي  العامة  العالقات  �شركة  با�شم  ناطق  وق��ال  منحها.  تاريخ 
عندما  كالعادة  املدر�شة  يف  كانت  انها  بر�س  فران�س  لوكالة  ل�شورتها 

اعلن نباأ منحها اجلائزة.
وتقيم ال�شابة الباك�شتانية يف برمنغهام و�شط انكلرتا و�شتعقد موؤمترا 

�شحافيا اليوم.
وقد احتفل الباك�شتانيون بفوز  ال�شابة مالل يو�شفزاي بجائزة نوبل 

لل�شالم كما احتفل الهنود بفوز كايال�س �شاتيارثي.
اما كايال�س �شاتيارثي )60 عاما( القل �شهرة، فقد قاد تظاهرات �شد 
ا�شتغالل الطفال، كانت كلها �شلمية ح�شب مبادئ غاندي، كما قالت 

جلنة نوبل.

•• عوا�سم-وكاالت:
ك�����ش��ف ن���ائ���ب رئ���ي�������س ال�������وزراء 
ل��ل�����ش��وؤون الق��ت�����ش��ادي��ة، ووزي���ر 
التوافق  ح��ك��وم��ة  يف  الق��ت�����ش��اد 
م�شطفى،  حممد  الفل�شطينية 
ام�����س اجل��م��ع��ة، ع��ن اأن ي��وم غد 
ر�شمياً  م���وع���داً  ���ش��ي��ك��ون  الأح����د 
معابر  اإدارة  احلكومة  ل�شتالم 
ا�شرائيل ح�شب  م��ع  غ��زة  ق��ط��اع 

التفاق التوافقي.
وق�����ال م�����ش��ط��ف��ى، خ����الل لقاء 
م���ع وك���ال���ة )م���ع���ا( الإخ���ب���اري���ة 
الفل�شطينية، اإنه جرى النتهاء 
والتجهيزات  التح�شريات  م��ن 
كرم  معربي  لإدارة  اللوج�شتية 
بني  التجاري  )املعرب  �شامل  اب��و 
ال�������ش���ف���ة وغ��������زة( وم���ع���رب بيت 
حانون ايرز )املعرب املدين ملرور 

الأفراد بني ال�شفة وغزة(.
اأن طواقم فنية  واأك��د م�شطفى 
هي  الفل�شطينية  احلكومة  من 
املعربين  اإدارة  ���ش��ت��ت��وىل  م���ن 
خالل الفرتة املقبلة، والإ�شراف 
على نقل الب�شائع لإعادة اعمار 
غ����زة وح���رك���ة امل�����ش��اف��ري��ن بني 

ال�شفة وغزة.
يذكر اأن و�شائل اإعالم فل�شطينية 
اأن  اأك��دت خ��الل الأي���ام املا�شية، 
هم  املتحدة  الأمم  من  مفت�شني 
املعربين،  اإدارة  ���ش��ي��ت��ول��ون  م��ن 
وخ��ا���ش��ة امل���ع���رب ال���ت���ج���اري بني 

ال�شفة الغربية وقطاع غزة.
الغربية  ال�����ش��ف��ة  ب���ني  وي���وج���د 
معابر  خ��م�����ش��ة  غ������زة،  وق����ط����اع 

يف  غارة  ت�شن  فرن�شية  ق�ات 
للقاعدة  قافلة  على  النيجر 

•• باري�س-رويرتز: 

الفرن�شي  ال��رئ��ي�����س  م��ك��ت��ب  ق����ال 
اإن قوات  ام�����س  اأول���ون���د  ف��ران�����ش��وا 
النيجر  يف  قافلة  دم��رت  فرن�شية 
بالد  يف  ال��ق��اع��دة  لتنظيم  ت��اب��ع��ة 
امل���غ���رب ك��ان��ت ت��ن��ق��ل اأ���ش��ل��ح��ة من 
ب��ي��ان من  وق���ال  م���ايل.  اإىل  ليبيا 
التدخل  ه���ذا  اإن  اأول���ون���د  م��ك��ت��ب 
كمية  على  ال�شتيالء  على  �شاعد 
كبرية من الأ�شلحة وقتل واإ�شابة 
واأ�شر  القافلة  يف  كانوا  ممن  ع��دد 
اآخ���ري���ن. وا���ش��اف ال��ب��ي��ان اإن هذا 
التحرك جاء يف اإطار �شعي القوات 
الفرن�شية يف املنطقة اإىل مالحقة 
املقاتلني الذين �شنوا هجمات على 
قوة الأمم املتحدة يف �شمال مايل.

اأوروب����ا واأم��ري��ك��ا ت��ع��ززان 
اإيب�ل من  ال�قاية  اإج��راءات 

•• مدريد-اأ ف ب:

املتحدة  اوروب����ا وال���ولي���ات  ع���ززت 
مواجهة  يف  ال���وق���اي���ة  اج���������راءات 
يبدو  بينما  ايبول  انت�شار  احتمال 
افريقيا  خ�����ارج  م��ري�����ش��ة  اول  ان 
ال��ن��زف��ي��ة التي  ب��احل��م��ى  ا���ش��ي��ب��ت 

ي�شببها الفريو�س ت�شارع املوت.
با�شم  الناطقة  اعلنت  م��دري��د  ويف 
م�����ش��ت�����ش��ف��ى ك���ارل���و����س ال���ث���ال���ث ان 
رومريو  ترييزا  املمر�شة  م�شاعدة 
)44 عاما( التي ادخلت امل�شت�شفى 
الثنني، ا�شبحت ام�س اجلمعة يف 

حالة خطرية لكن م�شتقرة.
ويف املجموع ادخل 14 �شخ�شا اىل 
هذا الق�شم املتخ�ش�س يف امل�شت�شفى 
يف اطار اجراءات وقائية بعدما عرب 
ه���ذا امل��رك��ز ع��ن ا���ش��ت��ع��داده لقبول 

ال�شخا�س املعر�شني لال�شابة.

كامل  ب�شكل  مغلقة  ثالثة  منها 
منذ  )اأي   2007 ال���ع���ام  م��ن��ذ 
���ش��ي��ط��رة ح���رك���ة ح���م���ا����س على 
اإعادة  �شيجري  حيث  ال��ق��ط��اع(، 
املقبلة،  ال���ف���رتة  خ���الل  ف��ت��ح��ه��ا 
ال�شلطة  ت��ويل  ف��رتة  تقييم  بعد 
بح�شب  الآخ����ري����ن،  ل��ل��م��ع��ربي��ن 

وزير القت�شاد.
وي�����������ش�����ارك وزي���������ر الق���ت�������ش���اد 
الفل�شطيني غدا الأحد، بح�شور 
حممود  الفل�شطيني  ال��رئ��ي�����س 
ع��ب��ا���س، ورئ��ي�����س ال�����وزراء رامي 
القاهرة  موؤمتر  يف  اهلل،  احلمد 
الدويل لإعادة اإعمار قطاع غزة، 
مب�شاركة حملية وعربية ودولية 

وا�شعة.
لن  اإ�شرائيل  اإن  واأك��د م�شطفى 
ممثلني  اأو  دور  اأي  ل��ه��ا  ي��ك��ون 
الإعمار  اإع�����ادة  م���وؤمت���ر  يف  ل��ه��ا 
اأن��ه لن تتم  القاهرة، م��وؤك��داً  يف 
احلكومة  ط����رف  م���ن  دع���وت���ه���ا 
املوؤمتر  ت��راأ���س  التي  اجل��ه��ات  اأو 

)فل�شطني وم�شر والرنويج(.
منعت  اخ���������ر  �����ش����ع����ي����د  ع�����ل�����ى 
الإ�شرائيلي  الح���ت���الل  ق�����وات 
ل���ل���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي���ني ال������ذي������ن مل 
اخلم�شني  اأع���م���اره���م  ت���ت���ج���اوز 
امل�شجد  عاما بال�شالة، يف باحة 
القد�س  يف  امل����ب����ارك  الأق�������ش���ى 

املحتلة. 

ع�شكري   300 تر�شل  ا�شبانيا 
العراقية  ال��ق���ات  لتدريب 

•• مدريد-اأ ف ب:

ال�شبانية  احل���ك���وم���ة  واف����ق����ت 
اجل��م��ع��ة ع��ل��ى ار���ش��ال وح���دة من 
العراق  اىل  ع�شكري   300 نحو 
مكلفني تدريب القوات العراقية 
يف اط����ار ال��ت��ح��ال��ف ال����دويل �شد 
تنظيم داع�س الرهابي..وا�شتبعد 
وزي���ر ال��دف��اع ب���درو م��وري��ن�����س يف 
يف  ال��ق��وات  ه��ذه  م�شاركة  املقابل 
اثناء  وذل�����ك  م��ب��ا���ش��رة،  م���ع���ارك 
موؤمتر �شحايف يف اعقاب اجتماع 

جمل�س الوزراء.
تتعلق  ل  امل�شاألة  الوزير  واو�شح 
فقط باحتواء تقدم داع�س وامنا 
هيكليات  ال����ع����راق  مب��ن��ح  اي�����ش��ا 
من  يكفي  مبا  تتمتع  موؤ�ش�شاتية 
القوة للحفاظ على وحدة البلد، 
القوة  ه����ذه  م��ه��م��ة  ان  م�����ش��ي��ف��ا 
�شهر  ب��ني  �شت�شتغرق  ال�شبانية 

ون�شف ال�شهر و�شهرين.

ن�بل لل�شالم للباك�شتانية مالل والهندي �شاتيارثي 
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اأخبـار الإمـارات

مالية الحتاد الربملاين الدويل ت�شيد بدور املجل�ص ال�طني الحتادي يف دعم اأهداف الحتاد وبراجمه
•• جنيف-وام: 

بدور  ال��دويل  الربملاين  لالحتاد  املالية  لل�شوؤون  الفرعية  اللجنة  اأ���ش��ادت 
املجل�س الوطني الحتادي يف دعم برامج وفعاليات الحتاد .. واأعربت عن 
اأهداف  حتقيق  يف  ي�شاهم  ال��ذي  الفاعل  املجل�س  ملوقف  وتقديرها  �شكرها 
ال���دويل وت��ع��زي��ز ف��ر���س ال���ش��ت��ف��ادة للمجل�س والحت����اد والدول  ال��ربمل��ان 
على  الربملانيني  دور  تفعيل  يف  ي�شهم  مب��ا  امل��ج��الت  خمتلف  يف  الأع�����ش��اء 
وتنفيذ  توقيع  خ��الل  م��ن  وذل��ك  ككل  وال��ع��امل  العربية  املنطقة  م�شتوى 
الوطني  املجل�س  م��ن  لكل  العامة  الأم��ان��ة  وقعتها  التي  التعاون  اتفاقية 

والحتاد الربملاين يف نهاية �شبتمرب املا�شي.
املجموعة  ممثل  ال�شريقي  حممد  را�شد  �شعادة  م�شاركة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
ال�شعبة  ع�شو  ال���دويل  ال��ربمل��اين  ل��الحت��اد  التنفيذية  اللجنة  يف  العربية 
الربملانية للمجل�س الوطني الحتادي يف اجتماع اللجنة الفرعية لل�شوؤون 

املالية لالحتاد يف جنيف ب�شوي�شرا اأم�س الول اخلمي�س.
و�شكرت رئي�شة اللجنة املالية �شعادة را�شد ال�شريقي على جهوده املتوا�شلة 
الدويل  الربملاين  لالحتاد  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  من  املقدم  والدعم 
كبريا  انخفا�شا  الحت���اد  م��وازن��ة  فيه  ت�شهد  التي  ال��ف��رتة  ه��ذه  خا�شة يف 

والإيرادات الواردة من م�شاهمات الربملانات الأع�شاء وا�شتعرا�س الربملانات 
التي تخلفت عن ال�شداد حيث مت اقرتاح القرارات اخلا�شة ب�شاأنها والتي 

ت�شل اإىل تعليق الع�شوية.
2015 وتقرير  امليزانية املقرتحة لالحتاد لعام  ا�شتعرا�س  اأي�شا  وجرى 
اأن  حول النفقات وامل�شاعدات واملنح املقدمة واأو�شح تقرير يف هذا ال�شدد 
ال��دويل متكن من جمع م�شاهمات طوعية من اجلهات  الحت��اد الربملاين 
املانحة لالحتاد مببلغ اأعلى عما كان خمطط له للعام اجلاري نظرا جلهود 
الحتاد  لربامج  املانحة  اجلهات  من  املزيد  ا�شتقطاب  يف  العامة  الأم��ان��ة 
اتفاقية  اأب��رزه��ا  الأع�����ش��اء وم��ن  ال��ربمل��ان��ات  م��ع  ال��ت��ع��اون  اتفاقية  وتوقيع 

التعاون مع املجل�س الوطني الحتادي.
وي�شارك �شعادة را�شد ال�شريقي يف الجتماع 270 للجنة التنفيذية لالحتاد 
واملو�شوعية  الإج��رائ��ي��ة  البنود  ويناق�س  يومني  ي�شتمر  ال��ذي  ال��ربمل��اين 

متهيدا لعر�شها يف اجتماعات اجلمعية واملجل�س احلاكم.
ومن اأبرز بنود جدول اأعمال اللجنة التنفيذية ا�شتعرا�س تقريري اأن�شطة 
وا�شرتاتيجية  بالع�شوية  املتعلقة  وامل�شائل  العام  والأم��ني  الحت��اد  رئي�س 
 131 واجل��م��ع��ي��ة  احل��اك��م  للمجل�س   195 ل��ل��دورة  والتح�شري  الحت����اد 
لالحتاد والتح�شري لالجتماع الرابع لروؤ�شاء الربملانات وانتخاب الرئي�س 

مقارنة بال�شنوات ال�شابقة.
تبذلها  التي  للجهود  لالحتاد  العامة  لالأمانة  �شكره  عن  ال�شريقي  وعرب 
تاأثري  وع��دم  الحت��اد  واأن�شطة  برامج  تفعيل  اأهمية  واأك��د  ال�شدد  ه��ذا  يف 
اإ�شافة  ل��الحت��اد  الرئي�شية  الأن�شطة  تنفيذ  على  امل��وازن��ة  يف  النخفا�س 
اإىل اأهمية ا�شتقطاب املزيد من امل�شاهمات الطوعية غري امل�شروطة خالل 
التنفيذية  التفاقية  اأن  اإىل  ال�شريقي  �شعادة  اأ���ش��ار  و  ال��ق��ادم��ة.  ال��ف��رتة 
املوقعة ما بني الأمانة العامة للمجل�س الوطني الحتادي والأمانة العامة 
لالحتاد الربملاين الدويل حددت بع�س جمالت التعاون ما بني اجلانبني 
�شهر  خ��الل  والتنفيذية  التن�شيقية  الجتماعات  و�شتبداأ  اأوىل  كمرحلة 
اأكتوبر اجلاري لتنفيذ برامج التعاون وهي تعريب املوقع الر�شمي لالحتاد 
اأولية وتقدمي الدعم الفني  الربملاين الدويل ووثائقه الأ�شا�شية كمرحلة 
والتقني للربملان امل�شري اجلديد ودعم برامج امل�شاواة بني اجلن�شني من 
عن  ف�شال  العربية  الربملانات  م�شتوى  على  امل���راأة  منتدى  تنظيم  خ��الل 

و�شع معايري دولية فنية جلودة اأداء الأمانات العامة للربملانات.
الدويل  ال��ربمل��اين  الحت���اد  يف  املالية  لل�شوؤون  الفرعية  اللجنة  وناق�شت 
خالل اجتماعها يف املقر الرئي�شي لالحتاد الربملاين الدويل الو�شع املايل 
لالحتاد وميزانية لعام 2015 والتمويل الطوعي لالحتاد و الو�شع املايل 

اجلديد لالحتاد الربملاين الدويل.
اأمل  الدكتورة  برئا�شة معايل  بوفد  الإماراتية  الربملانية  ال�شعبة  وت�شارك 
القبي�شي النائب الأول لرئي�س املجل�س الوطني الحتادي رئي�شة جمموعة 
الحتاد الربملاين الدويل يف اجتماعات اجلمعية 131 لالحتاد الربملاين 
الدويل والدورة 195 للمجل�س احلاكم لالحتاد الربملاين الدويل واملوؤمتر 
اأكتوبر   16 اإىل   10 من  الفرتة  خ��الل  وذل��ك  ال�شباب  للربملانيني  الأول 
املجل�س  اأع�شاء  الربملانية  ال�شعبة  وفد  وي�شم  جنيف.  مدينة  يف  اجل��اري 
�شعادة كل  ال��دويل  الربملاين  اأع�شاء جمموعة الحت��اد  الوطني الحت��ادي 
من را�شد حممد ال�شريقي وعلي جا�شم اأحمد وعلي عي�شى النعيمي واأحمد 

عبيد املن�شوري وفي�شل عبداهلل الطنيجي و�شلطان �شيف ال�شماحي.
ملناق�شته  ط��ارئ  بند  اإدراج  بطلب  الإم��ارات��ي��ة  الربملانية  ال�شعبة  وتقدمت 
مكافحة  يف  الربملانيني  دور  ح��ول  لالحتاد   131 اجلمعية  اجتماعات  يف 
الدولية  واملنظمات  املتحدة  الأمم  �شراكة دولية من خالل  وبناء  الإره��اب 
ح�شارات  بني  والت�شامح  التعاون  ون�شر  التطرف  على  للق�شاء  الأخ���رى 
العامل و�شعوبه كاأ�شا�س لل�شلم والأمن الدوليني ا�شتنادا اإىل قرارات الأمم 
والبيانات  الأم��ن  جمل�س  ق��رارات  خا�شة  الإره���اب  مكافحة  ب�شاأن  املتحدة 

الرئا�شية يف �شاأن مكافحة الإرهاب الدويل.

هيئة الهالل الأحمر ت�قع اتفاقية مع م�شرف اأب�ظبي ال�شالمي للتعاون يف املجال الن�شاين
•• اأبوظبي-وام:

وق����ع����ت ه���ي���ئ���ة ال����ه����الل الأح����م����ر 
اأبوظبي  وم�������ش���رف  الإم������ارات������ي 
ودعم  لتفعيل  اتفاقية  الإ�شالمي 
ال���ت���ع���اون الإن�������ش���اين ال���ق���ائ���م بني 
ال��ه��الل الأح��م��ر وامل�����ش��رف وذلك 
الإن�شانية  ل���ل���م���ب���ادئ  حت���ق���ي���ق���ا 
خالل  م��ن  امل�����ش��رتك��ة  واملجتمعية 
اخلا�شة  املتنقلة  العيادة  م�شروع 
بحملة �شرطان الثدي التي تهدف 
اإىل امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ���ش��ح��ة امل����راأة 
وال��ك�����ش��ف امل��ب��ك��ر ع���ن ه����ذا ال����داء 
للتخفيف  البداية  منذ  ومعاجلته 

الأح����م����ر  ال����ه����الل  اأن  اأب����وظ����ب����ي 
امل��زي��د م��ن النا�س  اإ����ش���راك  ي��ري��د 
واخلا�شة  ال���ع���ام���ة  وامل���وؤ����ش�������ش���ات 
الأن�شطة  مب��خ��ت��ل��ف  امل��ج��ت��م��ع  يف 
تنفذها  التي  واخلريية  الإن�شانية 
الهيئة لدعم ال�شرائح الأ�شد �شعفا 
اأن  اإىل  م�شريا   .. املحلي  باملجتمع 
خالل  م��ن  يتحقق  اأن  ميكن  ه��ذا 
اخلدمات  ع���رب  اإل��ي��ه��م  ال���و����ش���ول 
وامل�شاريع  الإن�����ش��ان��ي��ة  وال���ربام���ج 
يوفرها  ال��ت��ي  املختلفة  اخل��ريي��ة 
الهالل الأحمر للفئات امل�شتهدفة. 
الهيئة  اأن  الفهيم  حممد  واأ�شاف 
تعول كثريا على اجلهود الإن�شانية 

من معاناة مر�شى �شرطان الثدي 
باملجتمع  ال�شعيفة  ال��ف��ئ��ات  م��ن 

املحلي.
وقع التفاقية عن الهالل الأحمر 
الفهيم  ي���و����ش���ف  حم���م���د  ����ش���ع���ادة 
للخدمات  ال���ع���ام  الأم������ني  ن���ائ���ب 
امل�شرف  وع���ن  ب��ال��ه��ي��ئ��ة  امل�����ش��ان��دة 
رئي�س  اهلل  ع��ب��د  ال���رح���م���ن  ع��ب��د 
جمموعة العالقات الإ�شرتاتيجية 
للموؤ�ش�شات  امل�شرفية  واخل��دم��ات 
اأبوظبي  مب�������ش���رف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

الإ�شالمي.
التوقيع  بعد  الفهيم  حممد  واأك��د 
ال�������ذي ج������رى مب���ق���ر ال����ه����الل يف 

اأبوظبي الإ�شالمي ليكون  مل�شرف 
اأداء  يف  الأح����م����ر  ل���ل���ه���الل  ع���ون���ا 
ال�شعفاء  جتاه  الإن�شانية  ر�شالته 
تكون  واأن  كانوا  اأينما  واملحتاجني 
موفقة  خ���ط���وة  الت���ف���اق���ي���ة  ه����ذه 
اإن�شانية  ل�����ش��راك��ات  ال��ط��ري��ق  على 
موؤ�ش�شات  م���ع  ع���دي���دة  وخ���ريي���ة 
وه��ي��ئ��ات اأخ�����رى. م���ن ج��ه��ت��ه قال 
عبد اهلل عبد الرحمن اإن م�شرف 
ب�شراكته  يعتز  الإ�شالمي  اأبوظبي 
الهالل  مع  واملجتمعية  الإن�شانية 
تنمية  يف  امل�شاعدة  بهدف  الأحمر 
امل��ج��ت��م��ع ب�����ش��ت��ى امل����ج����الت وب���ذل 
الإن�شاين  ال��دع��م  م��ن  ق��در  اأق�شى 

وامل�شوؤوليات  امل����ب����ادئ  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ات امل�����ش��رتك��ة جتاه 

العمل الإن�شاين واملجتمعي.
ت�شلم  الت��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  وع���ق���ب 
املتنقلة  ال��ع��ي��ادة  ال��ف��ه��ي��م  حم��م��د 
الثدي  ���ش��رط��ان  بحملة  اخل��ا���ش��ة 
ل��ي�����ش��ت��ك��م��ل ال���ه���الل الأح����م����ر مع 
اجل������ه������ات امل���خ���ت�������ش���ة ب����ال����دول����ة 
الر�شمية  ال��رتخ��ي�����س  اإج�������راءات 
الكادر  وت��وف��ري  ال��ع��ي��ادة  لت�شغيل 
العامل  والإداري  والفني  الطبي 
الطبية  امل�شتلزمات  وت��وف��ري  ب��ه��ا 
اخلا�شة  وامل������ع������دات  والأج������ه������زة 

بالك�شف عن �شرطان الثدي.

�شرطة اأب�ظبي ت�ؤهل 22 منت�شبًا للتعامل مع امل�ق�فني 
•• اأبوظبي-الفجر:

العقابية  املوؤ�ش�شة  اإدارة  احتفلت 
اأبوظبي  ب�����ش��رط��ة  والإ���ش��الح��ي��ة 
ب��ت��خ��ري��ج 22 م��ن��ت�����ش��ب��اً، م��ن��ه��م 9 
�شباط من الدفعة ال�شابعة، بدورة 
للتعامل مع  التخ�ش�شي  التدريب 
لل�شباط  واملحكومني  امل��وق��وف��ني 

)امل�شتوى التاأ�شي�شي واملتقدم( .
�شيف  حم���م���د  ال���ع���ق���ي���د  واأ�������ش������اد 
املوؤ�ش�شة  اإدارة  م��دي��ر  ال���زع���اب���ي، 
اأب���وظ���ب���ي،  ال��ع��ق��اب��ي��ة يف ����ش���رط���ة 
بحر�س واهتمام القيادة ال�شرطية 
وحتفيز  الإم������ك������ان������ات  ب����ت����وف����ري 
مب�شتويات  ل��الرت��ق��اء  امل��ن��ت�����ش��ب��ني 
متابعة  ع����رب  ال�������ش���رط���ي  ال���ع���م���ل 

تطبيق  ع���ل���ى  امل�������ش���ارك���ني  ح����ث  و 
تتوافق  التي  والربامج  املمار�شات، 
التعامل  ال��دول��ي��ة يف  امل��ع��اي��ري  م��ع 
م���ع ال���ن���زلء وامل��ح��ب��و���ش��ني، ورفد 
خربات،  م��ن  تلقوه  مب��ا  زمالئهم 
والتعاون معهم حتى يكونوا قدوة 
ل���الآخ���ري���ن. وث���ّم���ن ال��زع��اب��ي دور 
اجلانب  لتوليها  ال��ت��دري��ب  اإدارة 
املبادرة،  لهذه  التدريبي، ورعايتها 
املوؤ�ش�شة  مب��ن��ت�����ش��ب��ي  واه��ت��م��ام��ه��ا 
القائمني  ���ش��ك��ر  ك��م��ا  ال��ع��ق��اب��ي��ة، 
ال�شركات  م����ن  ال����ت����دري����ب  ع���ل���ى 
امل��ت��خ�����ش�����ش��ة، وك����ل م���ن اأ���ش��ه��م يف 
جناح هذا الربنامج بهدف تطوير 
اأداء املوؤ�ش�شات العقابية، ومواكبتها 

لأف�شل املمار�شات العاملية. 

واللتحاق  امل�شتمرة،  امل�شتجدات 
ت�شقل  التي  التدريبية  ب��ال��دورات 
م�شلحة  يف  ي�شب  مب��ا  مهاراتهم 

تطوير العمل.

هزاع بن زايد يح�شر حفل 
زفاف غامن الظاهري

•• العني-وام:

ح�شر �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان م�شت�شار الأمن الوطني نائب رئي�س 
املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي حفل زفاف غامن حميد حمد بن دملوج الظاهري 
اإىل كرمية �شامل حممد �شامل الظاهري الذي اأقيم بقاعة املوؤمترات يف اخلبي�شي 
مبدينة العني. كما ح�شر احلفل معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير 
املدعوين  امل�شوؤولني وجمع من  املجتمع وعدد منكبار  وتنمية  وال�شباب  الثقافة 
ال�شعبية  الفنون  من  عرو�س  تقدمي  احلفل  وتخلل  العري�س  وا�شدقاء  واأق��ارب 

والأهازيج واللوحات الرتاثية.

تراأ�س اأعمال الجتماع الوزاري للجنة امل�سرتكة الإماراتية - الرو�سية

عبداهلل بن زايد ي�ؤكد حر�ص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون الثنائي 
•• مو�سكو-وام:

بن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  ت��راأ���س 
اخلارجية  وزي���ر  نهيان  اآل  زاي���د 
اأع��م��ال الج��ت��م��اع ال��راب��ع للجنة 
امل�����ش��رتك��ة ب���ني دول�����ة الإم�������ارات 
العا�شمة  يف  الحت��ادي��ة  ورو���ش��ي��ا 
ام�����س والتي  ال��رو���ش��ي��ة م��و���ش��ك��و 
���ش��ب��ل توطيد  ب��ح��ث  مت خ��الل��ه��ا 
القت�شادية  ال���ت���ع���اون  ع���الق���ات 
وال��ت��ج��اري��ة وال���ش��ت��ث��م��اري��ة بني 
اجلانب  وت�����راأ������س  اجل����ان����ب����ني.  
وزير  مانتوروف  دين�س  الرو�شي 
ال�شناعة والتجارة مب�شاركة عدد 
خمتلف  من  امل�شوؤولني  كبار  من 
واملوؤ�ش�شات  وال��ه��ي��ئ��ات  ال�����وزارات 
واأعرب  البلدين.  يف  وال�����ش��رك��ات 
اآل  زاي��د  ال�شيخ عبداهلل بن  �شمو 
يف  األ��ق��اه��ا  ال��ت��ي  كلمته  يف  نهيان 
ع���ن �شكره  الج��ت��م��اع اخل��ت��ام��ي 
وتقديره ملعايل دين�س مانتوروف 
م�شيدا  ب������الده..  وف���د  واأع�������ش���اء 
اأعمال  مو�شكو  با�شت�شافة  �شموه 
الجتماع الرابع للجنة امل�شرتكة 

بني البلدين. 

ا�شرتاتيجيا  اق��ت�����ش��ادي��ا  ���ش��ري��ك��ا 
مهما لدولة الإم��ارات فقد �شهد 
ح��ج��م ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري تطورا 
مليار   2.5 ب��ل��غ  ح��ي��ث  ملحوظا 
مقارنة   2013 ع����ام  يف  دولر 
عام  يف  دولر  م��ل��ي��ار   1.48 ب���� 
عن  يعرب  ل  رق��م  وه��و   2012
العالقات  تطور  مل�شتوى  تطلعنا 
يدعونا  ول��ك��ن  احلالية  الثنائية 
الطرق  م���ن  امل���زي���د  اإي����ج����اد  اإىل 
التبادل  حجم  ل��زي��ادة  والو�شائل 
ال���ت���ج���اري. واأ�����ش����اف ���ش��م��وه اأن 
ق��ي��م��ة ال���ش��ت��ث��م��ار امل���ت���ب���ادل بني 
مليار   18 جت�������اوزت  ال���ب���ل���دي���ن 
اأبوظبي  اإم���ارة  وقعت  كما  دولر 
يف   2013 �شبتمرب  �شهر  خ��الل 
لإن�شاء  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  م��و���ش��ك��و 
بقيمة  اإ����ش���ت���ث���م���ارات  ����ش���ن���دوق 
هذا  ويعد  دولر  مليارات  خم�شة 
ال�شتثمار الأ�شخم الذي تقوم به 
التحتية  البنى  يف  خارجية  جهة 
اأن  ���ش��م��وه اإىل  ال��رو���ش��ي��ة. ول��ف��ت 
لتبادل  ع����دي����دة  ف���ر����ش���ا  ه���ن���اك 
ال��ب��ل��دي��ن ل�شيما  ب��ني  اخل����ربات 
والبنية  ال��ت�����ش��ن��ي��ع  جم�����الت  يف 

التح�شريية  ال��ل��ج��ن��ة  واأع�������ش���اء 
لإجناح  جهد  من  بذلوه  ما  على 
اأع���م���ال ه����ذا الج���ت���م���اع.. واأك����د 
اآليات عمل  �شموه �شرورة تفعيل 
تنفيذ  ومتابعة  امل�شرتكة  اللجنة 
تو�شياتها. واأعرب �شموه عن اأمله 
اللجنة  اإج��ت��م��اع��ات  ت�شهم  اأن  يف 
الرو�شية  الإم���ارات���ي���ة  امل�����ش��رتك��ة 
لتطوير  ج���دي���دة  اآف�����اق  ف��ت��ح  يف 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة مب���ا يعك�س  ال��ع��الق��ات 
القيادة  وت���وج���ه���ات  ط���م���وح���ات 
ال��ب��ل��دي��ن ومب���ا يخدم  ال��ع��ل��ي��ا يف 
امل�شرتكة  وامل�����ش��ال��ح  الأه�������داف 
ال�شديقني. من جانبه  لل�شعبني 
مانتوروف  دي��ن�����س  م��ع��ايل  رح���ب 
وزير ال�شناعة والتجارة الرو�شي 
ال�شيخ  ���ش��م��و  ب���زي���ارة  ك��ل��م��ت��ه  يف 
نهيان  اآل  زاي�������د  ب�����ن  ع�����ب�����داهلل 
موؤكدا  ل�شموه  امل��راف��ق  وال��وف��د 
لالإ�شهام  ال����زي����ارة  ه����ذه  اأه��م��ي��ة 
العالقات  وت���وط���ي���د  ت���ع���زي���ز  يف 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة وف��ت��ح اآف����اق وجم���الت 
ال�شرتاتيجي  للتعاون  ج��دي��دة 
ب�������ني ال�����ب�����ل�����دي�����ن وخ�����ا������ش�����ة يف 
والتجارية  القت�شادية  املجالت 

وق���ال ���ش��م��وه اإن دول���ة الإم����ارات 
ترتبطان  الحت����ادي����ة  ورو����ش���ي���ا 
���ش��داق��ة ودي����ة مبنية  ب��ع��الق��ات 
والح������رتام  ال��ت��ف��اه��م  روح  ع��ل��ى 
امل��ت��ب��ادل وال��رغ��ب��ة امل�����ش��رتك��ة يف 
والرتقاء  العالقات  هذه  تطوير 
اأن  اإىل  ����ش���م���وه  م�������ش���ريا  ب����ه����ا.. 
ان��ع��ق��اد ه��ذا الج��ت��م��اع ي��دل على 
النجاح الذي حققته الجتماعات 
ال�����ش��اب��ق��ة ل��ل��ج��ن��ة امل�����ش��رتك��ة بني 
اأن عمل  ���ش��م��وه  ال��ب��ل��دي��ن. واأك����د 
القائمة  اجل���ه���ود  وك����ل  ال��ل��ج��ن��ة 
ب��ني اجلانبني  ال��ع��الق��ات  ل��دع��م 
قيادتي  وت�شجيع  بتاأييد  حتظى 
تعظيم  وت�������ش���ت���ه���دف  ال���ب���ل���دي���ن 
م�شيفا  ل�����ش��ع��ب��ي��ه��م��ا..  ال���ف���ائ���دة 
�شموه اأن الجتماع الرابع للجنة 
القيادة  ح��ر���س  على  دل��ي��ال  يعد 
مبا  الثنائي  التعاون  تعزيز  على 
ي��خ��دم امل�����ش��ال��ح امل�����ش��رتك��ة لكال 
لالأر�شية  وال��ت��م��ه��ي��د  ال��ط��رف��ني 
ال��الزم��ة لإح����داث ال��ت��ق��ارب بني 

البلدين اأكرث مما م�شى. 
بن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  واأ���ش��ار 
زايد اآل نهيان اإىل اأن رو�شيا تعترب 

اإىل  م�شريا  وغ��ريه��ا..  التحتية 
الإمارات  دول��ة  تعاون بني  وج��ود 
ال�شتخدام  جم���الت  يف  ورو���ش��ي��ا 
والنفط  الذرية  للطاقة  ال�شلمي 
وال��غ��از وال��ت��ع��دي��ن. وق���ال �شموه 
ت�شهد  البلدين  بني  ال�شياحة  اإن 
ت��ط��ورا م��ل��ح��وظ��ا ف��ق��د ب��ل��غ عدد 
ال������رح������الت الأ�����ش����ب����وع����ي����ة بني 
البلدين 68 رحلة يف حني جتاوز 
دولة  اإىل  ال���رو����س  ال�����ش��ي��اح  ع���دد 
األ��ف �شائح حتى   280 الإم���ارات 
���ش��ه��ر اأك��ت��وب��ر م���ن ع���ام 2014 
الرو�شية  اجل��ال��ي��ة  ع���دد  وجت����اوز 
 18 ال����دول����ة  امل��ق��ي��م��ني يف  م����ن 
اأن  �شموه  واأ���ش��اف  �شخ�س.  األ��ف 
القطاع  اأم��ام  هناك فر�شا كبرية 
اخلا�س من اجلانبني لال�شتثمار 
����ش���م���وه اإىل  امل�����ت�����ب�����ادل.. داع����ي����ا 
رجال  جمل�س  اإجتماعات  تكثيف 
لإيجاد  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  الأع���م���ال 
فر�س اإ�شتثمارية جديدة وتذليل 
الأعمال  رج�����ال  اأم�����ام  ال��ع��ق��ب��ات 
ال�شيخ  �شمو  ووج��ه  البلدين.  يف 
ع���ب���داهلل ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان يف 
روؤ�شاء  اإىل  ال�شكر  كلمته  خ��ت��ام 

وال���ش��ت��ث��م��اري��ة وال��ع��ل��م��ي��ة. وقال 
معاليه اإن هناك جمالت عديدة 
والتي  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  ل��ل��ت��ع��اون 
املا�شية  ال�شنوات  خ��الل  �شهدت 
اأهمية  ت��ط��ورا م��ل��ح��وظ��ا.. واأك����د 
التعاون يف جمالت ال�شتثمارات 
ال�شلمي  وال�شتخدام  والزراعية 
الطاقة  وق��ط��اع  ال��ذري��ة  للطاقة 
واملجال  وال�����ش��ي��اح��ة  وال��ف�����ش��اء 

باملنفعة  ت���ع���ود  وال���ت���ي  امل�������ش���ريف 
البلدين  �شعبي  ع��ل��ى  امل�����ش��رتك��ة 
اأن هذه  اأك����د  ك��م��ا  ال�����ش��دي��ق��ني.. 
الزيارة �شتكون لها نتائج اإيجابية 
التعاون  ودعم  توطيد  مب�شرة يف 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي ب���ني ال��ب��دي��ن يف 
الجتماع  ن��ه��اي��ة  ويف  امل�شتقبل. 
بالتوقيع  ���ش��م��وه  ق����ام  ال�������وزاري 
لجتماع  النهائي  املح�شر  على 

م����ع معايل  امل�������ش���رتك���ة  ال��ل��ج��ن��ة 
ال�شناعة  وزير  مانتوروف  دين�س 
�شموه  ���ش��ه��د  ك���م���ا  وال����ت����ج����ارة.. 
وزارة  ب��ني  تفاهم  م��ذك��رة  توقيع 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
التعليم  ووزارة  الإم���ارات  لدولة 
اإىل  بالإ�شافة  الرو�شية  والعلوم 
توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بني 
وزارتي القت�شاد لكال البلدين. 
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جمل�ص الأعمال الإماراتي الأمريكي ي�شت�شيف حمافظ مركز دبي املايل العاملي وم�ش�ؤول اأمريكيا
•• وا�سنطن-وام:

اأقام جمل�س الأعمال الإماراتي الأمريكي حفل ا�شتقبال يف وا�شنطن على 
وذلك  العاملي  املايل  دبي  اللطيف كاظم حمافظ مركز  �شرف عي�شى عبد 
هام�س  على  احلفل  اأقيم  املركز.  تاأ�شي�س  على  اأع��وام   10 م��رور  مبنا�شبة 
اج��ت��م��اع��ات ال��ب��ن��ك ال����دويل و���ش��ن��دوق ال��ن��ق��د ال�����دويل. وح�����ش��ر فعاليات 
ل�شوؤون  الأمريكية  ل��وزارة اخلزانة  امل�شاعد  الوكيل  دانييل جلي�شر  احلفل 
مكافحة متويل الإرهاب واجلرائم املالية وعدد من امل�شوؤولني الإماراتيني 
والأمريكيني حيث رحب رئي�س جمل�س الأعمال الإماراتي الأمريكي داين 
دبي  اأن مركز  وق��ال عي�شى كاظم  املركز وب�شيوف احلفل.  بوفد  �شربايت 
املايل العاملي جنح خالل ع�شرة اأعوام من تاأ�شي�شه يف اأن ي�شبح اأهم مركز 
اآ�شيا حيث �شكل حلقة  واأفريقيا وجنوب  الأو�شط  ال�شرق  مايل يف منطقة 

والأمريكية.  والآ�شيوية  الأوروب��ي��ة  الأ�شواق  وبني  املناطق  تلك  بني  و�شل 
اإىل الأهمية التي ميثلها مركز  واأ�شار داين �شربايت يف كلمته الرتحيبية 
دب��ي امل���ايل ال��ع��امل��ي جل��ه��ود دول���ة الإم�����ارات يف تعزيز ال��رواب��ط امل��ال��ي��ة مع 
خمتلف الأ�شواق العاملية. واأ�شاد بريادة املركز يف تعزيز ال�شفافية والنفتاح 
الوكيل  جلي�شر  دانييل  األقاها  كلمة  ذلك  اأعقب  الدوليني.  ال�شركاء  على 
امل���ايل العاملي  ل���وزارة اخل��زان��ة الأم��ريك��ي��ة وه��ن��اأ فيها م��رك��ز دب��ي  امل�شاعد 
على  اأك��د  كما  تاأ�شي�شه  م��ن  اأع���وام  ع�شرة  خ��الل  التي حققها  ب��الإجن��ازات 
اأهمية الدور احليوي الذي تلعبه دولة الإمارات العربية من خالل اإقامة 
امل�شبوهة.  املالية  التعامالت  ملكافحة  بجدية  والعمل  متطور  مايل  قطاع 
اأ�شا�شي يف  ب��دور  ه��ام ي�شطلع  م��ايل  باأنها مركز  الإم����ارات  دول��ة  وو���ش��ف 
اأن بالده تتعاون ب�شكل وثيق مع  واأك��د  مكافحة عمليات متويل الإره��اب. 
عمليات  م��ن  امل��ايل  النظام  حماية  يف  للم�شاعدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 

غ�شيل الأموال ومتويل الإرهاب واأي عمليات مالية م�شبوهة. وقدم عي�شى 
العاملي يف  امل��ايل  ال��ذي �شهده مركز دبي  التطور  كاظم يف كلمته ملحة عن 
عملياته  لنمو  الهادفة  املركز  مبادرات  عن  وكذلك  املا�شية  اأع��وام  الع�شرة 
واخلطط امل�شتقبلية. واأ�شار اإىل الدور املتنامي للمركز يف منطقة ال�شرق 
اإىل جهوده الرامية للتو�شع يف �شراكاته  اأفريقيا وكذلك  الأو�شط و�شمال 
العاملية. واأ�شاف اأن اجلهود الرامية لتحقيق روؤية دولة الإمارات للتنمية 
القت�شادية للعام 2021 وال�شتعدادات ل�شت�شافة معر�س اأك�شبو العاملي 
2020 حتتم العمل ب�شكل اأكرب لتطوير القطاع املايل يف دولة الإمارات. 
يف  امل�شاهمة  فاعل  ب�شكل  امل�شاهمة  عينيه  ن�شب  ي�شع  املركز  اأن  واأو���ش��ح 
اخلطط التنموية امل�شتقبلية لدولة الإمارات وكذلك يف توطيد العالقات 
املتينة للدولة مع الوليات املتحدة. وقال اأن دولة الإمارات العربية ودول 
جمل�س التعاون اخلليجي باتت متثل قوى اقت�شادية عاملية وت�شاهم ب�شكل 

وا�شح يف التحول ال��ذي ت�شهده تدفقات روؤو���س الأم��وال من الأك��رث منوا 
مثل الوليات املتحدة اإىل الأ�شواق النامية موؤكدا اأن مركز دبي املايل العاملي 
واحلوارات.  البتكار  ت�شهيل  عرب  التدفقات  تلك  يف  رئي�شيا  �شلعا  يعترب 
واو�شح اأن القطاعات املالية يف دبي ودولة الإمارات العربية تت�شدر منطقة 
ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا ومت�شي بثقة وثبات نحو مكانة متميزة يف 
ال�شاحة العاملية. وقال داين �شربايت اأن احلفل الذي يقام مبنا�شبة مرور 
عقد من الزمان على تاأ�شي�س مركز ديل املايل العاملي ميثل فر�شة لتبادل 
حول  البلدين  يف  احلكومية  والقطاعات  الأع��م��ال  قطاعات  ب��ني  الأف��ك��ار 
وفد  اأن  يذكر  الأمنية.  وال�شراكة  املالية  القطاعات  يف  التعاون  م�شتقبل 
مركز دبي املايل العاملي يزور حاليا الوليات املتحدة للم�شاركة يف الجتماع 
يف  امل�شوؤولني  مع  وللقاء  العاملي  والبنك  ال��دويل  النقد  ل�شندوق  ال�شنوي 

قطاعات اخلدمات املالية بالوليات املتحدة.

مرمي الرومى ت�شيد مببادرات جمعية المارات ملتالزمة داون يف خدمة ذوي املتالزمة
•• دبي-وام:

بنت حممد  ا�شادت معايل مرمي 
ال�شوؤون  وزي���رة  ال��روم��ي  خلفان 
جمعية  مب���ب���ادرات  الج��ت��م��اع��ي��ة 
المارات ملتالزمة داون املتوا�شلة 
داون  م��ت��الزم��ة  ذوي  خ��دم��ة  يف 
النفع  ج��م��ع��ي��ات  م����ن  ك����واح����دة 
ادارة  عليها  ت�����ش��رف  ال��ت��ي  ال��ع��ام 
ال���ع���ام  ال���ن���ف���ع  ذات  اجل���م���ع���ي���ات 
حتى  عددها  بلغ  والتي  ب��ال��وزارة 
عام  ن��ف��ع  ج��م��ع��ي��ة   160 ال���ي���وم 
ال�����وزارة مع  م��ن  وب��دع��م  ت�شاهم 
م�شرية  يف  املخت�شة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
تطوعية  بجهود  الوطني  العمل 
ي�����ش��ه��م يف حت�شني  رائ������دة ومب����ا 
احلياة . وتنظم جمعية الإمارات 
حتت  بدبي  اليوم  داون  ملتالزمة 
حممد  بنت  م��رمي  معايل  رعاية 
ال�شنوي  امللتقى  ال��روم��ي  خلفان 
الثامن لأ�شر ذوي متالزمة داون 
اآمن  مكان  جمتمعي  �شعار  حتت 
مب�شاركة  داون  م��ت��الزم��ة  ل���ذوي 
�شخ�شا ميثلون   350 اأك��رث من 
داون  متالزمة  ذوي  اأ���ش��ر  جميع 
الإعاقة  ذوي  واأن����دي����ة  وم���راك���ز 
ال�شخ�شيات  وك����ب����ار  ب���ال���دول���ة 
واأ�شافت  الفئة.  بهذه  واملهتمون 
م��ع��ال��ي��ه��ا ان روؤي�����ة ال�������وزارة هي 
حتقيق جمتمع متالحم م�شوؤول 

الجتماعية  ال�����ش��الت  وت��ق��وي��ة 
وامل�شوؤولية  امل�����ش��ارك��ة  وت�شجيع 
ال�شراكة  ي��ع��زز  مب���ا  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
ال��ق��ط��اع احلكومي  ب��ني  ال��ف��اع��ل��ة 
و�شمان  واخل�����ا������س  والأه������ل������ي 
الإداري���ة  اخل��دم��ات  كافة  تقدمي 
والكفاءة  اجل�����ودة  م��ع��اي��ري  وف���ق 
انه  معاليها  وقالت  وال�شفافية. 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  وف���ق 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة 
ر�شم  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئ��ي�����س 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئ�س  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل �شورة لدولة 
المارات �شمن روؤية 2021 من 
خ���الل م��ق��ول��ت��ه امل�����ش��ه��ورة نريد 
العامل  دول  اأف�شل  من  نكون  اأن 
واكدت   .  .  2021 ع���ام  ب��ح��ل��ول 
الجتماعية  ال�����ش��وؤون  وزارة  ان 
املجتمع  مكونات  كل  مع  ت�شارك 
الم�������ارات�������ي ح���ك���وم���ة واأف����������رادا 
املجتمع  موؤ�ش�شات  و  وج��م��اع��ات 
امل��دين يف بلورة ه��ذه ال��روؤي��ة من 
خ�����الل خ���ط���ط ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة و 
الأمن  تعزيز  اإىل  تهدف  ب��رام��ج 
الأ�شري  وال�شتقرار  الجتماعي 
متالحم  جم���ت���م���ع  اأج���������ل  م������ن 
باأف�شل  وينعم  بهويته  متم�شك 
م�شتويات العي�س الكرمي يف بيئة 

تبذلها اجلمعيات ذات النفع العام 
الجتماعية  بالتنمية  للنهو�س 
وتوفري الرعاية للفئات ال�شعيفة 
كرمية  حياة  لتوفري  املجتمع  يف 
لهم ودجمهم يف املجتمع م�شيدة 
مب���ا ت��ق��وم ب���ه ج��م��ع��ي��ة الإم�����ارات 
املجال  ه����ذا  يف  داون  مل���ت���الزم���ة 
ذل����ك لالإميان  ك���ل  ي���اأت���ي  ح��ي��ث 
املال  راأ����س  يف  ال�شتثمار  باأهمية 
الب�شري والذي يقوم على متكني 
اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع م��ن امل�����ش��ارك��ة يف 
الأ�شلح  واختيار  التنمية  عملية 
وزاهرة.  والتمتع مبعي�شة هادفة 
�شونيا  ال�شيدة  قالت  جانبها  من 
رئي�شة  الها�شمي  اأح��م��د  ال�شيد 
جمل�س اإدارة اجلمعية ان امللتقى 
الق�شايا  م��ن  ال��ع��دي��د  �شيناق�س 
وامل���وا����ش���ي���ع ال���ه���ام���ة ال���ت���ي تهم 
عرب  داون  م��ت��الزم��ة  ذوي  اأ����ش���ر 
النف�شية  امل��ح��اور  م��ن  جم��م��وع��ة 
متالزمة  ل����ذوي  والج��ت��م��اع��ي��ة 
داون تتبعها ور�س لالأ�شر تخ�س 
ال����ربام����ج ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة. وا����ش���ارت 
حماورامللتقى  ان  اىل  الها�شمي 
تتناول حتديات الدمج التعليمي 
وامتيازات  داون  متالزمة  ل��ذوي 
ودور  داون  م�����ت�����الزم�����ة  ذوي 
داون  ملتالزمة  الإم����ارات  جمعية 
ا���ش��ف��اة اىل الور�س  جت��اه الأ���ش��ر 

التدريبية لتنمية املهارات.

معطاءه م�شتدامة.
 وا�شافت معاليها انه ووفق هذه 
ال�شوؤون  وزارة  ���ش��اغ��ت  امل���ب���ادئ 
الجتماعية براجمها و مبادراتها 
يف اط���ار م��ن الب����داع وامل���رون���ة و 
ال�شفافية وعملت ب�شكل كبري من 
و م��ن خالل  اأول  امل��واط��ن  اأج���ل 
حزمة من اخلدمات ذات اجلودة 
الحتياجات  ل��ت��ل��ب��ي��ة  ال���ع���ال���ي���ة 
يحقق  مبا  و  الفئوية  و  الفردية 
ال�شركاء  و  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ط���م���وح 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني. واو���ش��ح��ت ان 
ال�����وزارة عملت ع��ل��ى جت��دي��د كل 

املعمول  وال��ق��وان��ني  الت�شريعات 
بها كما ا�شتحدثت قوانني اأخرى 
وتوقعات  م��ع��اي��ري  ي���واك���ب  مب���ا 
احل��ا���ش��ر ف��ي��م��ا مت ال��ت��وج��ه اإىل 
اللكرتونية  البنية  ك��ف��اءة  رف���ع 
فعاليتها  وت����ع����زي����ز  ل�������ل�������وزارة 
اللكرتونية  اخل��دم��ات  واأطلقنا 
العمالء  متناول  يف  تكون  بحيث 
ك��م��ا ي��ج��ري ال��ع��م��ل ح��ال��ي��ا على 
ت���ط���وي���ر ال����ن����ظ����ام الل����ك����رتوين 
اأكرب  وه��و  الجتماعي  لل�شمان 
الفئات الأكرث  قاعدة بيانات عن 
اح��ت��ي��اج��ا م���ن ج��م��ه��ور ال�����وزارة. 

ال�شوؤون  وزي�����رة  م��ع��ايل  وق���ال���ت 
تتبنى  ال������وزارة  ان  الج��ت��م��اع��ي��ة 
���ش��ي��ا���ش��ة اج��ت��م��اع��ي��ة ت��رت��ك��ز على 
ت�شجيع  وع��ل��ى  تنموية  منهجية 
املثمرة  امل�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى  الأف�������راد 
وامكاناتهم  ق���درات���ه���م  وت��ع��زي��ز 
لالعتماد على اأنف�شهم من خالل 
تكر�س  تاأهيلية  و خدمات  برامج 
الن��ت��ق��ال امل��درو���س م��ن منهجية 
الرعاية اإىل برامج التمكني وبناء 
القدرات. وا�شارت معاليها اىل اأن 
وزارة ال�شوؤون الجتماعية تعطي 
التي  ل��ل��ج��ه��ود  خ���ا����ش���ة  اأه���م���ي���ة 

الجتماعية  التنمية  يف  م�شارك 
ال�شعي  يف  ال�����������وزارة  ور�����ش����ال����ة 
الجتماعي  ب��ال��ع��م��ل  ل���الرت���ق���اء 
املجتمعي  ال��ت��م��ا���ش��ك  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
�شيا�شات  ت���ط���وي���ر  خ������الل  م����ن 
ت����ق����دمي خ���دم���ات  و  م���ت���ك���ام���ل���ة 
بيئة  �شمن  م��ت��م��ي��زة  اج��ت��م��اع��ي��ة 
وم��ن خ��الل قيمها  عمل حمفزة 
العدالة وال�شراكة  الرئي�شة وهي 
 . وال�شفافية  والتميز  املجتمعية 
ال�شوؤون  وزي���رة  م��ع��ايل  واأ����ش���ارت 
الجتماعية اىل ان من الهداف 
ل���ل���وزارة تطوير  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
����ش���ي���ا����ش���ة ال���������ش����م����ان وامل����ن����اف����ع 
الفئات  مت��ك��ني  و  الج��ت��م��اع��ي��ة 
ال�شعيفة من الندماج وامل�شاركة 
وتعزيز  امل���ج���ت���م���ع  يف  ال���ف���اع���ل���ة 
ا����ش���ت���ق���رار الأ�����ش����رة الإم���ارات���ي���ة 

م�ؤمتر المارات للتط�ع يناق�ص �شناعة العمل التط�عي وحتفيز ال�شباب 
•• ابوظبي-وام:

ال�شرتاتيجية  ال��ب��ح��وث  ل��ل��درا���ش��ات  الم�����ارات  م��رك��ز  ي�شت�شيف 
الثنني املقبل الدورة ال�شاد�شة من موؤمتر المارات للتطوع لبحث 
ال�شباب للم�شاركة  التطوعي والية حتفيز  العمل  حتديات �شناعة 
الفعالة يف التنمية الجتماعية امل�شتدامة مب�شاركة اكرث من 44 

موؤ�ش�شة حكومية وخا�شة وبح�شور نخبة من رواد العمل التطوعي 
حمليا وعامليا. ويهدف املوؤمتر الذى ي�شارك فيه عدد من املوؤ�ش�شات 
والهيئات العاملة يف جمال العمل اىل غر�س ثقافة العمل التطوعي 
لدي ال�شباب ودوافع حتديات العمل التطوعي وعر�س مناذج من 
التطوعية  الأن�����ش��ط��ة  اأه���م  وع��ر���س  التطوعية  امل�����ش��روع��ات  بع�س 
ال�شبابية خالل العام املا�شي ومناق�شة الية تطوير �شناعة العمل 

التطوعي  الن�شاط  ذات  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن  ع��دد  وت��ك��رمي  التطوعي 
ال�شلة  وثيقة  الق�شايا  م��ن  جملة  امل��وؤمت��راىل  ويتطرق  املتميز. 
العمل  م�شاريع  وتعزيز  اإق��ام��ة  �شبل  اأب��رزه��ا  م��ن  وال��ت��ي  بالتطوع 
خربات  م��ن  وال���ش��ت��ف��ادة  الجتماعية  الع��م��ال  وري���ادة  التطوعي 
وق�شايا  التطوعي  العمل  جمال  يف  الريادة  حتقيق  يف  املتطوعني 
وعالقة  ال��ت��ط��وع  واأخ��الق��ي��ات  الجتماعية  وامل�����ش��وؤول��ي��ة  التحفيز 

التطوع مبواقع التوا�شل الجتماعي بالإ�شافة اإىل درا�شات حالت 
خمتلفة حول مناذج العمل التطوعي الناجحة حول العامل. ويعزز 
التي  واملوؤ�ش�شات  الأف��راد  بني  العالقات  وتوثيق  ال�شراكة  املوؤمتر 
تعمل يف جمال التطوع وخدمة املجتمع وتبادل التجارب واخلربات 
املجتمع  التطوع وخدمة  املعروفة يف عامل  املمار�شات  اأف�شل  حول 

ومتكني امل�شاركني من اكت�شاب خربات جديدة . 

الداخلية تنظم جل�شات ت�عية ح�ل حماية الطفل من خماطر التهديدات التكن�ل�جية
•• اأبوظبي-وام: 

نظم مركز وزارة الداخلية حلماية 
الطفل جل�شات توعية حول حماية 
والتهديدات  املخاطر  م��ن  الطفل 
التكنولوجية بالتعاون مع موؤ�ش�شة 
اأبوظبي  يف  الأ�����ش����ري����ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
اأمورطلبة  اأول�����ي�����اء  ومب�������ش���ارك���ة 
واملدر�شة  البطني اخلا�شة  مدر�شة 
الظبيانية اخلا�شة والذين �شاركوا 
وا���ش��ت��ع��ر���س فريق  امل��ن��اق�����ش��ات.  يف 
امل��رك��ز اأم����ام اأول���ي���اء ال��ط��الب نبذة 
قد  التي  والتهديدات  املخاطر  عن 
ا�شتخدام  عند  اأب��ن��اءه��م  ت�شتهدف 
���ش��ب��ك��ة الإن����رتن����ت و���ش��ج��ع��ه��م على 
امل��راق��ب��ة من  اأدوات  ع��ل��ى  الط����الع 

وقت  اأي  يف  اأبنائهم  ت��واج��د  اأمكنة 
وال����ت����وا�����ش����ل م���ع���ه���م م�����ن خ����الل 

الرتا�شل الفوري.
اأ�شبوعا  التوعية  وا�شتمرت جل�شات 
الأ�شغر  اجل��م��ه��ور  اإىل  وت��وج��ه��ت 
�شنا من الطالبات اللواتي تراوحت 
مراحلهن التعليمية بني ال�شفوف 
ال���راب���ع واخل��ام�����س وال�����ش��اد���س من 
واملدر�شة  البطني اخلا�شة  مدر�شة 
فريق  وتفاعل  اخلا�شة  الظبيانية 
حلماية  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  م���رك���ز 
بطرح  ال����ط����ال����ب����ات  م�����ع  ال���ط���ف���ل 
عاداتهن  ح����ول  ع��ل��ي��ه��ن  الأ���ش��ئ��ل��ة 
الإنرتنت  ���ش��ب��ك��ة  ا���ش��ت��خ��دام  ع��ن��د 
وم�شاركة  الأل��ع��اب  ح��ول  خ�شو�شا 
ال�شور وا�شتخدام و�شائل التوا�شل 

الجتماعي والهواتف اجلوالة.

جميع  يف  وا�شتخدامها  الأه��ل  قبل 
لأبنائهم  ت��ت��ي��ح  ال���ت���ي  الأج�����ه�����زة 
الو�شول اإىل الإنرتنت..مو�شحا اأن 
طالب املدار�س من الأطفال عر�شة 
للتنمر وامل�شايقة وال�شتغالل عن 
الذكية  والهواتف  الإنرتنت  طريق 
واأنظمة  ال���ل���وح���ي���ة  واحل���ا����ش���ب���ات 
ال�شخ�شية  واحل��ا���ش��ب��ات  الأل���ع���اب 

التي ي�شتخدمها الأطفال يوميا.
على  الطالب  اأولياء  املركز  وح�س 
املخ�ش�س  حمايتي  تطبيق  تنزيل 
وال������ذي يقدم  ال���ذك���ي���ة  ل��ل��ه��وات��ف 
اآل����ي����ات ال�����ش��الم��ة ال���ت���ي ت�����ش��ه��م يف 
الأطفال  ح��م��اي��ة  خ���دم���ات  ت��ع��زي��ز 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف 
عند  الطالب  اأول��ي��اء  باإمكان  حيث 
ا���ش��ت��خ��دام ه���ذا ال��ت��ط��ب��ي��ق حتديد 

فيديو  عر�س  الطالبات  و�شاهدت 
التي  امل���ح���ت���م���ل���ة  امل����خ����اط����ر  ح������ول 
ل��ع��ب الألعاب  ي��واج��ه��ن��ه��ا ع��ن��د  ق��د 
بعر�س  الإن������رتن������ت  ط����ري����ق  ع�����ن 
ال�شيناريوهات املختلفة التي غطت 
ق�شايا التنمر وال�شتغالل املحتمل 
اإىل جانب عر�س فيديو اآخر حول 
�شجعهن  ح��ي��ث  ح��م��اي��ت��ي  ت��ط��ب��ي��ق 
فريق العمل على اإخبار ذويهن عن 

ا�شتخدام التطبيق.
مناق�شات  يف  ال��ط��ال��ب��ات  و���ش��ارك��ت 
اأمثلة  ق��دم��ن  امل���رك���ز و  ف��ري��ق  م���ع 
وال�شلبية  الإيجابية  التجارب  عن 
ا�شتخدامهن  اأثناء  بها  مررن  التي 
ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال����رتا�����ش����ل ال����ف����وري 
مثل  الجتماعي  التوا�شل  ومواقع 

في�س بوك و تويرت و اإن�شتغرام .
امل�شايقة  اأن  اإىل  املركز  ونوه فريق 
الكاذبة  ال�شائعات  ون�شر  والتنمر 
ال�شور  التقاط  اأو  ال�شور  و�شرقة 
من  اإذن��ه��م��ت��ع��د  دون  ���ش��خ�����س  لأي 
للقانون.. كما  املخالفة  الت�شرفات 
اأن الأ�شخا�س على �شبكة الإنرتنتاأو 
يعتربون  الف���رتا����ش���ي  ف��ي��ال��ع��امل 
غ��رب��اء ول��ي�����ش��وا دائ��م��ا م��ن يدعون 
ال�شهل  م���ن  لأن�����ه  وذل�����ك  ح��ق��ي��ق��ة 

الختباء وراء �شا�شة احلا�شب.

ون�شح املركزالطالبات بعدم الك�شف 
للغرباء  ال�شخ�شية  املعلومات  عن 
اأبدا مثل املدر�شة التي يدر�شن فيها 
وعدم  اجل��وال��ة  هواتفهن  اأرق���ام  اأو 
م�شاركة ال�شور ال�شخ�شية واأهمية 
ال���ذي���ن يثقن  ال���را����ش���دي���ن  اإخ����ب����ار 
اأو  للتهديد  تعر�شهن  حال  يف  بهم 
يف  اأو  الإن��رتن��ت  �شبكة  على  الأذى 

حياتهن.
وطلب فريق مركز وزارة الداخلية 
حلماية الطفل من الطالبات حفظ 
رق���م ه��ات��ف ال��ت��وا���ش��ل م���ع خدمة 
اأمان 2626 800 يف حال �شعرن 
باأي تهديد على �شبكة الإنرتنت اأو 

�شواها.
حمايتي  تطبيق  ب��ال��ذك��راأن  ج��دي��ر 
الوالدين  ط��ري��ق  ع��ن  تفعيله  يتم 
وي�����ش��اع��د يف حت���دي���د مكان  ف��ق��ط 
وخم�ش�س  ف��ق��دان��ه..  عند  الطفل 
ولي�س  الأب�����ن�����اء  ح���م���اي���ة  ل��ت��ع��زي��ز 
ل��ف��ر���س ن���وع م���ن ال��رق��اب��ة عليهم 
وتوفري التطبيق على هواتف اأفراد 
بالرتا�شي  يكون  اأن  يجب  الأ���ش��رة 
التوا�شل  ب��اأه��م��ي��ة  ي��ن�����ش��ح  ح��ي��ث 
واحل������وار والإق����ن����اع ل��ل��ت��اأك��ي��د على 
اأهمية هذه اخلدمة وفوائدها التي 

ت�شمن �شالمة الأبناء.

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ �شهباز احمد 
حممد عبداهلل  - باك�شتان 
�شفره  ج�������واز  اجل���ن�������ش���ي���ة 
     )1154542( رق�������م    
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 
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اأبوظبي  بهذا ي�شرح الكاتب العدل بفرع غرفة 
/ اإدارة الكاتب العدل والتوثيق / دائرة الق�شاء 
ال�����ش��ادة/ م�شنع  ل��دي��ه  ب��اأن��ه ح�شر   ، ب��اأب��وظ��ب��ي 
وعنوانهم  ذ.م.م  ال��ن��ح��ا���س  ل��ق�����ش��ب��ان  الحت�����اد 
�س.ب: 112231 اأبوظبي واأف�شحوا عن رغبتهم 
برهن موجودات امل�شنع العائدة لهم لدى بنك 

اأبوظبي التجاري مقابل ت�شهيالت مالية.
فعلى من لديه اأي اعرتا�س على ذلك فليتقدم 
اأربعة ع�شر  الثبوتية خالل  واأوراق��ه  باإعرتا�شه 
يوماً من تاريخ الإعالن ، واإل فان الكاتب العدل 
يف دائرة الق�شاء يف اأبوظبي بعد هذه املدة �شيقوم 

بتوثيق عقد الرهن بني الراهن واملرتهن .
الكاتب العدل

اإعالن رهن جتاري
 عن م�ج�دات م�شنع
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مرتو دبي ي�شتقطب 12 ملي�ن راكب خالل �شهر اأغ�شط�ص من العام اجلاري
•• دبي-الفجر:

اأعلنت هيئة الطرق واملوا�شالت اأن مرتو دبي بخطيه الأحمر 
مرتفعاً  ع���دداً  املا�شي  اأغ�شط�س  خ��الل  ا�شتقطب  والأخ�����ش��ر، 
راكباً، وهي  و150  األفاً  و454  12 مليوناً  بلغ  من مرتاديه 
زيادة ملحوظة مقارنة بالفرتة ذاتها من العام املا�شي 2013 
حيث و�شل عددهم اإىل 10 ماليني و485 األفا و297 راكباً، 

ون�شبة الزيادة 19%. 
واأو�شح ال�شيد حممد املظرب مدير اإدارة ت�شغيل القطارات يف 
الهيئة، اأن العام اجلاري �شهد اأعداد م�شتخدمي املرتو تطوراً 
واملوا�شالت  الطرق  اأن خطة هيئة  لنا  يوؤكد  ما  وهو  ملمو�شاً 
يف  ت�شري  اجلماعي،  النقل  و�شائل  م�شتخدمي  ع��دد  زي���ادة  يف 

ومزايا  فوائد  يتلم�شون  النا�س  ب��داأ  حيث  ال�شحيح،  الطريق 
واجل�شدية  النف�شية  الراحة  ومنها  النقل اجلماعي،  منظومة 
و�شيانة  الوقود  نفقات  وتقليل  و�شهوله،  ي�شر  بكل  التنقل  يف 

املركبات.
دبي خالل  الأحمر ملرتو  اأن عدد م�شتخدمي اخلط  واأو���ش��ح، 
�شهر اأغ�شط�س املا�شي بلغ 7 ماليني و778 األفاً و42 راكباً، 
بلغ  حيث  ال�����ش��دارة  �شنرت  �شيتي  دي��رة  حمطة  ت�شدرت  حيث 
عدد م�شتخدميها 541 األفاً و23 راكباً، تليها حمطة الرقة 
م�شتخدمي  ع��دد  بلغ  فيما  راك��ب��اً،  و741  األ��ف��اً   516 مبعدل 
اخلط الأخ�شر للمرتو 4 ماليني و676 األفاً و108 ركاب، 
حيث  ال��رّك��اب  اأع���داد  يف  ال�شدارة  الفهيدي  حمطة  وت�شدرت 
يا�س  بني  حمطة  تليها  رك���اب،  و809  األ��ف��اً   547 ا�شتقبلت 

مبعدل 506 اآلف و836 راكباً. 
اأن هيئة  ت��وؤك��د  امل��وؤ���ش��رات  اإن ه��ذه  ق��ائ��اًل:  امل��ظ��رب   وا�شتطرد 
هدفها  حتقيق  نحو  طريقها  يف  ت�شيري  وامل��وا���ش��الت،  الطرق 
ال�شرتاتيجي برفع ن�شبة الرحالت من خالل ا�شتخدام و�شائل 
اإىل اأن الزيادة امللحوظة تثبت جناحها  النقل اجلماعي، لفتاً 
يف دعم م�شرية التنمية التي ت�شهدها اإمارة دبي يف ظل القيادة 
الأن�شطة  وتعزيز  القت�شادية،  احلركة  انعا�س  ويف  الر�شيدة، 
ي�شجع  مب��ا  وال�شهلة  الآم��ن��ة  امل��وا���ش��الت  وت��وف��ري  ال�شياحية، 
على التنقل وزيادة القوة التناف�شية لدبي يف تنظيم الفعاليات 
اإىل  الدولية مثل املوؤمترات، والأحداث الريا�شية،.. وغريها، 
ال�شادر  التلوث  البيئة من خالل تقليل  املحافظة على  جانب 

من املركبات. 

بح�سور حاكم ال�سارقة

جائزة ات�شالت لكتاب الطفل تعلن القائمة الق�شرية لالأعمال املر�شحة بالف�ز يف الدورة ال�شاد�شة

الرتكيز على خطة عمل لتنظيم بدائل حليب الأم

حملة ال�شارقة اإمارة �شديقة للطفل حت�شر اجتماع املكتب الإقليمي ملنظمة ال�شحة العاملية ل�شرق البحر املت��شط يف القاهرة

موؤمتر ال�ستثمار يف امل�ستقبل منت�سف ال�سهر اجلاري

جمل�ص �شيدات اأعمال ال�شارقة و تط�ير ينظمان ور�ص عمل خالل منتدى اليافعني

•• فرانكفورت-الفجر:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ب��ح�����ش��ور ���ش��اح��ب 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي، 
املجل�س  اأع���ل���ن  ال�������ش���ارق���ة،  ح���اك���م 
الإماراتي لكتب اليافعني القائمة 
املر�شحة  ل���الأع���م���ال  ال���ق�������ش���رية 
ب��ال��ف��وز ب��ج��ائ��زة ات�����ش��الت لكتاب 
الطفل يف دورتها ال�شاد�شة، والتي 
بها  ال��ف��ائ��زي��ن  ع��ن  الك�شف  �شيتم 
املقبلة من معر�س  ال��دورة  خالل 
ال�������ش���ارق���ة ال��������دويل ل���ل���ك���ت���اب، يف 

نوفمرب املقبل.
ج��اء ذل��ك خ��الل م�شاركة املجل�س 
الإم������ارات������ي ل��ك��ت��ب ال���ي���اف���ع���ني يف 
م���ع���ر����س ف����ران����ك����ف����ورت ال������دويل 
فعالياته  ت���ق���ام  ال������ذي  ل���ل���ك���ت���اب 
اأكتوبر   8-12 الفرتة من  خالل 
بدور  ال�شيخة  بح�شور  اجل����اري، 
املوؤ�ش�س  القا�شمي،  �شلطان  بنت 
للمجل�س  ال���ف���خ���ري  وال���رئ���ي�������س 
الإماراتي لكتب اليافعني، و�شعادة 
م�شت�شار  ت������رمي،  ال���ع���زي���ز  ع���ب���د 
عام  م��دي��ر   - التنفيذي  الرئي�س 

اإىل الحتفاء بكتب  ت�شعى  الطفل 
الأط��ف��ال امل��م��ّي��زة، وت��ك��رمي كتابها 
للنهو�س  وخمرجيها،  ور�شاميها 
ب��ه��ذه ال�����ش��ن��اع��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة التي 
متزايداً  واهتماماً  ح�شوراً  ت�شهد 
يف املنطقة، واأ�شاف: تك�شف الكتب 
الق�شرية  القائمة  �شملتها  ال��ت��ي 
الدورة  يف  بالفوز  املر�شحة  للكتب 
ال�����ش��اد���ش��ة، ع��ن وج����ود ن��خ��ب��ة من 
العامل  يف  وال��ر���ش��ام��ني  امل��وؤل��ف��ني 
ال��ع��رب��ي، ال���ق���ادري���ن ع��ل��ى تقدمي 
كتب رائعة، ت�شكل حافزاً لالأطفال 
وجعلها  ب��ال��ق��راءة  اله��ت��م��ام  نحو 
ي��وم��ي��اً يف ح��ي��ات��ه��م، وهذا  ���ش��ل��وك��اً 
اأمر يزيد من افتخارنا مبا حققته 

اجلائزة من جناح . 
واأعلنت جلنة التحكيم عن قائمة 
ل��ل��ف��وز يف فئات  امل��ر���ش��ح��ة  ال��ك��ت��ب 
اجل��ائ��زة اخل��م�����س، ب����دءاً م��ن فئة 
يتناف�س  التي  للطفل  العام  كتاب 
التالية  ال���ك���ت���ب  م����ن  ك����ل  ع��ل��ي��ه��ا 
)ح�شب الرتتيب الأبجدي(: اأمي 
كوزما  اإيفا  تاأليف  الفتو�س  حتب 
عن  وال�شادر  ح�شني،  عزة  ور�شوم 
لبنان،  يف  اإنرتنا�شونال  اأك��ادمي��ي��ا 

ال�شادر عن دار ال�شلوى للدرا�شات 
والن�شر يف الأردن، وكتاب ليلة النار 
اإ�شحاق ال�شاروين،  للكاتب يعقوب 

وال�شادر عن دار نه�شة م�شر.
�شمن  املتناف�شة  ال��ك��ت��ب  و�شملت 
اأم��ي حتب  كتاب  اأف�شل ن�س،  فئة 
فتاة  ف�����ريوز  وك���ت���اب   ، ال��ف��ت��و���س 
ماهرون  م�شاة  وك��ت��اب   ، ال��رم��ان��ة 
ور�شوم  حم��ي��ديل  نبيهة  للكاتبة 
وال�شادر عن  ال��دي��ن،  زه��ر  ح�شان 
وكتاب  ل���ب���ن���ان،  يف  احل����دائ����ق  دار 
كمال و�شكري تاأليف ور�شوم وليد 
طاهر، وال�شادر عن دار ال�شروق يف 
اأف�شل  فئة  على  وتتناف�س  م�شر. 
اأم��ي حتب  اأربعة كتب ه��ي:  ر�شوم 
الرمانة  فتاة  ف��ريوز  و   ، الفتو�س 
، و م�شاة م��اه��رون ، و ورق��ة حياة 
اإخراج  اأف�����ش��ل  فئة  ت�شمل  فيما   .
نوف  للكاتبة  اإبريق  يف  عيد  كتاب 
عبد اهلل الع�شيمي ور�شوم جلينة 
دار  عن  وال�شادر  الأ�شيل،  �شامي 
كادي ورمادي يف ال�شعودية، وكتاب 
فريوز فتاة الرمانة ، وكتاب م�شاة 
ال���رج���ل الذي  ، وك���ت���اب  م���اه���رون 
يجعل اأ�شجار الكرز تزهر للكاتبة 

ال�شمالية،  الإم��������ارات  ات�������ش���الت 
ال��ع��ق��روب��ي، رئي�س  وم����روة ع��ب��ي��د 
الإماراتي  املجل�س  اإدارة  جمل�س 

لكتب اليافعني.
وقالت ال�شيخة بدور بنت �شلطان 
بالنجاح  �شعداء  نحن  القا�شمي: 
ال���ك���ب���ري ال�������ذي ح���ق���ق���ت���ه ج���ائ���زة 
بدورتها  الطفل  لكتاب  ات�شالت 
ال�شاد�شة، ونتمنى اأن ت�شاهم الكتب 
ثقافة  تنمية  يف  باجلائزة  الفائزة 
الأعمال  ع��ك�����ش��ت  ح��ي��ث  ال��ط��ف��ل، 
�شناعة  يف  نوعياً  تطوراً  امل�شاركة 
العربي،  ب��ال��ع��امل  ال��ط��ف��ل  ك���ت���اب 
الن�شو�س  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ل��ي�����س 
م��ن خالل  اأي�����ش��اً  واإمن����ا  فح�شب، 
الر�شوم اجلميلة والإخراج املتمّيز 
جذاباً  عن�شراً  الكتاب  ال��ذي جعل 
مناف�شة  ع��ل��ى  وق��������ادراً  ل��ل��ط��ف��ل، 

الو�شائل التقنية احلديثة .
واأكد �شعادة عبد العزيز ترمي على 
اعتزاز موؤ�ش�شة ات�شالت برعايتها 
الرفيعة،  الأدب��ي��ة  اجل��ائ��زة  ل��ه��ذه 
التي باتت الأوىل يف جمالها على 
م�شرياً  ال��ع��رب��ي،  ال��ع��امل  م�شتوى 
لكتاب  ات�����ش��الت  ج���ائ���زة  اأن  اإىل 

وكتاب فريوز فتاة الرمانة تاأليف 
ور���ش��وم جويل  �شاهر  زبيب  ران��ي��ا 
اأكادمييا  ع���ن  وال�������ش���ادر  اأ����ش���ق���ر، 
اإنرتنا�شونال، وكتاب قط �شقي جداً 
الطاهر  اإب��راه��ي��م  عبري  للموؤلفة 
عن  وال�شادر  ف��داوي  مايا  ور�شوم 
يف  والتوزيع  للن�شر  اليا�شمني  دار 
تاأليف  حياة  ورق��ة  وكتاب  الأردن، 
اأم���رية اإب��راه��ي��م امل��رزوق��ي ور�شوم 
وال�شادر  حممود،  �شليمان  اأحمد 
للن�شر  ال��ع��رب��ي  ال���ع���امل  دار  ع���ن 

والتوزيع يف الإمارات.
العام  كتاب  جائزة  على  ويتناف�س 
ك��ت��اب بيزارو  ك���ل م���ن  ل��ل��ي��اف��ع��ني 
نادية  للكاتبة  ال��ب��ح��ر  وق��را���ش��ن��ة 
ال�����ش��ه��ري، ال�������ش���ادر ع���ن ع���ن دار 
كادي ورمادي يف ال�شعودية، وكتاب 
رحالت عجيبة يف البالد الغريبة 
عن  وال�شادر  منر،  �شونيا  للكاتبة 
املجتمعي  للتعليم  تامر  موؤ�ش�شة 
قنا  يف  �شنة  وك��ت��اب  فل�شطني،  يف 
ال�شادر عن  غ��امن،  للكاتبة هديل 
يف  وال��ت��وزي��ع  للن�شر  البل�شم  دار 
ل��غ��ز ع��ني ال�شقر  م�����ش��ر، وك��ت��اب 
النجار  ع�����ارف  ت��غ��ري��د  ل��ل��ك��ات��ب��ة 

•• ال�سارقة-الفجر:

����ش���ارك���ت ح��م��ل��ة ال�������ش���ارق���ة اإم�����ارة 
�شديقة للطفل موؤخرا يف املوؤمتر 
الإق���ل���ي���م���ي لإع��������داد خ���ط���ة عمل 
لقواعد  ال���دول���ي���ة  امل���دون���ة  ح����ول 
والذي  الأم،  حليب  بدائل  ت�شويق 
امل�شرية  ال��ع��ا���ش��م��ة  ا���ش��ت�����ش��اف��ت��ه 
املوؤمتر  فعاليات  وج��رت  القاهرة. 
اأي�����ام بتنظيم  ث��الث��ة  م����دار  ع��ل��ى 
ال�شحة  ملنظمة  الإقليمي  املكتب 
املتو�شط،  ال��ب��ح��ر  ل�����ش��رق  ال��ع��امل��ي��ة 
الإقليمي  الو�شع  مراجعة  بهدف 
بتطبيق  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  ال����راه����ن 
ل��ت�����ش��وي��ق بدائل  ال����دويل  ال��ن��ظ��ام 

حليب الأم.
الدكتورة  الج���ت���م���اع  وح�������ش���رت 
اللجنة  م���دي���ر  ال�����غ�����زال،  ح�����ش��ة 
اإمارة  ال�شارقة  حلملة  التنفيذية 
�شديقة للطفل، بدعوة من �شبكة 
الطفال  لأغ��ذي��ة  الدولية  العمل 
يف العامل العربي، املمثل الإقليمي 

زيادة  يف  النجاح  اأردن���ا  ف���اإذا  الأم. 
يتلقون  ال���ذي���ن  ال���ر����ش���ع  اأع�������داد 
يتوجب  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة،  ال���ر����ش���اع���ة 
طريقة  تنظيم  يف  ننظر  اأن  علينا 

ت�شويق بدائل حليب الأم . 
ال���دع���وات  اأن  ب��ال��ذك��ر  واجل���دي���ر 
بدائل  ت�شويق  لتنظيم  ال��دول��ي��ة 
حليب الأم لي�شت بجديدة، اإذ يعود 
اع��ت��م��اد امل��دون��ة ال��دول��ي��ة لقواعد 
اإىل  الأم  ح��ل��ي��ب  ب���دائ���ل  ت�����ش��وي��ق 
العاملية  ال�شحة  منظمة  اجتماع 
عام  عقد  ال��ذي  والثالثني  الرابع 
عاما   33 وبعد  ولكن،   .1981
م����ن ه�����ذا الج����ت����م����اع، ون���ح���ن يف 
2014، مل تقم �شوى �شبع  العام 
اقليم  ال��دول يف  اإجمايل  دول من 
على  �شادقت  التي  املتو�شط  �شرق 
وعددها  بدايتها  يف  امل��دون��ة  ه��ذه 
تعك�س  ق��وان��ني  ب�شن  دول���ة،   22
ج��م��ي��ع ت��و���ش��ي��ات ه����ذه امل���دون���ة، 
جيد  عدد  دول  �شت  اأ�شدرت  فيما 
قواعد  مع  املتوافقة  الأح��ك��ام  من 

تقييم  اإىل  للو�شول  التجمع  هذا 
اإقليمي حول كيفية تطبيق قواعد 
العربية  الإم���ارات  املدونة يف  ه��ذه 
املتحدة، والرتكيز على التحديات 
ال�شعف  ون�����ق�����اط  ال���رئ���ي�������ش���ي���ة، 
والتو�شيات  املحتملة،  وال��ث��غ��رات 
ويتمثل  التحديات.  ه��ذه  ملواجهة 
ال���ه���دف ال���ث���اين، وه����و الأه������م، يف 
احلا�شرين  اخل����رباء  م��ع  ال��ع��م��ل 
اإع�������داد خطة  يف الج���ت���م���اع ع��ل��ى 
املدونة  ق��واع��د  لتطبيق  اإقليمية 
�شكل  اأي  يعد  حيث  الإم�����ارات.  يف 
التنظيمي  ال��ت��غ��ي��ري  اأ���ش��ك��ال  م���ن 
امل�����ش��ت��وى احل��ك��وم��ي عملية  ع��ل��ى 
ت�����ش��ت��غ��رق وق���ت���ا ب��ط��ب��ي��ع��ة احل����ال، 
ولكننا ملتزمون باأن ن�شهد تطبيق 
العربية  الإم���ارات  املدونة يف  ه��ذه 
امل�شتقبل،  هم  فاأطفالنا  املتحدة. 
وي�شتحقون اأف�شل بداية ميكن اأن 
مننحها حلياتهم، وهذا ما تقدمه 

لهم الر�شاعة الطبيعية . 
مار�س  �شهر  يف  احلملة  وانطلقت 

لأغذية  ال��دول��ي��ة  ال��ع��م��ل  ل�شبكة 
الطفال. 

وقالت الدكتورة الغزال يف حديث 
املوؤمتر:  يف  م�شاركتها  ح��ول  لها 
الر�شاعة  ف����وائ����د  ب������اأن  ����ش���ك  ل 
الر�شع،  ل�شحة  كبرية  الطبيعية 
ال�شارقة  حملة  تواظب  هنا  وم��ن 
خلق  على  للطفل  �شديقة  اإم���ارة 
الأمهات  ت�شجع  ال�شارقة  يف  بيئة 
الطبيعية  الر�شاعة  تقدمي  على 
فاإن  الإط���ار،  ه��ذا  لأطفالهن. ويف 
م��راق��ب��ة ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي ت��ت��م من 
بدائل  وت�شوير  ت�شويق  خاللها 
الأهمية.  ب��ال��غ  اأم����را  الأم  حليب 
التحديات  اأك���رب  اإح����دى  وت��ت��م��ث��ل 
ال��ت��ي ن��واج��ه��ه��ا، وخ��ا���ش��ة يف هذه 
ال���ه���ائ���ل من  ال���ك���م  امل���ن���ط���ق���ة، يف 
اخلاطئة  وامل���ف���اه���ي���م  امل���ع���ل���وم���ات 
الطبيعية  بالر�شاعة  حتيط  التي 
وب���دائ���ل احل��ل��ي��ب. وال����ذي يفاقم 
هذه احلالة هي الأ�شاليب املبتكرة 
ت�����ش��وي��ق ب��دائ��ل حليب  امل��ت��ب��ع��ة يف 

القوانني  خالل  من  �شواًء  املدونة 
واأ�شدرت  املختلفة،  امل��را���ش��ي��م  اأو 
�شئيل  ع����دد  اأخ������رى  دول  ���ش��ب��ع��ة 
هذه  م��ع  املن�شجمة  الأح���ك���ام  م��ن 

القواعد �شمن ت�شريعاتهم. 
تعليق  يف  الغزال  الدكتورة  وقالت 
لها باأن اإحدى التحديات الرئي�شية 
يف  تكمن  املنطقة  تواجهها  ال��ت��ي 
امل�شوؤولة  الرقابية  الهيئات  غياب 
املدونة،  ه��ذه  ق��واع��د  تطبيق  ع��ن 
ال��وع��ي ب��ني العاملني يف  واإن��ع��دام 
حولها،  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  ق��ط��اع 
الطويلة  ال��ف��رتات  اإىل  بالإ�شافة 
ا�شدار  ع��م��ل��ي��ة  ت�شتغرقها  ال��ت��ي 
اإ�شتحداث  املوافقات الالزمة على 
الأن���ظ���م���ة وال����ق����وان����ني، وان���ع���دام 
الهيئات  ال��الزم من قبل  التمويل 
واملخ�ش�س  ال�شلة،  ذات  ال�شحية 
للتدريب على تطبيق هذه املدونة 
ور�����ش����د ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا. واأ�����ش����اف����ت: 
لتحقيق  الجتماع  هذا  يف  �شاركنا 
فر�شة  اغتنام  هو  الأول  هدفني، 

•• ال�سارقة-الفجر:

امل��ن��ظ��م��ة ملوؤمتر  ال��ل��ج��ن��ة  اأع��ل��ن��ت 
– حماية  امل�شتقبل  ال�شتثمار يف 
منطقة  يف  ال��الج��ئ��ني  الأط���ف���ال 
اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق 
�شيدات  �شراكتها مع جمل�س  عن 
اأعمال ال�شارقة ومنتدى ال�شارقة 
لتنظيم ور�س   ، للتطوير تطوير 
اليافعني  م��ن��ت��دى  خ����الل  ع��م��ل 
بالتوازي مع موؤمتر  يعقد  الذي 
ال�شتثمار يف امل�شتقبل يومي 15 
قاعة  يف  اجل���اري،  اكتوبر   16  -
واملوؤمترات  للمنا�شبات  اجلواهر 

يف اإمارة ال�شارقة.
�شيتم  التي  املوا�شيع  اأب���رز  وم��ن 
طرحها خالل املنتدى، التعريف 
والبتكار  الإن���������ش����اين،  ب��ال��ع��م��ل 
الإج��ت��م��اع��ي ومتكني  امل���ج���ال  يف 
الفئات ال�شعيفة من اأجل حتقيق 
تعزيز  و�شبل  امل���ايل،  ال�شتقالل 
وكذلك  الإجتماعية،  ال�شراكات 
ال��ت��ع��ل��ي��م يف ح�����الت ال����ط����وارئ، 
وغريها من الور�س التي ت�شاهم 
ال�شباب  وت����وع����ي����ة  ت���ث���ق���ي���ف  يف 
وق�شايا  م�����ش��ائ��ل  يف  وال��ي��اف��ع��ني 
املعلومات  وت���ق���دمي  ال��الج��ئ��ني، 
اإطالقها  التي مت  امل��ب��ادرات  حول 

حلماية الأطفال واليافعني.
املنظمة اجلامعات  اللجنة  ودعت 
اإىل  الأك�������ادمي�������ي�������ة  وامل�����ع�����اه�����د 
واأهداف  موا�شيع  من  ال�شتفادة 

�شتعمل  ت��ط��وي��ر  اأن  اإىل  م�����ش��رياً 
وامل�شاريع  الأف��ك��ار  مناق�شة  على 
ال�شاأن  ه��ذا  يف  لل�شباب  التنموية 
بهدف  امل��ن��ت��دى،  فعاليات  خ��الل 
ال�����ش��ب��اب اخلالقة  اإل���ه���ام ع��ق��ول 
اأخ���ذ زم���ام املبادرة  وح��ث��ه��م ع��ل��ى 

ل�شنع التغيريات. 
اأنهم ي�شعون  واأ�شار البلو�شي اإىل 
على  املنتدى  خالل  الرتكيز  اإىل 
جانب البتكار وحتديدا البتكار 
وكيفية  الجتماعية،  الق�شايا  يف 
الق�شايا  خ���دم���ة  يف  ت���وظ���ي���ف���ه 

الن�شانية واملجتمع ب�شكل عام.
الذي  اليافعني  منتدى  وي��ه��دف 
م��ن امل��ت��وق��ع اأن ي�����ش��ارك ب��ه نحو 
اإىل  واأك�����ادمي�����ي  ط���ال���ب   600
ن�����ش��ر ال��وع��ي ب��ني ال�����ش��ب��اب حول 
منطقة  يف  ال���الج���ئ���ني  ق�����ش��اي��ا 
اأفريقيا،  ال�شرق الأو�شط و�شمال 
ع���دد من  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  وت�شليط 
امل��ب��ادرات املهمة يف جمال حماية 

الالجئني يف املنطقة
8 ور�����س  امل���ن���ت���دى   وي��ت�����ش��م��ن 
ع�����م�����ل ت����ق����دم����ه����ا امل����ف����و�����ش����ي����ة 
ل�شوؤون  املتحدة  ل��الأمم  ال�شامية 
مري�شي  وم��ن��ظ��م��ة  ال���الج���ئ���ني، 
ك���ورب�������س، وم��ن��ظ��م��ة اأ����ش���وك���ا اإىل 
ال�شارقة للتطوير  جانب منتدى 
اأعمال  �شيدات  وجمل�س  تطوير 
ال�شباب،  تثقيف  بهدف  ال�شارقة، 
واإ�شراكهم، ودفعهم نحو امل�شاهمة 

الإيجابية جتاه املجتمع.

مو�شحة اأن املجل�س �شي�شعى اإىل 
الور�س  خ���الل  ال�����ش��وء  ت�شليط 
ال�شرتاتيجيات  و�شع  اآلية  على 
للفئات  املايل  ال�شتقرار  ل�شمان 
وتبني  امل�����راأة،  ودع���م  ال�شعيفة، 
بهذا  اخلا�شة  وامل��ب��ادرات  الأفكار 
التي  ال�شبل  وا�شتك�شاف  ال�شاأن، 
الإجتماعية  ل���ل���م���ب���ادرات  ت��ت��ي��ح 
الالجئني  م�����ش��اع��دة  ال���ري���ادي���ة 

واجلهات امل�شت�شيفة.
املجل�س  اأن  ك����رم  ب���ن  واأ����ش���اف���ت 
ي��ط��م��ح م���ن خ���الل امل��ن��ت��دى اإىل 
اجلامعيني  ال���ط���ل���ب���ة  حت���ف���ي���ز 
الجتماعية  امل�شاريع  تبني  على 
الإن�شانية  الق�شايا  تخدم  التي 

املنتدى  خ���الل  املنظمة  ال��ور���س 
دعم  يف  ال�شباب  الطلبة  لإ�شراك 
ق�شايا الالجئني يف املنطقة ورفع 
احلالية  باملخاطر  لديهم  الوعي 
وما  اللجوء  لق�شية  وامل�شتقبلية 
يرتتب عليها من اأثار �شلبية على 
املجتمعات املت�شررة وامل�شت�شيفة 

واملنطقة ب�شكل عام.
ك����رم رئي�س  ب���ن  اأم������رية  واأك������دت 
�شيدات  جم��ل�����س  اإدارة  جم��ل�����س 
اأعمال ال�شارقة على اأهمية املنتدى 
يف  ال�شباب  دور  تفعيل  يف  ودوره 
هذه الق�شية التي تهدد م�شتقبل 
الأطفال يف منطقة  املاليني من 
اأفريقيا،  ال�شرق الأو�شط و�شمال 

ت���ن���وع ودف�����ع عجلة  وت�����ش��اه��م يف 
الق��ت�����ش��اد، وت��ن��ف��ي��ذه��ا يف اإم����ارة 

ال�شارقة ودولة الإمارات.
البلو�شي  ج��ا���ش��م  ق���ال  وب������دوره، 
منتدى  اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س 
ي�شعى  ل���ل���ت���ط���وي���ر:  ال���������ش����ارق����ة 
القائمون على موؤمتر ال�شتثمار 
يف امل�شتقبل اإىل تفعيل دور وفكر 
م�شتقبلهم  ح��م��اي��ة  يف  ال�����ش��ب��اب 
تداعيات  من  املنطقة  وم�شتقبل 
ق�����ش��ي��ة ال����الج����ئ����ني، و�����ش����رورة 
ا�شرتاتيجيات  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��م 
الوعي  ورف��ع  وتنفيذها،  احللول 
عليهم  تداعياتها  لتجنب  لديهم 
امل�شتقبل،  القادم يف  وعلى اجليل 

ف���اط���م���ة ����ش���رف ال����دي����ن ور����ش���وم 
م���اي���ا ف�������داوي، ال�������ش���ادر ع���ن دار 
Turning Point يف لبنان.  
النحو  على  اجلائزة  قيمة  وتتوزع 
لفئة  دره����م  األ����ف   300 ال���ت���ايل: 
توزيعها  يتم  الطفل  كتاب  جائزة 
والر�شام،  وامل���وؤل���ف  ال��ن��ا���ش��ر  ع��ل��ى 
واح����د  ل���ك���ل  األ������ف   100 ب����واق����ع 
جائزة  لفئة  األ��ف  و200  منهما، 
كتاب اليافعني، توزع منا�شفة بني 
األف لكل  والنا�شر، و100  املوؤلف 
اأف�شل  بجائزة  الفائز  الكتاب  من 

باأف�شل  ال��ف��ائ��ز  وال���ك���ت���اب  ن�������س، 
باأف�شل  ال��ف��ائ��ز  وال��ك��ت��اب  ر����ش���وم، 
األف   200 اإىل  اإ���ش��اف��ة  اإخ������راج. 
�شل�شلة  لتنظيم  خم�ش�شة  دره��م 
ال�شباب  ق���درات  لبناء  عمل  ور���س 
العربي يف الكتابة، والر�شم، بهدف 
اجلديد  اجل��ي��ل  ورع��اي��ة  اكت�شاف 
ال��ع��رب��ي��ة يف جمال  امل���واه���ب  م���ن 

كتب الأطفال.
لكتاب  ات�شالت  جائزة  وانطلقت 
عام  الأوىل  دورت����ه����ا  يف  ال��ط��ف��ل 
ال�شيخة  م��ن  مب���ب���ادرة   ،2009

القا�شمي،  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن���ت  ب������دور 
الفخري  وال���رئ���ي�������س  امل���وؤ����ش�������س 
لكتب  الإم���������ارات���������ي  ل���ل���م���ج���ل�������س 
ت��ع��زي��ز ثقافة  ب��ه��دف  ال��ي��اف��ع��ني، 
الكتاب  ح����ب  وغ����ر�����س  ال�����ق�����راءة، 
ال��ع��رب��ي يف ن��ف��و���س الأط���ف���ال من 
الإبداعية  النتاجات  خالل تكرمي 
والر�شامني،  امل���وؤل���ف���ني،  لأف�����ش��ل 
�شناعة  جم����ال  يف  وال���ن���ا����ش���ري���ن 
اإ�شدار  وت�شجيع  الأط���ف���ال،  كتب 
اأع��داد متزايدة من كتب الأطفال 

النوعية باللغة العربية.

توجيهات  ع���ل���ى  ب����ن����اًء   2012
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
القا�شمي،  حم��م��د  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان 
حاكم  الأع�����ل�����ى  امل���ج���ل�������س  ع�������ش���و 
ال�����ش��ارق��ة، وب���رع���اي���ة ك��رمي��ة من 
ال�������ش���م���و حاكم  ����ش���اح���ب  ق���ري���ن���ة 

جواهر  ال�شيخة  �شمو  ال�����ش��ارق��ة، 
رئي�س  ال���ق���ا����ش���م���ي،  حم���م���د  ب���ن���ت 
الأ�شرة،  ل�����ش��وؤون  الأع��ل��ى  املجل�س 
�شحية  ح���ي���اة  ت���اأ����ش���ي�������س  ب���ه���دف 
امل�شتقبلية، حيث  اأف�شل لالأجيال 
كافة  توفر  اأن  اإىل  تتطلع احلملة 

واملوؤ�ش�شات،  ال�����ش��ح��ي��ة،  امل���راف���ق 
العامة،  والأم���اك���ن  واحل�����ش��ان��ات، 
لالأطفال  بيئة �شحية  الإم��ارة  يف 
ال�شارقة  ت�شبح  بحيث  والأمهات، 
اإم�����ارة   2015 ع����ام  ن��ه��اي��ة  ق��ب��ل 

�شديقة للطفل بالكامل.

�شرطة دبي تعتزم ا�شتحداث نظام الكرتوين حلماية اأ�ش�ار 
مطارات الإمارة مزود بكامريات حرارية ورادارات

•• دبي -وام:

الرحومي  �شلطان  اأح��م��د  �شعيد  ط��ي��ار  العقيد  اأك���د 
املهريي مدير الإدارة العامة لأمن املطارات بالوكالة 
اإىل  ت�����ش��ع��ى دوم�����ا  دب����ي  ���ش��رط��ة  اأن  دب����ي  ���ش��رط��ة  يف 
التقنية  املجالت  خمتلف  يف  الأمنية  قدراتها  تعزيز 
وال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة ب��ه��دف احل��ف��اظ ع��ل��ى ال�����ش��ورة املثلى 
امل�شتويني  على  الأم��ن��ي  امل��ج��ال  يف  امل�شرف  وتاريخها 
بها  الأمنية  الأجهزة  والعاملي وتزويد خمتلف  املحلي 
اأعلى  توفري  ت�شمن  التي  وامل��ع��دات  الو�شائل  باأحدث 
معدلت الأمن والأم��ان جلميع املقيمني باإمارة دبي. 

اأمن  مدير  �شيلفا  دي  جو�س  لقائه  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
املخاطر والت�شهيالت باأمن جمموعة طريان الإمارات 
اإدارة  اإب��راه��ي��م مدير  يو�شف  امل��ق��دم  م��ن  ك��ل  بح�شور 
ال�شت�شارات الأمنية واملقدم اأحمد املهريي مدير اإدارة 
3 ملناق�شة العرو�س املقدمة من قبل ال�شركات  مبنى 
امل��ت��خ�����ش�����ش��ة ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ت��وف��ري ن��ظ��ام الكرتوين 
بكامريات حرارية  مزود  دبي  اأ�شوار مطارات  حلماية 
اختبار  �شيتم  حيث  ال�شياج  ط��ول  على  تتبع  ورادارات 
تلك الأنظمة عمليا والتعرف على اإمكانياتها احلالية 
امل�شتقبلية  امل�����ش��ت��ج��دات  ال��ت��ع��ام��ل م��ع  ع��ل��ى  وق��درت��ه��ا 

واعتماده ب�شكل ر�شمي. 
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جائزة ال�شيخ زايد للكتاب ت�شارك يف معر�ص فرانكف�رت للكتاب
•• فرانكفورت-وام:

معر�س  يف  م�شاركتها  ه��ام�����س  ع��ل��ى  للكتاب  زاي���د  ال�شيخ  ج��ائ��زة  نظمت 
زايد  ال�شيخ  اأثر جائزة  ام�س الول ندوة ثقافية حول  للكتاب  فرانكفورت 
هريمان  من  كل  مب�شاركة  والعاملية  املحلية  الكتاب  �شناعة  على  للكتاب 
يف  للكتاب  زاي��د  ال�شيخ  بجائزة  الفائزة  للن�شر  بريل  دار  ممثل  بريبووي 
فرع الن�شر عام 2012 وثريا الأ�شرم ع�شو املجل�س العلمي لبيت احلكمة 
التون�شي ال��ف��ائ��ز ب��ج��ائ��زة ال��ف��رع ذات���ه ال��ع��ام اجل���اري وي��ورج��ن ب��وز ع�شو 
فرانكفورت  معر�س  ومدير  للكتاب  زاي��د  ال�شيخ  جلائزة  العلمية  اللجنة 
الدويل للكتاب ب�شفته مديرا للحوار وح�شور وفد هيئة اأبوظبي لل�شياحة 
والثقافة وح�شد من زوار املعر�س واملهتمني بال�شاأن الثقايف والعاملني يف 
جمايل الطباعة والن�شر. ا�شتهل يورجن بوز احلوار باحلديث عن ازدياد 

املا�شية  الثمان  ال�شنوات  خ��الل  للكتاب  زاي��د  ال�شيخ  جائزة  يف  امل�شاركات 
وبخا�شة ا�شتقطابها لدور الن�شر والطباعة على امل�شتوى الإقليمي والعاملي 
م�شريا اىل اأثر جائزة ال�شيخ زايد للكتاب يف النهو�س ب�شناعة الكتاب املحلية 
والعاملية. واأ�شاف: ب�شفتي ع�شو اللجنة العلمية جلائزة ال�شيخ زايد للكتاب 
اأدركت عن قرب مدى تاأثري اجلائزة يف ن�شر الثقافة العربية على م�شتوى 
العامل وت�شجيع احلوار بني الثقافات ولعل ندوتنا احلالية متثل منوذجا 
لهذا التعاون . ومن جانبه اعترب هريمان بريبووي ممثل دار بريل للن�شر 
العامل فهو  الثقايف واحل�شاري بني دول  الرابط  الن�شر هو  اأن  الهولندية 
ما يحفز التوا�شل الأدبي والفكري بني احل�شارات وهو ما ت�شعى اإليه دار 
بريل للن�شر من خالل درا�شة الرتاث العربي ون�شر املخطوطات العربية 
املراجع  اأ�شهر  اإ�شدار  اىل  اإ�شافة  املختلفة  الأوربية  اللغات  اإىل  وترجمتها 
واملو�شوعات عن الأدب العربي والإ�شالم كاملو�شوعة الإ�شالمية والأطال�س 

الرتاثية ببالد العرب وامل�شلمني اىل جانب اأر�شيف �شخم من املخطوطات 
بحائزة  الفوز  اأحدثه  ما  ليو�شح  هريمان  انتقل  ثم  العربية.  والدرا�شات 
ال�شيخ زايد للكتاب من نقلة نوعية يف م�شرية بريل حيث ا�شتطاعت الدار 
دليل  واإن�����ش��اء  متلكها  التي  العربية  للمخطوطات  عاملي  فهر�س  تاأ�شي�س 
الزائر لأكرث من 400 من الدرا�شات ال�شالمية يف جامعة ليدن وتنظيم 
الباحث  تاأ�شي�س جائزة  اإ�شافة اىل  العربية  املن�شورات  ور�شة عمل لرقمنة 
العربية  الثقافة  لدرا�شة  منح  متويل  لنيل  الفر�شة  توفر  والتي  ال�شاب 
ما  املنح  وت���رتاوح  اجلامعات  ع��دد من  العليا يف  ال��درا���ش��ات  برنامج  �شمن 
اأ�شارت ثريا  5000 يورو �شنويا. ويف كلمتها خالل الندوة  بني -1500 
الأ�شرم اىل الثر الذي احدثه فوز بيت احلكمة بجائزة الن�شر هذا العام 
نوا�شل  التي  احلكمة  بيت  ملنجزات  كبريا  ت�شجيعا  اجلائزة  متثل  وقالت: 
دفع عجلتها قدما لإثراء امل�شهد الثقايف العربي باإبداعات معرفية واأدبية 

متنوعة. وعن خمططات بيت احلكمة للمرحلة املقبلة ما بعد الفوز عقبت 
للجائزة  املالية  القيمة  املوؤ�ش�شة قد و�شعت خططا ل�شتثمار  باأن  الأ�شرم 
بعدد من امل�شاريع واملبادرات ت�شمل اإن�شاء كر�شي بيت احلكمة ليكون منربا 
اىل  اإ�شافة  والفل�شفة  واحل�شارات  التاريخ  يف  واخل��رباء  للمهتمني  ح��وار 
والعلمي  الأدب���ي  حمتواها  بكافة  احلكمة  بيت  مكتبة  رقمنة  على  العمل 
وتوفري منفذ لفهر�س الإ�شدارات من خالل املوقع الإلكرتوين واإن�شاء ناد 
للباحثني ال�شباب يف العلوم الطبيعية والريا�شية. و اختتم يورجن احلوار 
للكتاب  زايد  ال�شيخ  اأ�شدقاء جائزة  با�شم  ناد دويل  تاأ�شي�س  بطرح مقرتح 
باإدارة عدد من النا�شرين والكتاب الذين فازوا باجلائزة يف دوراتها ال�شابقة 
. واأكد مدير معر�س فرانكفورت الدويل للكتاب ان فكرة هذا النادي تتيح 
خلق عالقات م�شتدامة بني الفائزين واجلائزة و�شت�شهم يف دعم وتطوير 

�شناعة الن�شر والرتجمة.

حاكم ال�شارقة يقيم ماأدبة ع�شاء على �شرف دور الن�شر امل�شاركة يف معر�ص فرانكف�رت للكتاب

اجلناح ي�ستقبل عددًا من كبار ال�سخ�سيات الدبلوما�سية والثقافية

معر�ص ال�شارقة الدويل للكتاب ينظم برناجمًا حافاًل باللقاءات يف معر�ص فرانكف�رت

•• فرانكفورت-وام: 

القا�شمي ع�شو  �شلطان بن حممد  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  اأقام �شاحب 
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ماأدبة ع�شاء مبدينة فرانكفورت الأملانية 
الدورة  يف  امل�شاركني  والعاملية  العربية  الن�شر  دور  باأ�شحاب  اح��ت��ف��اء 

احلالية ملعر�س فرانكفورت للكتاب.
 ح�شر املادبة ال�شيخة بدور بنت �شلطان القا�شمي رئي�شة هيئة ال�شتثمار 
والتطوير �شروق رئي�س وموؤ�ش�س جمموعة كلمات للن�شر و�شعادة جمعة 
مبارك اجلنيبي �شفري الدولة لدى جمهورية اأملانيا الإحتادية. وجرى 
خالل املاأدبة تبادل الأحاديث الودية بني املجتمعني من احل�شور حول 
واقع الن�شر يف العامل و�شبل دعمه وتطويره والرتقاء به لتحقيق عموم 

املا�شي  العام  ويف  له  دورة   32 م�شي  وبعد  املعر�س  حقق  لقد  �شموه  
انعقاده  اي��ام  وط���وال  فعالياته  ملختلف  زائ��ر  ح�شورمليون  بالتحديد 
دولر...لذلك  مليون   45 من  اكرث  فيه  املبيعات  ن�شبة  وبلغت  الع�شرة 
جند معر�س ال�شارقة الدويل للكتاب اليوم يرتبع �شمن قائمة اف�شل 
وملتقى  الثقايف  للتبادل  م�شاحة  واأ���ش��ب��ح  ال��ع��امل  ح��ول  معار�س  ارب���ع 
للمبدعني واملفكرين . وقدم �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة خالل حديثة 
ملعر�س   33 ال��دورة  يف  للم�شاركة  للح�شور  الدعوة  الع�شاء  ماأدبة  على 
املقبل.  املقرر انطالقها يف نوفمرب  ال��دويل للكتاب والتي من  ال�شارقة 
ومن بني ابرز ح�شور املاأدبة الربوفي�شور بول ام كوب ا�شتاذ التاريخ يف 
جامعة بن�شلفينيا واخلبري والباحث يف احلروب ال�شليبية من منظور 
ا�شالمي والإعالمي براف �شكوت مقدم الربامج الإذاعية والتلفزيونية 

الفائدة على الأقطار واملجتمعات كافة على خمتلف م�شتوياتها. كما مت 
مناق�شة �شبل تعزيز التعاون بني خمتلف معار�س الكتب الدولية ودور 
الن�شر العاملية وتبادل اخلربات فيما بينها. وتطرق �شاحب ال�شمو حاكم 
للكتاب  ال��دويل  ال�شارقة  معر�س  انطالق  بداية  عن  للحديث  ال�شارقة 
وما اعرتاه يف بداية انطالقه من �شعاب قائال  بداأ املعر�س متوا�شعا 
التي  املبيعات  ن�شبة  وامل�شاركني ومن حيث  كم احل�شور  جدا من حيث 
النا�شرين  لل�شراء �شخ�شيا من  ا�شطرين  املاأمول مما  اأدن��ى من  جاءت 
ال�شتمرار يف  باإيقافه وعدم  امل�شاركني ومما حدا مبن حويل ملطالبتي 
عقد دورات اخرى له... ولإمياين التام باأهمية الكتاب ووجود معر�س 
مل  حتديدا  ال�شارقة  ويف  املتحدة  العربية  الم���ارات  دول��ة  يف  به  خا�س 
واأ�شاف   . املعر�س  يف  العمل  ووا�شلت  اهتمام  اي  املطالبات  تلك  اع��ر 

ذات  واملوؤلف يف  وال�شحفي  وريا�شاتها  باخليول و�شاللتها  املتخ�ش�شة 
اإليه  و�شلت  مبا  اإعجابهما  بالغ  عن  جانبهما  من  عربا  واللذان  ال�شاأن 
م�شاعيها  خ��الل  م��ن  حققته  ومل��ا  بالثقافة  اهتمام  م��ن  ال�شارقة  اإم���ارة 
املحليني  �شكانها  ل��دى  والتثقف  الثقافة  مفهوم  تر�شيخ  يف  احلثيثة 
ح�شر  كما  والعربية.  ال�شالمية  بالثقافة  الخ��ر  تعريف  يف  وجهودها 
الثقافة  دائرة  العوي�س رئي�س  �شعادة عبد اهلل بن حممد  الع�شاء  ماأدبة 
حاكم  ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار  احلميد  عبد  عمرو  والدكتور  والإع��الم 
ال��ع��ام��ري مدير  رك��ا���س  ب��ن  واأح��م��د  ال��ع��ايل  التعليم  ل�����ش��وؤون  ال�شارقة 
معر�س ال�شارقة الدويل للكتاب والدكتور جورج اوملز موؤ�ش�س ورئي�س دار 
اأوملز للن�شر وعدد من مدراء معار�س الكتب الدولية وممثلي املوؤ�ش�شات 

الثقافية واأ�شحاب دور الن�شر العربية والأجنبية.

•• ال�سارقة-الفجر:

زار �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
�شلطان بن حممد القا�شمي، ع�شو 
ال�شارقة،  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س 
ج��ن��اح م��ع��ر���س ال�����ش��ارق��ة ال���دويل 
فرانكفورت  م��ع��ر���س  يف  ل��ل��ك��ت��اب 
تختتم  ال������ذي  ل���ل���ك���ت���اب  ال�������دويل 
فعالياته يوم غدا الأحد، وي�شارك 
من  نا�شر   7200 م��ن  اأك���رث  فيه 
خمتلف  م����ن  دول������ة   100 ن���ح���و 

اأنحاء العامل.
ال�شارقة،  م��ع��ر���س  ج��ن��اح  زار  ك��م��ا 
عدد من ال�شخ�شيات الدبلوما�شية 
والثقافية، الأملانية والعربية، ومن 
اأب���رزه���م ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور حممد 
�شفري  ح�����ج�����ازي،  ع���ب���داحل���م���ي���د 
جمهورية م�شر العربية يف اأملانيا، 
باعمر،  ���ش��ل��ي��م��ان  خ��ال��د  و����ش���ع���ادة 

�شفري �شلطنة ُعمان يف اأملانيا.
معر�س  يف  امل�شارك  الوفد  وتراأ�س 
�شعادة  للكتاب  الدويل  فرانكفورت 
ع��ب��داهلل حم��م��د ال��ع��وي�����س، رئي�س 
دائرة الثقافة والإعالم بال�شارقة، 
و�شعادة اأحمد بن ركا�س العامري، 
ال�����ش��ارق��ة الدويل  م��دي��ر م��ع��ر���س 
للكتاب، وهند عبداهلل لينيد، رئي�س 
�شامل،  و�شامل عمر  املعار�س،  ق�شم 
واملبيعات،  الت�شويق  ق�شم  رئي�س 
املبيعات  تنفيذي  ال�شو�شي،  وزاه��ر 
تنفيذي  كومار،  وموهان  العربية، 
وفي�شل  اخل����ارج����ي����ة،  ال���������ش����وؤون 

النابودة، اإدراي املبيعات الدولية.
الدويل  ال�����ش��ارق��ة  معر�س  وع��ق��د   
الجتماعات  م��ن  �شل�شلة  للكتاب 
مع عدد من كبار النا�شرين واأمناء 
موؤ�ش�شات  وم�������ش���وؤويل  امل��ك��ت��ب��ات 
جانب  اإىل  م����رم����وق����ة،  ث���ق���اف���ي���ة 
ممثلني عن وكالء ترجمة رائدة يف 

اأي�شاً  امل��ع��ر���س  وف����د  ال��ت��ق��ى  ك��م��ا 
م��ع كلود دوب���ري وب��ري��ل بيكر من 
ج��م��ع��ي��ة جت��م��ع ال���ك���ت���اب الأمل�����اين 
ال���ت���ي ت�����ش��م حت���ت م��ظ��ل��ت��ه��ا اأك���رب 
يف  والعاملني  النا�شرين  من  ع��دد 
واجتمع  ب��اأمل��ان��ي��ا،  ال��ك��ت��اب  �شناعة 
ال��وف��د م��ع ج��ون ه��د���ش��ون، رئي�س 
 English Heritage دار 
الربيطانية،   Publishing
وك�����ي�����ف�����ني ب�������ري�������ريم�������ان، ن����ائ����ب 
 Publishers جم��ل��ة  رئ��ي�����س 
Weekly ، و�شوزي نيكلني من 
للرتجمة،  امل��ح��دودة  مار�س  وكالة 
�شركة  ع���ن  مم��ث��ل��ني  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
 Combined Book
Exhibit الأمريكية املتخ�ش�شة 
وامل��ع��ار���س حول  الكتب  ت��روي��ج  يف 
ال�شارقة  معر�س  وي�شعى  ال��ع��امل. 
الدويل للكتاب اإىل تعزيز توا�شله 
مع اأمناء املكتبات وكبار النا�شرين 
لدعوتهم  مت��ه��ي��داً  ال���ع���امل  ح����ول 
حل�شور اأول موؤمتر م�شرتك حول 
املكتبات يف ال�شرق الأو�شط وينظمه 
جمعية  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  امل���ع���ر����س 
ال�شارقة  يف  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��ك��ت��ب��ات 
 11-13 م�����ن  ال�����ف�����رتة  خ�������الل 
�شيخ�ش�س  املقبل، والذي  نوفمرب 
ملناق�شة عدد من الق�شايا املرتبطة 
ب��ع��امل امل��ك��ت��ب��ات مب�����ش��ارك��ة خرباء 
اأنحاء  واأج��ان��ب من خمتلف  ع��رب 
العامل. ويهدف املعر�س من خالل 
اإق��ام��ة ه��ذا امل��وؤمت��ر امل�����ش��رتك اإىل 
دع��م اجل��ه��ود اجل��ب��ارة ال��ت��ي يقوم 
املنطقة،  يف  امل��ك��ت��ب��ات  اأم���ن���اء  ب��ه��ا 
واإع���ط���ائ���ه���م ال��ف��ر���ش��ة م���ن اأج���ل 
وتطوير  عالقاتهم  �شبكة  تو�شيع 
املكتبية،  وخ���ربات���ه���م  م��ه��ارات��ه��م 
قطاع  يف  النمو  حتفيز  جانب  اإىل 

املكتبات باملنطقة.

العامل، بحثوا خاللها �شبل تعزيز 
التعاون بني املعر�س وهذه اجلهات 
النا�شرين  خ��ربات  تطوير  بهدف 
يف دولة الإم��ارات والعامل العربي، 
م�شاهمة  كيفية  اللقاءات  وناق�شت 
ال�شارقة  معر�س  منحة  �شندوق 
الدويل للكتاب للرتجمة واحلقوق 
باأحدث  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  يف رف���د 
عدد  واإىل  من  املرتجمة  الأع��م��ال 
املعر�س  ب��ح��ث  ك��م��ا  ال���ل���غ���ات،  م���ن 
الن�شاطات  يف  م�����ش��ارك��ت��ه  اآل����ي����ات 
الن�شر  ب�شناعتي  املرتبطة  املهنية 
من  عدد  تنظمها  التي  والرتجمة 
ال����دول واجل��ه��ات ال���رائ���دة يف هذا 

املجال على م�شتوى العامل. 
وقال عبداهلل بن حممد العوي�س، 
رئي�س دائرة الثقافة والإعالم: اإن 
والإع���الم  الثقافة  دائ���رة  م��واك��ب��ة 
الدويل  ال�����ش��ارق��ة  معر�س  واإدارة 
ل���ل���ك���ت���اب مل���ع���ر����س ف���ران���ك���ف���ورت 
تاأتي  ع��ق��ود  م��ن��ذ  للكتاب  ال����دويل 
ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذاً 

ن�شر  دور  اط�������الع  اإىل  اإ�����ش����اف����ة 
املعر�س  ع���ل���ى  ون���وع���ي���ة  ج����دي����دة 
والفوائد  ب���ه  امل�����ش��ارك��ة  و����ش���روط 
امل�شاركة،  ال������دور  حت��ق��ق��ه��ا  ال���ت���ي 
الفكرية  والأن�شطة  املعر�س  ك��ون 
املهنية  وال����ور�����س  ل���ه  امل�����ش��اح��ب��ة 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  التدريبية  وال����دورات 
للكتب  التي متنح  املمّيزة  اجلوائز 
والرتجمة،  وللطباعة،  الإبداعية، 
مهرجاناً  مب��ج��م��وع��ه��ا  وت�����ش��ك��ل 
�شعيد  ع��ل��ى  لي�س  للكتاب  مم��ّي��زاً 
اإمن����ا ع��ل��ى �شعيد  اق��ل��ي��م��ي ف��ق��ط 

عربي وعاملي .
اأحمد بن ركا�س  من ناحيته، قال 
ال�شارقة  معر�س  مدير  العامري، 
ي��ع��ت��رب معر�س  ل��ل��ك��ت��اب:  ال����دويل 
ف��ران��ك��ف��ورت ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب من 
الكتب  م���ع���ار����س  واأع���������رق  اأك������رب 
لنا  ن����اف����ذة  وي�������ش���ك���ل  ال�����ع�����امل،  يف 
النا�شرين  ك��ب��ار  م���ن  ن��خ��ب��ة  ع��ل��ى 
خمتلف  يف  املجال  بهذا  واملهتمني 
النا�شرين  خا�س  وب�شكل  القارات، 

واملرتجمني واملوؤلفني والر�شامني 
املعار�س  وم��ن��ظ��م��ي  وامل���خ���رج���ني 
واأمناء املكتبات، وا�شتك�شاف اأحدث 
يف  امل�شتخدمة  العاملية  التقنيات 
تنظيم معار�س الكتب، اإ�شافة اإىل 
م�شتجدات  اأح���دث  على  الإط����الع 
امللكية  حقوق  وت�شريعات  ق��وان��ني 
ال��ف��ك��ري��ة، و���ش��ب��ل ت�����ش��ه��ي��ل حركة 
الن�شر عرب احلدود، وهو ما ي�شهم 
الدويل  ال�شارقة  معر�س  منح  يف 
للكتاب فر�شة املحافظة على دوره 
القيادي، عربياً واإقليمياً يف توجيه 
���ش��ن��اع��ة امل��ع��ار���س وال���رتوي���ج لها 
باملنطقة.  ونظم معر�س ال�شارقة 
م�شاركته  خ���الل  للكتاب  ال����دويل 
النا�شر  ل��ق��اء م��ع  ف��ران��ك��ف��ورت،  يف 
روب������رت روزي����ن����وال����د، رئ��ي�����س دار 
 Poisoned Pen Press
ليو،  األي�شا  مع  ولقاء  الأمريكية، 
 Singing Grass مدير �شركة
 ،Communications
ب����ح����ث خ�����الل�����ه وف��������د امل����ع����ر�����س 

ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي، 
املعر�س  ك����ون  ال�������ش���ارق���ة،  ح���اك���م 
الن�شر  لعامل  مميزة  عاملية  من�شة 
خالقة  �شناعة  اإىل  حت���ول  ال���ذي 
وم�����ت�����ط�����ورة ي���ت���ج���ّل���ى ذل�������ك من 
النا�شرين  اآلف  م�����ش��ارك��ة  خ���الل 
والإعالميني واملوزعني من اأنحاء 
العامل قاطبة، كما اأن حجم الفائدة 
امل����ادي����ة وامل���ع���ن���وي���ة والإع���الم���ي���ة 
خالل  من  ال�شارقة  حققتها  التي 
بتطور  متثلت  باملعر�س  امل�شاركة 
ك���م���ي ون����وع����ي ل��ل��م��ع��ر���س ال����ذي 
اأ�شبح يت�شدر مراكز متقدمة على 

خريطة املعار�س العاملية للكتاب .
جناح  ي�شكل  ال��ع��وي�����س:  واأ����ش���اف   
ال�شارقة الذي ي�شم موؤ�ش�شات عدة 
فاعاًل  منتدًى  الكتاب  بن�شر  تعنى 
ي��ت��م خ��الل��ه ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات مع 
دور الن�شر العربية والأجنبية التي 
اليجابية  امل�شاركة  على  حتر�س 
ال�شارقة الدويل للكتاب،  مبعر�س 

العاملني يف قلب القارة الأوروبية، 
حيث تتواجد جمموعة كبرية من 
بالعامل،  الن�شر  دور  واأ�شهر  اأق���دم 
ال�شمو  �شاحب  بتوجيهات  وعماًل 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي، 
خالل  من  نتطلع  ال�شارقة،  حاكم 
توا�شلنا  تعزيز  اإىل  امل�شاركة  هذه 
وال�شتفادة  النا�شرين،  ه��وؤلء  مع 
من خرباتهم يف تطوير الربنامج 
ال�شارقة  ملعر�س  امل�شاحب  املهني 
الدويل للكتاب، وكذلك يف موؤمتر 
املكتبات الذي ننظمه بالتعاون مع 
للمرة  الأمريكية  املكتبات  جمعية 
�شهر  خ����الل  امل��ن��ط��ق��ة  يف  الأوىل 

نوفمرب املقبل .
اأهمية  ع���ل���ى  ال����ع����ام����ري  واأك���������د 
للمعر�س  اخل��ارج��ي��ة  امل�����ش��ارك��ات 
�شناعة  توجهات  على  التعرف  يف 
الآراء  وت�����ب�����ادل  ع����امل����ي����اً،  ال���ن�������ش���ر 
العاملني  وامل��ع��ارف واخل���ربات مع 
النا�شرين  م���ن  امل����ج����ال،  ه����ذا  يف 

النا�شرين  م����ع  ال����ت����ع����اون  ����ش���ب���ل 
اجتماع  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال�����ش��ي��ن��ي��ني، 
م�����ع ك��������الرا �����ش����ت����رين وت����وم����ا�����س 
الن�شر  دار  م��وؤ���ش�����ش��ا  غ���ران���ادو����س، 
 Fondo de املك�شيكية العريقة
 ،Cultura Economica
ولقاء   ،1934 ع��ام  تاأ�ش�شت  التي 
مع كو-يو هو، نائب رئي�س املبيعات 
 Diamond والت�شويق يف �شركة
وفد  وع��ق��د  ل��ل��ت��وزي��ع.   Books
للكتاب  ال���دويل  ال�شارقة  معر�س 
النا�شرين  ج���م���ع���ي���ة  م�����ع  ل�����ق�����اًء 
الإم���ارات���ي���ني، ح�����ش��ره حم��م��د بن 
رئي�س  ن���ائ���ب  امل���ط���رو����ش���ي،  دخ����ني 
الإماراتيني،  ال��ن��ا���ش��ري��ن  جمعية 
وال������دك������ت������ور ع����ل����ي ع����ب����دال����ق����ادر 
احلمادي، اأمني �شندوق اجلمعية، 
وعلي ال�شعايل، ع�شو جمل�س اإدارة 
اجلمعية، لبحث م�شاركة اجلمعية 
يف ف��ع��ال��ي��ات ال������دورة امل��ق��ب��ل��ة من 
تعزيز  وكيفية  ال�شارقة،  معر�س 

التعاون بني اجلمعية واملعر�س. 

وفد من جمعية الإمارات حلق�ق الإن�شان يزور دار امل�شنني بعجمان 
•• دبي-وام:

ق���ام وف���د م���ن ج��م��ع��ي��ة الإم������ارات 
حل���ق���وق الإن�������ش���ان ب����زي����ارة ل���دار 
يف  عجمان  ب��اإم��ارة  امل�شنني  رعاية 
اإط�����ار اخل��ط��ط وامل����ب����ادرات التي 
مع  ال��ت��وا���ش��ل  ل��ت��ع��زي��ز  تنتهجها 
باجلانبني  امل��ع��ن��ي��ة  امل���وؤ����ش�������ش���ات 
مبنا�شبة  والجتماعي  الإن�����ش��اين 
ال���ي���وم ال���ع���امل���ي ل��ل��م�����ش��ن��ني ال���ذي 
ي�شادف الأول من اأكتوبر وتعميق 
تثمينا  ال�شن  كبار  م�ع  التوا�شل 
خال�س  وتقدمي  النبيل  لعطائهم 
الفئة  ل���ه���ذه  وال��ت��ق��دي��ر  ال�����ش��ك��ر 

الإن�شانية واحلقوقية التي ت�شعى 
اإىل ن�شر ثقافة حقوق الإن�شان يف 

املجتمع.
ال�����ش��ام�����ش��ي ع���ن عميق  اأع���رب���ت  و 
الإم����ارات  جمعية  لإدارة  �شكرها 
حل���ق���وق الإن�������ش���ان ل��ت��ن��ظ��ي��م هذه 
ال��ط��ي��ب��ة التي  ال����زي����ارة وال��ل��ف��ت��ة 
ر����ش���م���ت ال���ب�������ش���م���ة ع���ل���ى وج�����وه 
نبذة  وا�شتعر�شت  ال�����ش��ن..  ك��ب��ار 
خم���ت�������ش���رة ع����ن ال��������دار وروؤي����ت����ه 
اأن  اإىل  م�������ش���رية   .. واأه������داف������ه 
امل�شن  ي����وم  يف  ال������دار  اح���ت���ف���الت 
�شمن  ت��اأت��ي  ال�شنة  ل��ه��ذه  العاملي 
م���ب���ادرة ���ش��ي��خ��وخ��ة ن�����ش��ط��ة حتت 

احلب  عن  تعبريا  لهم  التذكارية 
على  وت�شجيعا  والأم��ه��ات  ل��الب��اء 

بر الوالدين والعمل التطوعي.
الفنانني  م�����ن  ع������دد  ق������دم  ك���م���ا 
جمعية  اأع���������ش����اء  امل�������ش���رح���ي���ني 
الإمارات حلقوق الإن�شان عبداهلل 
اأن�س  و  اجلفايل وعبداهلل بوعابد 
ترفيهيا  م�شرحيا  عر�شا  خمي�س 
ب���ع���ن���وان ك��م��ا ت���دي���ن ت�����دان يحث 
الأباء  معاملة  ح�شن  على  الأبناء 
ديننا  به  اأمرنا  ملا  والأم��ه��ات وفقا 
الإ�شالمي احلنيف وذلك يف اإطار 
الب�شمة  ر���ش��م  ترفيهي  ك��وم��ي��دي 

على وجوه احلا�شرين.

التي متثل اإحدى �شرائح املجتمع 
امل��ه��م��ة ال��ت��ي مت��ت��د ج���ذوره���ا اإىل 

عراقة املا�شي الأ�شيل.
برئا�شة  ال��وف��د  ا�شتقبال  يف  ك���ان 
ع�شو  ال�������ش���ام�������ش���ي  ع���ل���ي  ع���ب���ي���د 
وع�شوية  اجلمعية  اإدارة  جمل�س 
اللجنة  رئ��ي�����س  احل���م���راين  م��ن��ى 
الإعالمية و بدر املرزوقي وخلف 
الكعبي اأع�شاء اجلمعية وعدد من 
موظفيها .. حمدة ال�شام�شي مدير 
باإمارة عجمان  امل�شنني  رعاية  دار 
ب���دور اجلمعية يف  اأ���ش��ادت  وال��ت��ي 
ح��م��اي��ة ح��ق��وق وح��ري��ات الأف����راد 
ومبادراتها  واملقيمني  امل��واط��ن��ني 

الجتماعية  ال�شوؤون  وزارة  رعاية 
متخذة منها �شعار م�شن ومتطوع 
العمل  ع���ل���ى  امل�������ش���ن  ل��ت�����ش��ج��ي��ع 
طاقاته  وا����ش���ت���غ���الل  ال��ت��ط��وع��ي 
الإي��ج��اب��ي��ة ل��ال���ش��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا يف 
رافق   . وال��وط��ن  املجتمع  خ��دم��ة 
وف���د اجل��م��ع��ي��ة وف���د م��ن جمل�س 
عجمان  ب��اإم��ارة  واملعلمني  الأب����اء 
مدر�شة  من  الطالبات  من  وع��دد 
اجلرف  مدر�شة  و  النطاقني  ذات 
الثانوية ومدر�شة مزيرع الثانوية 
الطالبات  نظمت  وقد  للطالبات. 
وترفيهية  ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة  ف�����ق�����رات 
للم�شنني وقدمن الهدايا والورود 

ت���وج���ه وفد  ال����زي����ارة  ن��ه��اي��ة  ويف 
اإل�ى  والإمتن�ان  بال�شكر  اجلمعية 

رعاية  دار  على  القائمي�ن  جمي�ع 
خلدماتهم  ع��ج��م��ان  يف  امل�����ش��ن��ني 

ي��ق��وم��ون به�ا  ال���ت���ي  الإن�����ش��ان��ي�����ة 
لرعاي�ة امل�شني�ن.
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اأخبـار الإمـارات
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�شرطة اأب�ظبي تنقل 3 م�شابني ومري�شني ج�ًا مل�شت�شفيات خليفة واملفرق وت�ام
•• اأبوظبي-الفجر:

ب�����اإدارة ج��ن��اح اجل���و ب�شرطة  نقلت ط��ائ��رة الإ���ش��ع��اف اجل���وي 
منف�شلة،  مهمات  خم�س  يف  املا�شي  الأ�شبوع  خ��الل  اأبوظبي، 
اإىل م�شت�شفيات  3 م�شابني ومري�شني من جن�شيات خمتلفة 

ال�شيخ خليفة واملفرق وتوام ل�شتكمال عالجهم.
ومتثلت املهمة الأوىل يف تلقي بالغ من غرفة العمليات املركزية 
يفيد بوجود �شخ�س اإماراتي اجلن�شية يف م�شت�شفى مدينة زايد 
باملنطقة الغربية، ت�شتدعي حالته ال�شحية نقله اإىل م�شت�شفى 

اجلوي  الإ���ش��ع��اف  ط��ائ��رة  فتحركت  باأبوظبي،  خليفة  ال�شيخ 
على الفور لتنقل امل�شاب البالغ من العمر 64 عاماً؛ وتوفري 

الرعاية الطبية الالزمة له اأثناء نقله بالطائرة.
عيادة  اإىل  الإ�شعاف اجلوي  الثانية حتركت طائرة  املهمة  ويف 
اإثر تعر�شها  اإماراتية اجلن�شية م�شابة  اإمراة  لنقل  �شويحان، 
العناية  ت��وف��ري  ومت  وال��ث��ان��ي��ة،  الأوىل  ال���درج���ة  م��ن  حل���روق 
ثم  وم��ن  ال��ط��ائ��رة،  الطبي يف  الطاقم  قبل  م��ن  لها  ال��الزم��ة 
طائرة  نقلت  ك��م��ا  اأب��وظ��ب��ي،  يف  امل��ف��رق  م�شت�شفى  اإىل  نقلها 
الإ�شعاف يف املهمة الثالثة طفاًل ر�شيعاً من م�شت�شفى جزيرة 

الرعاية  ت��وف��ري  مت  ح��ي��ث  ال��ع��ني،  يف  ت���وام  م�شت�شفى  اىل  دمل���ا 
الطبية ال��الزم��ة ل��ه.  كما نقلت ط��ائ��رة الإ���ش��ع��اف اجل��وي يف 
اإثر  عاماً   32 العمر  من  يبلغ  بنغالياً؛  م�شاباً  الرابعة  املهمة 
الغربية  املنطقه  �شري على طريق حميم يف  ح��ادث  اإ�شابته يف 
الإ�شعافات  اإجراء  بعد  العالج  املفرق ل�شتكمال  اإىل م�شت�شفى 
الأولية ال�شرورية، يف ما قدم طاقم الإ�شعاف اجلوي يف املهمة 
اخلام�شة الرعاية الطبية ل�شخ�س م�شاب اإثر تعر�شه حلادث 
�شري على طريق ال�شاحنات يف العني؛ ونقله اإىل م�شت�شفى توام 

ل�شتكمال العالج.

حتت �شعار ال�شالمة واجل�دة يف ممار�شة ال�شيدلة

م�شت�شفى الن�ر تنظم امل�ؤمتر الدويل لل�شيدلة يف دورته الثالثة
•• تغطية -رم�سان عطا:

نهيان  ال�شيخ  معايل  رع��اي��ة  حت��ت 
الثقافة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م��ب��ارك 
وال�����ش��ب��اب وت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع عقد 
اب��وظ��ب��ي موؤمتر  ام�����س يف  ���ش��ب��اح 
لل�شيدلة  ال��ث��ال��ث  ال����دويل  ال��ن��ور 
امل�شوؤولني  م����ن  ع�����دد  ب���ح�������ش���ور 
ال�شيدلة  جم���ال  يف  وامل��خ��ت�����ش��ني 
ابوظبي  ����ش���رك���ة  ع����ن  ومم���ث���ل���ني 
للخدمات ال�شحية �شحة ومدينة 
من  وع���دد  الطبية  خليفة  ال�شيخ 
وامل�شت�شفيات  ال�شحية  القطاعات 
ينظمه  وال������ذي   ، ال����دول����ة  داخ�����ل 
حتت  النور  م�شت�شفيات  جمموعة 
والتميز  واجل���ودة  ال�شالمة  �شعار 

يف ممار�شة ال�شيدلة. 

الإفراط الدوائي
نائب  ال��ع��وم  قا�شم  الدكتور  ورف��ع 
جمموعة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
املوؤمتر  رئي�س  ال��ن��ور  م�شت�شفيات 
معايل  اىل  وال����ع����رف����ان  ال�������ش���ك���ر 
نهيان  ال  م���ب���ارك  ن��ه��ي��ان  ال�����ش��ي��خ 
انطالقا  ل��ل��م��وؤمت��ر  رع��اي��ت��ه  ع��ل��ى 
من اهتمام معاليه بربامج التعليم 
والفئات  الكوادر  وت�شجيع  امل�شتمر 
امل�������ش���ت���ه���دف���ة ع���ل���ى امل���������ش����ارك����ة يف 
واملحا�شرات  وال��ن��دوات  امل��وؤمت��رات 
ل��ال���ش��ت��ف��ادة م��ن جت���ارب وخربات 

الخرين . 
ال��ع��وم على اهمية  ال��دك��ت��ور  واك���د 
املو�شوعات التي تناق�شها احل�شور 
يف امل��وؤمت��ر وال��ت��ي رك���زت حتديات 
مم��ار���ش��ة ال�����ش��ي��دل��ة يف الم�����ارات 
وت�����اأث�����ري الف���������راط ال�����دوائ�����ي يف 
القت�شاد  ع��ل��ى  ال��ع��ام��ة  امل��م��ار���ش��ة 
وت����ط����ور مم���ار����ش���ة ال�����ش��ي��دل��ة يف 
ال����دول����ة وامل��ت��ط��ل��ب��ات ال���ه���ام���ة يف 
ال�شيدلين  ال�������ش���ح���ي  ال���ن���ظ���ام 
امل���ث���ايل ل��ت��ح��ق��ي��ق ا���ش��ت��خ��دام امن 
لالأدوية ون�شائح يف امناط احلياة 
و و�شع معايري  دون و�شفة طبية 
املعقمة يف ال�شيدلة  امل�شتح�شرات 
واملخاطر والثار اجلانبية لالدوية 

النف�شية واللقاحات يف الدولة.
م�شت�شفيات  جم��م��وع��ة  ان  ق���ال  و 
املمار�شات  اف�����ش��ل  ت��ط��ب��ق  ال���ن���ور 
ال�شيدلنية يف من�شاتها �شواء على 
الكرتونيا  الو�شفات  كتابة  �شعيد 
وجود  ع��دم  من  والتاأكد  و�شرفها 
تفاعالت بني الدوية التي ت�شرف 
برامج  خ��الل  م��ن  املري�س  لنف�س 
ال���ك���رتون���ي���ة م���ت���ط���ورة مت����رر من 
خاللها الو�شفات قبل �شرفها من 

خالل �شيدليات املجموعة. 
املجموعة  تخ�شي�س  ان  واو���ش��ح 
نابع  ال�شيدلة  عن  �شنوي  موؤمتر 
من حر�شها على الهتمام بالقطاع 
اهمية  يقل  ال���ذي ل  ال�����ش��ي��دلين 
الخرى  ال�شحية  القطاعات  عن 
والت�شجيع  ال��ت��ع��اون  اىل  م�����ش��ريا 
امل�شتمر من هيئة ال�شحة ما ا�شهم 
انظمة وبرامج متطورة  ادخ��ال  يف 
ال�شيدلين منها  العمل  يف جمال 
التداخالت  ع���ن  ال��ك�����ش��ف  ب���رام���ج 
يف  ا�شهم  ما  الدوائية  والتفاعالت 
احل���د م��ن الخ���ط���اء ال��دوائ��ي��ة يف 
هذا املجال ، وغريها من الربامج 

اللكرتونية. 
الرئي�س  لف��ت��ري  رون���ال���د  ورح����ب 
م�شت�شفيات  ملجموعة  التنفيذي 
ال���ن���ور يف ك��ل��م��ت��ه الف��ت��ت��اح��ي��ة يف 
واملحا�شرين  ب��احل�����ش��ور  امل���وؤمت���ر 
واملن�شاآت  القطاعات  خمتلف  م��ن 

وج��ود تفاعالت بني الدوي��ة التي 
ت��ع��ط��ى ل��ل��م��ر���ش��ى ان���ط���الق���ا من 
املر�شى  ���ش��الم��ة  ع��ل��ى  احل���ر����س 
والنوعية  ب����اجل����ودة  واله���ت���م���ام 
ال�شيدلين..  ال��ع��م��ل  جم����ال  يف 
ان ���ش��ح��ة حت��ر���س على  واو����ش���ح 
وتويل  الدوائية  ال�شناف  اختيار 
ون��وع��ي��ة ال�شناف  اه��م��ي��ة جل���ودة 
ان  اىل  م�شريا  توفريها  يتم  التي 
بع�س ال�شناف رخي�شة ال�شعر قد 
حمذرا  امل��رج��وة  النتائج  حتقق  ل 

من الدوية املغ�شو�شة واملهربة . 
القطاعات  اه���ت���م���ام  ع���ل���ى  واك������د 
ال�شحية باأ�شناف الدوية امل�شنعة 
باملنتج  اله��ت��م��ام  اط���ار  يف  حمليا 
امل��ح��ل��ي واع���ط���ائ���ه الول����ي����ة طاملا 
املطلوبة  امل��وا���ش��ف��ات  فيه  ت��وف��رت 
م�����ش��ريا اىل اه��م��ي��ة ال��رتك��ي��ز على 
ال�شناعات  يف  املتخ�ش�شة  الكوادر 
تنامي  الدولة يف ظل  الدوائية يف 
وامل�شتح�شرات  الدوائية  ال�شناعة 
الطبية يف الدولة ما يتطلب وجود 
لكتمال  م��ت��ط��ور  اب���ح���اث  م���رك���ز 
م��ن��ظ��وم��ة ال�������ش���ن���اع���ة ال���دوائ���ي���ة 

وامل�شتح�شرات الطبية . 
الربع�شي  ملياء  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
م�����دي�����رة  و  امل��������وؤمت��������ر  م�������دي�������رة 
جم����م����وع����ة  يف  ال�����������ش�����ي�����دل�����ي�����ات 
م�شت�شفيات النور انه عقدت ام�س 
فيها  حا�شر  علمية  جل�شات  ارب��ع 
ن��خ��ب��ة م���ن ا���ش��ات��ذة ال�����ش��ي��دل��ة يف 
وقدموا  ال�شحية  املن�شاآت  خمتلف 
وجتاربهم  خ���ربات���ه���م  خ���ال����ش���ة 
وع����دد م��ن ال���درا����ش���ات ال��ق��ي��م��ة يف 
جم�����ال ال�����ش��ي��دل��ة .  واك�������دت يف 
حم��ا���ش��رت��ه��ا وال���ت���ي ك���ان���ت حول 
ق�ش�س جناح ودرو�س م�شتفادة من 
ال�شيادلة ان الربامج اللكرتونية 
جمموعة  ���ش��ي��دل��ي��ات  يف  امل��ط��ب��ق��ة 
ا�شبحت  والتي  النور  م�شت�شفيات 
يف  ال�شحة  هيئة  قبل  م��ن  مطلب 
ال��ك�����ش��ف عن  ت��ل��ع��ب دور  اب��وظ��ب��ي 
املحتملة  ال���دوائ���ي���ة  ال��ت��ف��اع��الت 
جتنب  وب����ال����ت����ايل  ال���و����ش���ف���ات  يف 
وحتدثت  ح��دوث��ه��ا.   قبل  امل�شكلة 
الدكتورة هبه اخلويل من مدينة 
ابوظبي  يف  الطبية  خليفة  ال�شيخ 
النظام  يف  ال��ه��ام��ة  املتطلبات  ع��ن 
ال�������ش���ح���ي ال���������ش����ي����دلين امل���ث���ايل 
لالأدوية  ام��ن  ا�شتخدام  لتحقيق 
وحت�����دث ال���دك���ت���ور ���ش��ام��ر خمول 
ع��ن خماطر  ال��ن��ور  م��ن م�شت�شفى 
الدوية النف�شية واثارها اجلانبية 
ال��دك��ت��ور م�شطفى  ك��م��ا حت���دث   ،
ال�شيادلة  ت��وع��ي��ة  ع��ن  الق�شا�س 
للتطعيمات  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ربن��ام��ج 
للم�شاركة يف توعية افراد املجتمع 

جل�سات املوؤمتر
الدويني  ام����ان  ال��دك��ت��ور  واو����ش���ح 
اأم����ني ع���ام امل���وؤمت���ر وم���دي���ر ادارة 
ال���ت���ع���ل���ي���م ال����ط����ب����ي امل�������ش���ت���م���ر يف 
انه  ال��ن��ور  م�شت�شفيات  جم��م��وع��ة 
معر�شاً  املوؤمتر  هام�س  على  اقيم 
ط��ب��ي��اً ���ش��ارك��ت ف��ي��ه جم��م��وع��ة من 
ال�شركات املتخ�ش�شة التي عر�شت 

احدث منتجاتها ال�شيدلنية .
وا�شاف ان هيئة ال�شحة يف ابوظبي 
عادلت جل�شات املوؤمتر بنحو 6.5 
�شاعة معتمدة ، و�شارك يف املوؤمتر 
وال�شيادلة  امل�شت�شفيات  �شيادلة 
بكافة انواعهم واملمار�شني العامني 
واملمر�شون  ال�������ش���ي���دل���ة  وف���ن���ي���و 
وال�شيادلة املتدربون وطلبة كليات 

ال�شيدلة. 

اهمية  اىل  م�������ش���ريا  ال�������ش���ح���ي���ة 
مناق�شتها  مت��ت  التي  املو�شوعات 
ال��ع��ل��م��ي��ة والتي  خ���الل اجل��ل�����ش��ات 
املو�شوعات  اه��م  اب��راز  رك��زت على 

يف القطاع ال�شيدلين. 

امل�ساعفات الدوائية
نا�شر  م���ب���ارك  ال���دك���ت���ور  وال���ق���ى 
م���ب���ارك ال��ع��ام��ري احل��ا���ش��ل على 
ال�شيدلة  يف  ال����دك����ت����وراه  درج�����ة 
الطبي  القت�شاد  يف  واملتخ�ش�س 
باأبوظبي  ال�����ش��ي��دل��ة  جم����ال  ويف 
ورق��������ة ع����م����ل ع�����ن م�������دى ت����اأث����ري 
ع���ل���ى �شحة  ال�����دوائ�����ي  الف��������راط 
امل��ري�����س وع��ل��ى الق��ت�����ش��اد الطبي 
اجريت  حملية  درا�شة  م�شتعر�شا 
الدولة  يف  امل�شت�شفيات  اح���دى  يف 
عن تقييم مدى الفراط الدوائي 

ومقارنة ذلك بدرا�شات عاملية. 
 237 �شملت  الدرا�شة  ان  واو�شح 
 50 مري�شا ترتاوح اعمارهم من 
اىل اكرث من 90 عاما وانح�شرت 

الو�شفات  حت��ل��ي��ل  يف  ال����درا�����ش����ة 
الدوائية لهوؤلء املر�شى ، واظهرت 
املر�شى  م���ن   89% ان  ال��ن��ت��ائ��ج 
بالذات الفئة العمرية من 60 اىل 
الدرا�شة  �شملتهم  ممن  �شنة   79
ا�شناف  خم�شة  من  اكرث  ياخذون 
تعليمات  ع��ل��ى  ب���ن���اًء  الدوي�����ة  م���ن 
الط���ب���اء امل��ع��اجل��ني م���ا ي��زي��د من 
ن�شبة تعر�س املر�شى للم�شاعفات 
تعريف  ان  اىل  م�����ش��ريا  ال��دوائ��ي��ة 
الفراط الدوائي هو تناول خم�شة 
ا���ش��ن��اف او اك��رث م��ن الدوي����ة من 

قبل املري�س يف اليوم . 
وا�����ش����اف ان�����ه ات�������ش���ح م����ن خالل 
الدوائية  التفاعالت  ان  ال��درا���ش��ة 
ت����زي����د م����ع زي��������ادة ع�����دد الدوي�������ة 
ال�شن  ك���ب���ار  مل���ر����ش���ى  امل�������ش���روف���ة 
املتابعة احلثيثة من  وهذا يتطلب 
ات�شح  كما   ، وال�شيادلة  الط��ب��اء 
اكرث  ال�شن  يف  الكبار  ال��رج��ال  ان 
الدوائي  الف���راط  مل�شكلة  عر�شة 
هذه  وان   ، ال��ن�����ش��اء  م���ع  م���ق���ارن���ة 

الن�شب م�شابهة للن�شب العاملية .
وقال الدكتور مبارك العامري ان 
اك��دت ان هناك وعي من  الدرا�شة 
قبل اخت�شا�شيي الرعاية ال�شحية 
اع��ط��اء الدوية  ال��ت��اأك��د م��ن  جلهة 
بعيدا  للمر�شى  والفعالة  املنا�شبة 
عن الفراط الدوائي مع الخذ يف 
العتبار ان هناك افراط دوائي قد 
للمر�شى  بالن�شبة  حمله  يف  يكون 
ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن ع��دة امرا�س 
م����زم����ن����ة ق�����د ي�������ش���ط���ر الط����ب����اء 
اك����رث من  امل���ع���اجل���ني اىل و����ش���ف 
خم�شة ا�شناف من الدوية لهوؤلء 

املر�شى.
اظهرت  ال���درا����ش���ة  ان  اىل  وا����ش���ار 
الذين  امل��ر���ش��ى  ب��ع�����س  ان  اي�����ش��ا 
يراجعون  كانوا  الدرا�شة  �شملتهم 
امل�����ن�����������ش�����اآت ال�������ش���ح���ي���ة مل���ع���اجل���ة 
الفراط  من  الناجتة  امل�شاعفات 
يف ت��ن��اول الدوي���ة م��ا يزيد العبء 
حمذرا  ال�شيدلنية  املن�شاآت  على 
الدوائية  ال����ش���ن���اف  ت��ب��دي��ل  م���ن 

ال�شيدليات  ال�شيادلة يف  من قبل 
للطبيب  ال���رج���وع  دون  م��ب��ا���ش��رة 
اعطاء  عنه  يرتتب  ق��د  م��ا  املعالج 
ادوي����ة اق���ل ج���ودة وب��ال��ت��ايل زيادة 
الدوائي  الف������راد  م�����ش��اك��ل  ن�����ش��ب��ة 
وامل�����ش��اع��ف��ات ، وت���ب���ني اي�����ش��ا ان 
اق��ل عر�شة  تعلما  الك��رث  املر�شى 
بالفئة  مقارنة  الدوائي  لالإفراط 

ذات امل�شتوى التعليمي القل . 
وق��������ال ال����دك����ت����ور ال����ع����ام����ري ان 
الدرا�شة خل�شت اىل جمموعة من 
توعية  ���ش��رورة  اهمها  التو�شيات 
واملر�شى  الطبي  ال��ك��ادر  وتثقيف 
ح���ول الف����راط ال���دوائ���ي وجتنبه 
وال��رتك��ي��ز على و���ش��ف ادوي���ة ذات 
احلاجة  وح�������ش���ب  ع���ال���ي���ة  ج������ودة 
الع�شوائي  ال���ت���ب���دي���ل  وجت����ن����ب 
ل�����الأدوي�����ة ، وو�����ش����ع ����ش���واب���ط يف 
لال�شتخدام  ال�����ش��ح��ي��ة  امل��ن�����ش��اآت 
الآمن لالأدوية التي ت�شرف للكبار 

يف ال�شن .
الدكتور  اك�����د  اخ�����ر  ج����ان����ب  م����ن 

الدوية  ا�شناف  ان  على  العامري 
متتاز  الم���ارات  يف  ت�شتخدم  التي 
ال�شناف  واك��رثه��ا  عالية  ب��ج��ودة 
اح�����دى  ان  م���و����ش���ح���ا  ال����ش���ل���ي���ة 
من   90% ان  اظهرت  الدرا�شات 
الدوي��ة املتداولة يف الم���ارات هي 
Brandبينما  ا���ش��ل��ي��ة  ا���ش��ن��اف 
ا�شناف  م�����ن   89% ان  وج������د 
الدوية التي ت�شتخدم يف بريطانيا 
هي ادوي��ة مثيلة ، وه��ذا من �شانه 
الن��ف��اق على  ن�شبة  م��ن  ي��رف��ع  ان 
الدواء يف المارات يف املقابل تكون 

جودة الدواء اف�شل . 

املوا�سفات املطلوبة
وقدم الدكتور �شهيل حممد توفيق 
المداد  �شل�شلة  ادارة  مدير  فتيح 
اخلارجية  العالجية  اخلدمات  يف 
التابعة ل�شركة ابوظبي للخدمات 
ال�����ش��ح��ي��ة ���ش��ح��ة حم���ا����ش���رة عن 
واثرها  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال�����ش��ي��دل��ة 
يف  ال�شيدلة  ممار�شة  تطور  على 

المارات . 
و قال ان حجم النفاق على الدواء 
يف الم��ارات ارتفع اىل 1،5 مليار 
ان  ب��ع��د   2011 ال���ع���ام  يف  دولر 
العام  يف  دولر  مليون   450 ك��ان 
2004 ، ومن املتوقع ان ي�شل اىل 
3 مليارات دولر يف العام 2014 
قبل  من  املتنامي  الهتمام  نتيجة 
القطاعات ال�شحية يف الدولة مبا 
ال��ط��ب��ي اخلا�س  ال��ق��ط��اع  يف ذل���ك 

بالأدوية . 
على  حتر�س  �شحة  ان  اىل  وا�شار 
ال�شناف  اف�شل  وادخ����ال  اخ��ت��ي��ار 
الدوائية للمر�شى مو�شحا انه مت 
موؤخرا توفري �شنف دوائي لعالج 
ال��ف��ريو���ش��ات ع��ن��د امل��ر���ش��ى الذين 
جت���رى ل��ه��م ع��م��ل��ي��ات زراع�����ة كبد 
على  �شهيل  الدكتور  واك��د  كلى  او 
اهمية دور ال�شيدلين الكلينيكي 
ملتابعة  امل�شت�شفيات  يف  العنابر  يف 
ت�شرف  ال���ت���ي  الدوي��������ة  ا����ش���ن���اف 
ل��ل��م��ر���ش��ى واحل����ر�����س ع��ل��ى عدم 

قا�سم العوم : النور تطبق اأف�سل املمار�سات ال�سيدلنية يف من�ساآتها
رولند لفتري: املو�سوعات التي متت مناق�ستها خالل اجلل�سات العلمية لها اأهمية كبرية

مبارك العامري : 89 % من املر�سى الكبار يف ال�سن يتعر�سون لالإفراط يف تناول الأدوية

�سهيل فتيح: ثالثة مليارات دولر حجم الإنفاق على الدواء يف الإمارات 
ملياء الربع�سي : الربامج الإلكرتونية تلعب دور الك�سف عن التفاعالت الدوائية

اأمان الدويني: �سارك يف املوؤمتر �سيادلة امل�ست�سفيات بكافة اأنواعهم
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العيد يف دبي »عيد الأ�شحى احتفال يجمعنا« تختتم الي�م
•• دبي-وام:

تختتم موؤ�ش�شة دبي للمهرجانات والتجزئة اإحدى موؤ�ش�شات دائرة ال�شياحة 
والت�شويق التجاري يف دبي اليوم ال�شبت الدورة ال�شابعة لحتفالية العيد يف 
دبي - عيد الأ�شحى التي انطلقت يف 25 �شبتمرب وا�شتمرت ملدة 17 يوما . 
وحر�شت موؤ�ش�شة دبي للمهرجانات والتجزئة على تنويع فعاليات احتفالية 
الرتفيهية  وال��ع��رو���س  الأن�����ش��ط��ة  لت�شمل  الأ���ش��ح��ى  دب��ي-ع��ي��د  يف  ال��ع��ي��د 
الفكاهية  العرو�س  و  والغنائية  املو�شيقية  واحل��ف��الت  الت�شوق  وع��رو���س 
احتفالية  اأن  التجزئة  قطاع  يف  عاملة  م�شادر  واأك���دت   . وغريها  والأزي���اء 
�شاهمت يف  الأ�شحى وما �شاحبها من حملة ترويجية  دبي-عيد  العيد يف 
اأعمالهم يف مراكز الت�شوق ومنافذ البيع التابعة لهم بن�شب  زيادة مبيعات 
ال��ف��رتة نف�شها م��ن العام  ب��امل��ق��ارن��ة م��ع  امل��ئ��ة  15-10 يف  ت���رتاوح م��ا ب��ني 
املا�شي. كما اأكد قطاع الطريان وال�شياحة وال�شفر وجود حجوزات مرتفعة 
. ويف  املبارك  الأ�شحى  اإىل دبي خالل عطلة عيد  املتوجهة  الرحالت  على 
ال�شياق نف�شه اأكد عدد من املدراء وم�شوؤويل الفنادق وال�شقق الفندقية يف 
دبي حتقيق حجوزات ون�شب اإ�شغال مرتفعة خالل احتفالت العيد يف دبي-
اأن غالبية احلجوزات كانت من دول جمل�س  اإىل  واأ���ش��اروا   . الأ�شحى  عيد 

امل�شرحيات  م��ن  مبجموعة  اجل��م��ه��ور  وا�شتمتع  دب���ي.  يف  العيد  اح��ت��ف��الت 
الإجتماعي  دب��ي  م�شرح  يف  املو�شيقية  الدين  ع��الء  م�شرحية  مثل  الرائعة 
األف  اأ�شهر ق�ش�س �شل�شلة  ومركز الفنون دوكتاك التي ج�شدت واحدة من 
اأملو ي�شنع املو�شيقى على م�شرح مدينة اجلمريا  ليلة وليلة . وجاء عر�س 
ب�شخ�شياتهم املحبوبة: بيج بريد وكادابى وايلمو ليقدموا عر�شا مو�شيقيىا 
با�شتخدام الأواين واملالعق واأغطية �شالت املهمالت وحتى وعاء الب�شكويت 
كوكي جار ! . وكان ع�شاق بوليوود على موعد مع م�شرحية ع�شمت اأبا كي 
نام- اجلزء الثاين على خ�شبة م�شرح دبي الإجتماعي ومركز الفنون يف مول 
الإمارات التي تعر�س للمرة الأوىل يف دبي ودولة الإمارات العربية املتحدة. 
وقام ونهو �شونغ وهو كوميدي اآ�شيوي مع مل�شة من ال�شرق الأو�شط بعر�س 
 7 كوميدي على م�شرح دبي الإجتماعي ومركز الفنون مبول الإم��ارات يف 
اأكتوبر. .. وا�شت�شافت حديقة زعبيل فعالية فنون واأنغام خالل الفرتة بني 
5 - 11 اأكتوبر ملدة 7 اأيام. . واأتاح معر�س األعاب الكبار اأمام الزوار الطالع 
على اأحدث البتكارات. و�شكل املعر�س من�شة لإطالق اأحدث املنتجات التي 
مل يتم عر�شها من قبل بالإ�شافة اإىل ت�شليط ال�شوء على بع�س املنتجات 
اجلديدة الأخرى من حول العامل مثل دراجة ترايامف روكيت 3 ومركبة 
مقعدا   18 م��ن  موؤلفة  ليموزين  و���ش��ي��ارة   63 ج��ي  بينز  و���ش��ي��ارة  كوميت 

التعاون اخلليجي وعلى راأ�شها اململكة العربية ال�شعودية والكويت اإىل جانب 
خالل  ت�شوق  مراكز  ع��دة  �شاركت  ال��دول��ة.  داخ��ل  من  واملقيمني  املواطنني 
احتفالية العيد يف دبي- عيد الأ�شحى بتمديد �شاعات عملها حتى �شاعات 
اأط��ول يف مراكز  �شاعات  دبي ق�شاء  وزوار  لل�شياح  اأت��اح  الأوىل مبا  ال�شباح 
�شنرت  و�شيتي  دبي مول   : �شملت  املتنوعة.  بالفعاليات  وال�شتمتاع  الت�شوق 
اإىل  الإم��ارات ودبي ف�شتيفال �شيتي مول  ديرة و�شيتي �شنرت مردف ومول 
بلغ جمموع  التي  جانب مريكاتو. و�شاهمت حملة عيدية دبي الرتويجية 
�شعداء  قلوب  وال�شرور على  البهجة  اإدخ��ال  دره��م يف  األ��ف   500 جوائزها 
احلظ من املت�شوقني . وا�شتمتع اجلمهور بحفالت عيد الأ�شحى مع روتانا 
التي اأحياها كوكبة من الفنانني املميزين . كما ا�شتقطبت فعالية الألعاب 
ال�شاطئية للعائالت على ال�شاطئ املفتوح يف جمريا اأم �شقيم 1 كايت بيت�س 
جمهورا كبريا من املهتمني بالفعاليات املمتعة املنظمة للعائالت والأطفال 
املليئة  املغامرات  الهواء الطلق مع جمموعة من  لال�شتمتاع بال�شاطيء يف 
التي  النارية  الأل��ع��اب  م��ع  رائ��ع��ة  فنية  بلوحات  دب��ي  �شماء  وتزينت  ب��امل��رح. 
كانت تنطلق يف متام ال�شاعة 9 م�شاء خالل الفرتة من 2 اإىل 11 اأكتوبر 
على كايت بيت�س . ومن جهة اأخرى تزينت �شوارع دبي بالالفتات والإنارات 
الزاهية يف ال�شوارع الرئي�شية ما اأدخل البهجة اإىل نفو�س الزائرين خالل 

بود  اآي  ورب��ط  ا�س بي  يو  وم��زودة بربط واي فاي وبلوتوث وتلفاز ومنفذ 
والأكواب  الثلج  لتخزين  خم�ش�س  ومكان  اخل�شو�شية  اأج��ل  من  وفا�شل 
ومقاعد من اجللد. ومن جهة اأخرى اأقيم معر�س فا�شن فورورد يف مو�شمه 
الرابع املخ�ش�س بالأزياء وكان املعر�س من�شة حيوية للم�شممني املبدعني 
اخلربة  ذوي  للم�شممني  اأت���اح  كما  النقا�س  وح��ل��ق��ات  امل��ح��ادث��ات  لإج����راء 
اإبداعاتهم على امل�شتهلكني وامل�شرتين وو�شائل  اأحدث  وال�شاعدين بعر�س 
اأك��رب واأف�شل  اأخ��رى �شهد معر�س جيتك�س �شوبر وهو  الإع��الم ومن جهة 
حدث لبيع اللكرتونيات ال�شتهالكية بالتجزئة يف منطقة ال�شرق الأو�شط 
ح�شورا جماهرييا كبريا وزيادة يف املبيعات جتاوزت الدورة املا�شية. و�شهدت 
مراكز الت�شوق طوال فرتة احتفالت العيد يف دبي- عيد الأ�شحى عرو�شا 
الفعاليات  وم��ن   . ا�شتعرا�شيني  وم��وؤدي��ن  حمرتفني  ملو�شيقيني  كرنفالية 
املمتعة التي اأقيمت يف مراكز الت�شوق عر�س الكرنفال الذي يرتدي خالله 
جمموعة من املوؤدين اأزياء مهرجني. اإىل جانب فعالية حلوى العيد . فيما 
ي�شتمر داينو ليف يف اأرابيان �شنرت يف اإبهار زواره كما اأنهم ي�شاهدون اأكرب 
قبة �شماوية يف العامل بالنرتيوم 360 وت�شمل هذه القبة ال�شماوية الكثري 
الليغو لإظهار  اأر���س مغامرات  مع  البهجة  وتكتمل  والأج���رام  النجوم  من 

براعتهم يف فنون البناء والأن�شطة احلرفية.

م�سيدة مببادرة حمدان بن مبارك اآل نهيان التطوعية طرق دبي تطلق مزادها العلني لالأرقام املميزة 18 اأكت�بر

كلية الإمارات للتكن�ل�جيا تطلق حزمة فعاليات باللغة العربية

ا�ستعدادًا للدورة الثانية التي تنطلق يف 19 اأكتوبر اجلاري

عرو�ص جمانية لأفالم الدورة الأوىل من مهرجان ال�شارقة ال�شينمائي الدويل للطفل يف املجاز والق�شباء

•• دبي -وام: 

تعتزم موؤ�ش�شة الرتخي�س يف هيئة 
املزاد  اإطالق  واملوا�شالت  الطرق 
املميزة  ل��الأرق��ام   84 العلني رق��م 
يوم 18 اأكتوبر اجلاري يف فندق 

جراند حياة.
 100 يقارب  ما  امل��زاد  ويت�شمن 
الثنائية  امل��رك��ب��ات  ل��ل��وح��ات  رق���م 
والثالثية والرباعية واخلما�شية. 
ال��ك��رمي نعمت  واأك���د حممد عبد 
املركبات  ت��رخ��ي�����س  اإدارة  م��دي��ر 
بالهيئة  ال��رتخ��ي�����س  مب��وؤ���ش�����ش��ة 
حر�س الهيئة على اإطالق املزادات 
كونها  م�����ش��ت��م��ر  ب�����ش��ك��ل  ال��ع��ل��ن��ي��ة 
حتظى باهتمام وم�شاركة وا�شحة 
م����ن خم��ت��ل��ف فئات  وم��ل��م��و���ش��ة 
يهتمون  الذين  املجتمع  و�شرائح 
بالتواجد الدائم يف املزادات �شواء 
والتي  الإل��ك��رتون��ي��ة  اأو  ال��ع��ل��ن��ي��ة 
منا�شبة لقتناء  يجدونها فر�شة 

اأرقام مميزة للوحات املركبات.

•• ال�سارقة-الفجر:

املتخ�ش�شة  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ف���ن،  ب����داأت 
الإعالمي  ال��ف��ن  ت��ع��زي��ز ودع���م  يف 
ل����الأط����ف����ال وال���ن���ا����ش���ئ���ة ب���دول���ة 
م�شاء  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
التي  الأف��الم  بعر�س  الول  اأم�س 
من  الأوىل  ال�������دورة  يف  ����ش���ارك���ت 
ال�شينمائي  ال�����ش��ارق��ة  م��ه��رج��ان 
الدويل للطفل العام املا�شي، اأمام 
زوار واجهة املجاز املائية والق�شباء 
اإط�������ار ال���رتوي���ج  ب���ال�������ش���ارق���ة، يف 
للدورة الثانية من املهرجان التي 
 19-23 من  الفرتة  خ��الل  تقام 

اأكتوبر اجلاري.
من  الثانية  ال���دورة  يف  و�شي�شارك 
ال�شينمائي  ال�����ش��ارق��ة  م��ه��رج��ان 
برعاية  ي����ق����ام  ال�������ذي  ل���ل���ط���ف���ل، 
ال�شمو  �شاحب  قرينة  من  كرمية 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي، 
ال�شيخة  ���ش��م��و  ال�����ش��ارق��ة،  ح��اك��م 
القا�شمي،  حم��م��د  ب��ن��ت  ج���واه���ر 

اخ���ت���ي���ار  اإن  ل���ل���ط���ف���ل  ال�����������دويل 
الرتفيهيتني  ال��وج��ه��ت��ني  ه��ات��ني 
واملجاز(  )الق�شباء  وال�شياحيتني 
اأفالم الدورة الأوىل، جاء  لعر�س 
اجلاذبة  املقا�شد  من  باعتبارهما 
اأيام  م��دار  وال���زوار على  للعائالت 
الأ�شبوع، وبالتايل �شتتاح الفر�شة 
لأكرب عدد منهم مل�شاهدة الأفالم، 
م�شامينها  ع����ل����ى  والإط�������������الع 
نهدف  التي  والتثقيفية  الرتبوية 
اأطفالنا،  اأذه��ان  يف  تر�شيخها  اإىل 
بالإ�شافة ملا ت�شهده واجهة املجاز 
امل���ائ���ي���ة وم��ن��ط��ق��ة ال��ق�����ش��ب��اء من 
على  وترفيهية  ثقافية  فعاليات 

مدار العام.
بنت عبد  ال�شيخة جواهر  واأك��دت 
هذه  ع���ر����س  اأن  ال��ق��ا���ش��م��ي  اهلل 
الأف������الم يف ه����ذا ال���وق���ت ج����اء يف 
اإطار الرتويج للمهرجان وتعريف 
نوعية  ع��ل��ى  وذوي����ه����م  الأط����ف����ال 
الأف��الم التي يتم عر�شها، ويركز 
البتكار  حتفيز  ع��ل��ى  منها  ك��ث��ري 
واإطالق املخيلة الإبداعية، م�شرية 

ل����رواده  ي��وف��ر  امل���ه���رج���ان  اأن  اإىل 
م��ن خ���الل التعّلم  رائ���ع���اً  اإر����ش���اداً 
لالأطفال  يتيح  ال���ذي  باملمار�شة، 
مهارات  م��ن  امل��زي��د  تعّلم  اإمكانية 
املتعددة،  الإع���الم���ي���ة  ال��و���ش��ائ��ط 
وت�شجيعهم على الإلتحاق بالعمل 
الإعالمي وال�شينمائي م�شتقباًل. 

وي����ع����ت����رب م����ه����رج����ان ال�������ش���ارق���ة 
اأحد  للطفل  ال���دويل  ال�شينمائي 
الفن   ، ف����ن  م��وؤ���ش�����ش��ة  م�������ش���اري���ع 
والنا�شئة  ل��الأط��ف��ال  الإع���الم���ي 
ويعد  ال�شارقة.  حلكومة  التابعة 
يف  ن���وع���ه  م����ن  الأول  امل����ه����رج����ان 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  دول���ة الإم�����ارات 

اإىل  ي��ه��دف  ال����ذي  اخل��ل��ي��ج  ودول 
حم����و الأم�����ي�����ة الإع����الم����ي����ة بني 
اأو�شاط الأطفال والنا�شئة وتعزيز 
وعر�س  واإب���داع���ات���ه���م  م��واه��ب��ه��م 
ي�شمن  مب��ا  ال�شينمائي،  نتاجهم 
والفر�س  وال��ن��ف��ع  ال��ف��ائ��دة  ل��ه��م 

الإعالمية املختلفة .

ل�شوؤون  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة 
 35 م���ن  ف��ي��ل��م��اً   112 الأ�����ش����رة، 
مدار  ع��ل��ى  عر�شها  �شيتم  دول����ة، 
مواقع  يف  اخلم�شة  املهرجان  اأي��ام 
خم����ت����ارة ب���ال�������ش���ارق���ة، وال����ذي����د، 

وخورفكان، وكلباء، واملدام، ودبا.
و�شتعر�س الأفالم التي �شاركت يف 

الدورة الأوىل من املهرجان يومياً، 
من ال�شاعة 9:00-6:00 م�شاًء 
ع���رب ���ش��ا���ش��ات ك���ب���رية م���وزع���ة يف 
والق�شباء،  امل��ائ��ي��ة  امل��ج��از  واج��ه��ة 

وذلك حتى م�شاء يوم اخلمي�س
23 من اأكتوبر اجلاري، و�شتكون 
ومتاحة  جمانية،  كافة  العرو�س 

اأم����ام ج��م��ي��ع اأف�����راد الأ����ش���رة ومن 
خمتلف اجلن�شيات. 

وق����ال����ت ال�����ش��ي��خ��ة ج����واه����ر بنت 
م���دي���ر  ال����ق����ا�����ش����م����ي،  اهلل  ع����ب����د 
م��وؤ���ش�����ش��ة ف����ن ال���ف���ن الإع����الم����ي 
ومدير  وال���ن���ا����ش���ئ���ة،  ل����الأط����ف����ال 
ال�شينمائي  ال�����ش��ارق��ة  م��ه��رج��ان 

ا�شادات كلية الإم��ارات للتكنولوجيا 
مب��ب��ادرة م��ع��ايل ال�شيخ ح��م��دان بن 
مبارك اآل نهيان وزير التعليم العايل 
والبحث العلمي ، يف اإطالق الوزارة 
فئات  م�شتهدفة  تطوعية«  »م��ب��ادرة 
تعزيز  يف  للم�شاركة  ك��اف��ة  املجتمع 
ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة. وه����و م���ا يوؤكد 
ا�شتدامة  مبداأ  على  معاليه  حر�س 
التعليم والتنمية باأبعادهما املختلفة 
تعد  والتي  العربية  اللغة  و���ش��دارة 
»ميثاق  ملبادرة  تدعيما  املبادرة  هذه 
اللغة العربية« التي اأطلقها �شاحب 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
جم��ل�����س ال�����وزراء ح��اك��م دب����ي، رعاه 
العربية  للغة  النتماء  لتنمية  اهلل، 
وت���ع���زي���ز ت��ن��اول��ه��ا يف ك���ل جم���الت 

احلياة.
الوزير  معايل  مبادرة  مع  تناغما  و 
للتكنولوجيا  الإم������ارات  كلية  ف���اإن 
اأول موؤ�ش�شة  اأن تكون  حر�شت على 
العربية  الإم�����������ارات  يف  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

العاملية  والعلمية  الأدب��ي��ة  الأع��م��ال 
اإىل اللغة العربية.

وك�شف الأنقر اأن الكلية بادرت ومنذ 
عامني يف اإطالق دورات تعليم اللغة 
ال��ع��رب��ي��ة ل��غ��ري ال��ن��اط��ق��ني ب��ه��ا من 
خالل مركز التعليم امل�شتمر بالكلية 
، كما تنظم جمموعة من الأم�شيات 
ي�شرف  للطالب  وال�شعرية  الأدبية 
عليها ق�شم �شوؤون الطلبة و ين�شطها 
والأدباء  ال�شعراء  اأملع  جمموعة من 

الإماراتيني والعرب.
ويف نف�س الإطار، تقدم كلية الإمارات 
موادها  من  جمموعة  للتكنولوجيا 
العربية  باللغة  اجلامعية  الدرا�شية 
ل�شيما يف ق�شم العالم والعالقات 
العامة وعلم الجتماع ، كما ت�شتعد 
النوع من  هذا  ملواكبة  حاليا  الكلية 
اللغة  مكانة  ت��ع��زز  ال��ت��ي  الفعاليات 
الحتفاء  ومنها  الدولة  يف  العربية 
بيوم الرتجمة وباليوم العاملي للغة 
كلية  ب���ه  �شتحتفل  ال����ذي  ال��ع��رب��ي��ة 

الإمارات للتكنولوجيا قريبا.

وبكالوريو�س  دب��ل��وم  تقدم  املتحدة، 
باللغة  العامة  وال��ع��الق��ات  الإع���الم 
وزارة  ب���اع���ت���م���اد  وذل������ك  ال���ع���رب���ي���ة 
العلمي،  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل  التعليم 
وهو ما لقى اإقبال كبريا من طرف 

الطالب.

واأث������ن������ى رئ����ي���������س جم���ل�������س اأم�����ن�����اء 
، الأ���ش��ت��اذ وائ��ل الأن��ق��ر على  الكلية 
اأن  روؤي����ة ال�����وزارة ال��ت��ي ن�شت ع��ل��ى 
ال��ع��رب��ي��ة م��ك��ان��ت��ه��ا كلغة  ت�����ش��ت��ع��ي��د 
واأن  والدينامية،  باحليوية  تتمتع 
املجالت،  جميع  يف  اإع��ت��م��اده��ا  يقع 

قيمه  و�شفرية  الوطن  م��راآة  لتكون 
تكون  واأن   ، وال��ع��رب��ي��ة  الإ���ش��الم��ي��ة 
دول��ة الإم���ارات م��رك��زاً لالإمتياز يف 
العلماء  ت�شت�شيف  العربية،  اللغة 
املحتوى  اإن��ت��اج  وت��دع��م  والباحثني، 
ترجمة  وت�شجع  الأ���ش��ي��ل،  ال��ع��رب��ي 

للتواجد  للجمهور  ف��ر���ش��ة  ي��ع��د 
�شامال  ب��اع��ت��ب��اره  فيه  وامل�����ش��ارك��ة 
ورغباتهم  تطلعاتهم  و�شيحقق 
ولفت  املميزة  اللوحات  اقتناء  يف 
حتقق  ال��ع��ل��ن��ي��ة  امل������زادات  اأن  اإىل 
الكبري من اجلمهور يف  التناف�س 
واأو�شح  ال��ل��وح��ة.  على  احل�شول 
الت�شجيل  ب���اب  اأن  ال��ك��رمي  ع��ب��د 
يوم  ح��ت��ى  وي�شتمر  غ���دا  �شيفتح 
امل�����زاد م���ن ال�����ش��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة بعد 
على  ع�شرا  ال��راب��ع��ة  اإىل  الظهر 
الرابعة  ال�����ش��اع��ة  امل����زاد  ي��ب��داأ  اأن 
الت�شجيل  ويتم  ع�شرا  والن�شف 
م��ن خ���الل زي����ارة م��راك��ز خدمة 
اإمارة  يف  للهيئة  التابعة  العمالء 
دبي اأو عرب املوقع اللكرتوين اأو 
من خالل مراكز خدمة العمالء 
مركز  م��ن  ك��ل  يف  للهيئة  التابعة 
ف�شال  الرب�شاء  دي��رة  الرمول  اأم 
و�شع  ي��ت��ط��ل��ب  ال��ت�����ش��ج��ي��ل  اأن 
ك�شمان  لال�شرتجاع  قابل  �شيك 
للم�شاركة بقيمة 25 األف درهم.

املقبل  العلني  امل����زاد  اأن  واأ����ش���اف 
الأرق����ام  م��ن  ال��ع��دي��د  �شيت�شقبل 
اهتمام  حم�����ط  ����ش���ت���ك���ون  ال����ت����ي 
ما  يجمع  اأن���ه  ل�شيما  اجل��م��ه��ور 
والثالثية  الثنائية  الأرق����ام  ب��ني 
للفئات  واخل��م��ا���ش��ي��ة  وال��رب��اع��ي��ة 
اأو.اأ���������س.اأي.ك��������ي.األ.اأم.اأن.ج��������ي 
رغبات  ت��ل��ب��ي��ة  يف  ���ش��ي�����ش��ه��م  م����ا 
اقتناء  ه�������واة  م����ن  امل���ت���ع���ام���ل���ني 
املزاد  اأن  امل��م��ي��زة م��وؤك��دا  الأرق����ام 

العمل تعر�ص حزمة مبادرات ذكية يف جيتك�ص 2014
•• دبي-وام:

2014 �شمن من�شة  ت�شارك وزارة العمل مبعر�س جيتك�س 
ابرز  احلكومة الحتادية وذلك من خالل عر�س حزمة من 
اإط���ار ال��ت��ح��ول نحو  م��ب��ادرات��ه��ا وخ��دم��ات��ه��ا ال��ت��ي تطبقها يف 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذا  الذكية  احلكومة 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اأف�شل اخلدمات  ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل يف �شاأن تقدمي 
للمتعاملني. وقال �شعادة �شيف اأحمد ال�شويدي الوكيل امل�شاعد 
ل�شوؤون اخلدمات املوؤ�ش�شية وامل�شاندة اإن الوزارة ت�شتهدف من 
خالل م�شاركتها باملعر�س التكنولوجي الهام تعريف جمهور 

متعامليها بحزمة امل�شاريع الذكية والإلكرتونية التي تطبقها 
تطبيقات  على  تعتمد  التي  مبادراتها  اأه��م  ت�شتعر�س  حيث 
الهواتف الذكية يف جمال تقدمي اخلدمات الأمر الذي يلبي 
احتياجات املتعاملني ويوفر عليهم الوقت واجلهد وبطريقة 
تعتمد على اجلودة ومعايري التميز . واأكد ال�شويدي حر�س 
وزارة العمل على امل�شاركة �شنويا يف معر�س جايتك�س انطالقا 
لهدفها  وحتقيقا  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل  ت��ق��دمي  يف  �شعيها  م��ن 
ال�شرتاتيجي يف تقدمي خدماتها على مدار ال�شاعة وخالل 
بكفاءة  واإجنازها  �شهلة ومب�شطة  باإجراءات  بالأ�شبوع  اأيام   7
يف  ي�شهم  ومب��ا  املتعاملني  وت��وق��ع��ات  احتياجات  تلبي  عالية 
وا�شار اىل  الب�شرية.  الكوادر  العمل ورفع كفاءة  تنظيم �شوق 

ان الوزارة �شتعمل من خالل م�شاركتها يف املعر�س على ابراز 
الب�شرية  للموارد  اخلا�س  القطاع  يوفرها  التي  المتيازات 
ال��وط��ن��ي��ة وف��ر���س ال��ع��م��ل امل��ت��واف��رة ل��دي��ه وه���و الم���ر الذي 
بتلك  اللتحاق  على  واملواطنات  املواطنني  حتفيز  �شاأنه  من 
العمل  بيئة  توافر  �شيما يف ظل  بها ل  وال�شتمرار  الوظائف 
اجلاذبة. واأو�شح الوكيل امل�شاعد ل�شوؤون اخلدمات املوؤ�ش�شية 
دعم  على  مبادراتها  خ��الل  م��ن  تعمل  ال����وزارة  اأن  وامل�شاندة 
الآليات التي من �شاأنها تفعيل �شبل ال�شراكة مع من�شاآت القطاع 
اخلا�س مبا يتما�شى مع حتقيق خطة الوزارة ال�شرتاتيجية 
يف تقدمي خدمات ذات جودة تلبي طموحات احلكومة الذكية 

وتعزز من مبداأ ال�شفافية مع اأ�شحاب العمل.

الربملان العربي ي�شارك يف م�ؤمتر املانحني لغزة بالقاهرة غدا 
•• القاهرة -وام:

ي�شارك معايل اأحمد بن حممد اجلروان رئي�س الربملان العربي يف موؤمتر املانحني لغزة الذى يعقد بالقاهرة 
غدا الأحد لبحث �شبل دعم غزة واإعادة اعمارها من الدمار الذي حلق بها جراء العدوان الإ�شرائيلي الأخري 

والذي راح �شحيته2200 �شهيد فيما قدرت اخل�شائر مبليارات الدولرات.
وقال بيان للربملان العربي اإن الق�شية الفل�شطينية تعد اأهم الق�شايا التي تت�شدر اأجندة اأعمال الربملان 
الفرتة  الدولية خالل  املحافل  العديد من  اأمام  الفل�شطيني  ال�شوت  تبني  الربملان  اأن  واأ�شاف   .. العربي 
وقف  اإىل  داعيا   .. والإ�شالمية  العربية  الأم��ة  قلب  يف  فل�شطني  الثاين  انعقاده  دور  �شعار  وجعل  املا�شية 
العدوان املتكرر على ال�شعب الفل�شطيني وتقدمي الدعم الالزم ل�شمود الفل�شطينيني من اأجل نيل حقهم 

يف اإقامة دولتهم امل�شتقلة وعا�شمتها القد�س ال�شريف وفقا لقرارات ال�شرعية الدولية. 
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طاجاك�شتان تقطع �شبكات الهاتف قبل تظاهرة

تزايد املخاوف ح�ل م�شري الطالب املختفني باملك�شيك

الأكراد يدافع�ن عن املربع الأمني يف عني العرب 

•• وا�سنطن-اأ ف ب:

اجلوية  ال�����ش��رب��ات  حملة  ت�شكل 
ت�شنها  ال��ت��ي  و���ش��وري��ا  ال��ع��راق  يف 
ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة ع���ل���ى راأ������س 
ذهبية  ف���ر����ش���ة  دويل،  ائ����ت����الف 
المريكيني  ال���ش��ل��ح��ة  ل�شانعي 
نائب  العافية  اب��و  ريت�شارد  وق��ال 
رئ���ي�������س جم���م���وع���ة ت���ي���ل غ����روب 
املثالية  احلرب  انها  لال�شت�شارات 
لل�شركات التي تتعامل مع اجلي�س 
وك�����ذل�����ك ل���ل���م���ط���ال���ب���ني ب����زي����ادة 

الموال املخ�ش�شة للدفاع .
وح��م��ل��ة ال�����ش��رب��ات اجل��وي��ة على 
احلقيقة  يف  تعني  داع�����س  تنظيم 
ن���ف���ق���ات مب����الي����ني ال�����������دولرات 
ل�����ش��راء ق��ن��اب��ل و���ش��واري��خ وقطع 
حججا  وت��وؤم��ن  للطائرات،  غيار 
تطوير  متويل  اج��ل  من  ا�شافية 
ط�����ائ�����رات ف���ائ���ق���ة ال����ت����ق����دم من 
مراقبة  وط������ائ������رات  م���ق���ات���الت 

وطائرات متوين.
وبداأت ا�شهم ال�شركاء الرئي�شيني 
للبنتاغون يف الرتفاع يف البور�شة 
م��ن��ذ ان ار����ش���ل ال��رئ��ي�����س ب����اراك 
ع�شكريني  م�����ش��ت�����ش��اري��ن  اوب���ام���ا 
حزيران-يونيو  يف  ال���ع���راق  اىل 
ووا�شلت ارتفاعها لحقا مع بدء 
ال�����ش��رب��ات اجل��وي��ة يف ال��ع��راق يف 

مطلع اب-اغ�شط�س.
الخرية  الثالث  ال�شهر  وخ��الل 
ا�شعار  ف����ان  امل���ث���ال،  ���ش��ب��ي��ل  ع��ل��ى 
مارتن  ل���وك���ه���ي���د  ����ش���رك���ة  ����ش���ه���م 
فيما   ،9،3% ب��ن�����ش��ب��ة  ارت��ف��ع��ت 
ارتفعت ا�شهم رايثيون ونورثروب 
جرنال  وا�شهم   3،8% غ��رام��ان 

•• عوا�سم-وكاالت:

عنا�شر  اإن  ع���راق���ي  م�������ش���وؤول  ق����ال 
تنظيم داع�س يحا�شرون منذ خم�شة 
200 ق��ري��ة ت��ق��ع ع��ل��ى �شفاف  اأي����ام، 
ن���ه���ر ال����ف����رات مب��ح��اف��ظ��ة الأن����ب����ار، 
جمل�س  رئي�س  واأ�شاف  البالد  غربي 
كرحوت،  ���ش��ب��اح  الأن����ب����ار،  حم��اف��ظ��ة 
تنظيم  ع��ن��ا���ش��ر  اأن  اجل��م��ع��ة،  ام�����س 
منذ خم�شة  فر�شوا  الإره��اب��ي  داع�س 
200 قرية  اأي��ام، ح�شاراً خانقاً على 
الرابط  الفرات  امتداد نهر  تقع على 
بني مدينتي هيت وحديثة )110 كم 

غرب الرمادي-مركز الأنبار( .
وذكر كرحوت، اأن من بني تلك القرى 
ال��ت��ن��ظ��ي��م، قرية  ي��ح��ا���ش��ره��ا  ال���ت���ي 
واخلفاجية،  وامل�������وايل،  ال���ب���وع���ام���ر، 
اخل������������زرج، وال�����ب�����ومن�����ر، وال���ع���ب���ي���د، 
واجلغايفة،  والبوخ�س،  واجل��وع��ان��ة، 
والو�س،  وال���ب���غ���دادي،  وال��ه��ي��ت��اوي��ن، 
البوحيات ، م�شرياً اإىل اأن هذه القرى 

ي�شكنها خليط من الع�شائر ال�شنية.
واأ�شار اإىل اأن عنا�شر التنظيم قطعوا 
ج��م��ي��ع ط����رق الم�������دادات اأم�����ام هذه 
ال���ق���رى، وذل����ك ب�����ش��ب��ب وق��وف��ه��ا اإىل 
جانب القوات الأمنية يف حربها �شد 
نفاد  بدء  اإىل  ، منوهاً  داع�س  عنا�شر 
الوقود، والغذاء، ومتطلبات احلياة يف 

تلك القرى .
ول يت�شنى عادة احل�شول على تعليق 
ر�شمي من داع�س ب�شبب القيود التي 
مع  التعامل  على  التنظيم  يفر�شها 

وللمقارنة،   .4،3% داي��ن��ام��ي��ك 
ف���ان م��وؤ���ش��ر ���ش��ت��ان��دارد ان���د بورز 
م���ال���ي���ة  500�شركة  لك���������رب 
ت��راج��ع خ���الل الفرتة  ام��ريك��ي��ة 

ذاتها 2،2%.
ب�شورة  م��ارت��ن  لوكهيد  وت�شنع 
التي  هيلفاير  ���ش��واري��خ  خ��ا���ش��ة 
ب������دون طيار  ال����ط����ائ����رات  جت���ه���ز 
وط��ائ��رات اجلي�س  ري��رب  القتالية 
على  قليلة  اي����ام  وب��ع��د  ال��ع��راق��ي 
ال�شهر  لت�شمل  ال�شربات  تو�شيع 
املا�شي �شوريا فازت �شركة رايثيون 
دولر  مليون   251 بقيمة  بعقد 
كروز  �شواريخ  البحرية  لت�شليم 
واطلقت  ت���وم���اه���وك  ط�����راز  م���ن 
�شاروخ   47 الم��ريك��ي��ة  ال�شفن 

واحتدامها  احل���رب  ان���دلع  وم��ع 
ارباحا،  ال�شركات جتني  فان هذه 
التي  العقود  بف�شل  فقط  ولي�س 
المريكية،  احلكومة  مع  توقعها 
بل كذلك بف�شل عقود مع بلدان 
اوروب����ي����ة او ع��رب��ي��ة م�����ش��ارك��ة يف 
داع�س  ت��ن��ظ��ي��م  ���ش��د  الئ����ت����الف 
خمزونها  ت�شكيل  لع���ادة  ت�شعى 
م����ن ال���ذخ���ائ���ر وال����ش���ت���ث���م���ار يف 

قواتها اجلوية، براي املحللني.
احلربية،  ال��ط��ائ��رات  ���ش��وق  واىل 
م����ن امل���ت���وق���ع ان ي�����ش��م��ح ال���ن���زاع 
التموين  ا�شواق طائرات  بتطوير 
وامل����راق����ب����ة وال�����ط�����ائ�����رات ب����دون 
ت��ق��وم حاليا مبهمات  ال��ت��ي  ط��ي��ار 
العراق  اج���واء  يف  ا�شا�شية  تعترب 

ت��وم��اه��وك خ���الل ال��ل��ي��ل��ة الوىل 
م��ن ال�����ش��رب��ات يف ���ش��وري��ا يف 23 
منها  ك��ل  و�شعر  ايلول-�شبتمرب، 

حواىل 1،4 مليون دولر.
ال�������ش���رب���ات ل  ت���اث���ري  ك�����ان  وان 
ان  ال  ي���زال حتى الن حم����دودا، 
ذلك  ان  اىل  ي�����ش��ريون  امل��ح��ل��ل��ني 
امل�شتثمرين  اق���ب���ال  ي�����ش��ع��ف  مل 
ام����وال يف �شركات  ت��وظ��ي��ف  ع��ل��ى 
ال��دف��اع��ي وق����ال لورين  ال��ق��ط��اع 
ليك�شينغتون  توم�شون من معهد 
ال����ذي ي��ق��ي��م ع��الق��ات ك��ث��رية مع 
ال�شناعات الدفاعية ان ال�شركات 
كلها  اح��وال��ه��ا  ال��ك��ربى  املتعاقدة 
ك���ان اخلرباء  بكثري مم��ا  اف�����ش��ل 

يتوقعونه قبل ثالث �شنوات .

التحالف  وي��وج��ه  الإع������الم.  و���ش��ائ��ل 
الدويل الذي تقوده الوليات املتحدة 
وعربية،  اأوروب�����ي�����ة  دول  مب�����ش��ارك��ة 
�شربات جوية ملواقع داع�س يف �شوريا 
والعراق يف اإطار احلرب على التنظيم 
مناطق  يف  تقدمه  حتجيم  وحم��اول��ة 

اأو�شع يف الدولتني. 
ي���زور وف��د ع�شكري  ي��اأت��ي ذل��ك فيما 
اأم����ريك����ي اأن����ق����رة الأ�����ش����ب����وع ال���ق���ادم 
تركيا  مل�شاركة  ال�شبل  اأف�شل  لبحث 
على  ال��رتك��ي��ة  الع�شكرية  احلملة  يف 
تركيا  وا���ش��ت��ب��ع��دت  داع�������س.  ت��ن��ظ��ي��م 
التنظيم  ����ش���د  ب�����ري  ع���م���ل  ت��ن��ف��ي��ذ 
�شمايل �شوريا رغم ت�شاعد ال�شغوط 

الداخلية واخلارجية.
اخلارجية  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث��ة  وق���ال���ت 
فريقا  اإن  �شاكي  جنيفر  الأم��ريك��ي��ة 
ع�������ش���ك���ري���ا ل���ل���ت���خ���ط���ي���ط امل�������ش���رتك 
ملتابعة  الأ�شبوع  مطلع  اأنقرة  �شيزور 
العا�شمة  يف  ج���رت  ال��ت��ي  ال��ن��ق��ا���ش��ات 
املتقاعد جون  اجل��رنال  الرتكية بني 
اأوباما  ب����اراك  اآل���ن م��ب��ع��وث ال��رئ��ي�����س 
اأتراك  وم�شوؤولني  ال��دويل  للتحالف 
عرب القنوات الع�شكرية بني اجلي�شني 
�شاكي  واأ�شافت  والرتكي.  الأمريكي 
اأن اآلن ونائبه بريت ماكغورك اأجريا 
بالبناءة مع  اأم�س حمادثات و�شفتها 
رئي�س  يتقدمهم  اأت�����راك  م�����ش��وؤول��ني 

الوزراء اأحمد داوود اأوغلو.
وت�����ش��ع��ى وا���ش��ن��ط��ن وع��وا���ش��م غربية 
اأخرى ف�شال عن اأكراد تركيا و�شوريا 
اإىل دفع تركيا لتخاذ اإج��راءات اأكرث 

قرار  ات��خ��اذ  قبل  )ال��ن��ات��و(  الأطل�شي 
ع�����ش��ك��ري��ة حمتملة  م�����ش��ارك��ة  ب�����ش��اأن 
ال���دول���ة على  ت��ن��ظ��ي��م  ا���ش��ت��ه��داف  يف 

حدودها.
مرتدد  موقف  عن  وا�شنطن  وع��ربت 
الرتكية  ال����دع����وة  جت�����اه  وم���ت���ب���اي���ن 
قال  ح��ني  يف  ال��ع��ازل��ة،  املنطقة  ب�شاأن 
العام للحلف الأطل�شي يان�س  الأمني 
تلك  اإق��ام��ة  اإن  اأن��ق��رة  يف  �شتولتنربغ 
خمططات  ���ش��م��ن  ل��ي�����ش��ت  امل��ن��ط��ق��ة 

احللف حاليا.
الرتكي مولود  وزير اخلارجية  وكان 

ع�شكريا  ت���دخ���ال  ت�����ش��م��ل  ق���د  ح���زم���ا 
حم������دودا مل��ن��ع ���ش��ق��وط م��دي��ن��ة عني 
ال�شورية  احلدودية  )كوباين(  العرب 

بيد تنظيم داع�س.
ل��ك��ن ال��رئ��ي�����س ال���رتك���ي رج���ب طيب 
انخراط  اأي�����ام  ق��ب��ل  ره����ن  اأردوغ��������ان 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة على  ت��رك��ي��ا يف احل��م��ل��ة 
بينها  م��ن  ب�����ش��روط  ال���دول���ة  تنظيم 
اإقامة منطقة عازلة يف اأق�شى �شمال 
ت��رك��ي��ا احل�شول  ت��ري��د  ك��م��ا  ���ش��وري��ا 
ال�����ش��م��ان��ات لأمنها  ي�����ش��ب��ه  م���ا  ع��ل��ى 
�شمال  حلف  يف  ع�شو  دول��ة  بو�شفها 

ال�شركات  ت��ب��دي  ك��ذل��ك  و���ش��وري��ا 
الم��ن��ي��ة اخل��ا���ش��ة ال��ت��ي ازده���رت 
يف ظ�����ل الح������ت������الل الم����ريك����ي 
ل��ل��ع��راق واف��غ��ان�����ش��ت��ان ت���ف���اوؤل اذ 
احلايل  ال��ن��زاع  يف�شي  ان  تتوقع 
القوات  لدعم  ج��دي��دة  عقود  اىل 
ان  امل��ط��اف،  نهاية  ال��ع��راق��ي��ة ويف 
عام  قبل  ي�شتعد  البنتاغون  ك��ان 
لتخفي�شات كبرية يف ميزانيته يف 
الع�شكري  اللتزام  انتهاء  اعقاب 
المريكي يف العراق وافغان�شتان، 
تنظيم  �شد  اجلوية  احلملة  ف��ان 
داع�س وكذلك التوتر الناجم عن 
الزم����ة يف اوك��ران��ي��ا، ���ش��رع��ان ما 
وول  وا�شنطن  املعطيات يف  بدلت 

�شرتيت.
وقال ابو العافية ان الجماع يتجه 
على ما يبدو نحو زيادة يف نفقات 
اخلطرية  ال��ظ��روف  ازاء  ال��دف��اع 
النعكا�شات  واىل  نواجهها  التي 
القت�شادية، فان الدافع الرئي�شي 
اب���و العافية  ب���راي  خ��ل��ف احل���رب 
ك����ان ���ش��ي��ا���ش��ي��ا م���ع ت���راج���ع عدد 
اع�شاء الكونغر�س الذين يدعون 
الع�شكرية  ال��ن��ف��ق��ات  خف�س  اىل 
من  الكونغر�س  على  يتحتم  لكن 
اجل امل�شادقة على زيادة النفقات 
قانون  ع���ن  ال��ت��خ��ل��ي  ال���دف���اع���ي���ة 
لنفقات  �شقف  ين�س على حتديد 
مليار   580 ب��ح��واىل  البنتاغون 

دولر للعام 2014.
واث�����ار ه���ذا امل��و���ش��وع ت���وت���را بني 
والدميوقراطيني  اجلمهوريني 
ل��ك��ن ل��وري��ن ت��وم�����ش��ون ي���رى انه 
من ال�شعب للغاية الرف�س حني 

تكونوا يف حالة حرب .

جاوي�س اأوغلو اأكد يف موؤمتر �شحفي 
م�شرتك مع اأمني عام الناتو اأن قيام 
برية  ع�شكرية  بعملية  منفردة  تركيا 
���ش��د ت��ن��ظ��ي��م داع�������س يف م��دي��ن��ة عني 

العرب غري واقعي.
الذين  الأت������راك  امل�����ش��وؤول��ون  و����ش���دد 
للناتو واجلرنال  العام  الأمني  التقوا 
تقييم جميع  اآلن على  املتقاعد جون 
تنظيم  ع��ل��ى  احل�����رب  يف  اخِل�����ي�����ارات 
الدولة، ومن �شمنها العمليات الربية 
�شيدافع  الناتو  اإن  �شتولتنربغ  وق��ال 

عن تركيا �شد اأي خطر تعّر�س له.

اأحوال ال�سركات الكربى اأف�سل من املتوقع

حرب داع�ص تدر ذهبًا على �شانعي الأ�شلحة باأمريكا

وفد اأمريكي اإىل اأنقرة حلثها على حماربة التنظيم 

داع�ص يحا�شر 200 قرية على نهر الفرات

•• الر�سنت )�سوريا(-وكاالت:

اأدى الق�شف املمنهج من طائرات النظام ال�شوري على معظم امل�شاجد 
اأداء ال�شلوات  يف ريف حم�س ال�ش�������مايل، اإىل حرمان الأه���������ايل من 
ال�شتهداف  بفعل  امل�ش����������اجد  اأ�شاب معظم  الذي  للدمار  فيها، نظرا 
يف  فيها،  ال�شلوات  لإقامة  منا�ش��������بة  غري  امل�ش���������اجد  هذه  واأ�شبحت 
هذه  ودفع����������ت  امل�شلني  �ش���������المة  على  ت�ش������كلها  التي  اخلطورة  ظل 
حلم�س،  ال�ش������مايل  الريف  يف  امل�شلمني  علماء  هيئ�������ة  ال�شتهدافات 
�شادفت  التي  املا�شية،  اإقامة �شالة اجلمعة  فتوى متنع  اإ�شدار  اإىل 
بيان �شدر  بح�شب  العيد،  اإقامة �شالة  ع��دم  اأج��ازت  كما  ي��وم عرفة، 

منها.

وت�شهد مدينة الر�شنت يف الريف ال�شمايل ق�شفا �شبه يومي من قبل 
الق�شف  اأ�شفر  حيث  املتفجرة،  والرباميل  بال�شواريخ  النظام،  قوات 
عن ت�شرر ثالثة جوامع بالكامل، من اأ�شل ٢٠ جامعا يف املدينة، فيما 

اأ�شيب ق�شم كبري من بقية اجلوامع.
مدفعية  ن��ريان  ج��راء  اأثريتان  مئذنتان  تهدمت  اأخ���رى،  ناحية  من 
اأغلب  اأن  كما  تاأهيل،  اإع��ادة  اىل  بحاجة  امل�شاجد  اأغلب  فيما  النظام، 
ق�شف  خ�شية  امل�شاجد،  بع�س  يف  امللحقة  املالجئ  يف  ي�شلون  النا�س 

قوات النظام.
وداأبت قوات النظام على ا�شتهداف هذه امل�شاجد يف حالة الكتظاظ، 
منذ بداية الأحداث قبل اأكرث من ثالثة اأعوام، وب�شكل خا�س خالل 
�شلوات اجلمعة والأعياد، ومن املعروف اأن اجلوامع هي التي �شكلت 

واملدن  ال��ب��ل��دات  يف  ال��ت��ظ��اه��رات  غالبية  لن��ط��الق  الأوىل  ال�����ش��رارة 
ال�شورية.

اإحدى  واأ�شيب يف  نقيب من�شق عن اجلي�س،  با�شل قزيز، وهو  وق��ال 
ا�شتهدافات النظام للجوامع، اإن ا�شتهداف اجلوامع يتم ب�شكل م�شتمر، 
وهذه ال�شتهدافات تخلف عددا كبريا من ال�شهداء واجلرحى واأ�شاف 
مت  ال�شابقة،  لال�شتهدافات  نتيجة  اأن��ه  �شحفية  ت�شريحات  يف  قزيز 
توقيف �شالة اجلمعة يف معظم اجلوامع ، مو�شحا اأنه اأ�شيب ب�شكل 

خفيف، فيما هناك اأنا�س قتلوا وا�شت�شهدوا .
�شامي اجلرم:  ال��ر���ش��نت،  اأح���د م�شايخ مدينة  ق��ال  اآخ���ر،  م��ن ج��ان��ب 
ومدفعياته  وط��ائ��رات��ه  النظام  قبل  م��ن  املمنهج  لال�شتهداف  نظرا 
من  �شرعا  مانع  ل  باأنه  فتوى  �شدرت  متكرر،  وب�شكل  امل�شاجد  على 

منع اإقامة �شالة اجلمعة و�شالة العيد املا�شي . ولفت اإىل اأن قوات 
النظام ا�شتهدفت بع�س امل�شاجد يف يوم العيد، و�شقط عدد كبري من 
املمنهج يتم على مراأى  ال�شهداء واجلرحى منهم، وهذا ال�شتهداف 
العامل وامل�شلمني، الذين يعمون اأب�شارهم عن الق�شف الذي ي�شتهدف 

امل�شجد وامل�شلني فيه .
ومنذ منت�شف اآذار-مار�س 2011، تطالب املعار�شة ال�شورية باإنهاء 
44 عاماً من حكم عائلة الأ�شد، واإقامة دولة دميقراطية  اأكرث من 
اخليار  اعتمد  ال�����ش��وري  ال��ن��ظ��ام  اأن  غ��ري  ال�شلطة،  ت���داول  فيها  يتم 
الع�شكري لوقف الحتجاجات، ما دفع �شوريا اإىل معارك دموية بني 
القوات النظامية، وقوات املعار�شة، ح�شدت اأرواح اأكرث من 191 األف 

�شخ�س، بح�شب اإح�شائيات الأمم املتحدة.

•• وا�سنطن- وكاالت:

اأفادت بيانات للقيادة املركزية الأمريكية حتى يوم الثنني 
غ��ارة جوية   341 �شنوا  املتحدة وحلفاءها  ال��ولي��ات  ب��اأن 
على الأقل يف �شوريا والعراق منذ التا�شع من اأغ�شط�س-اآب 
ومن بني هذه الغارات 94 غارة يف �شوريا و247 غارة يف 
العراق. وبا�شتثناء ثماين غارات على جماعة خرا�شان التي 
تربطها �شالت بتنظيم القاعدة يف �شوريا يوم 23 �شبتمرب 

اأيلول ا�شتهدفت كل الهجمات مقاتلي تنظيم داع�س.
وتقول القيادة املركزية اإن التحالف دمر اأو اأ�شاب:
- 40 دبابة وعربة م�شفحة اأخرى تابعة لداع�س.

اآلية  اأ���ش��ل��ح��ة  الأق����ل حت��م��ل  ع��ل��ى  م�شلحة  ع��رب��ة   160  -
واأ�شلحة م�شادة للطائرات و�شواريخ اأو عتاد مماثل.

- 59 عربة همفي �شناعة اأمريكية ا�شتوىل التنظيم عليها 
من القوات العراقية.

- 66 عربة اأخرى متنوعة.

•• دو�سانبي-اأ ف ب:

قطعت �شركات اخلدمات الهاتفية الربع يف طاجيك�شتان 
انحاء  كافة  يف  ا���س(  ام  )ا���س  الن�شية  الر�شائل  خدمة 
البالد يف حني دعت جمموعة معار�شة عرب النرتنت 

اىل التظاهر اجلمعة �شد احلكومة.
واو�شح ممثل احدى ال�شركات الربع لوكالة انرتفاك�س 
الرو�شية طالبا عدم ذكر ا�شمه، اأمرتنا اجهزة الت�شالت 
يقولوا  فعلناه، ومل  م��ا  وه��و  ا���س  ام  ا���س  ر�شائل  بقطع 
واعلنت احلكومة   . ذل��ك  �شيدوم  نعلم كم  مل��اذا، ول  لنا 
متوفرة  غري  الن�شية  الر�شائل  خدمة  ان  الطاجيكية 

ل�شباب تقنية .
وعززت ال�شرطة انت�شارها اجلمعة يف العا�شمة دو�شانبي. 
و���ش��ار اجل��ن��ود يف اك��رب ال�����ش��وارع حيث اق��ام��وا حواجز 

•• مك�سيكو-اأ ف ب:

ت��ع��ززت امل��خ��اوف ب�����ش��اأن م�شري ال��ط��الب امل��ف��ق��ودي��ن يف 
عرثت  انها  املك�شيكية  ال�شلطات  اعلنت  بعدما  املك�شيك 
ع��ل��ى ارب�����ع م��ق��اب��ر ج��م��اع��ي��ة ���ش��ري��ة ج���دي���دة يف اط���ار 
معلومات  بعد  ا�شبوعني،  قبل  اختفائهم  يف  التحقيق 

ادىل بها اربعة موقوفني.
يف  ك��رم  موريلو  خي�شو�س  املك�شيكي  العدل  وزي��ر  وق��ال 
مل  اآخ��ري��ن  ا�شخا�س  اربعة  توقيف  ان  �شحايف  موؤمتر 
الذي  املكان  اىل  ادى  هوياتهم،  عن  تفا�شيل  اي  يذكر 
ع��رثن��ا ف��ي��ه ع��ل��ى ارب���ع ح��ف��ر ي��ق��ول��ون ان��ه��ا ت�شم بقايا 

الطالب .
الطالب  ق�����ش��ي��ة  يف  ���ش��خ�����ش��ا   34 اوق����ف  الآن  وح��ت��ى 
يف  البلدية  ال�شرطة  رج��ال  م��ن   26 بينهم  املفقودين 
التي  انه ل يعرف بعد عدد اجلثث  ايغال وا�شاف كرم 
ب��ال��ق��رب من  ت�شمها ه���ذه امل��ق��اب��ر اجل���دي���دة ال��واق��ع��ة 
اي���غ���وال ج��ن��وب امل��ك�����ش��ي��ك ح��ي��ث ف��ق��د ال��ط��الب يف 26 
ايلول-�شبتمرب بعدما تعر�شوا لهجوم من قبل ال�شرطة 

مقاتلي  على  هجمات  �شن  اأي�شا  املركزية  القيادة  واأعلنت 
داع�س كالتايل:

- 55 غارة على مواقع قتالية.
- 21 على نقاط تفتي�س.

- 7 على مواقع قيادة.
- 7 على اأماكن زرعت فيها عبوات نا�شفة بدائية ال�شنع.

- 39 غارة على اأهداف اأخرى و�شفت باأنها مبان وخمازن 
اأ�شلحة ومع�شكرات تدريب وغريها.

وقالت القيادة املركزية اإن الهجمات على جماعة خرا�شان 
اإىل تدمري ثالثة مواقع  اأدت  ال�شورية  قرب مدينة حلب 
ا�شتخدمتها  اأخ���رى  م��ب��ان  ث��الث��ة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  للقيادة 
على  لهجمات  خططوا  القاعدة  يف  ملقاتلني  �شغرية  خلية 

اأوروبا اأو الوليات املتحدة.
التحالف  ق���وات  قتلى يف �شفوف  ي��وج��د  ل  اأن���ه  واأ���ش��اف��ت 
ت�شرين  اأكتوبر  اأول  قتل  واح��د  اأمريكي  جندي  با�شتثناء 

الأول يف حادث لطائرة يف-22 او�شربي باخلليج. 

املعار�شة   24 واآل��ي��ات م��درع��ة يف ح��ني دع��ت جمموعة 
عرب �شبكات التوا�شل الجتماعي اىل التظاهر.

وم���ن اج���ل اح���ت���واء ت���وزي���ع ذل���ك ال���ن���داء ال����ذي يدعو 
ال�شلطات  ع��ط��ل��ت  ال��ت��غ��ي��ري  واىل  ح���رة  ان��ت��خ��اب��ات  اىل 
انرتنت وفق خرباء  اكرث من مئتي موقع  الطاجيكية 

ا�شتجوبتهم انرتفاك�س.
وو���ش��ف��ت امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا يف ط��اج��ي��ك�����ش��ت��ان جمموعة 
املنفى  اىل  كوفاتوف  عمرال  موؤ�ش�شها  رح��ل  التي   24
منظمة  بانها  اخلمي�س  املتحدة،  العربية  الم���ارات  يف 

متطرفة واأمرت بتعطيل موقعها.
الو�شطى،  اآ�شيا  يف  الفقري  البلد  طاجيك�شتان  ويحكم 
ب���داأ يف ت�شرين  ال���ذي  اأم���ام علي رخ��م��ون   1992 منذ 
الثاين-نوفمرب 2013 رابع ولية بعد انتخابات طعن 

يف �شفافيتها.

املحلية واع�شاء يف ع�شابات لتهريب املخدرات.
وعرث يف نهاية ال�شبوع املا�شي على حفر اخرى ت�شم 
ب��ع��د وح����ول دواف���ع  ال��ت��ع��رف عليها  ي��ت��م  28 ج��ث��ة مل 
ايوت�شينابا  ال���ذي وق���ع ���ش��د ط���الب م��در���ش��ة  ال��ه��ج��وم 
انه  املك�شيكي  ال��وزي��ر  ق��ال  غ��ريي��رو،  الريفية يف ولي��ة 
يجري التحقيق يف عدد من الفر�شيات ، م�شريا اىل ان 
المن  ومدير  وزوجته  البلدية  رئي�س  ي�شمل  التحقيق 

البلدي الذين يجري البحث عنهم.
وم��ن��ذ اي���ام حت���وم ���ش��ك��وك يف ه���ذه الق�شية ال��ت��ي تثري 
البلدية خو�شيه لوي�س  املك�شيك حول رئي�س  ا�شتياء يف 
اباركا وزوجته ماريا دي لو�س اجنلي�س بينييدا اللذين 
ف���را ب��ع��د ي��وم��ني ع��ل��ى وق����وع ال��ه��ج��وم يف 26 اي��ل��ول-

�شبتمرب.
مهربي  م��ن  اث��ن��ني  �شقيقه  وه���ي  ب��ي��ن��ي��ي��دا  ا���ش��م  وورد 
املخدرات، يف تقرير لال�شتخبارات ا�شار اىل انها امرت 
الطالب  تظاهرة  بقمع  اي��غ��وال  ال��ع��ام يف  الم��ن  مدير 
ب�شفتها  يومها  �شتلقيه  كانت  خطاب  عرقلة  لتجنب 

م�شوؤولة عن اخلدمات العائلية يف املدينة.

•• بريوت-اأ ف ب:

يحاول مقاتلو وحدات حماية ال�شعب الكردية الدفاع عن املربع 
ال��ع��رب )كوباين  ع��ني  ال��ذي ي�شم مقرهم يف مدينة  الأم��ن��ي 
بالكردية( يف �شمال �شوريا، يف وجه تقدم عنا�شر تنظيم داع�س 

، بح�شب املر�شد ال�شوري حلقوق الن�شان.
اجلهادي  التنظيم  ب��ات  التي  املدينة  يف  امل��ع��ارك  توا�شل  وم��ع 
بقيادة  ال���دويل  التحالف  �شن  م�شاحتها،  ثلث  على  ي�شيطر 
الوليات املتحدة اربع غارات جوية على مواقع تابعة لتنظيم 

داع�����س يف ج��ن��وب ع��ني ال��ع��رب و���ش��رق��ه��ا، ب��ني منت�شف الليل 
و�شباح اليوم. وتدور املعارك حول املربع المني غداة �شيطرة 
)قوات  ال�شاي�س  مبنى  على  ام�س  من  اول  التنظيم  مقاتلي 
اجلهاديون  املقاتلون  فيه  يتح�شن  وال��ذي  ال��ك��ردي��ة(،  الم��ن 
اليوم، بح�شب املر�شد وقال مدير املر�شد رامي عبد الرحمن 
يف ات�شال هاتفي مع وكالة فران�س بر�س تدور معارك اجلمعة 
يف �شرق وجنوب �شرق املربع المني لوحدات حماية ال�شعب ، 
الواقع يف �شمال املدينة على بعد نحو كلم من احلدود الرتكية. 
وا�شاف ان املت�شددين يحاولون باأي ثمن الو�شول اىل املعرب 

واو�شح  العرب  �شمال عني  تركيا، عرب تطويق  احل��دودي مع 
ان التهديد التي متثله غ��ارات التحالف ال��دويل دفع مقاتلي 
اىل  النارية  الدراجات  الذخرية عن طريق  نقل  اىل  التنظيم 
مقاتليه . وت�شهد عني العرب، ثالث املدن الكردية يف �شوريا، 
وبداأ   . داع�����س  وعنا�شر  الك���راد  املقاتلني  ب��ني  عنيفة  م��ع��ارك 
ايلول-�شبتمرب،   16 منذ  املدينة  اجت��اه  يف  هجومه  التنظيم 
و�شيطر على م�شاحة �شا�شعة من القرى والبلدات يف حميطها، 
300 الف �شخ�س، وقتل  ونزح نتيجة هذا الهجوم اكرث من 

اكرث من 400 معظمهم من مقاتلي الطرفني.
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اأخبـار الإمـارات

العربي يدين التفجريات الإرهابية يف اليمن 
••القاهرة - وام:

ب�شدة  العربية  ال��دول  جلامعة  العام  الأم��ني  العربي  نبيل  الدكتور  اأدان 
التفجريات الإرهابية التي وقعت يوم اأم�س الول يف و�شط العا�شمة اليمنية 
�شنعاء ويف مع�شكر للجي�س يف حمافظة ح�شرموت والتي ادت اإىل �شقوط 
الع�شرات من القتلى واجلرحى من املواطنني الأبرياء. وحذر الأمني العام 

انزلق  ام�����س م��ن مغبة  ل��ه  ب��ي��ان  يف 
الت�شعيد  ن��ح��و  ال��ي��م��ن  يف  الأو����ش���اع 
الأهلي  والق��ت��ت��ال  العنف  اأع��م��ال  يف 
وج����رائ����م ال���ت���ف���ج���ريات الإره���اب���ي���ة. 
ال��ع��ام جميع الأطراف  الأم���ني  ودع��ا 
اليمنية اإىل نبذ العنف ودعم اجلهود 
عبد  الرئي�س  يبذلها  التي  املخل�شة 
رب����ه م��ن�����ش��ور ه����ادي لإن���ق���اذ البالد 
وحتقيق الأمن وال�شتقرار ال�شيا�شي 
خمرجات  ت��ن��ف��ي��ذ  ا����ش���ت���ك���م���ال  ع����رب 
ال�شامل  ال��وط��ن��ي  احل�����وار  م���وؤمت���ر 
عليه  ن�شت  م��ا  بتطبيق  والل���ت���زام 
الوطنية  وال�����ش��راك��ة  ال�شلم  وث��ي��ق��ة 
اإليها موؤخرا حتت  التي مت التو�شل 

رعاية ال�شيد جمال بن عمر ممثل الأمني العام لالأمم املتحدة حتى يتمكن 
اليمنيون من جتاوز �شعوبات هذه املرحلة النتقالية ال�شعبة وذلك وفقا 
واأعرب  التنفيذية.  واآليتها  اخلليجي  التعاون  جمل�س  مبادرة  حددته  ملا 
اأبناء  العام عن تعازيه احل��ارة لأه��ايل ال�شحايا واجلرحى وكافة  الأم��ني 

ال�شعب اليمني. 
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يف  اجلمعة  م��ون  كي  ب��ان  املتحدة  الأمم  ملنظمة  العام  الأم��ني  اأعلن 
النتخابات  تكون  حتى  بو�شعها  م��ا  ك��ل  �شتبذل  املنظمة  اأن  تون�س 
منذ  دائ��م��ة  موؤ�ش�شات  اأول  عنها  �شتنبثق  ال��ت��ي  التون�شية  ال��ع��ام��ة 
بن  العابدين  زين  املخلوع  الرئي�س  بنظام   2011 مطلع  الطاحة 

علي، �شفافة و�شلمية.
وبداأ بان كي مون زيارة ر�شمية ليومني اىل تون�س بدعوة من الرئي�س 

حممد املن�شف املرزوقي.
الول  اكتوبرت�شرين   26 يف  ت�شريعية  ان��ت��خ��اب��ات  ت��ون�����س  وت��ن��ظ��م 

احلايل، ورئا�شية يف 23 نوفمرب ت�شرين الثاين.
امل�����ش��وؤول المم���ي يف م��وؤمت��ر �شحفي م�����ش��رتك م��ع الرئي�س  وق���ال 

التون�شي اإن النتخابات �شتكون مرحلة هامة يف دمقرطة تون�س.
واأ�شاف ان منظمة المم املتحدة �شتبذل كل ما بو�شعها حتى تكون 

)النتخابات( مفتوحة للجميع، و�شلمية و�شفافة.
التون�شيني اىل ممار�شة حقهم كمواطنني، بالذهاب  اأدعو كل  وقال 

للت�شويت.
واأورد اأنه تطرق مع الرئي�س التون�شي اىل الو�شاع المنية املتدهورة 
يف ليبيا معربا عن قلقه البالغ ملا يحدث يف هذا البلد الذي تربطه 

بتون�س حدود برية م�شرتكة من حوايل 500 كلم.
حوار  ت�شهيل  �شبل  امل��رزوق��ي  املن�شف  حممد  م��ع  بحث  ان��ه  وت��اب��ع 

�شيا�شي بني الفرقاء يف ليبيا.

انه  ال�شورية  ل��الزم��ة  ال���دوىل  امل��ب��ع��وث  مي�شتورا  دى  �شتيفان  اأك���د 
مفاو�شات  مل��ع��اودة   3 جنيف  موؤمتر  عن  حاليا  حديث  اى  ليوجد 
موؤمتر  ف��ى  وا���ش��اف  ال�شورية.  ل��الزم��ة  ال�شيا�شية  بالعملية  تتعلق 
�شحفى ام�س فى جنيف ان ما يتم العمل عليه حاليا هو ال�شتماع 
اىل الطراف املختلفة املعنية بالزمة فى �شوريا وكذلك الوقوف على 
معطيات البيئة املحلية والقليمية والدولية ب�شاأن العملية ال�شيا�شية 
املمكنة وكيف ومتى ميكن ان تبداأ وبت�شهيل من المم املتحدة. و�شدد 
املبعوث الدوىل على ان المم املتحدة تعمل من اجل ايجاد كل و�شيلة 
ممكنة للحد من معاناة ال�شعب ال�شورى وزيادة فر�س ح�شوله على 
اجلانب الن�شانى من الحتياجات فيما يجرى العمل بحثا عن اية 
فر�شة تعطى من املجتمع الدوىل او من البيئة املحلية اوالقليمية 
ال�شورية  ل��الزم��ة  ح��ل  اىل  للتو�شل  �شيا�شية  عملية  ب��دء  لت�شهيل 
الدوىل  وحذراملبعوث   . ال�شراع  لهذا  ع�شكريا  حل  ل  وان��ه  خا�شة 
لالزمة ال�شورية من اخطار داع�س التى تتهدد حياة من 500 اىل 
700 مدنى ومن كبار ال�شن مازلوا داخل و�شط مدينة عني العرب 
كوبانى �شمال �شوريا موؤكدا ان الق�شف الذى يقوم به التحالف �شد 

قوات داع�س ومواقعها فى املدينة لن يكون كافيا لنقاذها. 

احتفل الباك�شتانيون ام�س بفوز املراهقة الباك�شتانية ماللة يو�شف 
زاي بجائزة نوبل لل�شالم.

واأطلق م�شلحون من حركة طالبان النار على يو�شف زاي فاأ�شابوها 
يف الراأ�س عام 2012 ب�شبب دفاعها عن حق الفتيات يف التعليم.

احلرب  يف  للتحدي  رم���زا  احل��ني  ذل��ك  منذ  زاي  يو�شف  واأ�شبحت 
�شد املت�شددين الذين يعملون يف مناطق الب�شتون القبلية يف �شمال 
غرب باك�شتان وهي املنطقة التي يتوقع فيها من الن�شاء الحتفاظ 

باآرائهن لأنف�شهن والبقاء يف املنازل.
باجلائزة  زاي  ي��و���ش��ف  ف���وز  اأخ��ب��ار  ا�شتقبلت  ك��رات�����ش��ي  ���ش��وارع  ويف 

بالرتحيب.
وقال �شخ�س يدعى جاويد اأحمد هذا خرب جيد جدا لباك�شتان. يف 
املا�شي مل تتلق باك�شتان �شوى مكافاأة واحدة فح�شب وهي الإرهاب.

ماللة  فعلت  لقد  الثامن  ال�شف  يف  طالبة  وه��ي  مديحة  واأ�شافت 
يو�شف زاي الكثري للتعليم وهو �شرف للبالد. هذه )اجلائزة( فخر 

لباك�شتان.
وا�شرتك معها يف الفوز بجائزة نوبل لل�شالم عام 2014 املدافع عن 

حقوق الأطفال الهنود كايال�س �شاتيارثي.

عوا�سم

تون�ص

��سالم �باد

جنيف

قاعدة ع�شكرية فرن�شية
 على مرمى حجر من ليبيا

•• تون�س-وكاالت:

حتدثت م�شادر مقربة من وزارة الدفاع الفرن�شية، عن اإن�شاء قاعدة ع�شكرية 
موؤقتة �شمايل النيجر، الأمر الذي من �شاأنه اأن يوفر موطاأ قدم لفرن�شا على 
التي �شارت م�شدرا لزعزعة  ليبيا اجلنوبية  200 كيلومرت من حدود  بعد 
ال�شتقرار يف املنطقة. وقال اخلبري ال�شيا�شي ال�شنغايل جو�شتني نداي اإن هذا 
اإفريقيا  التوحيد واجلهاد يف غرب  احل��رب على حركة  �شياق  ياأتي يف  القرار 
اأكتوبر-  3 ي��وم  �شنت  التي  ال��ق��اع��دة(،  تنظيم  ل��واء  املندرجة حتت  )م��وج��او، 
ت�شرين اأول املا�شي هجوما �شد القوات الأممية يف مايل، مينو�شما، يف منطقة 
النيجريي، متهمة  الفيلق  قتلى يف �شفوف   9 ال��ذي خلف  الهجوم  وهو  غاو 
النيجر بفتح اأر�س الإ�شالم اأمام العدو .  األك�شي�س كالمربي ، اخلبري ال�شيا�شي 
املايل ومدير �شحيفة ليذيكو اليومية امل�شتقلة، ف�شر من جهته اختيار فرن�شا 
القوات  اإحكام  ب�  ماداما  اجلديدة،  الع�شكرية  قاعدتها  لإي��واء  النيجر  ل�شمال 
الفرن�شية ال�شيطرة على هذه املنطقة بطريقة اأكرب مما عليه احلال يف مايل 
اأ�شال طائرات فرن�شية  النيجر  ت��اأوي  ذات��ه قائال:  ال�شياق  تابع يف   ، ن��داي    .
املراكز  ه��ذه  تدعيمها.  و�شيتم  متوفرة  الع�شكرية  التجهيزات  ط��ي��ار،  ب��دون 
املتقدمة التي ميكن للفرن�شيني بلوغها حاليا، �شتمكن من اعرتا�س الر�شائل 
..املحلل  الليبية  احل��دود  من  بالقرب  الأر�شية  قواتها  ن�شر  ومن  الال�شلكية 
ال�شيا�شي اأكد على اأن تبني املوجاو للهجوم على الفيلق النيجريي يوؤكد على 
اأوىل م�شادر زعزعة ال�شتقرار يف ال�شمال املايل  الرابط الوثيق واجللي بني 
واجلهاديني الذين يتزودون بال�شالح من جنوب ليبيا. قاعدة ماداما يف اأق�شى 
ال�شمال ال�شرقي للبالد �شتتيح اإمكانية مراقبة حتركات الإرهابيني انطالقا 

من اجلنوب الليبي ، على حد راأيه.

ال�شتيطان واجلدار يدمران م��شم الزيت�ن بال�شفة

الربملان العربي يدين اقتحام ق�ات الحتالل لباحات امل�شجد الأق�شى والعتداء على امل�شلني 

العربي ي�شيد بانعقاد اجتماع حك�مة الت�افق ال�طني الفل�شطيني يف غزة

مقتل جندي اأممي يف اأفريقيا ال��شطىزعيم فارك زار ك�با لبحث ال�شالم
يف رحالت جوية غري جتارية من فنزويال التي تقول 

م�شادر كولومبية اإنه يختباأ فيها منذ �شنوات.
يقود  لوندونو  اأن  اإىل  ي�شري  فاإنه  الأم��ر  هذا  واإذا �شح 
اأح��را���س نائية  امل��ح��ادث��ات بنف�شه ولي�س م��ن خم��ب��اأه يف 
املفاو�شات بني احلكومة  على  اأك��رب  ي�شفي جدية  مما 
)فارك(  الكولومبية  الثورية  امل�شلحة  القوات  وجماعة 
اآخر لرويرتز  اإليها. وقال م�شدر حكومي  التي ينتمي 
اإن احلكومة اأجازت �شفر لوندونو لكوبا لكنه مل يظهر 
على مائدة التفاو�س لكن جي�شا�س امييليو كارفاجالينو 
ت�شريحات  نفى  هافانا  يف  ف���ارك  با�شم  مفاو�س  وه��و 

بينزون ب�شاأن ح�شور لوندونو املحادثات.

•• بوجوتا-رويرتز:

قال م�شوؤولون كولومبيون اإن رودريجو لوندونو زعيم 
املتمردين يف البالد قام بزيارات �شرية اأجازتها احلكومة 
التفاو�س  ف��رق  للقاء  املا�شي  ال��ع��ام  م���رات  ع��دة  لكوبا 
اأهلية  اإط��ار حمادثات �شالم لنهاء حرب  التابعة له يف 
م�شتمرة منذ 50 عاما. واأكد وزير الدفاع الكولومبي 
ل��ون��دون��و يف  بظهور  �شائعات  ب��ي��ن��زون  ك��ارل��و���س  خ���وان 

هافانا وقال اإنه ذهب اإىل هناك يف مرات خمتلفة .
لرويرتز  الع�شكرية  امل��خ��اب��رات  يف  كبري  م�شدر  وق���ال 
اأم�س اخلمي�س اإن لوندونو ذهب اإىل هافانا عدة مرات 

املتحدة يقتل يف جمهورية افريقيا منذ انت�شار قوتها يف هذا البلد 
منت�شف ايلول-�شبتمرب املا�شي.

وع��رب الم��ني ال��ع��ام ل��المم املتحدة ب��ان ك��ي م��ون ع��ن ا�شتيائه من 
هذا الهجوم. ودعا يف بيان كل الطراف اىل المتناع عن القيام باي 
اعمال عنف وال�شلطات النتقالية اىل اتخاذ كل الجراءات الالزمة 
ل�شمان تطبيق اتفاق وقف العمال العدائية املوقع يف برازافيل يف 

23 متوز-يوليو .
واكد بان كي مون ان حال �شيا�شيا �شامال ي�شكل الطريقة الوحيدة 
وال�شتقرار  ال�شالم  واع���ادة  ال��ب��الد  يف  الن��ت��ق��ال  عملية  ل�شتكمال 
اخلا�س  املمثل  وك��ان  الو�شطى  افريقيا  جمهورية  اىل  دائ��م  ب�شكل 
بابكر  اجل��رنال  الو�شطى  افريقيا  بعثتها يف  ورئي�س  املتحدة  لالمم 

•• نيويورك-اأ ف ب:
اعلنت المم املتحدة مقتل احد عنا�شر قوة حفظ ال�شالم التابعة 
لها وجرح ثمانية اآخرين بالقرب من بانغي يف كمني ن�شب لقافلة 
لبعثة املنظمة الدولية يف جمهورية افريقيا الو�شطى وقال م�شوؤول 
الع�شكري الذي قتل كان  يف المم املتحدة لوكالة فران�س بر�س ان 
�شابطا باك�شتانيا، مو�شحا ان اجلرحى ينتمون اىل كتيبتي باك�شتان 
الو�شطى.  افريقيا  يف  املتحدة  المم  بعثة  يف  العاملتني  وبنغالد�س 

وا�شار اىل ان احد اجلرحى يف حالة اخلطر.
وتعر�شت القافلة لهجوم من قبل م�شلحني مل تعرف هوياتهم يف 
منطقة بي-كا11 بالقرب من العا�شمة وهو او ع�شكري تابع لالمم 

وزعمت ناطقة با�شم ال�شرطة لوبا 
ال�شمري القول،  بعد معلومات عن 
عزم �شبان عرب الخ��الل بالنظام 
ال�شماح  يقت�شر  ان  ت��ق��رر  ال���ع���ام، 
الق�شى  امل�����ش��ج��د  ب��اح��ة  ب���دخ���ول 
على الذين جتاوزوا اخلم�شني من 
الذي  القرار  هذا  وي�شمل   . العمر 
ل ينطبق على الن�شاء، فل�شطينيي 
ا�شرائيل  وع��رب  ال�شرقية  القد�س 
ع��ل��ى ح��د ���ش��واء. وق��ال��ت الناطقة 
انه لن ي�شمح لفل�شطينيي ال�شفة 
الغربية يف املقابل بدخول القد�س 
ان��ه يف اج���راء احتياطي  وا���ش��اف��ت 
تعزيزات  ال�����ش��رط��ة  ن�����ش��رت  اي�����ش��ا 
النظام  على  للحفاظ  ال��ق��د���س  يف 
بينما  الج����������راءات  ه�����ذه  وت����اأت����ي 
الربعاء  الق�����ش��ى  ب��اح��ة  ���ش��ه��دت 
مواجهات عنيفة بني قوات المن 
كانوا  وفل�شطينيني  ال�شرائيلية 
يحتجون على وجود زوار يهود اىل 

باحات امل�شجد.

الفل�شطيني  ال��وط��ن��ي  ال��ت��واف��ق 
وانعق��������اد اجتماعها للمرة الأوىل 
الدكتور  ب��رئ��ا���ش��ة  غ���زة  ق��ط��اع  يف 
جمل�س  رئي�س  اهلل  احلمد  رام��ي 

الوزراء لدولة فل�شطني. 

واع���ادة اإع��م��ار م��ا دم���ره العدوان 
الإ���ش��رائ��ي��ل��ي الأخ����ري ع��ل��ى قطاع 
غ���زة وك��ذل��ك ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج اعمال 
�شينعقد  ال���ذي  ال��ق��اه��رة  م��وؤمت��ر 
اأك��ت��وب��ر اجل����اري لدعم   12 ي���وم 
اإعمار  واإع��������ادة  ف��ل�����ش��ط��ني  دول�����ة 

قطاع غزة. 
بجهود  ال����ع����ام  الأم�������ني  واأ������ش�����اد 
وم�������واق�������ف ج����م����ي����ع الأط������������راف 
اأتاحت  التي  املعنية  الفل�شطينية 
م�شار  على  الهامة  اخلطوة  ه��ذه 
الوطنية  امل���������ش����احل����ة  حت���ق���ي���ق 
ال�����ش��ام��ل��ة وال���ب���دء يف ت��ن��ف��ي��ذ ما 
مت ال��ت��و���ش��ل اإل���ي���ه م����وؤخ����را من 
اتفاقيات وتفاهمات يف هذا ال�شاأن 
رع����اي����ة ج���م���ه���وري���ة م�شر  حت����ت 

العربية. 
ومن املنتظر اأن يكون هذا املو�شوع 
وكذلك جممل التطورات املتعلقة 
بالق�شية الفل�شطينية مدار بحث 
الرئي�س  ب��ني  �شيعقد  ال��ل��ق��اء  يف 
عبا�س  حم����م����ود  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 
والأم�������ني ال���ع���ام ظ��ه��ر ال���ي���وم يف 

القاهرة.

•• القاهرة -وام:

عرب الدكتور نبيل العربي الأمني 
العام جلامعة الدول العربية عن 
���ش��م��ل حكومة  ارت��ي��اح��ه لل��ت��ئ��ام 

بيان  ال���ع���ام يف  الأم������ني  واع���ت���رب 
اإجن���از ه��ذه اخلطوة  اأن  ل��ه ام�س 
ايجابي  ان���ع���ك���ا����س  ل����ه  ����ش���ي���ك���ون 
العربية  اجل�����ه�����ود  ع���ل���ى  ك���ب���ري 
احل�شار  لرفع  املبذولة  والدولية 

•• رام اهلل -وكاالت:

الفل�شطينيون  امل��واط��ن��ون  ي��ع��اين 
يف ال�شفة الغربية، م�شاعب اأثناء 
مو�شم قطف الزيتون، ب�شبب جدار 
وامل�شتوطنات  العن�شري،  الف�شل 
التي تقطع اأو�شال ال�شفة وتقول 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ه��ن��ي��ة ح���م���ادة 78 
يل  يتبق  مل  بلعني  بلدة  من  عاما 
�شوى 74 �شجرة زيتون، وما يزيد 
عنها بكثري، مت م�شادرتها يف جدار 
الف�شل العن�شري واأردفت مل يتبق 
����ش���وى ال��ق��ل��ي��ل، وج�����زء ك��ب��ري من 
اأعمار.  اإع����ادة  اإىل  يحتاج  الأر�����س 
ثمار  من  كبرية  كميات  جنني  كنا 
يتبق  مل  ال���ي���وم،  بينما  ال��زي��ت��ون، 

�شوى القليل .
وبجوار حقل العجوز الفل�شطينية، 
بعيد  ي���ح���ت���ف���ل���ون  م�������ش���ت���وط���ن���ون 
ال�����ع�����ر������س ال�������ي�������ه�������ودي، وت�����ب�����دو 
وفق  مبنية  ك��م��دي��ن��ة،  امل�شتوطنة 

بال�شرب  ي��ع��ت��دون  ك��م��ا  ال��زي��ت��ون، 
اأ�شجار  ويقطعون  امل��زارع��ني  على 
من�شور  خ��ال��د  بح�شب  ال��زي��ت��ون، 
م���������ش����وؤول ب����الإغ����اث����ة ال����زراع����ي����ة 

الفل�شطينية )اأهلية(.
م�شريات  الفل�شطينيون  وي��ن��ّظ��م 
لال�شتيطان،  مناه�شة  اأ�شبوعية 
بعد  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي،  الف�شل  وج���دار 
يفرقها  ما  �شالة اجلمعة، وغالبا 
اجلي�س الإ�شرائيلي بالقوة ويتوقع 
اأن  فل�شطينون،  زراع��ي��ون  خ���رباء 
ي���ك���ون ح��ج��م اإن����ت����اج ال���زي���ت���ون يف 
العام  لهذا  الفل�شطينية  الأرا���ش��ي 
مناطق  يف  و���ش��ح��ي��ح��اً  م��ت��و���ش��ط��اً، 

اأخرى.
رئي�س  ف����ي����ا�����س،  ف���ي���ا����س  وق�������ال 
الفل�شطيني  الزيتون  زيت  جمل�س 
العام  توقعات  اإن  حكومي(،  )غري 

وحتظى  العاملية،  املوا�شفات  اأرق��ى 
وحرا�شة  حتتية  وب��ن��ي��ة  ب��خ��دم��ات 

م�شددة.
العازل  الف�شل  يتعرج جدار  بينما 
ح�����ول امل�������ش���ت���وط���ن���ة، وي���ت���ل���وى يف 
من  الدومنات  اآلف  ملتهما  بنائه 
الأرا�شي )الدومن ي�شاوى 1000 
حمادة  �شكينة  وتقول  مربع(  مرت 
جنلة العجوز الفل�شطينية بالرغم 
ت�شر على  اأنها  اإل  �شنها،  من كرب 
اإىل  م�شرية   ، �شنويا  الثمار  قطف 
امل�شريات  يف  ت�����ش��ارك  وال��دت��ه��ا  اأن 
لال�شتيطان  املناه�شة  الأ�شبوعية 
ويتعر�س  ال���ف���ا����ش���ل  واجل����������دار 
املزارعون الفل�شطينيون يف ال�شفة 
الغربية اإىل اعتداءات �شبه يومية 
اليهود،  امل�����ش��ت��وط��ن��ني  ق���ب���ل  م����ن 
امل�����ش��ت��وط��ن��ون ثمار  ح��ي��ث ي�����ش��رق 

ح�شاد  اأن  اإىل  ت�����ش��ري  اجل�������اري، 
امل��و���ش��م احل����ايل م���ن ال���زي���ت���ون يف 
يتجاوز  لن  الفل�شطينية  الأرا�شي 
19 األف طن، وهي كمية اأقل من 
اإنتاج  املو�شم املا�شي، حيث يرتاوح 
الزيتون يف ال�شفة الغربية ما بني 
13 اإيل 15 األف طن، بينما يبلغ 

يف قطاع غزة، قرابة 4 اآلف طن.
اأ�شا�شي  ويعد الزيتون م�شدر رزق 
عائلة  األ�������ف   100 م����ن  لأك�������رث 
ب��ي��ن��م��ا ي��ب��ل��غ عدد  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة، 
الإح�شاء  بح�شب  الزيتون  اأ�شجار 
مليون   27 ن���ح���و  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 
زيت  جمل�س  ي��ق��در  فيما  ���ش��ج��رة، 
اأ�شجار  عدد  الفل�شطيني  الزيتون 
 30 بنحو  فل�شطني  يف  ال��زي��ت��ون 

مليونا.
فاإن  فل�شطينية،  ت��ق��دي��رات  ووف���ق 

الفل�شطينية  الأرا����ش���ي  م�����ش��اح��ة 
امل��ع��زول��ة وامل��ح��ا���ش��رة ب��ني اجلدار 
بلغت  )اإ�شرائيل(   1948 وح��دود 
 ،2012 ع��ام  كم2   680 ح���وايل 
م�شاحة  م���ن   12.0% ن��ح��و  اأي 
كم2   454 ح��وايل  منها  ال�شفة، 
ومناطق  وم������راٍع  زراع���ي���ة  اأرا�������سٍ 
م�شتغلة  كم2  و117  م��ف��ت��وح��ة، 
ع�شكرية،  وق��واع��د  كم�شتوطنات 
و89 كم2 غابات، اإ�شافة اإىل 20 

كم2 اأرا�س فل�شطينية مبنية.
اىل ذلك، اعلنت �شرطة الحتالل 
�شوى  ي�شمح  ل��ن  ان��ه  ال�شرائيلية 
ل��ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني ال���ذي���ن جت����اوزت 
اعمارهم اخلم�شني عاما بال�شالة 
الق�شى يف  امل�شجد  باحة  ام�س يف 
القد�س القدمية التي ت�شهد توترا 

متزايدا.

••القاهرة-وام:

حممد  ب�����ن  اأح�����م�����د  م����ع����ايل  اأدان 
العربي  ال���ربمل���ان  رئ��ي�����س  اجل������روان 
الأق�شى  للم�شجد  القتحام  عملية 
املبارك التي قام بها ع�شو الكني�شت 
املتطرف مو�شيه فيغلن رفقة اأعداد 
الحتالل  وق���وات  امل�شتوطنني  م��ن 
ال�شهيوين وما ارتكبته تلك القوات 
من اعتداءات على امل�شليني وا�شابة 
الع�شرات منهم. وقال رئي�س الربملان 
العربي اإن عملية القتحام الأخرية 
امل�شلمني  م��الي��ني  مل�شاعر  امل�شتفزة 
على  �شارخ  اعتداء  هي  العامل  حول 
وال�شالمية  ال��ع��رب��ي��ة  امل���ق���د����ش���ات 
الحتالل  ق�����وات  اق���ت���ح���ام  وا����ش���ف���ا 
ال�شهيوين لباحات امل�شجد الأق�شى 
امل�����ش��ل��ني و �شرب  والع����ت����داء ع��ل��ى 
باجلرمية  منهم  الع�شرات  وا�شابة 
القوانني  ك��ل  ان  واأ���ش��اف  امل�شتفزة. 
وال��ت�����ش��ري��ع��ات ال���دول���ي���ة ت��دع��و اىل 

طهران: لن ن�شمح 
ب�شق�ط الأ�شد

•• طهران-وكاالت:

اللهيان  ع��ب��د  اأم�����ري  ح�����ش��ني  اأك�����د 
الإيراين-  اخلارجية  وزير  -نائب 
ب�شقوط  ت�����ش��م��ح  ل���ن  ط���ه���ران  اأن 
الأ�شد،  ب�����ش��ار  ال�����ش��وري  ال��رئ��ي�����س 
وحذر من تبعات اأي تدخل خارجي 
منطقة  غ���ط���اء  حت����ت  ����ش���وري���ا  يف 
اإر�شال قوات برية بهدف  اأو  عازلة 

حماربة تنظيم داع�س.
وقال عبد اللهيان -خالل لقاء يف 
ال��ع��راق والتحالف  ب�����ش��اأن  ط��ه��ران 
اإن الوليات  ال��دويل �شد داع�س - 
امل��ت��ح��دة اأب��ل��غ��ت اإي������ران ق��ب��ل بدء 
هجومها على تنظيم الدولة بعدم 
وجود خطط للهجوم على اإيران اأو 
على مراكز تابعة للنظام ال�شوري.

نف�س  نقلت  وا�شنطن  اأن  واأو���ش��ح 
اأن���ه  ����ش���وري���ا، غ���ري  اإىل  ال��ر���ش��ال��ة 
الوليات  تثق يف  ب��الده ل  اأن  اأك��د 
متابعة  ع��ل��ى  وحت���ر����س  امل���ت���ح���دة 

التطورات احلالية عن كثب.

ح���م���اي���ة امل���ن���اط���ق امل���ق���د����ش���ة وع����دم 
ال�شاءة اليها باأي �شكل من الأ�شكال 
الدويل  املجتمع  يدعو  ال��ذي  الأم��ر 
العتداءات  ل��ردع  ال�شريع  للتدخل 
املقد�شات  �شد  املتكررة  ال�شهيونية 
القد�س.  يف  وامل�شيحية  ال�شالمية 
اأن  م��ع��ال��ي��ه  اأك���د  ال�����ش��ي��اق  نف�س  ويف 
كافة  ب�شدة  يرف�س  العربي  الربملان 
حماولت الحتالل لتهويد امل�شجد 
الأق�شى اأو تق�شيمه زمانيا اأو مكانيا 
ال�شهيوين  امل��خ��ط��ط  اإىل  م�����ش��ريا 
الأق�شى.  امل�شجد  لتق�شيم  اجلديد 
الأمة  العربي  ال��ربمل��ان  رئي�س  ودع��ا 
ال��ع��رب��ي��ة وال���ش��الم��ي��ة ل��ل��ح��ذر من 
لتهويد  ال�����ش��ه��ي��ون��ي��ة  امل��خ��ط��ط��ات 
امل�شجد الأق�شى والعمل على اف�شالها 
ال�����دويل بتحمل  امل��ج��ت��م��ع  م��ط��ال��ب��ا 
الت�شرفات  ردع  جت���اه  م�����ش��وؤول��ي��ات��ه 
تخرتق  والتي  الهوجاء  ال�شهيونية 
وتهدد  والت��ف��اق��ات  امل��ع��اه��دات  كافة 

م�شاعي ال�شالم يف املنطقة. 
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عربي ودويل

زعيم ك�ريا ال�شمالية م�شاب يف ال�شاق 
•• بكني-�سول-رويرتز:

الكوري  ال��زع��ي��م  اإن  ال�شمالية  ك��وري��ا  يف  ال��ق��ي��ادة  م��ن  ق��ري��ب  م�شدر  ق��ال 
ال�شمايل كيم جوجن اأون ي�شيطر على مقاليد الأمور يف البالد لكنه م�شاب 
يف �شاقه وهو ما هون من التكهنات املتعلقة ب�شيطرة الزعيم ال�شاب )31 
عاما( على احلكم. ومل ت�شر و�شائل الإعالم الكورية ال�شمالية التي عادة 
ما ت�شهب يف نقل اأن�شطة الزعيم الكوري بكثري من التفا�شيل اإىل اأي �شيء 

متعلق به منذ اأن ح�شر حفال مع زوجته يف الثالث من �شبتمرب اأيلول.
وغاب ذكر كيم عن التغطية العالمية الر�شمية املبكرة للذكرى التا�شعة 
وال�شتني لتاأ�شي�س حزب العمال الكوري ال�شمايل اليوم اجلمعة وهي منا�شبة 
لن�شب  الليل  منت�شف  بعد  بزيارة  املا�شيني  العامني  يف  كيم  خاللها  ق��ام 
بيوجنياجن حيث دفن جثمانا والده وجده. وكانت وكالة الأنباء الر�شمية 
يف  املا�شي  العام  الزيارة  تلك  تناولتا  اليومية  �شينمون  رودوجن  و�شحيفة 
تغطية ا�شتمرت اربع �شاعات وحتى ال�شاعة 9.30 �شباحا )0030 بتوقيت 
جرينت�س اليوم( مل يرد اي تقرير للوكالة عن حدث عند الن�شب ومل تبث 
واأذاع��ت بدل من  ال�شاب  للزعيم  اي �شور جديدة  ر�شمية  تلفزيونية  قناة 
الناطقة  رودوجن  �شحيفة  ون�شرت  وج��ده  وال��ده  عن  وثائقيا  فيلما  ذل��ك 
بل�شان حزب العمال يف �شفحتها الوىل �شورة لوالد كيم وجده مع افتتاحة 
تثني على زعامة كيم جوجن اأون الذي يظل ا�شمه مادة للدعاية حتى خالل 
غيابه. ومل يكن والد كيم ي�شارك دائما يف زيارة العا�شر من اأكتوبر ت�شرين 
اأن كيم اأ�شيب يف �شاقه بينما  الأول اثناء وجوده يف ال�شلطة وذكر امل�شدر 
وقال  ع�شكرية.  تدريبات  يتفقد  كان 
عدم  طلب  بعدما  ل��روي��رتز  امل�����ش��در 
الإف�شاح عن ا�شمه اأمر )كيم( جميع 
تدريبات  يف  ب��امل�����ش��ارك��ة  اجل�����رنالت 
و�شارك بنف�شه اأي�شا. كانوا يزحفون 
يف  فاأ�شيب  ويتدحرجون..  ويجرون 
اإ�شابته كانت يف  الوتر.  وتابع قوله 
ال��ك��اح��ل وال��رك��ب��ة ووق��ع��ت يف اأواخ���ر 
اأغ�شط�س اآب اأو اأوائل �شبتمرب اأيلول 
الزائد.  وزن��ه  ب�شبب  التدريب  اأث��ن��اء 
الإ�شابة  ولكن  البداية  يف  يعرج  كان 

تفاقمت. 
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تبادل لإطالق النار على احلدود بني الك�ريتنيرئي�ص وزراء الي�نان ي�اجه اقرتاعًا على الثقة 
•• �سيول-اأ ف ب:

تبادلت الكوريتان اطالق النار على حدودهما الربية ام�س بعدما القى جنود من كوريا اجلنوبية 
من�شورات معادية لبيونغ يانغ، كما اعلن اجلي�س الكوري اجلنوبي وقال م�شوؤول يف رئا�شة الركان 
احتمال  عن  معلومات  تتوافر  ومل  التفا�شيل  من  مزيدا  يقدم  ومل   ، النار  لط��الق  تبادل  ح�شل 

�شقوط �شحايا.
فقد قام ع�شرات من النا�شطني الكوريني اجلنوبيني �شباح اجلمعة بالقاء حواىل 200 الف من�شور 
فوق احلدود بوا�شطة ع�شرة بالونات، يف الذكرى التا�شعة وال�شتني لتاأ�شي�س احلزب الواحد احلاكم 

يف كوريا ال�شمالية.
الكوريني  ان حر�س احل��دود  الكورية اجلنوبية نقال عن م�شادر ع�شكرية  الع��الم  و�شائل  وتقول 
احلدود.  من  اجلنوبي  اجلانب  على  مقذوفات  و�شقطت  البالونات  على  النار  اطلقوا  ال�شماليني 

واطلق اجلي�س الكوري اجلنوبي النار انتقاما، كما قال امل�شدر نف�شه.

وم����ن امل��ت��وق��ع اج�����راء الق������رتاع ال����ذي ي��ت��ع��ني على 
كري�شتو�س  وق���ال  لح���ق  وق���ت  يف  ك�شبه  ���ش��ام��ارا���س 
ب���ح���زب احلركة  ال���ك���ب���ري  امل���������ش����وؤول  ب���روت���وب���اب���ا����س 
حكومة  ائ��ت��الف  يف  امل�شارك  اليونانية  ال�شرتاكية 
���ش��ام��ارا���س �شينهي الق����رتاع ع��ل��ى ال��ث��ق��ة ف���رتة من 
للمرحلة  ب�شهولة  و�شننتقل  وال�����ش��ائ��ع��ات  ال�شكوك 
القادمة وهي فرتة حا�شمة و�شيح�شر 292 م�شرعا 
ا�شتمرار  م��ع  الق����رتاع  ت��ق��دي��ر جل�شة  اق�����ش��ى  ع��ل��ى 
دون  ج��ول��دن  ح���زب  م��ن  م�شرعني  ثمانية  اح��ت��ج��از 
ات��ه��ام��ات جنائية  ال��ت��ح��ق��ي��ق يف  امل��ت�����ش��دد ع��ل��ى ذم���ة 

موجهة اإليهم.

•• اأثينا-رويرتز:

ي�شعى رئي�س وزراء اليونان انطوني�س �شامارا�س 
لك�شب اقرتاع على الثقة حل�شد التاأييد خلطته 
الرامية اإىل التخلي عن حزمة امل�شاعات املقدمة 
م��ن الحت���اد الوروب����ي و���ش��ن��دوق النقد الدويل 
وال��ت��ي لق���ت ان��ت��ق��ادات وا���ش��ع��ة ال��ن��ط��اق وانهاء 
تكنهات متزايدة باأن ولية حكومته �شارفت على 

النهاية.
وان�شقاقات  خم��ت��ل��ف��ة  ازم�����ات  ت���ف���ادى  ان  وب��ع��د 
مل�شرعني عن حزبه خالل حوايل عامني ون�شف 

العام يف ال�شلطة يواجه �شامارا�س احتمال اجراء 
انتخابات مبكرة اذا ف�شل يف ك�شب التاأييد ملر�شحه 

يف النتخابات الرئا�شية املقررة مطلع 2015.
غري ان زعيم املحافظني ياأمل اأن يظهر الت�شويت 
اجراء  جتنب  على  ع��ازم��ة  اثينا  ب��اأن  الثقة  على 
انتخابات مبكرة وارغام امل�شرعني الغا�شبني على 
تاأييده امام الراأي العام مبا يتيح له متثيل جبهة 
م��وح��دة بينما ي��ت��ف��او���س م��ع الحت����اد الوروب����ي 
و�شندوق النقد الدويل حول اخلروج مبكرا بعام 
 240 وقيمتها  لليونان  امل��ايل  النقاذ  من خطة 

مليار يورو )300 مليار دولر(.

•• عوا�سم-وكاالت:

ط��ال��ب ع��ل��ي ���ش��امل ال��ب��ي�����س، اآخر 
روؤ����ش���اء دول���ة ج��ن��وب ال��ي��م��ن قبل 
ال�������ش���م���ال، جمل�س  ال����وح����دة م���ع 
بجنوب  ا�شتفتاء  ب��اإج��راء  الأم���ن 
التي  ال��وح��دة  قبول  ح��ول  اليمن 
متت بني اجلانبني العام 1990 

اأو رف�شها.
ر�شالة  ال��ب��ي�����س، يف  ���ش��امل  وق����ال 
جمل�س  اإىل  وج���ه���ه���ا  م���ط���ول���ة، 
مناخ  خلق  ينبغي  ام�����س،  الأم����ن، 
لإج����راء  م��الئ��م  واأم���ن���ي  �شيا�شي 
ا���ش��ت��ف��ت��اء ل�����ش��ع��ب م���ا ك���ان يعرف 
الدميقراطية  اليمن  بجمهورية 
اإ�شراف الأمم املتحدة حول  حتت 

القبول بالوحدة اأو رف�شها .
رف�������س  ح�����ال�����ة  يف  واأ����������ش���������اف: 
الدولة  يف  الن�شهار  اجلنوبيني 
الأمن  جمل�س  يكلف  الحت��ادي��ة، 
الأمني العام لالأمم املتحدة )بان 
تفاو�شي  اإط��ار  م��ون( لإيجاد  كي 
اجلنوب  �شعب  ع��ن  ممثلني  ب��ني 
اليمنية  ال��ع��رب��ي��ة  واجل��م��ه��وري��ة 
اإ�شراف  حت���ت  ال��ي��م��ن(،  )���ش��م��ال 
الإج�����راءات  لتتم  امل��ت��ح��دة  الأمم 
ا�شتقالل  لإع��������الن  ال���ر����ش���م���ي���ة 
دولته  وا�شتعادة  العربي،  اجلنوب 
اأرا�شيه  كاّفة  ال�شيادة على  كاملة 
ب��ح��دوده امل��ع��رتف بها دول��ي��ا اإىل 
 1990 م��اي��و-اأي��ار   22 قبل  م��ا 
اليمني  والرئي�س  البي�س  وك���ان 
�شالح  ع����ب����داهلل  ع���ل���ي  ال�������ش���اب���ق 
الثاين  نوفمرب-ت�شرين  يف  وقّعا 
�شطري  وح������دة  ع���ل���ى   ،1989
ال�شمايل واجلنوبي، وهو  اليمني 
ما مت يف مايو-اأيار 1990، لكن 
اإن ما مت  ر�شالته  ق��ال يف  البي�س 
التوقيع عليه بينهما ل يرقى اإىل 

م�شتوى املعاهدة .
م�شروع  ات���ف���اق  ق���ائ���اًل:  وم�����ش��ى 
عليه  التوقيع  مت  ال���ذي  ال��وح��دة 

•• هوجن كوجن-رويرتز:

املحتجني من جديد  جتمع مئات 
يف و������ش�����ط ه�������وجن ك�������وجن ام�������س 
ملوا�شلة حملتهم من اجل حتقيق 
الدميقراطية بعد يوم من رف�س 
احل���ك���وم���ة اج������راء حم����ادث����ات مع 
يتزعمون  ال���ذي���ن  ال��ط��ل��ب��ة  ق�����ادة 
الحتجاجات و�شط اأزمة م�شتمرة 
التي  املدينة  ه��زت  اأ�شبوعني  منذ 
ال�شني  راأ���ش��م��ال��ي��ا يف  م��رك��زا  تعد 

ال�شيوعية.
واأ�شيبت حركة املرور بال�شلل بعد 
خيام  ومعهم  الع�شرات  ح�شر  اأن 
ي�شتعدون  اأن���ه���م  اإىل  ي�����ش��ري  مم���ا 
لعت�شام طويل بالرغم من دعوة 
التي  العقبات  اإزال���ة  اإىل  ال�شرطة 
اعرت�شت الطرق الرئي�شية املوؤدية 

اإىل حي املال يف و�شط املدينة.
وق��ال��ت ال�����ش��رط��ة اإن��ه��ا ق��د تتخذ 
اأن  دون  املنا�شب  الوقت  يف  اإج���راء 
وقالت ووجن لي- حتدد طبيعته 
هنا  خيمتي  اأقمت  عاما(   23( وا 
لحتالل  و�شاتقدم  اجل�شر  حت��ت 
ال�����ش��ارع ع��ن��دم��ا اأمت��ك��ن م��ن هذا. 
وم�����ش��ت ت���ق���ول ق���د ا���ش��ط��ر اإىل 
اليوم  اأث����ن����اء  ل���ل���درا����ش���ة  ال����ع����ودة 
من  ممكن  جهد  كل  �شاأبذل  لكني 
واملحتجون  هنا  اإىل  ال��ع��ودة  اأج���ل 
لالعت�شام.  جيد  ب�شكل  جمهزون 
ون�شبوا  موؤقتة  حمامات  واأقاموا 

خياما للمبيت.
وج��������اء ق��������رار احل����ك����وم����ة اإل����غ����اء 
والتي  ال����ط����الب  م����ع  امل����ح����ادث����ات 
ك���ان���ت م���ق���ررة ال���ي���وم اجل��م��ع��ة يف 
ال���وق���ت ال�����ذي ط���ال���ب ف��ي��ه ن���واب 
مكافحة  ���ش��ب��اط  دمي��ق��راط��ي��ون 
الك�شب غري امل�شروع بالتحقيق يف 
حاكم  ت�شون-ينج  ليوجن  ح�شول 
 6.4 امل����وايل لبكني ع��ل��ى  امل��دي��ن��ة 
مليون دولر اأثناء توليه ال�شلطة.

فريفاك�س  جم���م���وع���ة  وك�����ش��ف��ت 
الأ�شبوع  ه��ذا  ال���ش��رتال��ي��ة  ميديا 
اأن �شركة هند�شية ا�شرتالية دفعت 
جو�شوا  وق���ال  لليوجن  املبلغ  ه��ذا 
يراأ�س  ال����ذي  ع��ام��ا(   17( ووجن 
املدار�س  ط��ل��ب��ة  مت��ث��ل  جم��م��وع��ة 
هناك  �شيكون  بالتاأكيد  الثانوية 
زح������ام يف وق�����ت لح�����ق ال����ي����وم يف 
النا�س  يخرج  اأن  بعد  اأدم��ريال��ت��ي 
التالميذ  وي��ن��ه��ي  اأع��م��ال��ه��م  م���ن 
ادمريالتي  ح��ي  وي�شم  درا�شتهم 
ب����و�����ش����ط ه�������وجن ك�������وجن امل����ب����اين 
الحتجاج  م��وق��ع  وه��و  احلكومية 
على  ال�شغط  اأج��ل  م��ن  الرئي�شي 
احل��ك��وم��ة ل��ل��م��واف��ق��ة ع��ل��ى اجراء 

انتخابات عامة.
ال�شيوعي  احل���زب  زع��م��اء  ويحكم 
ال�شيني هوجن كوجن ب�شيا�شة بلد 
واحد ونظامني التي تتيح للمدينة 
ح��ك��م��ا ذات���ي���ا وا���ش��ع��ا وح���ري���ات ل 

تتوافر يف الرب الرئي�شي.

األ��غ��ي��ت لأن مطالب  ال��ط��الب  م��ع 
ل  العام  الق��رتاع  باجراء  الطلبة 
د�شتور هوجن كوجن وما  يتفق مع 
امل�شروع  غ��ري  بالحتالل  و�شفته 
لأج������زاء م���ن امل��دي��ن��ة وال���دع���وات 

اجلديدة لالحت�شاد.
الحتجاجات  ال�����ش��ني  وو���ش��ف��ت 
وانتقدت  م�����ش��روع��ة  غ���ري  ب��اأن��ه��ا 
لر�شاله  الأم��ري��ك��ي  ال��ك��وجن��ر���س 
ر�شالة خاطئة للمحتجني يف خطوة 
ب��ك��ني ه��ج��وم��ا متعمدا  اع��ت��ربت��ه��ا 

ل����ك����ن ب����ك����ني ات�����خ�����ذت ق����������رارا يف 
ت��دق��ق يف  ب����اأن  اآب  اأغ�����ش��ط�����س   31
خو�س  يف  ال���راغ���ب���ني  امل��ر���ش��ح��ني 
الرئي�س  لخ����ت����ي����ار  ان����ت����خ����اب����ات 
 2017 يف  ل��ل��م��دي��ن��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
امل����ط����ال����ب����ون  ي�����ق�����ول  خ�����ط�����وة  يف 
�شتجعل  اإن����ه����ا  ب���ال���دمي���ق���راط���ي���ة 

م�شاألة القرتاع العام بال معنى.
اأك�����رب  ث������اين  ك�������اري لم  وق�����ال�����ت 
كوجن  ه��وجن  حكومة  يف  م�شوؤولة 
حم���ادث���ات  لإج��������راء  ال����دع����وة  اإن 

املحتجني  اأع����داد  وت��راج��ع  عليها 
حول  م��واق��ع  يف  م��ئ��ات  ب�شع  اإىل 
املدينة لكن النا�شطني متكنوا من 
موا�شلة ح�شارهم لبع�س الطرق 
وهو  ووجن  ج��ون  وق��ال  الرئي�شية 
18 عاما يف  طالب جامعي عمره 
الرئي�شي يف حي  الحتجاج  موقع 
ادم���ريال���ت���ي ب��و���ش��ط ه���وجن كوجن 
ونحن  نفعله  ان  علينا  اأم���ر  ه���ذا 
لفرتة  ب��ه  ن�شعر  اأمل  ان���ه  ���ش��غ��ار. 
ق�شرية من اأجل مكا�شب طويلة. 

اعتقال 4 اأكراد 
حاول�ا الت�شلل لأمريكا 

•• وا�سنطن-رويرتز:

ق�������دم وزي���������ر الأم�����������ن ال����داخ����ل����ي 
الأم���ري���ك���ي ج��ي��ه ج��ون�����ش��ون اأدل����ة 
تتناق�س مع ت�شريحات م�شرعني 
اأع�شاء من تنظيم  باأن  حمافظني 
داع�س الذي ت�شتهدفه حملة جوية 
بقيادة الوليات املتحدة يف العراق 
حماولتهم  اثناء  اعتقلوا  و�شوريا 

دخول اأمريكا.
اإن��ه ج��رى اعتقال  وق��ال جون�شون 
اأع�����ش��اء م��ن جماعة كردية  اأرب��ع��ة 
ال�شهر  داع�������س  ت��ن��ظ��ي��م  ت���ع���ار����س 
امل��ا���ش��ي خ���الل حم��اول��ت��ه��م دخول 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ب��ط��ري��ق��ة غري 

م�شروعة من املك�شيك.
اأن املحققني حددوا هوية  واأ�شاف 
اأع�������ش���اء بحزب  ب���ان���ه���م  الأرب�����ع�����ة 
ال���ع���م���ال ال���ك���رد����ش���ت���اين. وح����زب 
ال��ع��م��ال ال��ك��رد���ش��ت��اين ه��و جماعة 
وت�شنفه  ت���رك���ي���ا  يف  ان��ف�����ش��ال��ي��ة 
امل��ت��ح��دة بانه  ال����ولي����ات  ح��ك��وم��ة 
م��ن��ظ��م��ة اره���اب���ي���ة اج��ن��ب��ي��ة لكن 
كردية  جماعة  اإىل  ان�شم  احل��زب 

اخرى لقتال مت�شددي داع�س.
اأن حزب العمال  واأو�شح جون�شون 
ال��ك��رد���ش��ت��اين ي��ق��ات��ل ف��ع��ل��ي��ا �شد 
داع�س ودافع عن الأرا�شي الكردية 
ك���ل���م���ة يف  وق�������ال يف  ال������ع������راق.  يف 
الأمريكية  ال�شلطات  اإن  وا�شنطن 

�شرتحل الأربعة.

ال�شابق  ال���رئ���ي�������س  وب�����ني  ب��ي��ن��ي 
����ش���ال���ح، ل يرقى  ع���ب���داهلل  ع��ل��ي 
حيث  امل����ع����اه����دة،  م�������ش���ت���وى  اىل 
ولي�س  ات���ف���اق  ع��ل��ى  ال��ت��وق��ي��ع  مت 
م��ع��اه��دة وت���اب���ع: اجل��ن��وب��ي��ون مل 
الوحدة  ح���ول  ا���ش��ت��ف��ت��اوؤه��م  ي��ت��م 
ي�شتفتوا  مل  كما  اإع��الن��ه��ا،  اأث��ن��اء 
بعد رحيل ال�شتعمار الربيطاين 
1967، حول هويتهم ،  يف العام 
التي  الأرا�شي  اإن  البي�س  قال  اإذ 
ت�شمى  ك��ان��ت  بريطانيا  احتلتها 
اأعلنت  وعندما  العربي،  اجلنوب 
ال�شلطة التي حكمت اجلنوب بعد 
ال�شتقالل ا�شم جمهورية اليمن 
اجلنوبية مل ت�شتفت املواطنني يف 

ذلك .

ال����ش���رتاك���ي، وه����و امل���وق���ع الذي 
فعليا  رئي�شا  خ��الل��ه  م��ن  اأ���ش��ب��ح 
ال��وح��دة بني  اإع���الن  للبالد حتى 
ال��ي��م��ن وج���ن���وب���ه يف عام  ���ش��م��ال 

.1990
اندلعت   1993 ع����ام  واأواخ��������ر 
خالفات عميقة بني �شالح ونائبه 
البي�س حول ال�شالحيات وحجم 
ت����واج����د ع���ن���ا����ش���ر ال���ط���رف���ني يف 
وحلفاوؤه  �شالح  واتهم  ال�شلطة، 
لنف�شال  ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط  ال��ب��ي�����س 
جنوب اليمن، بينما اتهم البي�س 
خ�شومه بال�شتيالء على ال�شلطة 
اندلعت  اأن  اإىل  اأتباعه،  وتهمي�س 
اأب���ري���ل-  27 يف   1994 ح����رب 
ني�شان وا�شتمرت �شهرين وانت�شر 

ال�شلطة  وكان البي�س م�شاركا يف 
دف����اع  وزي������ر  اأول  وه�����و  ن��ف�����ش��ه��ا، 
ال�شتقالل،  بعد  اليمن  جل��ن��وب 
وا���ش��ت��م��ر يف امل��ن��ا���ش��ب الإداري�����ة و 
احلزبية �شمن احلزب ال�شرتاكي 

اليمني ، احلاكم حينها.
ال����ث����اين  ي����ن����اي���������ر-ك����ان����ون  ويف 
معظم  ت�����ش��ف��ي��ة  مت  1986م، 
واملدني�������ة  الع�ش�������كرية  القيادات 
الأجن�������حة  ب����ني  ال�������ش���راع  يف 
احل�����زب،  داخ�������ل  املتناف�ش�����ة 
التي  املذبحة  من  البي�س  وجن���ا 
ا�شتهدفت قيادات الدولة يف قاعة 
ال�13  �شبيحة  ال�شيا�شي  املكتب 
 ،1986 ال���ث���اين  ي��ن��اي��ر-ك��ان��ون 
للحزب  عاما  اأمينا  اختياره  ليتم 

فيها �شالح.
ال����ب����الد عقب  ال���ب���ي�������س  وغ��������ادر 
اأ�شبح  ح��ي��ن��ه��ا  وم�����ن  ه���زمي���ت���ه، 
�شلطنة  �شيا�شيا يف  البي�س لجئا 
عمان قبل اأن يغادرها اإىل النم�شا 
منت�شف العام 2009، ثم ا�شتقر 
 ..2011 ال���ع���ام  م��ن��ذ  ل��ب��ن��ان  يف 
واختتم يف �شنعاء يوم 25 يناير-
امل��ا���ش��ي، موؤمتر  ال���ث���اين  ك���ان���ون 
 565 الوطني، مب�شاركة  احل��وار 
املجتمع  �شرائح  مثلت  �شخ�شية، 
اليمني، وهدف اإىل و�شع حلول ل� 
9 ق�شايا تقف وراء اأزمات اليمن، 
و�شعدة  اجل���ن���وب،  ق�شية  بينها 
الدولة والق�شايا  )�شمال(، وبناء 
واحلريات،  باحلقوق  ال�شلة  ذات 

يف  وع�شكريني  �شنعاء،  اليمنية 
جنوبي  ح�������ش���رم���وت،  حم��اف��ظ��ة 
 67 �شقوط  عن  واأ�شفرا  اليمن، 
وفق  اجل��رح��ى،  وع�����ش��رات  قتيال 

اآخر الأرقام الر�شمية. 
ب��ي��ان، اجلمعة،  وق���ال الحت���اد يف 
ندين بدون حتفظ الهجمات �شد 
�شنعاء  يف  �شلميني  متظاهرين 
جنوب  يف  الع�شكريني  م��ن  وع��دد 
اليمن يف ال� 9 من اأكتوبر-ت�شرين 
لأ�شر  تعازيه  الأول وقدم خال�س 

القتلى ..
 م���وؤك���دا الل���ت���زام ال��ث��اب��ت بدعم 
ال��ي��م��ن يف ح��رب��ه��ا ���ش��د الإره����اب 
واأ�����ش����اف الحت������اد يف ب��ي��ان��ه اأن���ه 
يعترب الأمن �شرطا اأ�شا�شيا لنجاح 

والتنمية  الن��ت��ق��ال��ي��ة،  وال��ع��دال��ة 
القت�شادية.

اأقرت  امل��وؤمت��ر،  نتائج  على  وب��ن��اء 
جل����ن����ة م���ك���ل���ف���ة ب���ت���ح���دي���د ع����دد 
برئا�شة  ال���ي���م���ن،  يف  الأق����ال����ي����م 
هادي،  من�شور  ربه  عبد  الرئي�س 
اأقاليم،   6 اإىل  ال���ب���الد  ت��ق�����ش��ي��م 
يف  و2  ال�������ش���م���ال،  يف   4 ب����واق����ع 
اجلنوب ويتهم موؤيدو النف�شال 
�شنعاء  يف  امل��ت��ع��اق��ب��ة  احل��ك��وم��ات 
�شد  والتمييز  اجلنوب  بتهمي�س 
اجلنوبيني، وهو ما تنفيه �شنعاء 
الحتاد  اأدان  اأخ����رى،  جهة  وم��ن 
اللذين  ال��ه��ج��وم��ني  الأوروب���������ي 
ا�شتهدفا، متظاهرين من جماعة 
العا�شمة  يف  احلوثي  اهلل  اأن�شار 

الدميوقراطي  الن��ت��ق��ال  عملية 
ال��ي��م��ن(، وي��وؤك��د م��ن جديد  )يف 
يف  اليمن  دعم  مبوا�شلة  التزامه 
الأطراف  جميع  ويدعو  انتقاله، 
اإىل العمل من اأجل تنفيذ ال�شالم 
ال�شراكة  واتفاق  موؤخرا،  املوقعة 
احلوار  م��وؤمت��ر  ونتائج  الوطنية 
ال���وط���ن���ي )اخ���ت���ت���م ف��ع��ال��ي��ات��ه يف 

يناير-كانون الثاين املا�شي( .
ويف وقت �شابق من يوم اأم�س، قتل 
انتحاري  تفجري  يف  �شخ�شا   47
حوثيني،  متظاهرين  ا���ش��ت��ه��دف 
نقلته  م��ا  ح�شب  ���ش��ن��ع��اء،  و���ش��ط 
الر�شمية  اليمنية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة 
ال�شحة،  ب�������وزارة  م�������ش���وؤول  ع���ن 
19 ع�شكريا يف هجوم  فيما قتل 
ا����ش���ت���ه���دف ع��ن��ا���ش��ر اجل���ي�������س يف 
جنوبي  ح�������ش���رم���وت،  حم��اف��ظ��ة 

البالد.
ولق�������ى ال���ه���ج���وم���ان ان���ت���ق���ادات 
املحلي  ال�شعيدين  ع��ل��ى  وا���ش��ع��ة 
احلوثي  جماعة  وكانت  وال��دويل 
اأم�����س الأول  ت��ظ��اه��رات��ه��ا،  ن��ق��ل��ت 
بالقرب من  ال�شبعني  من ميدان 
م��ب��ن��ى رئ��ا���ش��ة اجل��م��ه��وري��ة، اإىل 
ميدان التحرير، بعد اإعالن اأحمد 
ع��و���س ب��ن م��ب��ارك، اع���ت���ذاره عن 
احلكومة  بت�شكيل  تكليفه  قبول 

اليمنية اجلديدة..
 وذل����ك ك��ن��وع م���ن ال��ت��ه��دئ��ة بني 
وت�شيطر  وال��رئ��ا���ش��ة  احل��وث��ي��ني 
اجل�����م�����اع�����ة ع����ل����ى امل����وؤ�����ش���������ش����ات 
�شنعاء  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف  الرئي�شية 
املا�شي،  �شبتمرب-اأيلول   21 منذ 
وال�شراكة  ال�شلم  ات��ف��اق  ووق��ع��ت 
يق�شي  ال��ي��م��ن��ي،  ال��رئ��ي�����س  م���ع 
بت�شكيل حكومة كفاءات يف خالل 
لرئي�س  م�شت�شار  وتعيني  �شهر، 
واآخر  احلوثيني  من  اجلمهورية 
ال�شلمي،  اجل��ن��وب��ي  احل���راك  م��ن 
امل�شتقات  ���ش��ع��ر  خ��ف�����س  ���ا  واأي�������شً

النفطية.

اأوروبا تدين الهجوم على متظاهري �سنعاء

البي�ص يطالب جمل�ص الأمن با�شتفتاء جن�بيي اليمن ح�ل ال�حدة

املحتج�ن يف ه�جن ك�جن ي�شتاأنف�ن حملتهم من اجل الدميقراطية

تن�شيق اأمني بني م�شر وليبيا لتاأمني احلدود
من  املزيد  اإىل  ب��الده  تطلع  اإىل  واأ�شار  والدولية،  الإقليمية 
الدعم والتعاون الأمني مع م�شر ملواجهة ما تفر�شه املرحلة 
تكثيف  �شرورة  على  موؤكًدا  وخماطر،  حتديات  من  الراهنة 

التعاون بني البلدين يف جمال �شبط املنافذ احلدودية.
كما اأعرب عن رغبته يف ال�شتفادة من خربات وزارة الداخلية 
امل�شرية يف جمال تدريب كوادر الأمن الليبية ورفع كفاءتهم، 
م�شدًدا على �شرورة ا�شتمرار التوا�شل بني وزارتي الداخلية 
امل�شرية والليبية لتبادل املعلومات املت�شلة مبكافحة الإرهاب 
وحتديد عنا�شره، وذلك بهدف اإحباط خمططاتهم الرامية 

لزعزعة الأمن وال�شتقرار يف البلدين.
بينما ا�شتعر�س الوزير امل�شري، �شبل تن�شيق اجلهود بهدف 

ال�شيطرة على احلدود و�شبط املنافذ ال�شرعية لكال البلدين 
القومي  ب��الأم��ن  ت�شر  ال��ت��ي  ال��ت��ه��ري��ب  عمليات  م��ن  للحد 
العنا�شر  ب�����ش��اأن  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ب��ادل  اأه��م��ي��ة  واأك����د  للجانبني، 
مالًذا  احل��دودي��ة  املناطق  بع�س  م��ن  تتخذ  التي  الإره��اب��ي��ة 
وقاعدة انطالق لتنفيذ عملياتها الإرهابية، مرحًبا بتدريب 
كوادر ال�شرطة الليبية على خمتلف جمالت العمل ال�شرطي 
ان��ط��الًق��ا م��ن ال��ع��الق��ات الأخ���وي���ة ال��ت��ي ت��رب��ط ب��ني �شعبي 
البلدين، معرًبا عن اهتمامه بتوطيد ودعم عالقات التعاون 
والتن�شيق  ال��ت��وا���ش��ل  اإط���ار  يف  الليبية  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  م��ع 
الأزمة  جتاوز  على  ال�شقيق  الليبي  ال�شعب  مل�شاعدة  امل�شتمر 

احلالي�ة.

•• عوا�سم-وكاالت:

ونظريه  اإبراهيم،  حممد  ال��ل��واء  م�شر،  داخلية  وزي��ر  و�شع 
البلدين،  بني  الأمني  للتن�شيق  خطة  ال�شنكي،  عمر  الليبي 
تقوم يف املقام الأول على تاأمني احلدود ومواجهة املتطرفني، 

مع وجود تبادل اأمني يف املعلومات واخلربات بني البلدين.
جاء ذلك خالل زيارة ال�شنكي لوزارة الداخلية امل�شرية، حيث 
ا�شتقبله اإبراهيم ، وعقدت جل�شة مباحثات مو�شعة بح�شور 

عدد من قيادات وزارتي الداخلية امل�شرية والليبية. 
اللقاء  ال�شنكي خ���الل  ال��ل��ي��ب��ي، ع��م��ر  ال��داخ��ل��ي��ة  واأك����د وزي���ر 
ال�شاحتني  على  ال��رائ��دة  مبكانتها  م�شر  ا���ش��ط��الع  اأه��م��ي��ة 
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•• برازيليا-رويرتز:

اأظهر ا�شتطالعان للراأي اأن مر�شح 
الأعمال  ل��ق��ط��اع  امل���وؤي���د  امل��ع��ار���ش��ة 
وي�شري  تاأييدا  ك�شب  نيفيز  اي�شيو 
الرئي�شة  م���ع  امل�������ش���اواة  ق����دم  ع��ل��ى 
الي�شارية ديلما رو�شيف قبل جولة 
الرئا�شة  ان���ت���خ���اب���ات  يف  الع��������ادة 
اكتوبر   26 يف  امل��ق��ررة  الربازيلية 

ت�شرين الأول.
ال�شوء  امل��ت��ق��ارب  ال�����ش��ب��اق  وي�شلط 
ي�شعى  ن��ي��ف��ي��ز  ان  يف  ال�����ش��ب��ب  ع��ل��ى 

••اإ�سالم اأباد-رويرتز:

ه�����داأت وت����رية ال��ق��ت��ال ب���ني الهند 
وب��اك�����ش��ت��ان ام�������س ب��ع��د اأي������ام من 
ال����ق���������ش����ف ال����ع����ن����ي����ف وامل������ع������ارك 
املتنازع  احل����دود  ع��رب  ب��الأ���ش��ل��ح��ة 
عليها بينهما يف منطقة الهيماليا 
مناو�شات  اأ���ش��واأ  يف  ك�شمري  باإقليم 
اأكرث  النوويتني منذ  بني القوتني 

من ع�شر �شنوات.
و��������ش�������اد ال��������ه��������دوء ب�����ع�����د ت�����ب�����ادل 
للت�شريحات ال�شاخنة حيث حذرت 
نيودلهي باك�شتان من اأنها �شتدفع 
ثمنا ل يحتمل اإذا ا�شتمرت نريان 
اباد  ا�شالم  الآلية وقالت  الأ�شلحة 
العدوان  على  ال��رد  ت�شتطيع  اإن��ه��ا 

بطريقة منا�شبة .
وثمانية  باك�شتانيني  ت�شعة  وقتل 
بداأت  اأن  امل��دن��ي��ني منذ  م��ن  ه��ن��ود 
قوات الأمن يف اجلانبني يف اطالق 
ال��ن��ار ق��ب��ل اأك���رث م��ن اأ���ش��ب��وع على 
طول احلدود املمتدة مل�شافة 200 

كيلومرت يف ك�شمري.
ت�����ش��اد وه����و �شابط  اوت������ام  وق�����ال 
اإىل  اإ�������ش������ارة  يف  ه����ن����دي  ����ش���رط���ة 
املنطقة  م���ن  اجل���ن���وب���ي  ال�����ش��ط��ر 
�شاد  الهندو�س  �شكانه  على  ويغلب 
ال��ه��دوء ح���دود ج��ام��و اأث��ن��اء الليل 
اإن  ال�شرطة  اآخر يف  م�شوؤول  وقال 
تبادل لطالق النار بني اجلانبني 
م�شاء  دق��ي��ق��ة   20 ن��ح��و  ا���ش��ت��م��ر 
اخلمي�س وفر نحو 20 األف مدين 

•• الباز-اأ ف ب:

يرت�شح ايفو مورالي�س اول رئي�س 
المريكيني  الهنود  م��ن  بوليفي 
املناه�س  ال���ي�������ش���ار  دع�������اة  وم�����ن 
الالتينية،  ام��ريك��ا  يف  لليربالية 
عامة  انتخابات  يف  ثالثة  ل��ولي��ة 
مقررة الحد، يتوقع ان يفوز بها 
من اجلولة الوىل امام معار�شة 

منق�شمة ومتاأخرة.
ووعد مورالي�س يف اخر مهرجان 
الربعاء  م�����ش��اء  اق��ام��ه  ان��ت��خ��اب��ي 
ا�شتطالعات  لن  ق��وة  موقع  م��ن 
الراأي تتوقع تقدمه ب41 نقطة 
ع��ل��ى اك����رب خ�����ش��وم��ه م���ن ميني 
ال��و���ش��ط رج���ل الع��م��ال �شمويل 
�شربة  ب��ت��وج��ي��ه  م���دي���ن���ا،  دوري������ا 
والليربالية  لالمربيالية  قا�شية 
ال�شعب  ي��ن��ت�����ش��ر  ك���ي  اجل����دي����دة 

البوليفي .
مورالي�س  ال���رئ���ي�������س  وخ����ط����ب 
احل����رك����ة نحو  م����ن  ان�������ش���اره  يف 
األتو  اإل  يف  معقله  يف  ال�شرتاكية 
قرب ل ب��از، قائال يف ظرف ت�شع 
جيدا  نحكم  كيف  تعلمنا  �شنوت 
وا�شعة  ب��اغ��ل��ب��ي��ة  ���ش��ن��ف��وز  ول���ه���ذا 
فوز  ال��راأي  ا�شتطالعات  وتوقعت 
مورالي�س ب59 % من ال�شوات 
دوريا  ل�شمويل   %  18 مقابل 
املحافظ  ال��رئ��ي�����س  ي��ل��ي��ه  م��دي��ن��ا 
ال�������ش���اب���ق خ����ورخ����ي ك����ريوغ����ا )9 
الدميوقراطي  وال�شرتاكي   )%
 )% غ�����ران�����ادو )3  دي�����ل  خ������وان 
فرناندو  اخل�شر  ح��زب  ومر�شح 
و�شيتم خالل   .)% فرغا�س )2 
النتخابات اي�شا جتديد الربملان 

مارينا  دعم  على  للح�شول  جاهدا 
البيئة  عن  ال��ب��ارزة  املدافعة  �شيلفا 
وال���ت���ي اح��ت��ل��ت امل���رك���ز ال���ث���ال���ث يف 
جولة النتخابات الوىل يوم الأحد 

بح�شولها على 22 مليون �شوت.
واأظ����ه����ر ال����ش���ت���ط���الع���ان ال���ل���ذان 
داتافولها  م��وؤ���ش�����ش��ت��ا  اج���رت���ه���م���ا 
تاأييد  على  نيفيز  ح�شول  وايبوبي 
املئة  يف   44 م��ق��اب��ل  امل��ئ��ة  يف   46
الناخبني  وب��ا���ش��ت��ث��ن��اء  ل��رو���ش��ي��ف. 
موقفهم  ي���ح�������ش���م���وا  مل  ال�����ذي�����ن 
اأو�شح  ف��ق��د  ال��ب��اط��ل��ة  والأ�����ش����وات 
يف  �شيفوز  نيفيز  اأن  ال�شتطالعان 
املئة  51 يف  بن�شبة  الإع����ادة  ج��ول��ة 
مقابل  ال�شحيحة  الأ����ش���وات  م��ن 

49 يف املئة لرو�شيف.

وي��ع��د ال��ف��ارق ب��ني الث��ن��ني �شئيال 
م����ن ال���ن���اح���ي���ة الح�������ش���ائ���ي���ة لنه 
يدخل يف نطاق هام�س اخلطاأ لكال 
من  ان��ه  يعني  مم��ا  ال�شتطالعني 
ال�شباق يف  التكهن بنتيجة  ال�شعب 

هذه املرحلة.
جتريهما  ا�شتطالعني  اأول  وه��ذان 
اثنني من كربى موؤ�ش�شات ا�شتطالع 
م��ن��ذ جولة  ال����ربازي����ل  يف  ال�������راأي 
ح�شلت  ال��ت��ي  الأوىل  الن��ت��خ��اب��ات 
رو�شيف  الي�شارية  الرئي�شة  فيها 
الأ�شوات  من  املئة  يف   41.6 على 
مقابل 33.6 يف املئة لنيفيز بفارق 
ثمانية ماليني �شوت. وكان نيفيز 
وهو ع�شو ي�شاري مبجل�س ال�شيوخ 
ياأتي  امل�شتثمرين  ل���دى  وامل��ف�����ش��ل 

احلملة  اوق���ات  معظم  �شيلفا  وراء 
ت��ف��وق عليها يف  ل��ك��ن��ه  الن��ت��خ��اب��ي��ة 
مناف�شا  ليكون  الخ��رية  اللحظات 

يف جولة العادة.
الناخبني  ا�شتمالة  نيفيز  ويحاول 
ومر�شحني  ���ش��ي��ل��ف��ا  اأي������دوا  ال���ذي���ن 
اخرين باملعار�شة يف اجلولة الوىل 
م���ن اج����ل ازاح�����ة رو���ش��ي��ف وو�شع 
امل�شتمر  العمال  حزب  حلكم  نهاية 
تاأييد  نيفيز  ون��ال  عاما.   12 منذ 
احلزب ال�شرتاكي الربازيلي الذي 
الأربعاء  ي���وم  �شيلفا  ال��ي��ه  تنتمي 
يتبنى  ان  يف  ت���رغ���ب  ���ش��ي��ل��ف��ا  ل��ك��ن 
من  اأ�شا�شية  نقاطا  ر�شميا  نيفيز 
برناجمها النتخابي قبل ان تعلن 

دعمها ال�شخ�شي له.

الأرا�شي  يف  منازلهم  م��ن  ه��ن��دي 
املنخف�شة مبنطقة جامو الهندية 
لتفادي القتال وجلاأوا اإىل مدار�س 

وخميمات اغاثة.
وع������رب ����ش���ك���ان امل���ن���ط���ق���ة الأك������رث 
ارتياحهم  عن  القتال  من  ت�شررا 
ل��وق��ف اط����الق ال���ن���ار وق����ال افتار 
�شينغ )45 ع��ام��ا( ال��ذي جل��اأ اإىل 
ي�شود  اأن  نتمنى  ق��ري��ب��ة  م��در���ش��ة 
الهدوء ويتوقف اطالق النار على 
احلدود.. ظروفنا يف هذه املدر�شة 

�شيئة للغاية. 

ببدء  التهامات  اجلانبان  وتبادل 
اأ�شاب  اط��الق النار الأخ��ري ال��ذي 
اإنها  الهند  وتقول  مناطق مدنية. 
اأو توقف  لن تتحدث مع باك�شتان 
اطالق النار حتى ترتاجع جارتها 
الدخول  اإن  باك�شتان  وق��ال��ت  اأول 
يف حرب مع الهند لي�س مطروحا 
ل��ك��ن��ه��ا ����ش���رتد ب��ك��ل ق����وة ع��ل��ى اأي 
حماولة مل�س �شيادتها وقال مكتب 
نواز  الباك�شتاين  ال�����وزراء  رئ��ي�����س 
����ش���ري���ف يف ب����ي����ان ب���ع���دم���ا راأ�������س 
القومي يف  الأم��ن  اجتماعا للجنة 

ال36  ال�شيوخ  جمل�س  واع�����ش��اء 
والنواب ال130.. وبذلك يتوقع 
رئي�س  اق���دم  جم���ددا  ينتخب  ان 
ح������ايل يف ال�����ق�����ارة م����ن اجل���ول���ة 
ماليني  ���ش��ت��ة  ب���ا����ش���وات  الوىل 
لولية من خم�س  بوليفي  ناخب 

�شنوات.
احلكم  م���ورال���ي�������س  ت�����وىل  وق�����د 
على  ح�����ش��ول��ه  ب��ع��د   2006 يف 
وانتخب  ال����ش���وات  م���ن   54%
جمددا بفوز �شاحق )%64 من 
ويتمتع   ،)2009 يف  ال����ش���وات 
وليات  �شبع  يف  بالغلبية  حزبه 
م��ن ا���ش��ل ت�شع وث���الث م��ن اكرب 
األتو  )اإل  ال��ب��الد  يف  الع�شر  امل��دن 

وكوت�شامببا وبوتو�شي(. 
ال�شتطالعات  ت��وق��ع��ت  ك���ذل���ك 

امل��ئ��ة من  ب��خ��م�����ش��ني يف  ي��ف��وز  ان 
كروز  �شانتا  ال���ش��وات يف منطقة 
القلب القت�شادي الناب�س للبالد 
ومعقل املعار�شة املحافظة وكانت 
���ش��ان��ت��ا ك���روز ح��ت��ى م���وؤخ���را راأ�س 
مقاومة  الك���رث  املعار�شة  ح��رب��ة 
مورالي�س  اي���ف���و  ح��ك��وم��ة  ام�����ام 
و�شهدت يف 2008 تعبئة ع�شرات 
تاييدا حلكم  الولية  �شكان  الف 
املركزية  احل��ك��وم��ة  و���ش��د  ذات����ي 
البالد  مقاولو  ا�شبح  اليوم  لكن 
ل��ي�����ش��وا يف ح����رب م��ف��ت��وح��ة �شد 
ال����ذي اأمم ق��ط��اع��ات ك��ام��ل��ة من 
القت�شاد لكنه عرف كيف يتمتع 
ب��ال��ربغ��م��ات��ي��ة.  وي��ق��ول غربيال 
املقاولني  احت��ادي��ة  رئي�س  دب��دوب 
ك��روز ورئي�س  �شانتا  اخل��وا���س يف 

اأن  اأك��دت على  اللجنة  اإن  باك�شتان 
ك��ل ط���رف ي����درك ق����درات الآخ����ر. 

احلرب لي�شت خيارا. 
واأ��������ش�������اف ن�������زع ف���ت���ي���ل ال���و����ش���ع 
م�شوؤولية م�شرتكة تقع على عاتق 
زعامة البلدين. عربت اللجنة عن 
ع��زم��ه��ا ع��ل��ى ال����رد ب��ك��ل ق���وة على 
باك�شتان  ���ش��ي��ادة  مل�س  حم��اول��ة  اأي 
القوات  اأك���دت  اأرا�شيها.  و�شالمة 
امل�شلحة للجنة الأمن القومي اأنها 
اأي  م��ع  للتعامل  مت��ام��ا  م�شتعدة 

م�شاعب على حدودنا. 

للمقاولني  ال��وط��ن��ي��ة  الحت���ادي���ة 
اخل���وا����س ان ت��ق��ارب��ا ح�����ش��ل بني 
قطاعه واحلكومة و�شرح موؤخرا 
ل��ف��ران�����س ب���ر����س مل ي��ك��ن الم���ر 
�شهال وكانت عملية كبرية، اعتقد 
كنا يف موقف  الم���ر  اول  ان��ن��ا يف 
موقف  اىل  انتقلنا  ث��م  م��ق��اوم��ة 
مرحلة  يف  نحن  وال��ي��وم  مطالبة 
اقرتاحات من حول ثقة متبلورة 
اي��ف��و م��ورال��ي�����س املنتقد  وي��ت��ق��دم 
لالنتخابات  لوا�شنطن،  العنيد 
م���ع���ززا ب��ا���ش��ت��ق��رار ���ش��ي��ا���ش��ة غري 
م�شبوقة يف هذا البلد الذي �شهد 
يف  ا�شتقالله  منذ  انقالبا   160
1825 وقد حقق اح��دى اف�شل 
)حواىل  املنطقة  يف  النمو  ن�شب 

%5 هذه ال�شنة(. 

غينيا وليبرييا تنتقدان بطء العامل يف م�اجهة اإيب�ل
•• عوا�سم-وكاالت:

انتقد زعيمان اأفريقيان تباطوؤ املجتمع الدويل يف الت�شدي 
وعوده  يرتجم  اأن  العامل  ونا�شدا  اإي��ب��ول،  فريو�س  لتف�شي 
املر�س  اأودى  وق��د  الأر�����س.  على  اإج����راءات  اإىل  بامل�شاعدة 

بحياة 3900 يف غربي اأفريقيا منذ بداية العام.
وطلب قادة الدول الأفريقية الأكرث ت�شررا من الفريو�س 
م�شتوى  على  اجتماع  يف  وليبرييا  وغينيا  �شرياليون  وهي 
بالوليات  ال���دويل  البنك  يف  عقد  رئي�شيني  ملانحني  ع��ال 
املتحدة بتقدمي جميع امل�شاعدات املمكنة من مراكز عالجية 

اإىل عاملني يف جمال الرعاية ال�شحية واأجهزة ومتويل.

وحذر رئي�س �شرياليون اإرن�شت كوروما عرب دائرة تلفزيونية 
مغلقة قائال �شعوبنا متوت، ودونكم ل ميكننا اأن ننجح، اإذا 
مل ت�شتجيبوا ب�شرعة ف�شتحدث ماأ�شاة مل ت�شهدها الع�شور 
احلديثة واعتربت رئي�شة ليبرييا اإيلني جون�شون �شريليف 
اأ�شباب  مقدمة  يف  اأن  اأي�شا  مغلقة  تلفزيونية  دائ���رة  ع��رب 
انت�شار اإيبول رد الفعل الدويل البطيء، وطالبت با�شتجابة 
�شريعة وحا�شمة من احلكومات الأجنبية، مو�شحة اأن هناك 
واختبارات  ع��الج  م��راك��ز  اإىل  املقبل  ال�شهر  بحلول  حاجة 

تعمل فيها طواقم �شحية حملية واأجنبية.
ومن جهة اأخ��رى، قال وزير املالية يف ليبرييا اأم��ارا كونيه 
اإن بالده تواجه ركودا اقت�شاديا ورمبا حتتاج اإىل م�شاعدات 

املوازنة  ت�شرر  نتيجة  ال��دويل  النقد  �شندوق  من  اإ�شافية 
من اآثار تف�شى الفريو�س.

ويف �شياق مت�شل، قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي جي 
ت�شجيل  اأدى  وق��د  اإج��راءات��ه��ا.  �شتعزز  ب��الده  اإن  جون�شون 
اإىل تزايد  اإ�شابات بالفريو�س يف الوليات املتحدة واأوروب��ا 
خماوف من انت�شار العدوى مما دفع �شلطات اأمريكا وكندا 
وبريطانيا اإىل البدء يف تنفيذ اإجراءات م�شددة يف املطارات 
من  اأفريقيا  غربي  دول  من  القادمني  امل�شافرين  ملراقبة 

خالل قيا�س درجات حرارتهم.
اأم�س بعد  بارويل  وقالت وزيرة ال�شحة الأمريكية �شيلفيا 
اإن  املتحدة  ال��ولي��ات  باإيبول يف  اأول �شخ�س  وف��اة  ي��وم من 

الأم��ة يف حالة رعب والنا�س خائفون من هذا املر�س وقد 
اأ�شرب نحو مائتني من عمال نظافة الطائرات يف نيويورك، 
وطالب بع�س امل�شرعني احلكومة مبنع امل�شافرين القادمني 
من دول غربي اأفريقيا ويف اإ�شبانيا مت اأم�س و�شع �شبعة يف 
بينهم  ومن  باإيبول،  اإ�شابتهم  من  تخوفا  ال�شحي  احلجر 
ممر�شة عاجلت اإ�شبانيني ماتا جراء الوباء عقب قدومهما 

من منطقة غربي اأفريقيا.
ويف الت�شيك يجري م�شت�شفى فحو�شا لت�شيكي ظهرت عليه 
اأعرا�س اإيبول، كما تويف بريطاين يف مقدونيا ظهرت عليه 
املحلية  ال�شلطات  اأغلقت  وق��د  باملر�س،  الإ�شابة  اأع��را���س 

فندقا كان ينزل فيه الربيطاين.

ا�شتباكات يف ميزوري بعد مقتل �شاب اأ�ش�د احتدام املناف�شة بني مر�شحي الرئا�شة يف الربازيل 

ايف� م�رالي�ص يتجه ل�لية ثالثة يف ب�ليفيا هدوء على احلدود وباك�شتان ت�شتبعد حربًا مع الهند

•• �سانت لوي�س-رويرتز:

مع  الأمريكية  ال�شرطة  ا�شتبكت 
حمتجني يف منطقة �شانت لوي�س 
بولية ميزوري لليلة الثانية بعد 
وذلك  اأ�شود  �شابا  �شابط  قتل  اأن 
ق��ب��ل م�����ش��ريات م��زم��ع��ة يف مطلع 
الأ����ش���ب���وع اح���ي���اء ل���ذك���رى مقتل 
�شاب اأ�شود اآخر يف اأغ�شط�س اآب يف 

نف�س الولية.
انت�شر  ال���ل���ي���ل  ����ش���اع���ات  وخ������الل 
العديد  ع��ن��د  حم��ت��ج   400 ن��ح��و 
�شانت  ج���ن���وب  يف  احل���واج���ز  م���ن 
غا�شبة  ع��ب��ارات  م��رددي��ن  لوي�س 
يف م��واج��ه��ة ���ش��ف��وف م���ن جنود 
ال���ذي���ن ح��م��ل كثريون  ال�����ش��رط��ة 
يف  م�������ش���ت���خ���دم���ة  اأدوات  م���ن���ه���م 

مكافحة ال�شغب.
وكان مئات املحتجني قد جتمعوا 
���ش��او حيث  يف وق��ت �شابق يف ح��ي 
فوندريت  الأ�����ش����ود  ال�����ش��اب  ق��ت��ل 
بر�شا�س  الأرب����ع����اء  ي����وم  م���اي���رز 
���ش��اب��ط اأب��ي�����س ك���ان خ����ارج نوبة 
دارت  اإنه  ال�شرطة  العمل. وقالت 
بينهما معركة بالأ�شلحة النارية. 
وي��ع��م��ل ال�����ش��اب��ط يف ���ش��رك��ة اأمن 

خا�شة.
ه���وي���ة  ال���������ش����رط����ة  حت��������دد  ومل 
اإن  وتقول  عاما(   32( ال�شابط 
مايرز اأطلق النار عدة مرات عليه 
باطالق  ال�����ش��اب��ط  ي���رد  اأن  ق��ب��ل 
17 ر�شا�شة عليه ويرديه قتيال 
ي�شب  مل  ال�شابط  اأن  واأ���ش��اف��ت 

على  ح�����ش��ل  وان������ه  ال����واق����ع����ة  يف 
اج���ازة اداري���ة حل��ني النتهاء من 
الحتجاجات  ل��ك��ن  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
ا�شتبكت  اإذ  اخذت طابعا فو�شويا 
ال�شرطة مع  جمموعة من جنود 
مبكر  وق��ت  يف  املحتجني  ع�شرات 
ال���ي���وم اجل��م��ع��ة ور���ش��ت��ه��م ب����رذاذ 

الفلفل لتفريقهم.
�شرطة  قائد  دوت�شون  �شام  وق��ال 
تلفزيون  مل��ح��ط��ة  ل��وي�����س  ���ش��ان��ت 
حمتجا  اإن  2املحلية  ف���وك�������س 
اأحد  ���ش��رتة  اأ���ش��اب��ت  �شكينا  األ��ق��ى 
ال�شباط من عند الكتف واأ�شاف 

اأن اأ�شرارا حلقت باإحدى �شيارات 
ال�شرطة وبالعديد من املوؤ�ش�شات 
وامل����ن����ازل ك��م��ا اأح����رق����ت الع����الم 

الأمريكية.
اعتقال  اإن����ه مت  دوت�����ش��ون  وق����ال   
�شخ�شني واأ�شيب �شابط باإ�شابات 
�شانت  منطقة  وت��ت��اأه��ب  ب�شيطة 
الحتجاجات  من  للمزيد  لوي�س 
على مقتل ال�شاب الأ�شود الأعزل 
م��اي��ك��ل ب����راون ب��ر���ش��ا���س �شابط 
ومن  �شهرين  منذ  اأبي�س  �شرطة 
مايرز  م��ق��ت��ل  ي��وؤج��ج  اأن  امل��ت��وق��ع 

املوقف.

منظمات  م���ن  ال���ع���دي���د  وي���ع���ت���زم 
احل�����ق�����وق امل����دن����ي����ة وج����م����اع����ات 
الحتجاج تنظيم م�شريات مطلع 
الأ�شبوع يف �شانت لوي�س و�شاحية 
فريج�شون بولية ميزوري حيث 
اجلماعات  وت��ط��ال��ب  ب���راون  قتل 
ب��اع��ت��ق��ال ال�����ش��اب��ط ال�����ذي قتل 
ال�شوء  اإل�����ق�����اء  وت����ري����د  ب��������راون 
لل�شود  ال�����ش��رط��ة  م��ع��ام��ل��ة  ع��ل��ى 
اإن  الح��ت��ج��اج��ات  منظمو  وق����ال 
لكنهم  �شلمية  �شتكون  اأن�شطتهم 
مايرز  مقتل  يفجر  اأن  يخ�شون 

اأعمال عنف.

الأمني العام لالأمم املتحدة ي�شل ت�ن�ص

مقتل ثالثة مدنيني يف دونيت�شك 
•• تون�س-وكاالت:

و�شل الأمني العام لالأمم املتحدة، 
اإىل تون�س  ام�����س  م����ون،  ك��ي  ب���ان 
العا�شمة يف زيارة ت�شتمر ليومني 
وك���ان يف ا���ش��ت��ق��ب��ال ب���ان ك��ي مون 
باملطار الرئي�س التون�شي املن�شف 

املرزوقي.
وبح�شب م�شادر دبلوما�شية فمن 
العام  الأم�����ني  ي��ل��ت��ق��ي  اأن  امل���ق���رر 
ل����الأمم امل���ت���ح���دة، يف وق����ت لحق 
التون�شية  احلكومة  رئي�س  اليوم، 
اخلارجية  ووزي���ر  جمعة،  مهدي 
املنجي احلامدي، ورئي�س املجل�س 
بن  م�شطفى  التاأ�شي�شي  الوطني 

جعفر.

 69 ال�  ال��دورة  هام�س اجتماعات 
املتحدة  ل��الأمم  العامة  للجمعية 
�شابق  ب��ي��ان  بح�شب  ب��ن��ي��وي��ورك، 

•• كييف-اأ ف ب:

ب��ل��دي��ة دون��ي��ت�����ش��ك ام�س  اع��ل��ن��ت 
م���ق���ت���ل ث����الث����ة م���دن���ي���ني وج����رح 
�شاعة   24 خ��الل  اآخ��ري��ن  خم�شة 
معقل  ت����ع����د  ال����ت����ي  امل����دي����ن����ة  يف 
يف  لرو�شيا  املوالني  النف�شاليني 
الو�شع  زال  وم���ا  اوك��ران��ي��ا  ���ش��رق 
متوترا بينما ي�شمع دوي الق�شف 

ملدينة لوغان�شك، كما اعلن حاكم 
املنطقة الذي عينته كييف غينادي 
ان  نف�شه  امل�شدر  وق��ال  مو�شكال. 
ثالثة  �شقوط  عن  ا�شفر  الهجوم 
املحطة  يف  م���وظ���ف  ه���م  ج���رح���ى 
املحطة  ان  م��و���ش��ح��ا  وج���ن���دي���ان، 
ت��ع��ط��ل��ت ج��زئ��ي��ا و����ش���رح اجلي�س 
اطلقوا  املتمردين  ان  الوك����راين 
ال���ن���ار م�����رات ع����دة ع��ل��ى امل���واق���ع 

وتاأتي الزيارة بدعوة من الرئي�س 
ل��ق��اء جمعهما  ال��ت��ون�����ش��ي، خ���الل 
امل����ا�����ش����ي على  ال�������ش���ه���ر  ن����ه����اي����ة 

للرئا�شة التون�شية.
حينها  التون�شية  الرئا�شة  وقالت 
اإن الزيارة تعد خطوة رمزية من 
جانب ب��ان ك��ي م��ون جت��اه تون�س 
النتقايل  م�����ش��اره��ا  ل���ش��ت��ك��م��ال 
دميقراطية  ان��ت��خ��اب��ات  وت��ن��ظ��ي��م 

نزيهة و�شفافة ..
 واأ�شار البيان اإىل اأن بان كي مون 
ق����ال ل��ل��رئ��ي�����س ال��ت��ون�����ش��ي خالل 
اإن����ه ق���رر زي�����ارة تون�س  م��ق��اب��ل��ت��ه 
يومي 10 و11 اأكتوبر )ت�شرين 
امل�شار  اأن  باعتبار  اجل��اري  الأول( 
التون�شي من��وذج��ي يف  الن��ت��ق��ايل 
تون�س  يف  �شيكون  واأن���ه  املنطقة، 
اإىل  املتحدة  الأمم  وق��وف  لتبيان 

جانبها .

كييف�شكي  ح��ي  يف  والن���ف���ج���ارات 
دونيت�شك  م���ط���ار  م���ن  ال���ق���ري���ب 
اي�����ام معارك  ي�����ش��ه��د م��ن��ذ  ال�����ذي 
عنيفة بني اجلي�س والنف�شاليني 
منطقة  ويف  ل��رو���ش��ي��ا.  امل����وال����ني 
املجاورة،  النف�شالية  لوغان�شك 
اطلق املتمردون قذائف من دبابات 
امل��ح��ط��ة احل���راري���ة يف بلدة  ع��ل��ى 
الكهرباء  توؤمن  التي  �شت�شا�شتيا 

ب��ال��ق��رب م��ن بلدتي  الوك���ران���ي���ة 
�شت�شا�شتيا وديبالت�شيف حيث تقع 
عقدة ا�شرتاتيجية ل�شكك احلديد 
دونيت�شك  منطقتي  ب��ني  ت��رب��ط 
املتحدة  المم  وكانت  ولوغان�شك 
 331 ان ح��واىل  اعلنت الرب��ع��اء 
وقف  دخ���ول  م��ن��ذ  ق��ت��ل��وا  �شخ�شا 
قبل  التنفيذ  ح��ي��ز  ال��ن��ار  اط���الق 

�شهر يف اوكرانيا.
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العدد 11227 بتاريخ 2014/10/11

اإعــــــــــالن
ذ.م.م  للرجال  لند  درمي  ال�ش�����ادة/�شالون  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1305941 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ليلى حممد نور من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ ليلى حممد نور من 51% اىل %1٠٠
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف نور الدين بادينهار كونهامو

تعديل راأ�س املال/من 15٠٠٠٠ اىل ٠
تعديل لوحة العالن / اجمايل من 3.8٠*٠.94 اىل 3.8٠*94.٠

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ا�شم جتاري:من/�شالون درمي لند للرجال ذ.م.م

DREAM LAND GENERAL SALON LLC
اىل/�شالون درمي لند للرجال

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

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

العدد 11227 بتاريخ 2014/10/11

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

 رخ�شة رقم:CN 1183306 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من ٢*1 اىل 1*7

تعديل ا�شم جتاري:من/مطعم توتي
TUTTI RESTAURANT

اىل/مطعم وم�شاوي ق�شر الفريوز
QASER ALFAIROUZ RESTAURANT & GRILLS

تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات متوين باملواد الغذائية )56٢9٠٠1(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

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

العدد 11227 بتاريخ 2014/10/11

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

العامة رخ�شة رقم:CN 1139984 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/موؤ�ش�شة بلو دوت للمقاولت العامة
اىل/مركز كري تات�س للعناية ال�شحية املنزلية

CARE TOUCH HOME HEALTH CARE CENTER

تعديل ن�شاط/ا�شافة الرعاية الطبية وال�شحية املنزلية )86٢٠٠٢7(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )41٠٠٠٠٢(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11227 بتاريخ 2014/10/11

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

CN 1074398:للمقاولت العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

ال�شالمة  جمموعة  وبيع/ا�شافة  تنازل  ال�شركاء  تعديل 
alsalama group holdings llc القاب�شة ذ.م.م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل حممد خلفان العدوي

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

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

العدد 11227 بتاريخ 2014/10/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة امل�شاريع 

ال�شرتاتيجية للتطوير العقاري ذ.م.م
 رخ�شة رقم:CN 1187709 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة اديك ريل ا�شتيت جروب 
ADIC REAL ESTATE GROUP MANAGEMENT LLC ماجنمنت ذ.م.م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبدالرحمن عمر عبداهلل بلفقيه

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

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

العدد 11227 بتاريخ 2014/10/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اك�شرتمي خلدمات 

CN 1557764:التموين وال�شيافة ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حا�شر خلف حممد املهريي %51

تعديل ن�شب ال�شركاء
حممد علي �شعيد بن قاحل الن�شي 51% اىل %36

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

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

العدد 11227 بتاريخ 2014/10/11

اإعــــــــــالن
لدارة  ال�شالمة  ال�ش�����ادة/طريق  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العقارات ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1095087 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة مبارك �شامل مبارك بن �شمره اآل علي %51
تعديل ن�شب ال�شركاء

�شابره في�شل من 49% اىل ٢4%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة في�شل كالن ٢5%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11227 بتاريخ 2014/10/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/عباتي غالريي لالزياء 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1059575 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حفيظه اومو�شى %4٠
تعديل ن�شب ال�شركاء

هزاع علي احمد حممد النعيمي من 99% اىل %6٠
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف هدى جا�شم نا�شر حممد النوي�س
تعديل ن�شاط/حذف بيع العطور - بالتجزئة )477٢٠٠7(

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

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

العدد 11227 بتاريخ 2014/10/11

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

CN 1116761:احلديثة لل�شيانة العامة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة فهد حممد �شعيد حممد النيادي %1٠٠

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ميثه عبيد حممد النيادي

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

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

العدد 11227 بتاريخ 2014/10/11

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/كراج اك�شربت  التنمية القت�شادية بان  تعلن دائ���رة 

CN 1788399:لل�شبغ وال�شمكره رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد حمد ال�شرقي �شنوح العامري %1٠٠

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي عبداهلل علي غامن الكربي

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

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

العدد 11227 بتاريخ 2014/10/11

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

CN 1251310:لتنظيف املباين رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شعيد �شالح �شعيد �شامل العامري %1٠٠

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ظافر حمد نديل الهاجري

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

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

العدد 11227 بتاريخ 2014/10/11

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

CN 1372239:لنك�س لالعالنات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة خالد جمعه �شعيد نا�شر القبي�شي %1٠٠

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف جمعه �شعيد نا�شر فرحان القبي�شي

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

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

العدد 11227 بتاريخ 2014/10/11

�سركة ال�سبكه للو�ساطة العقارية- ذ م م
واخلا�س  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
للو�شاطة  ال�شبكه  )�شركة  اأعاله  املذكورة  ال�شركة  بت�شفية 
العقارية - ذ م م( يعلن امل�شفى / اأمري �شعد يو�شف عن ت�شفية 
على  حقوق  اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعاله  املذكورة  ال�شركة 
ال�شركة املذكورة اعاله عليه التقدم مبطالبته مع امل�شتندات 
املوؤيدة لذلك اإىل امل�شفى، وذلك خالل الدوام الر�شمي وملدة 
املدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل  الإعالن،  تاريخ  من  يوماً   45

املحددة بالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة.
 تليفون امل�شفى 63٢1546 / ٠٢ ، فاك�س 6٢1٠478 /٠٢، ابوظبى 
�شارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق ) 6 ( �شقة ) 17 ( 

مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون. 

اإع����الن ت�ش��فية �ش���رك��ة
العدد 11227 بتاريخ 2014/10/11

افنت جارد انرتنا�سيونال للحلول واملقاولت العامة- ذ م م
واخلا�س  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
انرتنا�شيونال  جارد  )افنت  اأعاله  املذكورة  ال�شركة  بت�شفية 
للحلول واملقاولت العامة - ذ م م( يعلن امل�شفى / اأمري �شعد 
يو�شف عن ت�شفية ال�شركة املذكورة اعاله فكل من له مطالبة 
اأو حقوق على ال�شركة املذكورة اعاله عليه التقدم مبطالبته 
مع امل�شتندات املوؤيدة لذلك اإىل امل�شفى، وذلك خالل الدوام 
الر�شمي وملدة 45 يوماً من تاريخ الإعالن، وكل من مل يتقدم 

خالل املدة املحددة بالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة.
 تليفون امل�شفى 63٢1546 / ٠٢ ، فاك�س 6٢1٠478 /٠٢، ابوظبى 
�شارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق ) 6 ( �شقة ) 17 ( 

مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون. 

اإع����الن ت�ش��فية �ش���رك��ة
العدد 11227 بتاريخ 2014/10/11

ابالو�سا داتا ذ.م.م
يعلن موري�شون مينون حما�شبون قانونيون - ابوظبي 
العادية  غري  العموميه  اجلمعيه  قرار  مبوجب  انه 
بتاريخ ٢٠14/9/٢1 بحل وت�شفية »ابالو�شا داتا ذ.م.م« 
اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لدية  من  فعلى 
فاك�س   ٠٢677٢7٢7 رقم  هاتف  املعني  امل�شفى  مكتب 
٠٢6773737 �س.ب  31616 ابوظبي �شارع ال�شالم بناية 
�شديق للهدايا الطابق )٢( مكتب رقم )٢٠4( واإح�شار 
امل�شتندات الثبوتيه، وذلك خالل مدة اأق�شاها 45 يوم 

من تاريخ هذا العالن

اإع����الن ت�ش��فية �ش���رك��ة

يدعو جمل�س اإدارة �شركة ارزاق القاب�شة )�شركة م�شاهمة خا�شة( جميع امل�شاهمني 
الكرام لجتماع اجلمعية العمومية العادية الذي �شينعقد يوم الثالثاء املوافق بتاريخ 
2014/10/28م ال�شاعة 1:00 ظهراً وذلك يف مقر ال�شركة الكائن يف برج الهالل 
يف اإمارة ال�شارقة الطابق اخلام�س كورني�س البحرية لبحث املوا�شيع املدرجة على 

جدول العمال الذي هو كالتي:
ال�شنة  خ��الل  امل��ايل  ومركزها  ال�شركة  ن�شاط  عن  الإدارة  جمل�س  تقرير  �شماع   -1

املنتهية بتاريخ 31 دي�شمرب 2012 وتقرير مدقق احل�شابات والت�شديق عليهما.
والبيانات  واخل�شائر  الأرب���اح  وح�شاب   2012 ل�شنة  ال�شركة  ميزانية  مناق�شة   -2
2011/12/31 وامل�شادقة على ح�شاب الأرباح واخل�شائر  املنتهية يف  املالية لل�شنة 

عن تلك اجلل�شة.
3- تعيني/ اإعادة تعيني مدققي احل�شابات وحتديد اتعابهم.

4- اإبراء ذمة اأع�شاء جمل�س الإدارة ومدقق احل�شابات من امل�شوؤولية اأو تقرير رفع 
دعوى امل�شوؤولية عليهم بح�شب الأحوال .

قانون  3/124 من  املادة  لأحكام  ا�شتناداً  ال�شركة  اإدارة  اأع�شاء جمل�س  انتخاب   -5
ال�شركات التجارية.

رئي�س جمل�س الإدارة

اإجتماع جمعية عم�مية
العدد 11227 بتاريخ 2014/10/11

العدد  11227 بتاريخ   2014/10/11                                      

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
اىل  اجلن�شية  /اماراتي  احمد  علي  ح�سن  /خالد  تقدم 
تغيري  بطلب  التوثيقات  ق�شم  البتدائية  يا�س  بني  حمكمة 

ا�شم ابنته من )عي�شه(اىل )عائ�سه(   
 فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�شم املذكور باملحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر العالن .
   حممد �سامل املن�سوري           
قا�سي   مبحكمة ابوظبي البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  11227 بتاريخ 2014/10/11     
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :1٢٢8/     
عبدالر�شيد-  عبدالر�شيد  ب�شري  حممد  ال�شيد/  ب���ان   للجميع  معلوما  ليكن   
الطرف  اىل  وذل��ك   )%1٠٠( البالغة  ح�شته  كامل  عن  البيع  يف  يرغب  باك�شتاين 
الثاين ال�شيد/عبيد اهلل احمد �شاه- باك�شتاين اجلن�شية يف )خطاط لندن( ورقمها 
)5567٢8(.    وعمال بن�س املادة )14( فقره 3 من احكام القانون الحتادي رقم )4( 
ل�شنة ٢٠13 يف �شان الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف 
يتم الت�شديق على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن 
لديه اي اعرتا�س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع 

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

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  11227 بتاريخ 2014/10/11     

      اعالن مدعى عليها بالن�سر 
يف الدعوى 2014/3493 مدين جزئي  

اىل املدعى عليها: جنمة الفاخر لتجارة الفحم ولوازم املدخنني حيث املدعية: �شركة 
المارات لالت�شالت املتكاملة اقامت عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة اعاله 
تطالبك فيها مببلغ وقدره )٢4.46٢.75 درهم( اربعة وع�شرون الفا واربعمائة واثنان 
هذه  قيد  تاريخ  من   %1٢ القانونية  والفائدة  فل�شا  و�شبعون  وخم�شة  درهما  و�شتون 
املحاماة.     اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  للر�شوم  بال�شافة  ال�شداد  متام  وحتى  الدعوى 
وعليه يقت�شي ح�شورك امام هذه املحكمة ) الدائرة اجلزئية الثانية(  يف متام ال�شاعة 
الثامنة والن�شف من يوم ٢٠14/1٠/19 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك 
من بيانات ويف حال تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد 

فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف ٢٠14/1٠/٢م.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  11227 بتاريخ 2014/10/11     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1007 تنفيذ ايجارات
حمل  جم��ه��ول  م  ذم  ���س  العامة  للتجارة  الوثيق  �شركة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة كلداري للخدمات ذ م م وميثله: حبيب 
الق�شائية  اللجنة  من  ال�شادر  القرار  ومبوجب  امل��ال  عبداهلل  �شريف  حممد 
اخلا�شة بالف�شل بني املوؤجرين وامل�شتاأجرين ببلدية دبي فانك مكلف بالتي: 
او خزينة  التنفيذ  املنفذ به وق��دره )7٢49٠ دره��م( اىل طالب  املبلغ  1- �شداد 
املحكمة وذلك خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا العالن. وعليه فان املحكمة 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

13
يقام حتت رعاية من�سور بن حممد

اإنرت�شك ي�اكب تط�رات �شناعة الأمن وال�شالمة عامليًا
•• دبي-الفجر:

الأمن  وموؤمتر  معر�س  ي�شتعر�س 
الذي   2014 اإنرت�شك  وال�شالمة 
ال�شيخ  ���ش��م��و  رع����اي����ة  حت����ت  ي���ق���ام 
م��ن�����ش��ور ب���ن حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
والتقنيات  احل��ل��ول  اأح���دث  مكتوم، 
م�شتويات  باأعلى  املراقبة  واأج��ه��زة 
املعر�س  من���و  وي���رت���ب���ط  اجل�������ودة. 
تكنولوجيا  ���ش��وق  ب��ن��م��و  ال��ت��ج��اري 
الأن��ظ��م��ة الأم��ن��ي��ة وت��ق��ن��ي��ات حفظ 
واملن�شاآت  امل��ط��ارات  واأم��ن  ال�شالمة 
واأدوات  احلديثة  امل��راق��ب��ة  واأج��ه��زة 
الطلب  وزي����ادة  احل��رائ��ق  مكافحة 
الو�شائل  اأح�����دث  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول 

حلفظ الأمن وحتقيق ال�شتقرار. 
اإنرت�شك  م��ع��ر���س  م��ن��ظ��م��و  واأك�����د 
مي�شي  اإي��������ب��������وك  يف   2014
يبحث  امل��ع��ر���س  اأن  ف���ران���ك���ف���ورت، 
والتقنيات  امل��ن��ت��ج��ات  خ����الل  م���ن 
الأو�شاع  ا�شتقرار  و�شائل  العاملية، 
امل�شتويات،  ك��اف��ة  ع��ل��ى  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
قطاع  من�����و  ا�����ش����ت����م����رار  ل�������ش���م���ان 
القت�شاد وانتعا�س ال�شياحة وجذب 

ال�شتثمارات. 
الرئي�س  ب����اول���������س،  اأح�����م�����د  ق������ال 
مي�شي  اإي������ب������وك  يف  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
ال�شرق  منطقة  تعد  ف��ران��ك��ف��ورت: 
ملا  املناطق من��واً  اأ�شرع  الأو�شط من 

ومراقبة  امل��رك��ب��ات  والت�������ش���الت، 
ال��ع��ل��وم اجل��ن��ائ��ي��ة وتقنيات  امل����رور، 
ال�����ط�����ب ال�����������ش�����رع�����ي.  وم��������ن بني 
من  اأك��رث  يرتقبها  التي  الفعاليات 
26.000 زائر يف اإنرت�شك 2015 
 Techtextil تكتك�شتل  ج��ن��اح 
املن�شوجات  ع����ل����ى  ي����رك����ز  ال��������ذي 
ال��ف��ن��ي��ة وامل���الب�������س ال��وق��ائ��ي��ة غري 
حممد  موؤ�ش�شة  وج��ن��اح  املن�شوجة، 
بن را�شد لتنمية امل�شاريع ال�شغرية 
للم�شاريع  واملخ�ش�س  واملتو�شطة، 
ال�شغرية  وامل���������ش����اري����ع  امل���ب���ت���دئ���ة 
�شمن  الإم����������ارات  يف  وامل���ت���و����ش���ط���ة 
���ش��ن��اع��ت��ي الأم�����ن وال�����ش��الم��ة، اإىل 
�شبعة  ت�شم  م��رك��زة  �شل�شلة  جانب 
كل  ت��غ��ط��ي  متخ�ش�شة  م���وؤمت���رات 
والوقاية  والأم��ن  ال�شالمة  جوانب 
اإنرت�شك  من احل��رائ��ق.  كما ي�شم 
الدول  اأج��ن��ح��ة  م��ن   13  2014
اأملانيا،  فرن�شا،  ال�شني،  ك��ن��دا،  م��ن 
هوجن كوجن، الهند، اإيطاليا، كوريا، 
باك�شتان، �شنغافورة، تايوان، اململكة 

املتحدة، الوليات املتحدة. 

للنفط  هائل  احتياطي  م��ن  متلكه 
وحتاول  الطبيعي.  ال��غ��از  وم�شادر 
جادة  �شيا�شات  تطبيق  احل��ك��وم��ات 
و�شمان  الأف��راد  اإىل حماية  تهدف 
�شالمتهم على كافة امل�شتويات وقد 
اأدى ذلك اإىل منو �شوق تكنولوجيا 
الأن��ظ��م��ة الأم��ن��ي��ة وت��ق��ن��ي��ات حفظ 
واملن�شاآت  امل��ط��ارات  واأم��ن  ال�شالمة 
واأدوات  احلديثة  امل��راق��ب��ة  واأج��ه��زة 
الطلب  وزي����ادة  احل��رائ��ق  مكافحة 
الو�شائل  اأح�����دث  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول 
ال�شتقرار،  وحتقيق  الأم��ن  حلفظ 
وال��������ذي ان���ع���ك�������س ع���ل���ى من����و اأه����م 

م�شاريع  ع����ن  ح���ي���وي���ة  م����وؤ�����ش����رات 
التطوير امل�شتقبلية يف ال�شناعة. 

الإقبال  �شوء  ويف  ق��ائ��ال:  واأ���ش��اف 
ال���ك���ب���ري ع���ل���ى امل���ع���ر����س م����ن حول 
لأغلب  الفعالة  وامل�شاركة  املنطقة 
ال���الع���ب���ني ال����دول����ي����ني ال���ب���ارزي���ن 
الأحداث  ال��ي��وم م��ن  اإن��رت���ش��ك  يعد 
الأمن  لقطاعات  احل�����ش��ور  واج��ب��ة 
احلرائق  م��ن  وال��وق��اي��ة  وال�شالمة 

العاملية . 
الدعم  ت��ل��ق��ي  اإن���رت����ش���ك  وي���وا����ش���ل 
دبي  �شرطة  م��ن  الكبري  وال��ت��ع��اون 
والدفاع املدين الذين كان لهم دور 

اأكرب معدل  ق�شم احلرائق والإنقاذ 
الأكرب  الف�شل  ويرجع  �شنوي  منو 
الراعي  نافكو،  �شركة  اإىل  ذل��ك  يف 
امل��وؤ���ش�����س ل��ل��م��ع��ر���س وال�����ذي حجز 

قاعة كاملة يف دورة 2015. 
اأم���ن  ويف ال���وق���ت ن��ف�����ش��ه ���ش��ي��ك��ون 
املعلومات ق�شما م�شتقال لأول مرة 
النمو  يعك�س  م��ا   2015 دورة  يف 
املعلومات  اأم�����ن  ����ش���وق  يف  ال���ق���وي 
اأن ينمو  ُي��ت��وق��ع  الإق��ل��ي��م��ي وال����ذي 
 5.1 % م���ن   13 ب��ن�����ش��ب��ة  ���ش��ن��وي��ا 
 9.5 اإىل   2014 يف  دولر  م��ل��ي��ار 

مليار دولر يف 2019.

م���ع���ر����س ل����الأم����ن وال�������ش���الم���ة يف 
ال�شرق الأو�شط اإنرت�شك وم�شاركة 
1300 عار�س من اأكرث  اأكرث من 
300 عار�س  دول��ة منهم   50 من 
اأب�����رز  م����ن  م�����رة  لأول  ي�������ش���ارك���ون 
الأ�شماء العاملية يف عامل تكنولوجيا 

الأمن وال�شالمة. 
ال�شرق  م��ن��ط��ق��ة  ت���وا����ش���ل  وت����اب����ع: 
الأو����ش���ط واأف��ري��ق��ي��ا من��وه��ا ك�شوق 
يعد  وبالتايل  الأم���ن  ل�شناعة  ه��ام 
اإن���رت����ش���ك احل������دث ال����رائ����د ال����ذي 
احلالية  ال���ت���وج���ه���ات  ي�����ش��ت��ع��ر���س 
املنت�شرة على م�شتوى العامل ويقدم 

هام يف دعم وتوجيه تطور املعر�س 
مبرور ال�شنني. 

ال��ت��ج��اري الذي  وي��ع��د ق�شم الأم���ن 
ي�شارك فيه اأكرث من 600 عار�س 
 2015 اإنرت�شك  الق�شم الأك��رب يف 
حيث اأكدت اأكرب ع�شر �شركات اأمن 
م�شاركتها  على  بالفعل  ال��ع��امل  يف 
املتنامية  الأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ي��وؤك��د  م��ا 
احليوية  التحتية  البنية  حلماية 
ُيتوقع  الأو����ش���ط وال��ت��ي  ال�����ش��رق  يف 
مليار   13 اإىل  حجمها  ي�����ش��ل  اأن 
2018، مبعدل منو  دولر بحلول 
�شجل  % ك��م��ا   18 ن�شبته  ���ش��ن��وي 

اجلديدة  الإ���ش��اف��ات  تت�شمن  كما 
جناحني   2015 اإن����رت�����ش����ك  يف 
املراقبة  جناح  هو  الأول  جديدين، 
اجل��وي��ة ال���ذي ي��رك��ز ع��ل��ى املراقبة 
اجل������وي������ة، ال���ن���ظ���م اجل�����وي�����ة غري 
امل�����اأه�����ول�����ة، ال���ب���ح���ث & الإن�����ق�����اذ، 

وخدمات الطوارئ الطبية(. 
ف���ه���و جناح  ال����ث����اين  اأم�������ا اجل����ن����اح 
ال�شرطة  م��ع��دات  وم��وؤمت��ر  معر�س 
يكمل  ال������ذي   GPEC ال���ع���ام���ة 
وال�شرطة  ال��وط��ن��ي  الأم�����ن  ق�����ش��م 
ال�شلة  ذات  امل��ن��ت��ج��ات  ك��ل  وي��غ��ط��ي 
املعلومات  مثل  الداخلية  لل�شناعة 

الإمارات ت�شارك يف اجتماع وزراء مالية �شراكة دوفيل وت�قع 
اتفاقية لتجنب الزدواج ال�شريبي على الدخل مع الأورج�اي 

•• وا�سنطن-الفجر: 

ال�شنوية  على هام�س الجتماعات 
ل�شندوق النقد والبنك الدوليني 
العا�شمة  يف  ح���ال���ي���اً  اجل�����اري�����ة 
الأمريكية وا�شنطن، �شارك معايل 
عبيد حميد الطاير، وزير الدولة 
وزراء  اجتماع  يف  املالية  لل�شوؤون 
جرت  حيث  دوفيل،  �شراكة  مالية 
مناق�شة نتائج اأعمال العام اجلاري 
متحورت  والتي  الجتماع،  خ��الل 
ح���ول دع���م ال����دول ال��ع��رب��ي��ة التي 
ومتكينها  انتقالية  مبرحلة  مت��ر 
من حتقيق ال�شالحات ال�شيا�شية 
والقت�شادية وكذلك الجتماعية، 
املرتبطة  املوا�شيع  مقدمتها  ويف 
القت�شادي  ال���ش��ت��ق��رار  بتحقيق 
امل�������ش���ت���دام، خ��ل��ق فر�س  وال���ن���م���و 
ال�شباب  ب����ني  وحت�����دي�����داً  ال���ع���م���ل 
امل�شاريع  تنمية  و���ش��ب��ل  وال��ن�����ش��اء، 
بالإ�شافة  واملتو�شطة،  ال�شغرية 

اإىل احلوكمة القت�شادية. 
مالية  وزراء  اج��ت��م��اع  ع��ق��د  وق���د 
فولفجاجن  برئا�شة  دوفيل  �شراكة 
���ش��ي��وب��ل��ه وزي������ر امل���ال���ي���ة الأمل������اين 
وح�شور ال�شيدة كري�شتني لغارد 
مدير عام �شندوق النقد الدويل، 
املوؤ�ش�شات  م���ن  ع����دد  ج��ان��ب  اإىل 
والدولية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  وامل��ن��ظ��م��ات 
للتعمري  الأوروب��ي  البنك  برئا�شة 
�شراكة  م��ال��ي��ة  ووزراء  وال��ت��ن��م��ي��ة 
دوفيل، حيث ا�شتعر�س امل�شاركون 
يف الجتماع نتائج اأعمال �شندوق 
ال���ت���ح���ول ال������ذي ج�����رى اإن�������ش���اوؤه 
دعم  �شبيل  يف   2012 ع���ام  م��ن��ذ 
املعرفة،  ت��ب��ادل  وب��رام��ج  �شيا�شات 
ال��دع��م ال��ف��ن��ي، درا���ش��ات اجلدوى 
ال�شتثمار  جم��الت  يف  والتدريب 

لدى دول املرحلة النتقالية.

املنظمات  م���ع  وال��ت��ن�����ش��ي��ق  دول�����ة 
الإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة م���ن اأج���ل 
لدعم  الالزمة  الفنية  امل�شاعدات 
هذه الإ�شالحات. ومن جهة اأخرى 
رحب وزراء املالية بعمل جمموعة 
املايل  بالإدماج  اخلا�س  الع�شرين 
يتم  اأن  اإىل  ودع�����وا   ،)GPFI(
اأجندة  �شمن  املو�شوع  ه��ذا  اإدراج 

اأعمال �شراكة دوفيل.
حميد  عبيد  م��ع��ايل  ويفتتح  ه��ذا 
لل�شوؤون  ال���دول���ة  وزي����ر  ال��ط��اي��ر، 
حفل  اجلمعة  ام�س  م�شاء  املالية 
ا����ش���ت���ق���ب���ال امل���������ش����ارف وال���ب���ن���وك 
الوزارة  ال��ذي نظمته  الإم��ارات��ي��ة، 
يف  ال��دول��ة  ���ش��ف��ارة  م��ع  بالتن�شيق 
امل�شرف  مع  وبالتعاون  وا�شنطن 
ل���ل���دول���ة وم����رك����ز دبي  امل�����رك�����زي 
امل���ايل ال��ع��امل��ي، وب��رع��اي��ة م��ن 10 
حملية،  اإماراتية  وبنوك  م�شارف 
�شعادة  احل��ف��ل  يف  �شي�شارك  حيث 
الدولة  ���ش��ف��ري  ال��ع��ت��ي��ب��ة  ي��و���ش��ف 
لدى الوليات املتحدة الأمريكية، 
وعدد من وزراء املالية وحمافظي 
البنوك املركزية وروؤ�شاء املوؤ�ش�شات 
امل����ال����ي����ة ال����دول����ي����ة وامل���وؤ����ش�������ش���ات 
يف  امل�شاركة  والوفود  ال�شتثمارية 

امل�شاركة،  ه���ذه  ع��ل��ى  تعليقه  ويف 
الطاير  حميد  عبيد  معايل  اأ���ش��ار 
الإمارات  دول��ة  قدمته  م��ا  اأن  اإىل 
املرحلة  ل������دول  م�������ش���اع���دات  م����ن 
امل�شتوى  ع��ل��ى  ����ش���واء  الن��ت��ق��ال��ي��ة 
الثنائي اأو اجلماعي؛ ياأتي يف اإطار 
الر�شيدة  وقيادتها  الدولة  التزام 
ومتكينها  ال�شقيقية  ال��دول  بدعم 
وتوفري  التنمية  اأ�ش�س  تفعيل  من 
ملواطنيها،  اأف�شل مقومات احلياة 
يف ح�����ني ت�����اأت�����ي ع�������ش���وي���ة دول�����ة 
�شراكة دوفيل لت�شع  الإم��ارات يف 
ت�شمن  اأ�ش�س  �شمن  اللتزام  هذا 
تن�شيق اجلهود الدولية جتاه هذه 
املادية  الإمكانيات  ومنحها  الدول 
وال���دع���م ال��ف��ن��ي وال��ت��ق��ن��ي ال���الزم 

لتخطي هذه املرحلة. 
ه�����ذا وت�������ش���م ����ش���راك���ة دوف����ي����ل يف 
ال�شبع  دول  جمموعة  ع�شويتها 
الإم�������������ارات،  دول��������ة  ج����ان����ب  اإىل 
وتركيا،  الكويت  قطر،  ال�شعودية، 
وجم�����م�����وع�����ة م������ن امل����وؤ�����ش���������ش����ات 
والدولية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  وامل��ن��ظ��م��ات 
م��ن��ه��ا ����ش���ن���دوق ال��ن��ق��د ال�����دويل، 
العربي  ال�شندوق  ال��دويل،  البنك 
لالإمناء القت�شادي والجتماعي، 
����ش���ن���دوق ال���ن���ق���د ال���ع���رب���ي، بنك 
البنك  الأوروب������������ي،  ال����ش���ت���ث���م���ار 
والتنمية،  ل��ل��ت��ع��م��ري  الأوروب���������ي 
البنك الأفريقي للتنمية و�شندوق 

الأوبك للتنمية الدولية.
وزراء  اعتمد  اجتماعهم  ويف ختام 
م��ال��ي��ة ���ش��راك��ة دوف���ي���ل اأول���وي���ات 
لعام  اأملانيا  م��ن  املقدمة  الرئا�شة 
2015 والهادفة اإىل تعزيز النمو 
فر�س  وخلق  وامل�����ش��ت��دام،  ال�شامل 
ال���وزراء دول  العمل، يف حني ح��ّث 
امل��رح��ل��ة الن��ت��ق��ال��ي��ة ع��ل��ى حتديد 
اأول���وي���ات الإ���ش��الح اخل��ا���ش��ة بكل 

ل�شندوق  ال�شنوية  الج��ت��م��اع��ات 
النقد الدويل والبنك الدويل.

وعلى هام�س الجتماعات ال�شنوية 
ل�شندوق النقد والبنك الدوليني، 
حميد  ع���ب���ي���د  م����ع����ايل  ����ش���ي���وق���ع 
لل�شوؤون  ال���دول���ة  وزي����ر  ال��ط��اي��ر، 
املالية بالنيابة عن دولة المارات 
اتفاقية  اجل���م���ع���ة  ام�������س  م�������ش���اء 
على  ال�شريبي  الزدواج  لتجنب 
الدخل مع معايل ماريو بريجارا 
جمهورية  يف  الق���ت�������ش���اد  وزي������ر 
التفاقية  و�شت�شمل  الأورج����واي. 
املعلومات  ب��ت��ب��ادل  تتعلق  اأح��ك��ام��اً 
وفقاً  ال�شفافية  معايري  وتطبيق 
للمتطلبات التي اأقرتها جمموعة 
العاملي  ل���ل���م���ن���ت���دى  ال���ع�������ش���ري���ن 
املعلومات،  وت����ب����ادل  ل��ل�����ش��ف��اف��ي��ة 
ب��الإ���ش��اف��ة اإىل ت��وف��ري ح��زم��ة من 
القوانني املعيارية لتق�شيم الأرباح 
ال�شريبية بني البلدين ومواجهة 

التهرب ال�شريبي. 
التفاقية  ه�����ذه  وت����ه����دف  ك���م���ا   
ال�شتثماري  امل���ن���اخ  ت��ن��م��ي��ة  اإىل 
حيث  البلدين،  بني  والقت�شادي 
ت���اأت���ي مت��ا���ش��ي��اً م���ع اجل���ه���ود التي 
عملية  ل���دع���م  ال����دول����ة  ت��ب��ذل��ه��ا 
العاملي  ع��ل��ى الق��ت�����ش��اد  الن��ف��ت��اح 
ت��ع��زي��ز ح��ري��ة انتقال  م���ن خ���الل 
الفر�س  وزي�����ادة  الإن���ت���اج  ع��وام��ل 
وت�شجيع  امل��ت��اح��ة  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
والت�شدير،  ال���ش��ت��رياد  ع��م��ل��ي��ات 
التدفق  عرقلة  تفادي  اإىل  اإ�شافة 
هذا  وال���ش��ت��ث��م��ار.  للتجارة  احل��ر 
و���ش��ت�����ش��اع��د الت��ف��اق��ي��ة ك��ذل��ك يف 
لدولة  الإمنائية  الأه���داف  تعزيز 
الدخل  م�شادر  وتنويع  الإم���ارات 
القومي وزيادة حجم ال�شتثمارات، 
حيث تاأخذ يف عني العتبار امل�شائل 
ال�شريبية والتغريات البارزة التي 

القت�شادي  ال���و����ش���ط  ي�����ش��ه��ده��ا 
واملايل وال�شريبي العاملي.

توقيع  اأن  ال��ط��اي��ر  م��ع��ايل  واأك�����د 
الت���ف���اق���ي���ة ي���ع���د م����ن اخل���ط���وات 
العالقات  توطيد  �شبيل  يف  املهمة 
املجالني  البلدين يف  بني  الثنائية 
مو�شحا  وامل��������ايل،  الق���ت�������ش���ادي 
الرئي�شية  ال�������ش���م���ات  اأه�������م  اأن 
اإعفاء  يف  تتمثل  الت��ف��اق��ي��ة  ل��ه��ذه 
�شريبة  من  احلكومية  املوؤ�ش�شات 
ن�شبتها  تبلغ  التي  ال�شركات  اأرب��اح 
من  الع�����ف�����اء  وك����ذل����ك   22%
تبلغ  الفوائد والتي  اأرب��اح  �شريبة 
ن�شبة  وتخفي�س   24% ن�شبتها 
ال�شرائب على ا�شتثمارات القطاع 
اخلا�س بالإ�شافة اىل اإعفاء اأرباح 
ال��ن��اق��الت اجل��وي��ة م��ن ال�شرائب 
راأ�س  اأرب���اح  والإع��ف��اء من �شريبة 
امل��ال. ويف ال�شياق ذات��ه، فاإن وزارة 
ا�شتكمال  على  حالياً  تعمل  املالية 
النهائية  امل���ف���او����ش���ات  م����راح����ل 
والأرجنتني،  الإم����ارات  دول��ة  ب��ني 
م�شبقاً  ال��������وزارة  اأك������دت  ح���ني  يف 
للتفاو�س  ال��دول��ة  ج��اه��زي��ة  ع��ل��ى 
مع  ذات��ه��ا  التفاقية  توقيع  ب�شاأن 

جمهورية الت�شيلي.
وب��ت��وق��ي��ع ه����ذه الت��ف��اق��ي��ة تعزز 
الإقليمية  مكانتها  الإم��ارات  دولة 
�شركائها  اأه������م  ب����ني  وال����دول����ي����ة 
اإجمايل  ب��ل��غ  ح��ي��ث  ال���ت���ج���اري���ني، 
الت��ف��اق��ي��ات امل��وق��ع��ة م��ع خمتلف 
دول العامل 77 اتفاقية، تهدف يف 
جمملها اإىل خلق مناخ ا�شتثماري 
واخلا�س  ال��ع��ام  للقطاعني  مميز 
وت��ن��م��ي��ة ق���ط���اع ال���ن���ق���ل اجل�����وي، 
التبادل  حجم  زي���ادة  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
التجاري وال�شياحي ب�شورة ت�شهم 
القت�شادية  التنمية  حت��ق��ي��ق  يف 

والجتماعية يف الدولة. 

تدر�س التو�سع راأ�سيًا باملدن اجلديدة

احلك�مة امل�شرية : البالد �شت�شهد طفرة �شناعية الفرتة املقبلة
•• القاهرة-وكاالت:

البالد  يف  ال�شناعة  قطاع  اإن  امل�شرية  احلكومة  قالت 
حزمة  اإط���ار  يف  املقبلة،  ال��ف��رتة  خ��الل  ط��ف��رة  �شي�شهد 
التنمية  اأزم����ات  ح��ل  اإىل  ت��ه��دف  اقت�شادية  ت�شريعات 
اأخرى  ت�شريعات  اإىل  اإ�شافة  وامل�شتثمرين،  ال�شناعية 
ال�����ش��وق املحلية  ال�����ش��ن��اع��ة يف  ت��ن��وع جم����الت  ت�����ش��م��ن 
ال�شغرية  وامل�شروعات  والتجارة  ال�شناعة  وزي��ر  وك��ان 
وامل��ت��و���ش��ط��ة، م��ن��ري ف��خ��ري ع��ب��د ال��ن��ور، وق���ع م��ع وزير 
ال��ع��م��ران��ي��ة، الدكتور  الإ���ش��ك��ان وامل���راف���ق وامل��ج��ت��م��ع��ات 
رئي�س  بح�شور  ت��ع��اون  ب��روت��وك��ول  م��دب��ويل،  م�شطفى 
اإبراهيم حملب، وذلك بهدف تنظيم  املهند�س  ال��وزراء 
ال�����ش��واب��ط اخل��ا���ش��ة ب���ولي���ة، وت��خ�����ش��ي�����س الأرا����ش���ي 
احلكومة  اأن  حملب  واأك��د  اجل��دي��دة.  باملدن  ال�شناعية 
التنمية  بنية  تهيئة  القت�شادية  اأولوياتها  يف  �شت�شع 
والتي�شري على امل�شتثمرين، وحل اأزمات املدن ال�شناعية 
والأرا�شي املتوفقة، فيما اأ�شاد الوزيران بالهتمام الكبري 
الربوتوكول  اإجن��از  ل�شرعة  ال��وزراء  رئي�س  اأوله  ال��ذي 
يف  ال�شناعية  التنمية  حركة  يف  طفرة  �شُيحدث  ال��ذي 
�شهدت  املا�شية  املرحلة  اأن  ال��وزي��ران  واأ���ش��اف  م�شر. 
بغر�س  اأرا����س  طلب  على  امل�شتثمرين  قبل  م��ن  اإق��ب��ال 
على  ال��ولي��ات  تعدد  اأن  اإل  �شناعية،  م�شروعات  اإن�شاء 
الأرا�شي، وعدم التن�شيق الكايف بني اجلهات احلكومية، 
اأدى اإىل ت��راج��ع م��ع��دلت ط��رح الأرا���ش��ي، وه��و م��ا اأثر 
اجلديدة  ب��امل��دن  ال�شناعية  التنمية  حركة  على  �شلباً 
اإن���ه مب��وج��ب ال��ربوت��وك��ول ال�شابق  ال��ن��ور  . وق���ال عبد 
هيئة  عن  نيابة  �شتتويل  ال�شناعية  التنمية  هيئة  ف��اإن 
على  ال��ولي��ة  �شاحبة  اجل��دي��دة  العمرانية  املجتمعات 
طرح  اإج���راءات  كافة  اتخاذ  ال�شناعية،  الأرا���ش��ي  كافة 
عنها  وال��ت��ن��ازل  واإلغائها  الأرا���ش��ي  وتخ�شي�س  وحجز 
اجلديدة،  ب��امل��دن  ال�شناعية  املناطق  يف  للم�شتثمرين 
ك��اف��ة الإج�������راءات اخل��ا���ش��ة بتنمية تلك  ات��خ��اذ  وك����ذا 
وال�شرتاطات  ال�شناعية،  الأن�شطة  وحتديد  املناطق، 

البنائية للم�شروعات ال�شناعية . 
واأ�شاف اأن توقيع الربوتوكول ي�شري اإىل وجود تن�شيق 
�شابقا،  عليه  ك��ان��ت  م��ا  بعك�س  املختلفة،  ال����وزارات  ب��ني 
جزر  باأنها  ال�شابقة  ال���وزارات  تو�شف  كانت  ما  فكثريا 
م�شرتكة  جلنة  ت�شكيل  �شيتم  اأن��ه  اإىل  لفتا   ، منعزلة 
ال��ع��م��ران��ي��ة اجل���دي���دة والهيئة  امل��ج��ت��م��ع��ات  م���ن ه��ي��ئ��ة 
الأرا�شي  ال�شناعية، �شتخت�س بت�شعري  العامة للتنمية 

يتفق  مبا  اجل��دي��دة،  العمرانية  باملجتمعات  ال�شناعية 
مع تكلفة املرافق الفعلية .

وتعمل الهيئة العامة للتنمية ال�شناعية نيابة عن هيئة 
مقدم  حت�شيل  على  اجل��دي��دة،  العمرانية  املجتمعات 
املتفق  املالية  للمعاملة  والأق�شاط طبقاً  الأرا�شي  ثمن 
ال�شناعية  التنمية  لهيئة  الربوتوكول  منح  كما  عليها 
�شداد  لعدم  �شواء  التخ�شي�س،  اإلغاء  حق  غريها،  دون 
امل�شتحقات املالية لهيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة، 
اأو طبقا للقواعد واللوائح املنظمة لذلك . ومن جانبه، 
الهدف  اأن  م��دب��ويل،  الإ���ش��ك��ان م�شطفى  وزي���ر  اأو���ش��ح 
من الربوتوكول هو حت�شني مناخ ال�شتثمار يف جمال 
التنمية ال�شناعية، حتى ل يتعامل امل�شتثمر مع جهتني 
حكوميتني يف الإجراءات املختلفة ومبوجب الربوتوكول 
�شتحتفظ هيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة بوليتها 
الهيئة  �شتنيب  لكنها  ال�شناعية،  الأرا���ش��ي  كافة  علي 
اخت�شا�شاتها  بع�س  يف  ال�شناعية  للتنمية  ال��ع��ام��ة 
ال�شيادية  امل��راف��ق  تو�شيل  ا�شتكمال  الهيئة  و�شتتويل 
 – – ات�شالت  – كهرباء  – �شرف  والرئي�شية )مياه 
ترفيقها،  القائمة واجلاري  ال�شناعية  للمناطق  طرق( 
واأ�شاف  ال�شناعية  للمنطقة  اخلارجية  احل���دود  على 
مدبويل اأن هيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة �شتتوىل 
املرافق  كافة  ل�شيانة  الخت�شا�س  جهات  مع  التن�شيق 
ال�شناعية  الأرا�شي  ت�شليم  وكذا  بتنفيذها،  تقوم  التي 
العمرانية  املجتمعات  وت�شلم  للم�شتثمرين.  املخ�ش�شة 
البيانات  ك��اف��ة  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  للتنمية  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
باملناطق  ال�����ش��اغ��رة  ب���الأرا����ش���ي  وامل��ع��ل��وم��ات اخل��ا���ش��ة 
العام  امل��دن اجل��دي��دة، مبا يف ذل��ك املوقع  ال�شناعية يف 
موقف  وبيان  التنمية  وا�شرتاطات  وامل�شاحة  والأب��ع��اد 
املرافق وتاريخ النتهاء، اإ�شافة اإىل التن�شيق مع �شركة 
الغاز �شاحبة المتياز باملدينة لتنفيذ ال�شبكات املطلوبة 
الإ�شكان  وزارة  يف  م�شوؤولة  م�شادر  ك�شفت  ذل���ك،  اىل 
يف  راأ�شيا  التو�شع  حاليا  تدر�س  احلكومة  اأن  امل�شرية، 
ملواجهة  الإداري����ة،  تو�شعاتها  انتهت  م��دن  ع��دة  بنايات 
امل�شادر  وقالت  العقارات.  اأ�شعار  يف  اجلنوين  الرت��ف��اع 
اإن التو�شعات اجلديدة يتم درا�شتها حاليا يف مناق�شات 
جمل�س الوزراء امل�شري، و�شيتم منح رخ�شة بزيادة دور 
واحد فقط على العقار املكون من بدروم ودورين، بحيث 
بني  اأن��ه من  اإىل  م�شرية   ، اأدوار  ارتفاعه ثالثة  ي�شبح 
ال�شيخ  بناياتها،  يف  راأ�شيا  بالتو�شع  �شي�شمح  التي  املدن 

زايد والقاهرة اجلديدة )التجمع اخلام�س(.

القطاع العام بال�شع�دية مدين ب�98 مليار ريال للم�شارف
•• الريا�س-وكاالت:

���ش��ج��ل اإج���م���ايل م��ط��ل��وب��ات امل�����ش��ارف م��ن ال��ق��ط��اع احلكومي 
�شهرياً  من��وا   ، ال��ع��ام  بالقطاع  ي�شمى  م��ا  اأو  احل��ك��وم��ي  و�شبه 
بن�شبة %5.1، ما يعادل نحو 4.8 مليار ريال، لت�شتقر عند 
97.9 مليار ريال بنهاية �شهر اأغ�شط�س املا�شي من  م�شتوى 
 ،13.5% بن�شبة  اأي�شاً منوا �شنوياً  العام اجل��اري، كما �شجل 
الفرتة من  بنف�س  ري��ال، مقارنة  11.6 مليار  يعادل نحو  ما 
لها  م�شتوى  اأعلى  ثالث  امل�شتويات  ه��ذه  وتعد  املا�شي.  العام 
خ���الل ال��ث��م��ان��ي��ة اأ���ش��ه��ر امل��ا���ش��ي��ة م��ن ال��ع��ام اجل�����اري، بح�شب 
�شحيفة القت�شادية ال�شعودية وكان اأعلى م�شتوى لها خالل 

�شهر  بنهاية  ري��ال  مليار   99.4 م�شتوى  عند  اجل���اري  ال��ع��ام 
يونيو املا�شي، كما �شجلت م�شتويات 98.3 مليار ريال بنهاية 
�شهر اأبريل املا�شي ويرجع ارتفاع اإجمايل مطلوبات امل�شارف 
احلا�شل  النمو  اإىل  احلكومي،  و�شبه  احلكومي  القطاع  م��ن 
اأو  ال�شهري  امل�شتوى  على  �شواء  احلكومية،  ال�شندات  بند  يف 
العام  القطاع  من  امل�شارف  مطلوبات  تتكون  حيث  ال�شنوي، 
لبندين اأ�شا�شيني هما؛ ال�شندات احلكومية، والئتمان امل�شريف 
القرو�س  ال��ث��اين  ال��ب��ن��د  ي�شمل  بحيث  ال��ع��ام��ة،  للموؤ�ش�شات 

وال�شلف وال�شحب على املك�شوف.
اأن  جن��د  املطلوبات،  اإج��م��ايل  يف  النمو  متو�شط  اإىل  وبالنظر 
قد  اجل��اري  العام  من  الأوىل  الأ�شهر  لثمانية  النمو  متو�شط 

جتاوزت %11، مقارنة بنف�س الفرتة من العام ال�شابق، حيث 
بلغ متو�شط اإجمايل املطلوبات نحو 96.82 مليار ريال للعام 
اجلاري، بينما كان املتو�شط عند م�شتوى ال� 86.8 مليار ريال 

لنف�س الفرتة من عام 2013.
ومبقارنة املطلوبات منذ بداية العام حتى نهاية �شهر اأغ�شط�س 
%2، حيث كانت  ال�  اأنها حققت منوا قارب من  املا�شي، جند 
96.4 مليار ريال بنهاية يناير املا�شي من  عند م�شتويات ال� 
العام اجلاري. وبتحليل البندين ال�شابقني، يت�شح اأن ال�شندات 
مطلوبات  اإجمايل  من   ،55.6% ن�شبته  ما  متثل  احلكومية 
امل�شارف على القطاع العام، يف حني ميثل بند الئتمان امل�شريف 

للموؤ�ش�شات العامة نحو %44.4، من الإجمايل.

بنك اإ�شالم املاليزي ي�ؤ�ش�ص برنامج �شك�ك 
•• كواالملبور-رويرتز:

الإ�شالمية  لل�شندات  برناجما  املاليزي  اإ�شالم  بنك  اأ�ش�س 
دولر(  م��الي��ني   307( رجن��ي��ت  م��ل��ي��ار  قيمته  ال��ث��ان��وي��ة 
اإىل م�شاف البنوك الآ�شيوية التي ت�شتخدم هذه  لين�شم 

الآلية لزيادة روؤو�س اأموالها.
ومع بدء تطبيق معايري بازل3- امل�شرفية العاملية تدريجيا 

يف اأنحاء العامل اأ�شدرت عدة بنوك اإ�شالمية اأدوات ثانوية 
من بينها م�شارف يف تركيا وباك�شتان وال�شعودية .

بي.اآي. ل�شركة  بالكامل  اململوك  اإ�شالم  بنك  و�شي�شتخدم 
اإم.بي هولدجنز نظام املرابحة يف �شكوكه املقرر ت�شنيفها 
البنك  ميزانية  يف  الثانية  الفئة  من  م�شاند  م��ال  ك��راأ���س 
ح�شبما اأظهرت وثيقة من وكالة رام للت�شنيف الئتماين.

البنك  اإن  ل���روي���رتز  ق���ال م�����ش��دران  ي��ون��ي��و ح���زي���ران  ويف 

يخطط لهذا الربنامج بهدف جمع 400 مليون رجنيت 
يف 2015 لتمويل عملية ا�شتحواذ حمتملة يف اندوني�شيا 
وجمع 300 مليون رجنيت اأخرى يف 2016 لدعم النمو 

الذاتي.
وبنك اإ�شالم هو اأقدم واأكرب البنوك الإ�شالمية اخلال�شة 
من  باملئة   16 ن�شبتها  ح�شة  على  وي�شتحوذ  ماليزيا  يف 

حجم الودائع الإ�شالمية يف البالد.
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يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي  بي اي زد لو للخدمات القانونية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم ٢1٢738       بتاريخ :     ٠9   /   ٠6 /  ٢٠14 م
 تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   ٢٠٠م

با�ش��م: ال�شادة/ بروكت تولز للتجارة �س.ذ.م.م
وعنوانه: �س  ب:  ٢7881     ، د بي     المارات. 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات
 : عدد و اأدوات يدوية

يف الفئة 8
.الواق�عة بالفئة: 8

الأزرق   باللون  مكتوبة  لعالمة جتارية  ا�شم   ULTIMATE  TOOLS الو�شف   العالمة:  و�شف 
باأحرف لتينية كبرية، عدا احلرفني )U و T( حيث كتبا بللونني الأزرق والأحمر بطريقة فنية لفتة، كما 

يوجد حتت ا�شم العالمة التجارية وعلى ميينها ت�شاميم باللون الرمادي والأزرق والأحمر. 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذا الإعالن .

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

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  11  اأكتوبر 2014 العدد 11227

العدد  11227 بتاريخ   2014/10/11                                      
    اعالن يف الدعوى رقم 2014/321 بالن�سر

عليه/�شلطان  املدعى  اجلن�شية:   حب�شي  عبداملنعم  ر�شا   : املدعى 
رفع  املدعي  ان  مبا  بالن�شر  العنوان:  احل�شاين  حمد  �شعيد  مطر 
 ٢٠14/1٠/13 املوافق  الثنني  يوم  وح��دد  اع��اله  املذكورة  الدعوى 
م��وع��دا ل��ن��ظ��ره��ا ل���ذا ف��ان��ت مكلف ب��احل�����ش��ور ال�����ش��اع��ة 1٢ ظهرا 
او  �شخ�شيا  العني  الكائنة يف  اليجارية  املنازعات  امام جلنة ف�س 

بوا�شطة وكيل معتمد ، 
   قلم املنازعات اليجارية              
موزة احلمداين 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  11227 بتاريخ 2014/10/11     
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان:ال�شيد/
الت�شديق على   الم��ارات وطلب  النقبي اجلن�شية:  �شليمان  حممد علي حممد 
 ) للتجميل  خورفكان  )�سالون  التجاري  ال�شم  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن  حم��رر 
واملرخ�س من دائرة التنمية القت�شادية يف ال�شارقة رخ�شة جتارية رقم ٢4٠495 
ال�شادر بتاريخ 1985/5/14 يف دائرة التنمية القت�شادية بخورفكان اىل ال�شيدة: 
�شادر من   ٢٠14/17٠ رقم  اذن جتارة  املغرب مبوجب  اجلن�شية:  ح�شناء حراق 
للجميع  معلوما  ليكن   ٢٠14/9/٢9 بتاريخ  ال�شرعية  خورفكان  حمكمة  قا�شي 
ذوي  توقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل  اللكاتب  بان 

ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل بخورفكان    

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد  11227 بتاريخ 2014/10/11     

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان:ال�شيد/
انظار احمد ذو الفقار احمد اجلن�شية: باك�شتان  وطلب الت�شديق على  حمرر 
 ) ال�سباغ  ملقاولت  الف�سي  )احلجر  التجاري  ال�شم  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن 
واملرخ�س من دائرة التنمية القت�شادية يف ال�شارقة رخ�شة جتارية رقم 514864 
ال�شادر بتاريخ ٢٠٠٢/7/13 يف دائرة التنمية القت�شادية بخورفكان اىل ال�شيد 
: حممد فاروق حمبوب اجلن�شية: باك�شتان  ليكن معلوما للجميع بان اللكاتب 
العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل بخورفكان    

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد  11227 بتاريخ 2014/10/11     

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان:ال�شيد/
على   الت�شديق  وطلب  الم���ارات  اجلن�شية:  امل�شلماين  عبيد  ح�شن  عبيد  علي 
حمرر يت�شمن :تنازل يف ح�شته البالغة)1٠٠%(  يف ال�شم التجاري )البلوره 
خورفكان  يف  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�س   ) العبايات  خلياطة 
التنمية  دائ���رة  يف  ٢٠٠٢/9/11م  بتاريخ  ال�����ش��ادر   516571 رق��م  مهنية  رخ�شة 
اللهيلي  حممد  خمي�س  حممد  خمي�س  ال�شيد:  اىل  بخورفكان  القت�شادية 
يف  ال��ع��دل  اللكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن  الم����ارات   اجلن�شية:  ال��زي��ودي 
مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان        

عائ�سة حممد علي         

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  11227 بتاريخ 2014/10/11     
 اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/3732  عمايل جزئي         
حمل  جمهول  م    ذم  �س  العامة  للتجارة  امل�شتقل  اجل�شر   -1/ عليه  املدعى  اىل 
ال��دع��وى ومو�شوعها  اق���ام عليك  امل��دع��ي /في�شل ذه��ب��ي   ق��د  الق��ام��ة مب��ا ان 
مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م   )٢5667( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة 
وحددت    .)٢٠14/18٠616( ال�شكوى  رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  )3٠٠٠دره����م( 
القا�شي  ال�شاعة 8:3٠ �س مبكتب  املوافق 15/٢٠14/1٠  لها جل�شة يوم الربعاء 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فانت مكلف باحل�شور 
ايام على الق��ل. ويف حالة  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  مذكرات 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س ال�سعبة                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11227 بتاريخ 2014/10/11     
 اعـــــــالن       

 املرجع :٢٠14/3٠7 ك.ع.ح
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/

على  الت�شديق  وطلب  الم���ارات   اجلن�شية:  حيى  حميل  �شعيد  خمي�س  حميد 
ال�سيارات(   لتلميع  )ماكالرين  التجاري  ال���ش��م  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن  حم��رر 
امللف )44458(  البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم  واملرخ�شة من دائرة 
وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل ال�شيد: علي م�شبح علي 
العدل  الكاتب  ب��ان  للجميع  ليكن معلوما  الم���ارات   اجلن�شية:  الكعبي  ظ��اوي 
بعد  املذكور  املحرر  يف  ال�شاأن  ذوي  التوقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم  بعجمان 

انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.
الكاتب العدل   
بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  11227 بتاريخ 2014/10/11     

 اعـــــــالن       
 املرجع :٢٠14/3٠6 ك.ع.ح

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
حميد خمي�س �شعيد حميل حيى اجلن�شية: المارات  وطلب الت�شديق على حمرر 
لتجارة الجزاء ال�سافية  التجاري )الع�سار  ال�شم  :تنازل يف  يت�شمن 
رقم  والتخطيط يف عجمان حتت  البلدية  دائ��رة  واملرخ�شة من    ) لل�سيارات 
امللف )54٢75( وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل ال�شيد: علي 
م�شبح علي ظاوي الكعبي اجلن�شية: المارات  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على التوقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.
الكاتب العدل   
بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  11227 بتاريخ 2014/10/11     
 اعــــــــــالن         

 ليكن معلوما للجميع ال�شيد/ عبداحلكيم حمد ميحد حممد املهريي اماراتي اجلن�شية رقم بطاقة 
رخ�شة  والر�شيات-  التك�شية  ملقاولت  الأمل  مالك يف/ركن  وب�شفتي   )784197538٠٢1854( هوية 
جتارية رقم 5475٢3 ال�شادر من دائرة التنمية القت�شادية- فرع كلباء والن�شاط مقاولت فئة �شاد�شة، 
التك�شية والر�شيات باأنني تنازلت عن ح�شتي ركن المل ملقاولت التك�شية والر�شيات 49% وذلك 
ا�شامه حممود بيومي ابراهيم جن�شيته: م�شري بطاقة هوية رقم )7841961179695٠9(  لل�شيد/ 
وللمتنازل له مطلق احلرية يف الت�شرف يف ح�شته امل�شار اليها اعاله وله حق الت�شرف فيها ت�شرف 
التك�شية  ا�شم التجاري من ركن المل ملقاولت  اليه من تغيري  املتنازل  املالك يف ملكه. كما يرغب 
والر�شيات اىل ركن المل ملقاولت التك�شية والر�شيات ذ م م وتغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة 
فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة.  وعمال بنف�س املادة   )5/14( من القانون الحتادي رقم 
ل��ه حق  ك��ل م��ن  اقت�شى ن�شر ه��ذا الع���الن للعلم وعلى  ال��ع��دل  فقد  ���ش��اأن كاتب  ٢٠13/4 ل�شنة يف 
العرتا�س على هذا الجراء ان يقوم باملراجعة اىل كاتب العدل خالل ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا 

العالن وال�شت�شتكمل  الجراءات القانونية.
كاتب العدل

حمكمةكلباء الحتادية البتدائية

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

حمكمة كلباء  الحتادية

العدد  11227 بتاريخ 2014/10/11     
 اعــــــــــالن         

 ليكن معلوما للجميع ال�شيد/ عبداحلكيم حمد ميحد حممد املهريي اماراتي اجلن�شية رقم بطاقة 
هوية )784197538٠٢1854( وب�شفتي مالك يف/جبل النور ملقاولت الملنيوم والزجاج- رخ�شة جتارية 
رقم 613734 ال�شادر من دائرة التنمية القت�شادية- فرع كلباء والن�شاط املنيوم وزجاج باأنني تنازلت 
عن ح�شتى جبل النور ملقاولت الملنيوم والزجاج 49% وذلك لل�شيد/ ا�شامه حممود بيومي ابراهيم 
جن�شيته: م�شري  بطاقة هوية رقم )7841961179695٠9( وللمتنازل له مطلق احلرية يف الت�شرف 
يف ح�شته امل�شار اليها اعاله وله حق الت�شرف فيها ت�شرف املالك يف ملكه. كما يرغب املتنازل اليه 
من تغيري ا�شم التجاري من جبل النور ملقاولت الملنيوم والزجاج اىل جبل النور ملقاولت الملنيوم 
والزجاج ذ م م وتغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة.   وعمال 
بنف�س املادة   )5/14( من القانون الحتادي رقم ٢٠13/4 ل�شنة يف �شاأن كاتب العدل  فقد اقت�شى ن�شر 
هذا العالن للعلم وعلى كل من له حق العرتا�س على هذا الجراء ان يقوم باملراجعة اىل كاتب 

العدل خالل ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن وال�شت�شتكمل  الجراءات القانونية.
كاتب العدل
حمكمةكلباء الحتادية البتدائية

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

حمكمة كلباء  الحتادية
العدد  11227 بتاريخ 2014/10/11     

 اعــــــــــالن         
 ليكن معلوما للجميع ال�شيد/ خالد ابراهيم حممد ابراهيم- اماراتي اجلن�شية واحمل 
بطاقة هوية رقم  )7841981٠5٠47٢64( وب�شفتي مالك يف املبدع للحدادة- كلباء رخ�شة 
جتارية رقم )5597٠5( �شادرة من دائرة التنمية القت�شادية -فرع كلباء والن�شاط- حدادة 
البالغة 1٠٠% وذلك لل�شيد: حممد مر�شد  باأنني تنازلت عن ح�شتي يف /املبدع للحدادة 
بن ليت عبداملالك وجن�شيته: بنغالدي�س ويحمل بطاقة هوية رقم )78419759183915٠( 
الت�شرف  اليها اعاله وله حق  امل�شار  وللمتنازل له مطلق احلرية يف الت�شرف يف ح�شته 
فيها ت�شرف املالك يف ملكه كما يرغب يف تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل 
وكيل خدمات. وعمال بن�س املادة   )5/14( من القانون الحتادي رقم 4 ل�شنة ٢٠13  يف �شاأن 
كاتب العدل  فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وعلى كل من له حق العرتا�س على هذا 
الجراء ان يقوم باملراجعة اىل كاتب العدل خالل ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن 

وال�شت�شتكمل  الجراءات القانونية.
كاتب العدل

حمكمةكلباء الحتادية البتدائية

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

حمكمة كلباء  الحتادية
العدد  11227 بتاريخ 2014/10/11     

 اعــــــــــالن         
 ليكن معلوما للجميع ال�شيد/ حمب الدين حممد ارزو مياه بنجالدي�شي اجلن�شية ويحمل 
الرخ�شة  احل���دادة  لعمال  ال��ربوج  ور�شة   : مالك  وب�شفته   )٠٢٠788٠( رق��م  �شفر  ج��واز 
التجارية رقم 5378٢3 �شادر من دائرة التنمية القت�شادية فرع كلباء والن�شاط: حداده 
قد تنازلت عن ح�شتي: ور�شة الربوج لعمال احلدادة والبالغة 1٠٠% وذلك اىل ال�شيد/ 
موين الدين ارجو مياه جن�شيته: بنجالدي�س وللمتنازل له مطلق احلرية يف الت�شرف يف 
ح�شته امل�شار اليها اعاله وله حق الت�شرف فيها ت�شرف املالك يف ملكه.   وعمال بن�س املادة   
)5/14( من القانون الحتادي رقم 4 ل�شنة ٢٠13  يف �شاأن كاتب العدل  فقد اقت�شى ن�شر 
هذا العالن للعلم وعلى كل من له حق العرتا�س على هذا الجراء ان يقوم باملراجعة 
اىل كاتب العدل خالل ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن وال�شت�شتكمل  الجراءات 

القانونية.
كاتب العدل

حمكمةكلباء الحتادية البتدائية

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

حمكمة كلباء  الحتادية

العدد  11227 بتاريخ 2014/10/11     
    اعالن مدعى عليه بالن�سر 

يف الدعوى 2014/3480 جتاري جزئي  
اىل املدعى عليه: امليزان اجليد للمقاولت ال�شحية وتركيب وحدات التكييف 
اقامت عليك لدى هذه  املتكاملة   املدعية: �شركة المارات لالت�شالت  حيث 
 11.835.٢8( وقدره  مببلغ  فيها  تطالبك  اعاله  املذكورة  الدعوى  املحكمة 
درهم( بال�شافة للفائدة القانونية 1٢% من تاريخ رفع الدعوى حتى ال�شداد 
التام والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  وعليه يقت�شي ح�شورك امام هذه 
من  والن�شف  الثامنة  ال�شاعة  متام  يف  الوىل(   اجلزئية  الدائرة   ( املحكمة 
بيانات  لديك من  ما  وتقدمي  الدعوى  على  وذلك لالجابة   ٢٠14/11/٢ يوم 
ويف حال تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان 

املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف ٢٠14/9/3٠م.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  11227 بتاريخ 2014/10/11     
    اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر 

يف الدعوى 2014/3505 جتاري جزئي  
المارات  �شركة  املدعية:  حيث  احلديدية  الدوات  لتجارة  الرعاد  عليه:  املدعى  اىل 
لالت�شالت املتكاملة �س م ع اقامت عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة اعاله 
وثمانية  ومائتان  الفا  ع�شر  احد  درهم(   11.٢98.6٠( وقدره  مببلغ  فيها  يطالبك 
وت�شعون درهما و�شتون فل�شا، والفائدة القانونية 1٢% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
ال�شداد التام، بال�شافة للر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وعليه يقت�شي 
الثامنة  ال�شاعة  متام  يف  الثانية(   اجلزئية  الدائرة   ( املحكمة  هذه  امام  ح�شورك 
الدعوى وتقدمي ما لديك من  يوم ٢٠14/1٠/19 وذلك لالجابة على  والن�شف من 
بيانات ويف حال تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان 

املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف ٢٠14/1٠/٢م.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  11227 بتاريخ 2014/10/11     
 اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2014/450  مدين كلي              
اىل املدعى عليه /1- بي �شي بى تكنولوجي �س م ج- فرع دبي جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /�شركة ال�شقر الوطنية للتاأمني �س م ع وميثله: امل ابراهيم عبداهلل عبدالواحد 
كمال بور الب�شكتي قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعى عليها بان 
توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )1٢٠.169 درهم( والفائدة القانونية بواقع 1٢% من تاريخ 
املعجل بالكفالة  بالنفاذ  التام و�شمول احلكم  ال�شداد  ال�شتحقاق يف ٢٠14/4/11 وحتى 
املوافق  الثنني  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة.   اتعاب  ومقابل  وامل�شروفات  والر�شوم 
٢٠14/1٠/13 ال�شاعة 9:3٠ �س بالقاعة ch1.C.15 قذا فانت مكلف باحل�شور او من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  11227 بتاريخ 2014/10/11     
مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/308  عقاري كلي              
اىل املدعى عليه /1- �شركة تريبالنت انرتنا�شيونال �س م ح  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /
هاين �شالح وميثله: حممد �شيف عبيد علي احلفيتي   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها احلكم 
بف�شخ التعاقد بني املدعى واملدعى عليها نتيجة لعدم وفاء املدعى عليها بالتزاماتها حتى تاريخ رفع 
هذه الدعوى. احلكم بالزام املدعى عليها واخل�شم واملدخل بالت�شامن فيما بينهما بان يردا للمدعى 
مبلغ 497.781 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 1٢% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد احلكم 
بالت�شامن فيما بينهما بدفع مبلغ ٢٢3.65٠ درهم للمدعية  بالزام املدعى عليها واخل�شم املدخل 
املدعى عليها  ادائها من ك�شب ج��راء عدم تنفيذ  تعوي�شا ماديا وادبيا عما حلق بها من �شرر وما 
للتزاماتها التعاقدية مع املدعية. الزام املدعى عليها واخل�شم املدخل بامل�شاريف والر�شوم ومقابل 
بالقاعة  �س   9:3٠ ال�شاعة   ٢٠14/1٠/٢٠ امل��واف��ق  الثنني  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب 
ch1.A.1 قذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل. علما بانه قد مت تعديل الطلبات.
رئي�س ال�سعبة                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  11227 بتاريخ 2014/10/11     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/422 تنفيذ عقاري
جمهول  اي��ى(   يف  بي   ( ليمتد  انفي�شتمنت  بروبرتي�س  فيونو�س  �شده/1-  املنفذ  اىل 
وميثله:  �شليم  بخ�شي  خ��دا  �شليم  عامر  ميان  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
 ٢٠13/561 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  باحلكم  نعلنكم  ال�شويدي  �شلطان  عي�شى  حممد 
التعاقد  عقاري كلي يوم الحد بتاريخ ٢٠14/1/٢6 باعتباره �شندا تنفيذيا: 1- ف�شخ 
) اتفاقية البيع( املوؤرخة 11 يناير ٢٠٠8  ٢- بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )368411( 
درهم وللفوائد القانونية بواقع 9% اعتبار من تاريخ املطالبة الق�شائية يف ٢7/٢٠13/5 
هذا  ن�شر  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم   15 خ��الل  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  وت�شليمه 
العالن وحتى متام ال�شداد. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك 

يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور.  . 
رئي�س الق�سم          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
حنني  امل�������دع�������و/  ف�����ق�����د  
لبنان     - ������ش�����و   ك��������رم 
�شفره  ج������واز  اجل��ن�����ش��ي��ة 
     )1469399( رق�������م    
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

   055/1055039

فقدان جواز �سفرت
وداد  امل������دع������وة/  ف����ق����دت  
امل�����غ�����رب     - م������ي������ه������اب   
�شفرها  ج�����واز  اجل��ن�����ش��ي��ة 
     )0927127( رق�������م    
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

   050/1111352

فقدان جواز �سفرت
امل����دع����و/ حممود  ف���ق���د  
نعيم ابوزياد  -   فل�شطني 
�شفره  ج������واز  اجل��ن�����ش��ي��ة 
     )77204( رق���������������م    
م�����������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
الت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

   050/8299951

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����دت  امل������دع������وة/ ام����ان 
م��اري��ن��و���س ���ش��ي��اج��ي��ان     -   
اجلن�شية  ان���دون���ي�������ش���ي���ة 
ج��������������واز ������ش�����ف�����ره�����ا رق������م    
)3176318(     من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

   056/7261145

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ ر�شا لطفى 
ا�شكندر قرياق�س -   م�شر 
�شفره  ج������واز  اجل��ن�����ش��ي��ة 
رق��م    )06161667(     
م�����������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
الت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

   050/2171245

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ ولء حممد 
ب�شار القوتلى  -   �شوريا 
�شفره  ج������واز  اجل��ن�����ش��ي��ة 
     )8361902( رق�����م    
م�����������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
الت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

   050/4131939

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ �شابري احمد 
حممد بوتا  -   باك�شتان 
�شفره  ج������واز  اجل��ن�����ش��ي��ة 
     )1165791( رق�����م    
م�����������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
الت�������ش���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

   050/3107276

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل��دع��و/ منري �شيخ 
�شاهجهان �شيخ    بنغالدي�س 
�شفره  ج������واز  اجل��ن�����ش��ي��ة 
     )0581633( رق������م    
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

   050/3107276
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القت�ساد الأزرق على جدول الأعمال

املن�ش�ري يرتاأ�ص وفد الدولة بالجتماع ال� 14 للمجل�ص ال�زاري لرابطة الدول املطلة على املحيط الهندي
وزير القت�شاد: من ال�شروري اإيالء ما يلزم من الهتمام لق�شايا الغذاء واملياه واأمن الطاقة

•• بريث- اأ�سرتاليا-الفجر: 

�شلطان  املهند�س  معايل  برئا�شة  الناجحة  م�شاركته  ال��دول��ة  وف��د  اختتم 
للمجل�س   14 ال�  الجتماع  اأعمال  القت�شاد يف  وزي��ر  املن�شوري  �شعيد  بن 
الوزاري لرابطة الدول املطلة على املحيط الهندي الذي انعقد يف مدينة 
بريث ال�شرتالية على مدار 3 اأيام منذ الثامن من اأكتوبر اجلاري وحتى 
اأم�س الأول اخلمي�س والذي ركز على تعزيز الرخاء يف دول منطقة املحيط 

الهندي من خالل القت�شاد الأزرق.
الأع�شاء  البلدان  ازده��ار  تعزيز  اإىل  امل�شتوى  رفيع  الجتماع  هذا  ويهدف 
اأو���ش��ع وحت��دي��داً يف جمالت  نطاق  القت�شادية على  امل��ج��الت  يف خمتلف 
عالقات  جتمعها  بالرابطة  الأع�شاء  ال��دول  ب��اأن  علماً  الأزرق.  القت�شاد 
2 ترليون و264  جتارية قوية حيث بلغ حجم تبادل الب�شائع التجارية 
الأع�شاء مبعدل  ال��دول  البينية بني  التجارة  اأمريكي، ومنت  دولر  مليار 

املا�شية.  اخلم�س  ال�شنوات  خالل  �شنوياً   9.4%
الوزير  معايل  اإىل جانب  احل��دث  فعاليات  امل�شارك يف  ال��دول��ة  وف��د  و�شم 
الإم��ارات يف  دول��ة  ب�شفارة  بالأعمال  القائم  املرزوقي  عبدالبا�شط  كل من 
اأ�شرتاليا، و الدكتور عبدالرحمن هادي وزير مفو�س يف وزارة اخلارجية، 
والدكتور عتيق عبدالعزيز املن�شوري مدير مركز جامعة الإمارات لل�شيا�شة 
والعلوم، وطارق املرزوقي مدير اإدارة الت�شال احلكومي بوزارة القت�شاد، 

و�شعيد ح�شن ال�شنحاين �شكرتري ثاين يف وزارة اخلارجية.
الجتماع  وه��ي  خمتلفة  اجتماعات  ع��دة  على  الفعالية  اأج��ن��دة  وا�شتملت 
الأكادميية،  للمجموعة  الع�شرين  الجتماع  الأع��م��ال،  ملنتدى  الع�شرين 
الجتماع الرابع ع�شر لفرق الأعمال وال�شتثمار، الجتماع اخلام�س للجنة 
وعلى  الجتماعات  وتطرقت  امل��دين.  املجتمع  منظمات  يف  امل�شوؤولني  كبار 
والأمنية يف  القت�شادية  املحورية  الق�شايا  اإىل جملة من  ال��وزاري  راأ�شها 
البحرية  وامل��الح��ة  الأزرق،  القت�شاد  فيها  مب��ا  الهندي  املحيط  منطقة 

ومكافحة القر�شنة وت�شهيالت التجارة وال�شتثمار.
ومنذ تاأ�شي�شها يف العام 1997، انطلقت رابطة الدول املطلة على املحيط 
الهندي من روؤية وا�شحة تقوم على تعزيز التعاون القت�شادي والتجاري 
وت�شجيع التنمية امل�شتدامة بني الدول الأع�شاء. وت�شم رابطة الدول املطلة 
على املحيط الهندي يف ع�شويتها ع�شرين دولة هي: دولة الإمارات العربية 
القمر،  وج��زر  وبنغالدي�س،  واأ�شرتاليا،  واليمن،  عمان،  و�شلطنة  املتحدة، 
وموري�شيو�س،  وماليزيا،  ومدغ�شقر،  وكينيا،  اإي��ران،  واإندوني�شيا،  والهند، 
وتنزانيا،  و�شريالنكا،  اأفريقيا،  وجنوب  �شنغافورة،  و�شي�شيل،  وموزامبيق، 
وت��اي��الن��د. اإىل ج��ان��ب ع��دد م��ن ال���دول امل��راق��ب��ة وه��ي ال��ولي��ات املتحدة، 
واليابان.  العربية،  م�شر  وجمهورية  وفرن�شا،  وال�شني،  املتحدة،  واململكة 
علماً باأن دولة الإمارات �شتتوىل دور نائب رئي�س رابطة الدول املطلة على 

املحيط الهندي يف الفرتة ما بني العام 2017 و2019. 
وحول م�شاركة دولة الإمارات يف الجتماع ال� 14 للمجل�س الوزاري لرابطة 
املهند�س �شلطان بن �شعيد  الهندي قال معايل  الدول املطلة على املحيط 
حر�شها  لتاأكيد  دائ��م��اً  الإم���ارات  دول��ة  ت�شعى  القت�شاد:  وزي��ر  املن�شوري 
على التعاون الدويل فيما يت�شل بالتنمية امل�شتدامة على امل�شتوى املحلي 

للطاقة املتجددة )اأيرينا(. و�شوف توفر الدورة املقبلة من اأ�شبوع اأبوظبي 
جيدة  فر�شة  ال��ق��ادم،  يناير   24-18 الفرتة  يف  تقام  والتي  لال�شتدامة 
ملوا�شلة احلوار البناء حول خمتلف النواحي املتعلقة بالتنمية امل�شتدامة .

كما اأكد معايل الوزير يف الكلمة التي األقاها خالل الجتماع على الأهمية 
البالغة لتعزيز التبادل الثقايف وال�شياحي بني الدول الأع�شاء والذي من 
الثقايف.  الت�شامح والتفاهم  اأن ي�شاهم يف ن�شر وتعميق قيم ومبادئ  �شاأنه 
فاإن  اليوم من توترات متنامية،  العامل  ي�شهده  اأنه يف ظل ما  اإىل  م�شرياً 
الوقت قد حان لال�شتفادة من تاريخنا الغني الذي يزخر باأمثلة كثرية عن 
العي�س ال�شلمي امل�شرتك يف جمتمعات متعددة الثقافات والأديان وي�شودها 

ال�شلم والتعاون على �شفاف املحيط الهندي.
ووجه معاليه ال�شكر اجلزيل للحكومة الأ�شرتالية على م�شتوى التنظيم 
الراقي اإىل جانب ال�شكر ل�شعادة ال�شفري كو�شرييل فياليودان بهاجرياث، 
الأمني العام لرابطة الدول املطلة على املحيط الهندي على كافة اجلهود 
الرابطة خالل  التي حققتها  النجاحات  التي بذلت لإجناح احلدث وعلى 

فرتة توليه املهمة منذ العام 2012.

اإعالن الرابطة.. تاأكيد على النمو القت�سادي امل�ستدام
وجاء اإعالن رابطة الدول املطلة على املحيط الهندي موؤكداً على املبادئ 
املحيط  منطقة  يف  وال�شامل  امل�شتدام  القت�شادي  النمو  لبناء  امل�شرتكة 
الهندي. حيث اأ�شار اإىل اأهمية احلدث كمنتدى اإقليمي يهدف لربط الدول 
امل�شتدام  النمو  تعزيز  العمل على  اإىل جانب  الهندي.  املحيط  املطلة على 
م�شرتكة  اأر�شية  وخلق  الأع�شاء،  وال���دول  املنطقة  يف  املتوازنة  والتنمية 
مع  بالتعاون  الرابطة  اأع�شاء  التزام  واأكد  الإقليمي.  القت�شادي  للتعاون 
خمتلف اجلهات املعنية والدول الأخرى مما ي�شهم بازدهار منطقة املحيط 

الهندي.
الرابطة  الأع�����ش��اء يف  ال���دول  ت�شرت�شد  اأن  ���ش��رورة  الإع���الن  كما ج��اء يف 
مبجموعة من املبادئ يف هدفنا امل�شرتك لتعزيز النمو القت�شادي والزدهار 
يف منطقة املحيط الهندي، وهي العرتاف باأن القطاع اخلا�س يعد حمركاً 
اأ�شا�شياً للنمو القت�شادي امل�شتدام. واأن تطور التجارة وال�شتثمار وتعزيز 
اإىل  الفقر،  من  احلد  على  ت�شاعد  العمل  فر�س  وخلق  القت�شادي  النمو 
جانب �شرورة العمل على خف�س التدابري التي حتد من التجارة وال�شتثمار 
املتبادل لتمكني ال�شلع واخلدمات وروؤو�س الأموال من التدفق بحرية بني 
البلدان الأع�شاء. ي�شاف اإىل ذلك العمل على ت�شهيل التجارة املتبادلة من 
خالل تب�شيط الإج��راءات اجلمركية، وحت�شني اإج��راءات الت�شاور، وفر�س 
من  املزيد  �شيتيح  مما  وامل�شتوردين  للم�شدرين  املعلومات  على  احل�شول 

تدفقات التجارة وال�شتثمار. 
كما تطرق الإعالن اأي�شاً اإىل �شرورة اللتزام بالقواعد املرتبطة مبنظمة 
التجارة العاملية لأن ذلك يعد اأف�شل و�شيلة لرفع حجم التجارة وال�شتثمار 
حت�شني  على  العمل  �شرورة  اإىل  بالإ�شافة  القت�شادية.  الفر�س  وتعزيز 
ب�شكل  الأول��وي��ة  ذات  الوطنية  اخلطط  تقييم  خ��الل  من  التحتية  البنية 
ال�شباب،  ل�شتيعاب  العمل  اأ�شواق  ق��درات  تعزيز  عالية.  وب�شفافية  وا�شح 
التي  امل��ه��ارات  على  والتدريب  التعليم  يف  ال�شتثمار  خ��الل  من  وتاأهيلهم 

والعاملي. وم�شاركتنا اليوم يف اجتماع املجل�س الوزاري لرابطة الدول املطلة 
على املحيط الهندي لي�س اإل جزءاً من اآلية التعاون الدويل البناء لبالدنا 
واملنبثقة عن ال�شيا�شة احلكيمة لقيادتنا الر�شيدة برئا�شة �شاحب ال�شمو 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل، واأخيه �شاحب  ال�شيخ خليفة بن زايد 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل. حيث اأ�شبحت دولة الإمارات العربية املتحدة 
منوذجاً يحتذى به يف بناء العالقات الثنائية واحرتام املواثيق واملعاهدات 
الدولية والقيام بكل ما يلزم مل�شاندة املجتمع الدويل يف كافة الق�شايا التي 

تدعم التطور الإن�شاين .
اجتماعها  منذ  كبرياً  حت�شناً  الرابطة  اأعمال  �شهدت  املن�شوري:  واأ�شاف 
ذل��ك، فال  املا�شي. وم��ع  العام  الأول من نوفمرب من  ب��ريث يف  ال�شابق يف 
تزال الرابطة بحاجة لبذل املزيد من اجلهد والهتمام لالرتقاء بالتعاون 
امل�شرتك اإىل م�شتويات جديدة، �شواء يف جمال الأمن البحري اأو التجارة 
اأو  ال��ك��وارث  خماطر  من  احل��د  اأو  الأ�شماك  م�شايد  اإدارة  اأو  وال�شتثمار 
الأو�شاط الأكادميية اأو ال�شياحة والتبادل الثقايف. ونرى باأنه من ال�شروري 
كذلك اإيالء ما يلزم من الهتمام لق�شايا الغذاء واملياه واأمن الطاقة ملا لها 
من اأثر اإيجابي على حياة �شعوب املنطقة. الأمر الذي يتطلب اإظهار القدر 
الكايف من الإرادة والعزمية من خمتلف الدول الأع�شاء لتحقيق النتائج 

املرجوة .
دولة  ت�شرتك  املن�شوري:  ق��ال  البحرية  القر�شنة  مكافة  مو�شوع  وح��ول 
الإمارات العربية املتحدة مع املجتمع الدويل يف اهتمامه اإزاء حتقيق ال�شلم 
وال�شتقرار يف خمتلف بلدان العامل وذلك لأنها دولة تع�شق ال�شالم وتبذل 
كل ما بو�شعها يف �شبيل حتقيقه، ونوؤكد على �شرورة ت�شافر كافة اجلهود 
القر�شنة  ملكافحة  بالرابطة  الأع�شاء  ال��دول  جميع  بني  التعاون  وتعزيز 
التي  للقر�شنة  للت�شدي  متينة  وت�شغيلية  قانونية  حتتية  بنية  وتوفري 
وهي  الهندي  املحيط  يف  �شيما  ول  البحري  لالأمن  رئي�شياً  تهديداً  متثل 
الهتمام  ه��ذا  من  وانطالقاً  لبالدنا،  بالن�شبة  ك��ربى  اأهمية  ذات  م�شاألة 
الكبري �شت�شت�شيف دولة الإمارات املوؤمتر الدويل الرابع ملكافحة القر�شنة 

والذي �شيعقد يف مدينة دبي يومي 29 و30 اأكتوبر اجلاري . 
ويف ما يتعلق بالتجارة وال�شتثمار والتعاون القت�شادي، قال معايل وزير 
القت�شادي  املنتدى  نتائج  من  ال�شتفادة  املهم  من  اأن��ه  نعتقد  القت�شاد: 
2013، والنظر يف  الذي عقد يف موري�شيو�س يف يوليو من العام املا�شي 
واإننا  اجلهود،  تلك  موا�شلة  على  ت�شاعد  اأن  التي ميكن  والو�شائل  ال�شبل 
نرحب بتو�شيع نطاق امل�شاركة واحل��وار مع �شركائنا يف هذا ال�شاأن ونحث 
التعاون  اآف���اق  تعزيز  يف  الفاعلة  امل�����ش��ارك��ة  على  ال��راب��ط��ة  اأع�����ش��اء  جميع 

القت�شادي مبا يعود بالنفع على بالدنا جميعاً .
وفيما يت�شل مبو�شوع الطاقة املتجددة قال معايل الوزير: اإننا نعمل حالياً 
الأول  املنتدى  اإليها  خل�س  التي  الهامة  والتو�شيات  النتائج  تطبيق  على 
وال��ذي عقد  الهندي  املحيط  املطلة على  ال��دول  املتجددة لرابطة  للطاقة 
يف احلادي والع�شرين من يناير املا�شي يف العا�شمة اأبوظبي خالل اأ�شبوع 
اأبوظبي لال�شتدامة والقمة العاملية لطاقة امل�شتقبل، والذي جرى تنظيمه 
بال�شراكة بني رابطة الدول املطلة على املحيط الهندي والوكالة الدولية 

الأع�شاء  ال��ت��زام  ج��ان��ب  اإىل  ه���ذا  ال��ع��م��ل.  ���ش��وق  اح��ت��ي��اج��ات  م��ع  تتما�شى 
وجه  يف  وال�شلوكية  والثقافية  والتنظيمية  القانونية  العوائق  مبعاجلة 
فر�س العمل والفر�س القت�شادية للن�شاء. والتزام الأع�شاء مب�شار النمو 

امل�شتدام لإطالق الإمكانات القت�شادية ملنطقة املحيط الهندي.

القت�ساد الأزرق.. الإمارات وا�سرتاتيجية التنمية البحرية
املتعلقة  الن�شاطات  تطوير  ب�شبل  الأزرق  القت�شاد  مفهوم  ويرتبط  ه��ذا 
ب��امل��ج��الت ال��ب��ح��ري��ة وامل��الح��ي�����������ة وال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة، وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة التنمية 
الإيكولوجية  البيئة  وحماية  البحار  يف  الطاقة  م��وارد  وتطوير  البحرية 
للبحار. ويكت�شب هذا املو�شوع اأهمية خا�شة لكون املياه تغطي %70 من 
الدولية  التجارة  %90 من حجم  يزيد عن  وما  الأر�شية  الكرة  م�شاحة 
البحرية  البيئات  حماية  ال�شروري  ومن  البحري،  النقل  طريق  عن  تتم 
على  ال�شتدامة  وحتقيق  املرتابطة  العاملية  القت�شادات  حماية  اأج��ل  من 

املدى الطويل.
ويعد القت�شاد الأزرق م�شدراً م�شرتكاً للنمو والبتكار وخلق فر�س العمل 
ملنطقة املحيط الهندي. وتنطوي قطاعات القت�شاد الزرقاء على اإمكانات 
م�شايد  واأن�شطة  البحرية،  امل��وان��ئ  باأن�شطة  يت�شل  فيما  للنمو،  عالية 
والطاقة  املعادن  عن  والتنقيب  املائية(  الأحياء  تربية  )وخا�شة  الأ�شماك 
للتنمية  منوذجاً  الأزرق  القت�شاد  ويقدم  ال�شاحلية.  وال�شياحة  املتجددة 
مالءمة  اأك��رث  النموذج  هذا  ويعد  الياب�شة،  عن  عو�شاً  البحار  اإىل  ي�شتند 
كما  الهندي.  املحيط  على  املطلة  ال��دول  لقت�شادات  والفر�س  للتحديات 
ي�شلط القت�شاد الأزرق ال�شوء على اأهمية التنوع البيولوجي مبا يف ذلك 
احلياة البحرية والنظم الإيكولوجية، ويلعب دوراً فاعاًل يف دعم الن�شاط 

القت�شادي البحري وتعزيز الأمن الغذائي.
وتهتم دولة المارات العربية املتحدة بالقت�شاد الأزرق لعدد من الأ�شباب 
وعلى راأ�شها اأنها متتلك �شريطاً �شاحلياً ميتد مل�شافة 734 كم. اإىل جانب 
اأن اأكرث من %89 من حجم التجارة اخلارجية الإماراتية يتم عن طريق 
وعربياً  اإقليمياً  الأوىل  املرتبة  تاأتي دولة لم��ارات يف  البحري. كما  النقل 
والثالثة عاملياً يف جمال جودة البنية التحتية للموانئ وال�شاد�شة عاملياً يف 

بنية املوانئ البحرية يف موؤ�شر التناف�شية 2015-2014. 
ويف ذات ال�شياق فاإن القت�شاد الأزرق ي�شاهم يف حتقيق التنويع القت�شادي 
من خالل تنمية م�شادر الدخل يف عدد من املجالت كال�شناعات البحرية 
من  جم��م��وع��ة  ت�شم  ال��ت��ي  ال��ع��ائ��م��ة  وال��ه��ي��اك��ل  ال�شفن  ب�شناعة  ويتمثل 
اخلدمات  وتقدمي  ال�شفن.  وبناء  واإن�شاء  بت�شميم  ُتعنى  التي  ال�شناعات 
املتعلقة  ال�شناعية  الأن�شطة  اللوج�شتية لها والتي تت�شمن جمموعة من 

ب�شيانة وترميم وحتديث وجتهيز ال�شفن. 
باأن القت�شاد الأزرق ي�شتمل على قطاع ال�شيد البحري  ي�شاف اإىل ذلك 
يف  بن�شبة  ي�شهم  اإذ  القت�شادية  القطاعات  من  م��وؤث��راً  قطاعاً  يعد  ال��ذي 
حتقيق الكتفاء الذاتي والأمن الغذائي من الأ�شماك. اإىل جانب ال�شياحة 
البحرية خا�شة ال�شياحة ال�شاطئية، و�شياحة الريا�شات البحرية، و�شياحة 
البواخر التي ت�شكل %80 من الطلب ال�شياحي الدويل، وم�شدراً مهماً 

للدخل القومي. 

املوؤمتر ي�ستعر�س اأبرز امل�ستجدات يف قطاعي الكهرباء واملاء

اأدنيك تكمل ا�شتعداداتها ل�شت�شافة م�ؤمتر ومعر�ص ال�شرق الأو�شط للكهرباء واملاء
•• اأبوظبي-الفجر: 

الوطني  اأب���وظ���ب���ي  م���رك���ز  اأك���م���ل 
ا�شتعداداته  اأدن����ي����ك  ل��ل��م��ع��ار���س 
ومعر�س  م����وؤمت����ر  ل����ش���ت�������ش���اف���ة 
واملاء،  للكهرباء  الو���ش��ط  ال�شرق 
الحد  غدا  اأعماله  تنطلق  وال��ذي 
وي�شتمر ملدة ثالثة ايام، ويتوقع اأن 
ي�شتقطب نحو اأربعة األف م�شارك 
ومتخ�ش�س من 65 دولة ملناق�شة 
اأب����رز واأه����م احللول  وا���ش��ت��ع��را���س 
اجلديدة  والتكنولوجية  العلمية 
وتطوير  ت��دع��ي��م  يف  ت�شاهم  ال��ت��ي 
واحلفاظ  الكهرباء  توليد  ق��ط��اع 

على املياه وا�شتدامتها.
وق�������ال ح���م���ي���د م���ط���ر ال���ظ���اه���ري 
الرئي�س التنفيذي ل�شركة ابوظبي 
وجمموعة  ل��ل��م��ع��ار���س  ال��وط��ن��ي��ة 

ال�شركات التابعة لها بالوكالة: اأننا 
هذا  ل�شت�شافة  نتطلع  اأدن��ي��ك  يف 
احلدث الهام على ال�شعيد املحلي 
والقليمي ملا ميثله قطاع الكهرباء 
اأهمية كربي يف م�شرية تقدم  من 
وتطوير كافة القطاعات النتاجية 
وال�����ش��ن��اع��ي��ة وال���ش��ت��ث��م��اري��ة على 
م�شتوى الدولة واملنطقة على حد 
�شواء، كما اأن اأبوظبي تعمل جاهدة 
واملاء  الكهرباء  قطاع  تطوير  على 
وفقا  ا�شتدامتهما  على  واحل��ف��اظ 
 . العاملية  املعايري  واأرق���ي  لأح���دث 
ا�شتطاعت  ق��د  اأدن��ي��ك  اأن  واأو���ش��ح 
املتميزة  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ه���ذه  ت��ع��ي��د  اأن 
اأخ���ري يف  ال��دول��ة لتقام م��رة  اإىل 
املعار�س  �شناعة  حا�شرة  اأبوظبي 
واملوؤمترات املتخ�ش�شة يف املنطقة، 
اأحد  ينظم يف  يكان  اأن  بعد  وذل��ك 

له��م واأح���دث الب��ت��ك��ارات العاملية 
وحتلية  الكهرباء  توليد  وم��ع��دات 
والتكنولوجيات  ال���ب���ح���ر  م���ي���اه 
احلفاظ  يف  ت�شاهم  التي  احلديثة 

على ا�شتدامه املوارد املائية.
اأبوظبي  م��رك��ز  اأن  بالذكر  ج��دي��ر 
الوطني للمعار�س �شي�شهد من الن 
املقبل  دي�شمرب  �شهر  نهاية  وحتى 
الفعاليات  م��ن  ال��ع��دي��د  �شت�شهد 
ال���ك���ربى م��ن��ه��ا ع��ل��ى ���ش��ب��ي��ل املثال 
هذا  ويعد  للتعليم  جن��اح  معر�س 
املعنية  املعار�س  اأه��م  من  املعر�س 
البتكارات يف  واأهم  اأحدث  بعر�س 
مل�شاركة  بالإ�شافة  التعليم  جم��ال 
وال�شركات  اجلامعات  من  العديد 
ال�شباب  ل�شتقطاب  ت�شعى  وال��ت��ي 
يعد  لديها حيث  للعمل  الماراتي 
امل���ع���ر����س ف��ر���ش��ة م��ث��ال��ي��ة لطرح 

اأدنيك  اأن  الدول اخلليجية، مبيناً 
الدعم  وو�شائل  �شبل  كافة  �شتوفر 
تنظيم  على  للقائمني  وامل�����ش��ان��دة 
امل���وؤمت���ر وامل���ع���ر����س امل�����ش��اح��ب له 
اأدنيك  اإليه  و�شلت  ما  يعك�س  مبا 
اإم��ك��ان��ي��ات وق����درات تنظيمية  م��ن 
خدمية  وم�����راف�����ق  ول���وج�������ش���ت���ي���ة 
على  ي���وؤك���د  ع���امل���ي  م�����ش��ت��وي  ذات 
املحلي  امل�شتوى  على  املركز  مكانة 
الظاهري عن  واأع��رب  والقليمي. 
ابوظبي  م��ك��ت��ب  جل��ه��ود  ت��ق��دي��ره 
وم�شاندة  دعمة  على  للموؤمترات 
للحدث  ول��ل��م��ن��ظ��م��ني  لأدن�����ي�����ك 
كبار  م����ن  ك���وك���ب���ة  ا���ش��ت��ق��ط��اب  يف 
العلماء واملتخ�ش�شني واخلرباء يف 
بالإ�شافة  واملاء  الكهرباء  جمالت 
املعر�س  يف  امل�����ش��ارك��ة  ل��ل�����ش��رك��ات 
وعر�شهم  ل��ل��م��وؤمت��ر  امل�����ش��اح��ب 

العديد من الفر�س الوظيفية .
اأب���وظ���ب���ي خ����الل �شهر  و���ش��ت��ك��ون 
نوفمرب املقبل حمط اأنظار العامل، 
ا�شت�شافتها  خ�����الل  م����ن  وذل������ك 
الك��������رب على  ال����ع����امل����ي  ل����ل����ح����دث 
م�شتوى املنطقة وال�شرق الو�شط 
وهو معر�س اأديبيك للنفط والغاز، 
اأن  املقبلة  ل��دورت��ه  يتوقع  وال���ذي 
ت���ك���ون الك������رب ع���ل���ى الط�������الق يف 
تاريخ معر�س اأديبيك، الذي يوفر 
من�شة مثالية لعر�س اأحدث واأهم 
البتكارات والتكنولوجيات العاملية 
يف جمال ا�شتخراج النفط واإ�شالة 
امل�شاحبة  للقمة  بالإ�شافة  ال��غ��از 
جمموعة  تتناول  التي  للمعر�س 
العمل  واأورق  البحوث  من  كبرية 
والغاز  ال��ن��ف��ط  ب�شناعة  اخل��ا���ش��ة 
ا�شتدامتها  على  احلفاظ  وكيفية 

وهو معر�س �شيال ال�شرق الو�شط 
له  اأن يحجز مكان  ا�شتطاع  ال��ذي 
الدولية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأج���ن���دة  ع��ل��ى 
ع��ل��ى م�شتوى  وال���رائ���دة  امل��ت��م��ي��زة 
العديد  حت���ر����س  ح��ي��ث  امل��ن��ط��ق��ة 
والعاملية  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����ش��رك��ات  م���ن 
العاملة يف جمال �شناعة الغذية 
على  املنتجات  وتعبية  وامل�شروبات 

ويتوقع  هذا  منها  العائد  وتعظيم 
واملوؤمتر  امل��ع��ر���س  ي�شتقطب  اأن 
اأكرث من 60 األف م�شارك وخبري 
 1600 م��ن  واأك����رث  ومتخ�ش�س 

�شركة من كافة بقاع الر�س.
�شهر  خ�����الل  اأدن����ي����ك  و���ش��ت�����ش��ه��د 
ن��وف��م��رب اأي�����ش��ا احل���دث الب����رز يف 
جمال �شناعة الغذية وامل�شروبات 

اأن يكون لها مو�شع قدم يف اأورقة 
املعر�س التي تعج على مدار ثالثة 
ب��الألف من املعنيني ومدراء  اي��ام 
لالأغذية  امل�شرتين  وكبار  الفنادق 
يف  ت�شارك  ان  ويتوقع  وامل�شروبات 
األف  عن  يزيد  ما  املعر�س  اأجنحة 
وعاملية  واإق��ل��ي��م��ي��ة  حملية  ���ش��رك��ة 

بالإ�شافة لالأجنحة الدولية.

•• دبي-وام: 

تعتزم طريان الإمارات تعزيز خدماتها اإىل ميالنو من خالل ت�شغيل طائرة 
املدينة  اإىل  اليومية الثالث  380 خلدمة واح��دة من رحالتها  اأ  اإيربا�س 
اأول خدمة دائمة  اأول دي�شمرب املقبل لت�شبح بذلك  الإيطالية اعتبارا من 
ومنتظمة. و�شت�شبح طريان الإمارات اأول ناقلة ت�شري خدمة يومية منتظمة 
..وبذلك  ال��دويل  ميالنو  مالبين�شا  مطار  اإىل   380 اأ  الإيربا�س  بطائرة 
ترتفع ال�شعة املقعدية التي توفرها بنحو 38 باملائة على هذا اخلط الذي 
اإز  777-300 و300-777  تخدمه حاليا مبزيج من طائرات البوينج 
الوليات  يف  نيويورك  اإىل  طريقها  الثالث  الرحالت  اإح��دى  تكمل  كما   ..
الإمارات  طريان  لرئي�س  التنفيذي  النائب  اأنتينوري  تريي  وقال  املتحدة. 
اإيربا�س  ط��ائ��رة  ت�شغيل  ق��رار  ان  التجارية  لل�شوؤون  التنفيذي  والرئي�س 
الإم��ارات مبوا�شلة  التزام ط��ريان  اإىل ميالنو يعك�س مدى قوة  العمالقة 
مع  اأن��ه  واأ���ش��اف  اإيطاليا.  يف  وال�شياحية  القت�شادية  الإم��ك��ان��ات  تطوير 
اقرتاب موعد اإقامة معر�س اإك�شبو ميالنو 2015 الذي يتوقع اأن يجتذب 

اأك��رث من 20 مليون زائ��ر اإىل املدينة ف��اإن ط��ريان الإم���ارات تتمتع بو�شع 
متميز لتلبية الطلب املتزايد على ال�شفر اإىل هذه املدينة خالل تلك الفرتة 
وما بعدها. و�شتتيح طائرة الإيربا�س اأ380 للم�شافرين التمتع مب�شتويات 
العاملي يف  امل�شتوى  ذات  والت�شهيالت  والرفاهية  الراحة  غري م�شبوقة من 

درجات ال�شفر الثالث على منت اأكرب طائرة ركاب يف العامل .
اإقليم  ق��وي��ة لق��ت�����ش��اد  دف��ع��ة   2015 م��ي��الن��و  اإك�����ش��ب��و  م��ع��ر���س  و�شيعطي 
اأن تتجاوز القيمة الإجمالية  لومباردي والقت�شاد الإيطايل ككل ويتوقع 
34 مليار  بها  املحيطة  واملنطقة  املدينة  املعر�س لقت�شاد  �شي�شيفها  التي 
ال�شعلة ملدينة دبي  �شت�شلم ميالنو  املعر�س  اختتام  اأنه عند  واأ�شاف  ي��ورو. 
اتفاقا  املدينتان  وق��ع��ت  حيث   2020 اإك�شبو  معر�س  �شت�شت�شيف  ال��ت��ي 
دبي يف  اإم��ارة  �شرعت  الذي  املعر�س  ب�شاأن  للتن�شيق  ال�شرتاتيجي  للتعاون 

ال�شتعداد لتنظيمه من خالل ا�شتثمارات �شخمة يف البنية الأ�شا�شية.

وعرب روبرتو ماروين رئي�س اإقليم لومباردي عن ال�شعادة مبوا�شلة طريان 
الإمارات ال�شتثمار يف دعم خدماتها اإىل مطار مالبين�شا يف ميالنو.. حيث 
معربا   ..  2015 اإك�شبو  ملعر�س  ا�شرتاتيجي  دعم  تقدمي  يف  ذلك  ي�شاهم 
ال�شياحة  دعم منو  املهمة يف  الإم���ارات على م�شاهمتها  �شكره لطريان  عن 
والقت�شاد يف بالده ومن جانبه قال جوليانو بي�شابيا عمدة مدينة ميالنو 
اإن توفري خدمة منتظمة بطائرة اإيربا�س اأ 380 العمالقة اإىل مالبين�شا 

يعد مبثابة دفعة قوية توؤكد الثقة باملطار واآفاق النمو يف مدينة ميالنو.
ت��دي��ر مطاري  ال��ت��ي  اي��ه  اإى  �شي  م��ودي��ان��و رئي�س جمموعة  ب��ي��رتو  ورح���ب 
مالبين�شا وليناتي يف ميالنو بقرار طريان الإمارات ت�شغيل طائرة اإيربا�س 
اأ 380 اإىل مطار مالبين�شا ميالنو.. موؤكدا جناح اجلانبني يف بناء �شراكة 

متينة خالل ال�شنوات املا�شية اأثمرت دائما نتائج مر�شية متاما.
ك��ان��ت ط���ريان الإم�����ارات ق��د ب���داأت رح��الت��ه��ا اإىل اإي��ط��ال��ي��ا ع��ام 1992 .. 

الدولة  تلك  يف  وجهات  ث��الث  اإىل  اأ�شبوعيا  رحلة   49 اليوم  ت�شري  وباتت 
هي ميالنو وروما وفيني�شيا البندقية . وت�شاهم هذه الرحالت بفعالية يف 
تعزيز عالقات املبادلت التجارية بني الإمارات واإيطاليا التي بلغت قيمتها 
يف  الإمارات  طريان  م�شاهمة  وتقدر   .2013 عام  يف  يورو  مليارات   6.9
100 مليون يورو �شنويا ت�شمل م�شرتيات  باأكرث من  الإيطايل  القت�شاد 
اأن�شطة  وخدمات ونفقات مبا�شرة ونفقات ت�شويق ف�شال عن ال�شتثمار يف 
العامل لطائرات  اأكرب م�شغل يف  الإم��ارات  وتعد طريان  الرئي�شة.  الرعاية 
الإيربا�س العمالقة ذات الطابقني وي�شم اأ�شطولها اليوم 53 طائرة من 
هذا الطراز ال�شديق للبيئة ت�شتخدمها الناقلة على رحالتها من دبي اإىل 
اأكرث من 30 وجهة حول العامل.. كما يدعم عمليات طائرات الإيربا�س اأ 
380 ما يزيد على 3000 من اأفراد اأطقم اخلدمات اجلوية منهم 270 
اإيطاليا وكانت طريان الإمارات قد �شرعت بدءا من مطلع اأكتوبر اجلاري 
دال�س  اإىل  اليومية  رحالتها  على   380 اأ  الإيربا�س  ط��ائ��رات  ت�شغيل  يف 
فورت ورث .. ومن املقرر ا�شتخدام هذه الطائرات على مزيد من الوجهات 

�شمن �شبكة رحالت طريان الإمارات.

طريان الإمارات تعزز خدماتها اإىل ميالن�
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يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي  بي اي زد لو للخدمات القانونية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم 198974        بتاريخ :     ٠3   /   1٠ /  ٢٠13 م
 تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   ٢٠٠م

با�ش��م: اأو بي ا�س للتجارة العامة
وعنوانه: �س  ب:  88٠٠٠      ، د بي     المارات. 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

للمركبات،�شحوم  القاعدية  للهياكل  تاأ�شي�شية  لل�شداأ،طالءات  للتاآكل،زيوت م�شادة  اإ م�شتح�شرات م�شادة 
م�شادة لل�شداأ،،  يف الفئة ٢.

.الواق�عة بالفئة: ٠٢
اأن  حيث  مبتكرة   وبطريقة  الالتينية  باللغة  مكتوبة   REVIVE كلمة  عن  عبارة  هي  العالمة:  و�شف 
اأحرف الكلمة فهي  اأما باقي  E باللون الأحمر.  اأعلى احلرفني  R مكتوب باللون الأحمر وكذلك  احلرف 

مكتوبة باللون الأ�شود.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذا الإعالن .

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

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  11  اأكتوبر 2014 العدد 11227

 
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لال�شت�شارات

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم ٢1٢٠4٠          بتاريخ :٢٠14/5/٢1م    
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   ٢٠1م

با�ش��م: على طفيل بهتى حممد طفيل بهتى
وعنوانه: �س  ب: 377498 دبي   - المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
العب واأدوات اللعب، م�شارب، كرات للعب، دمي، كرة التن�س، الت للتمارين البدنية، قفافيز، األعاب، اأ�شلحة 
مبارزة،  اأقنعة  لعب،  مركبات  البدنية،  للريا�شة  اأدوات  الداخية،  القدم  كرة  للعبة  بال�شيف،�شاحات  مبارزة 

ح�شوات حماية،فيالفئة٢8.
و�شف العالمة:٢8

باللون  الإجنليزية  باللغة  مكتوبة  كلمات   عن  عبارة  هي     :   "  TOP TEN FIGHTER"
خلفية  الكبريوباللونالأ�شوديف  باحلروف  الإجنليزية  باللغة  مكتوبة   "”TOP TEN وكلمة  الأ���ش��ود. 
الأ�شود بطريقة مميزة.ويوجد يف حرف  O  �شورة جنمة باللون الأبي�س والأ�شود.  ويوجد يف حتت الكلمة 
جانبي  يف  الأ�شود.ويوجد  باللون  الكبري  باحلروف  FIGHTER"مكتوبة  "TOP TEN"كلمة    

الكلمة FIGHTER �شورة ثالثة جنمة باللون الأ�شود.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذا الإعالن .

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

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  11  اأكتوبر 2014 العدد 11227

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي  بي اي زد لو للخدمات القانونية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم ٢٠1777        بتاريخ :     ٠3/11/٢٠14 م
 تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   ٢٠٠م

با�ش��م: �شيلمرتو كوميونيكاي�شونز  جي ال تي
وعنوانه: �س  ب:  ٢4٢439       ، دبي المارات. 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

�شماعات  حممولة،  هواتف  للهواتف  اأطقم  حممولة،  هواتف  باحلا�شوب،  ملحقة  اأجهزة  حا�شوب،  اأجهزة 
الراأ�س

يف الفئة 9
الواق�عة بالفئة: ٠9

!CelMetro Communications You broke it? We’ll fix it :و�شف العالمة
ا�شم عالمة جتارية مكون من حروف لتينية باللون الأزرق، عدا  كلمة "Communications" حيث 
كتبت باللون الرمادي. يوجد على ي�شار ا�شم العالمة التجارية ر�شمة باللون الخ�شر ت�شبه الهاتف املتحرك 
من حيث ال�شكل مع نتوء �شغري يف اأعالها. الر�شمة مفتوحة من الأمام مع �شكل  لدائرة �شغرية يف داخله 

اإ�شارة )�شح( باللون الأبي�س
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذا الإعالن .

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

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  11  اأكتوبر 2014 العدد 11227

 
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لال�شت�شارات

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم ٢171٠٠          بتاريخ :٢٠14/9/3م    
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   ٢٠1م

با�ش��م: حممد عرفان حممد انور 
وعنوانه: �س  ب: 115795 دبي    - المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
م�شغالت الأقرا�س الفيديوية الرقمية، حمّولت كهربائية اأجهزة ت�شجيل اأو اإر�شال اأو ن�شخ ال�شوت اأو ال�شور، 
حامالت بيانات مغناطي�شية، اأقرا�س ت�شجيل، اأقرا�س مدجمة، اأقرا�س فيديوية رقمية وغريها من و�شائط 
حممولة،اجهزة  النقد،هواتف  ت�شجيل  اآلت  النقد،  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة  اآليات  الرقمية؛  الت�شجيل 
حا�شوب،ميكروفونات،  اأجهزة  كهربائية،  كبالت  املحور،  متحدة  كبالت  هوائيات،  تلفزيون،  اأجهزة  هاتف، 
اأجهزة واًلت �شرب الأعماق، �شماعات هواتف، �شترييوهات �شخ�شية،و�شائر املنتجات التي ت�شتمل  يف الفئة9 .

و�شف العالمة:9
ب��ال��ل��غ��ة الجنليزية  م��ك��ت��وب��ة   واح�����دة   ع��ن كلمة  ع��ب��ارة  ه��ي    HIGHSPEED  : ال��ت��ج��اري��ة  ع��الم��ة 
وب��ال��ل��ون ال���ش��ود  ب��احل��روف ال��ك��ب��ري.وي��وج��د خ��ط منحنية باللونني ال���ش��ود وال��ب��ن��ي ال��ف��احت ف��وق الكلمة 

HIGHSPEED
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذا الإعالن .

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

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  11  اأكتوبر 2014 العدد 11227

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لال�شت�شارات
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم  :٢169٠7         بتاريخ :٢٠14/9/1م    
 تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   ٢٠1م

با�ش��م: األيفكا جي اإل تي  
وعنوانه: �س  ب: 9158     دبي   - المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي  يف الفئة 35  .

و�شف العالمة:35
AWOK   هي عبارة عن كلمة مكتوبة  باللغة الجنليزية  مغطي باللون ال�شود  العالمة التجارية : 

"AWOK" بطريقة مميزة.ويوجد �شورة �شكل ي�شابه ب�شكل الن�شان يف جانب الب�شر الكلمة
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذا الإعالن .

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

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  11  اأكتوبر 2014 العدد 11227

 
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي  بي اي زد لو للخدمات القانونية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم 1994٠٠        بتاريخ :    ٠9   /   1٠ /  ٢٠13 م
 تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   ٢٠٠م

با�ش��م: اأو بي ا�س للتجارة العامة
وعنوانه: �س  ب:  88٠٠٠      ، د بي     المارات. 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

للوقود  كيميائية  غري  اإ�شافات  �شناعي،  زي��ت  مكرر،  اأو  خ��ام  ب��رتول  حمركات،  زي��ت  تزليق،  زي��ت  مزلقات، 
املحركات،،  يف الفئة 4.

.الواق�عة بالفئة: ٠4
اأن  حيث  مبتكرة   وبطريقة  الالتينية  باللغة  مكتوبة   REVIVE كلمة  عن  عبارة  هي  العالمة:  و�شف 
اأحرف الكلمة فهي  اأما باقي  E باللون الأحمر.  اأعلى احلرفني  R مكتوب باللون الأحمر وكذلك  احلرف 

مكتوبة باللون الأ�شود.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذا الإعالن .

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

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  11  اأكتوبر 2014 العدد 11227

  
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لال�شت�شارات

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم  :٢1٢٠39         بتاريخ :٢٠14/5/٢1م    
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   ٢٠1م

با�ش��م: على طفيل بهتى حممد طفيل بهتى
وعنوانه: �س  ب: 377498 دبي   - المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
العب واأدوات اللعب، م�شارب، كرات للعب، دمي، كرة التن�س، الت للتمارين البدنية، قفافيز، األعاب، اأ�شلحة 
مبارزة،  اأقنعة  لعب،  مركبات  البدنية،  للريا�شة  اأدوات  الداخية،  القدم  كرة  للعبة  بال�شيف،�شاحات  مبارزة 

ح�شوات حماية،فيالفئة٢8.
و�شف العالمة:٢8

ال�شغري  باحلروف  الأ���ش��ود  باللون  الإجنليزية  باللغة  مكتوبة  كلمة   عن  عبارة  هي     :   "VOIT"
باخللفية  الأ���ش��ود  باللون  املا�س  ثالثة  �شكل  �شورة   "VOIT" الكلمة  اأعلي  يف  مميزة.ويوجد  بطريقة 

الأبي�س يف هيئة الأفقي.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذا الإعالن .

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

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  11  اأكتوبر 2014 العدد 11227

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي  بي اي زد لو للخدمات القانونية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم ٢147٠٠         بتاريخ :     ٢٠14/7/٢1 م
 تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   ٢٠٠م

با�ش��م: ال�شادة/ ل�شركة مراآة الأملانية لزيون الت�شحيم وال�شحوم م م ح م
 وعنوانه: �س  ب:  4٢4٠5      ، د بي     المارات. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
  زيوت و�شحوم �شناعية، مزلقات،وقود

يف الفئة 4.
 .الواق�عة بالفئة: 4

و�شف العالمة: Mirr Oils The Master Peformer   �شورة لعالمة جتارية م�شممة باأحرف 
لتينية �شغرية وكبرية باللون الزرق والأحمر القاين والأحمر الفاحت، كما يوجد على ي�شار هذه ال�شورة 

ر�شمة باللونني الأحمر والأزرق يف �شكل خطوط غري م�شتوية. 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذا الإعالن .

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

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  11  اأكتوبر 2014 العدد 11227

 
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لال�شت�شارات

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 1878٠9          بتاريخ :٢٠13/3/4م    
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   ٢٠1م

با�ش��م: �شركة عبداحلميد عابدي  )ذ.م.م(
وعنوانه: �س  ب: 15897. دبي  - المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الن�شيج  اآغطية من  اآقم�شة، من�شوجات قطنية،  �شرا�شف،  اآعطية لالآ�شرة،  الآ�شرة،  بطانيات لالآ�شرة، لوازم 
لالأثاث، اآغطية للو�شائد، اآغطية للمخدات، �شتائر لالآبواب، اآقم�شة، اآقم�شة لال�شتخدام يف الن�شيج، اغطية 
للفر�س، نامو�شيات، اأقم�شة من ن�شيج غري حمبوك، اأكيا�س للمخدات، حلاف، اأكيا�س للنوم، اغطية للموائد، 

خممل. مطرزات من الن�شيج  تعلق علي اجلدران، اأقم�شة �شوفية، الواقعة �شمن الفئة   ٢4.
و�شف العالمة:٢4

هي عبارة عن �شكل بي�شاوي باللون البنف�شجي مكتوب بداخله كلمة I Speed بطريقة مبتكرة وباللغة 
الالتينية وباللون البنف�شجي.

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذا الإعالن .

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

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  11  اأكتوبر 2014 العدد 11227

   
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لال�شت�شارات

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم ٢169٠6          بتاريخ :٢٠14/9/1م    
 تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   ٢٠1م

با�ش��م: بريي لل�شناعات �س م ح
وعنوانه: �س  ب: 546٢5 راأ�س اخليمة   - المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
املطاط والغوتابر�شا وال�شمغ والأ�شب�شتو�س وامليكا واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات 
اأنابيب  اأخرى ، مواد بال�شتيكية مت�شكلة بالبثق لالإ�شتعمال يف الت�شنيع ، مواد التغليف واحل�شو والعزل ، 

مرنة غري معدنية.
و�شف العالمة:17

العالمة التجارية BERRY :   مكتوبة بحروف لتينية باحلروف الكبري باللون ال�شود.ويوجد �شورة 
"BERRY" شكلني  ال�شطواين تتعلق معا باللوان ال�شفر والربتقايل يف اأعلي جانب الي�شر الكلمة�

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذا الإعالن .

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

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  11  اأكتوبر 2014 العدد 11227

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي  بي اي زد لو للخدمات القانونية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم 198٠47        بتاريخ :     17   /   ٠9 /  ٢٠13 م
 تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   ٢٠٠م

با�ش��م: اأو بي ا�س للتجارة العامة
وعنوانه: �س  ب:  88٠٠٠      ، د بي     المارات. 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

و�شائل  على  �شلع  عر�س  واإع��الن،  لالآخرين،دعاية  املبيعات  ترويج  والإع��الن  الأ،الدعاية  اإدارة  اإ�شت�شارات 
الإعالم لغايات البيع بالتجزئة، عر�س ال�شلع على و�شائل اإت�شالت لغايات البيع بالتجزئة

، يف الفئة 35.
.الواق�عة بالفئة: 35

و�شف العالمة: العالمة التجارية TESCO/ تي�شكو موؤلفة من خم�شة حروف لتينية كبرية متنا�شقة 
يف احلجم وال�شكل ت�شع باللون الأحمر الوردي، اإ�شافة اإىل خط متقطع باللون الأزرق م�شطور حتتها.  

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذا الإعالن .

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

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  11  اأكتوبر 2014 العدد 11227

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي بي اي زد لو للخدمات القانونية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم ٢15٠73        بتاريخ :     ٠3    /   ٠8 /  ٢٠14 م
 تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   ٢٠٠م

با�ش��م: املا�س لتجارة مواد التنظيف �س.ذ.م.م
وعنوانه: �س  ب:  367٢4    ، دبي المارات. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
م�شتح�شرات تنظيف،�شوائل لانزلقية لالأر�شيات،يف الفئة 3

الواق�عة بالفئة: 3
و�شف العالمة: هي عبارة عن �شكل م�شتطيل مع زوائد جانبية من اليمني والي�شار وجميعها باللون الأزرق 
ومكتوب بداخله كلمة AMAL باللغة الالتينية وبطريقة مبتكرة وباللون الأبي�س، واإىل جانبها الأمين 

مكتوب كلمة Plus بطريقة مبتكرة وباللغة الالتينية وباللون الأخ�شر.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذا الإعالن .

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

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  11  اأكتوبر 2014 العدد 11227

 
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي  بي اي زد لو للخدمات القانونية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم ٢٠1778        بتاريخ :     ٢8    /   11 /  ٢٠13 م
 تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   ٢٠٠م

با�ش��م: بريمان انرجي للتجارة العامة �س.ذ.م.م
وعنوانه: �س  ب:  3٢٠٢3    ، دبي المارات. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
للوقود  كيميائية  غري  اإ�شافات  �شناعي،  زي��ت  مكرر،  اأو  خ��ام  ب��رتول  حمركات،  زي��ت  تزليق،  زي��ت  مزلقات، 

املحركات،�شحم �شناعي،موائع قطع،�شحم تزليق،) �شمع (مادة خام،
،  يف الفئة 4.

الواق�عة بالفئة: 4
 Permian الأوىل  كلمتني:  من  موؤلفة   Permian Veron التجارية  العالمة  العالمة:  و�شف 
مكتوبة باللون الأحمر والثانية Veron مكتوبة باللون الأزرق، يعلوها دائرة ذات اإطار اأخ�شر فاحت اللون 
يف داخلها ر�شمة حليوان الق�شم الأمامي من ج�شمه باللون الأزرق مع خطوط خفيفة باللون الأبي�س والق�شم 

الأخري من ج�شمه ياأخذ �شكل ذيل طائر متوثب  باللون الأرجواين مع خطوط خفيفة باللون البي�س.  
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذا الإعالن .

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

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  11  اأكتوبر 2014 العدد 11227

 
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لال�شت�شارات

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم 18781٠          بتاريخ :٢٠13/3/4م    
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   ٢٠1م

با�ش��م: �شركة عبداحلميد عابدي  )ذ.م.م(
وعنوانه: �س  ب: 15897. دبي  - المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الن�شيج  اآغطية من  اآقم�شة، من�شوجات قطنية،  �شرا�شف،  اآعطية لالآ�شرة،  الآ�شرة،  بطانيات لالآ�شرة، لوازم 
لالأثاث، اآغطية للو�شائد، اآغطية للمخدات، �شتائر لالآبواب، اآقم�شة، اآقم�شة لال�شتخدام يف الن�شيج، اغطية 
للفر�س، نامو�شيات، اأقم�شة من ن�شيج غري حمبوك، اأكيا�س للمخدات، حلاف، اأكيا�س للنوم، اغطية للموائد، 

خممل. مطرزات من الن�شيج  تعلق علي اجلدران، اأقم�شة �شوفية، الواقعة �شمن الفئة. ٢4 
و�شف العالمة:٢4

 MILLION كلمة  1000000 مع  الرقم  بداخله  الأزرق مكتوب  باللون  دائ��ري  �شكل  هي عبارة عن 
على  الأبي�س  باللون  �شغرية  بي�شاء  دائ��رة  وج��ود  مع  الأزرق  وباللون  الالتينية  وباللغة  مبتكرة  بطريقة 

M احلرف
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذا الإعالن .

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

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  11  اأكتوبر 2014 العدد 11227

 
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لال�شت�شارات

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم ٢16458          بتاريخ :٢٠14/8/٢5م    
 تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   ٢٠1م

با�ش��م: فينود كومار كنجانى
وعنوانه: �س  ب: 43٢1٠. دبي  - المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي  يف الفئة 35.

و�شف العالمة:35
بحروف  مبتكرة  بطريقة  مكتوبة   CITY SHOES كلمتني  عن  عبارة  هي   :CITY SHOES
لتينية كبرية   و باللون الأبي�س داخل م�شتطيل مع اللون الأحمر. هناك مربع داخل امل�شتطيل مع اللون 
الأبي�س وعلى اجلانب الأي�شر من كلمة CITYT SHOES. داخل هذه املربعة هناك �شورة م�شنوعة 
من اثنني بي�شاوية �شبه مع اللون الأبي�س، واحد اإىل اأعلى والآخر اإىل اأ�شفل. يبداأ البي�شاوي ن�شف الثاين 

من منت�شف اأول واحد، وينتهي البي�شاوي اأول ن�شف يف منت�شف ثانية واحدة
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذا الإعالن .

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

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  11  اأكتوبر 2014 العدد 11227

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي  بي اي زد لو للخدمات القانونية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم ٢14٠3٢       بتاريخ :     ٠٢   /   ٠7 /  ٢٠14 م
 تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   ٢٠٠م

با�ش��م: ال�شادة/ ابوطالب لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م
وعنوانه: �س  ب:  64997     ، د بي     المارات. 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات
 : اآلت وعدد اآلية، حمركات ومكائن )عد ا ما كان

 منها للمركبات الربية (،يف الفئة 7
 .الواق�عة بالفئة: 7

و�شف العالمة: العالمة التجارية هي عبارة عن درع على �شكل قلب باللون الأحمر والأزرق مكتوب حتته 
الأحمر  باللون   T o x احل��روف  الالتينية حيث جائت  وباللغة  Turbomax بطريقة مبتكرة  كلمة 

والأحرف urbma باللون الأزرق
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذا الإعالن .

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

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  11  اأكتوبر 2014 العدد 11227

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي  بي اي زد لو للخدمات القانونية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم ٢1184٠      بتاريخ :     18   /   ٠5 /  ٢٠14 م
 تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   ٢٠٠م

با�ش��م: ال�شادة/ رو�شة املدينة التجارية )�س ذ م م(
وعنوانه: �س  ب:  ٢5٢134     ، د بي     المارات. 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات
 : حقائب �شفرية،�شناديق ثياب �شفرية،يف الفئة 18

 .الواق�عة بالفئة: 18
و�شف العالمة: الو�شف هي عبارة عن كلمة black smith مكتوبة بطريقة مبتكرة وباللغة الالتينية 
وباللون  الالتينية  وباللغة  مبتكرة  بطريقة  مكتوب   b الأبجدي  احل��رف  مكتوب  وفوقها  الأ�شود  وباللون 

الأ�شود
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذا الإعالن .

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

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  11  اأكتوبر 2014 العدد 11227

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي  بي اي زد لو للخدمات القانونية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم ٢15٠76        بتاريخ :     ٠3    /   ٠8 /  ٢٠14 م
 تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   ٢٠٠م

با�ش��م: املا�س لتجارة مواد التنظيف �س.ذ.م.م
وعنوانه: �س  ب:  367٢4    ، دبي المارات. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
قفافيز لغايات منزلية،فرا�شي،مما�شح،يف الفئة ٢1.

الواق�عة بالفئة: ٢1
و�شف العالمة:  هي عبارة عن كلمة Relax مكتوبة باللغة الالتينية وباللون الأزرق ويوجد اإىل جانبها 

الأي�شر طائر باللون الأزرق وذيله باللون الأخ�شر.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذا الإعالن .

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

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  11  اأكتوبر 2014 العدد 11227

 
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لال�شت�شارات

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم ٢1٢٠41          بتاريخ :٢٠14/5/٢1م    
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   ٢٠1م

با�ش��م: على طفيل بهتى حممد طفيل بهتى
وعنوانه: �س  ب: 377498 دبي    - المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
العب واأدوات اللعب، م�شارب، كرات للعب، دمي، كرة التن�س، الت للتمارين البدنية، قفافيز، األعاب، اأ�شلحة 
مبارزة،  اأقنعة  لعب،  مركبات  البدنية،  للريا�شة  اأدوات  الداخية،  القدم  كرة  للعبة  بال�شيف،�شاحات  مبارزة 

ح�شوات حماية،فيالفئة٢8.
و�شف العالمة:٢8

ال�شغري  باحلروف  الأ�شود  باللون  الإجنليزية  باللغة  مكتوبة  كلمة   عن  عبارة  هي     :  "  MITER"
بطريقة مميزة.

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذا الإعالن .

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

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  11  اأكتوبر 2014 العدد 11227

 
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي حكمة القانون لال�شت�شارات

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:
املودعة حتت رقم ٢٠٠٢45          بتاريخ :٢٠13/1٠/3٠م    

تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   ٢٠1م
با�ش��م: رحماين كيا لتجارة قطع غيار ال�شيارات-�س.ذ.م.م
وعنوانه: �س  ب: 1٠9٢4. دبي  - المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
اإطارات �شيارات، مرتكزات حماور، حماور دواليب املركبات، بطانات مكابح املركبات، قطع مكابح تامركبات، 
قارنة  و�شالت  ال��ربي��ة،  للمركبات  )قات�شات(  قاب�شات  لل�شيارات،  �شدمات  واق��ي��ات  املركبات،  مكابح  لقم 
الربية،  للمركبات  مطلقة  عجالت  الربية،  للمركبات  مكائن  املركبات،  ملقاعد  اأغطية  الربية،  للمركبات 
اأبواق للمركبات، حمركات كهربائية للمركبات  اأغطية ملكئن املركبات،  �شناديق م�شننات للمركبات الربية، 
للمركبات،  )ل��وازم  هوائية  م�شحات  الربية(،  املركبات  من  خلفيةالية)اأجزاء  اأب��واب  وحل،  واقيات  الربية، 
لل�شدمات  خم��م��دة  ن��واب�����س  ل��ل�����ش��ي��ارات،  ال�����ش��دم��ات  خم��م��دات  امل��رك��ب��ات،  مكابح  قطع  للمركبات،  مقاعد 
الواقعة  املركبات  لعجالت  �شعاعية  ق�شبان  للمركبات،  تعليق  نواب�س  املركبات،  توجيه  عجالت  للمركبات، 
ال�شعاعية  الق�شبان  م�شابك  ي��دوي��ة،  عربات  املركبات،  عجالت  اإط���ارات  املركبات،  عجالت  حم��اور  �شمن، 

للعجالت، يف الفئة1٢ .
و�شف العالمة:1٢

Genuine Gold: العالمة التجارية Genuine Gold/ جنوين جولد مكتوبة باأحرف لتينية 
باللون   )Gold( كلمة  من   )G( الالتيني  واحل��رف  يوجد  ال��ل��ون؛  ���ش��وداء  خلفية  على  الأبي�س  باللون 
الأبي�س وباجتاهني متعاك�شني مع خط عمودي باللون الأبي�س يف�شل ا�شم على ي�شارها احلرف الالتيني 

)G( من كلمة )Genuine( العالمة العالمة التجارية عن احلرفني املذكورين.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذا الإعالن .

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

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  11  اأكتوبر 2014 العدد 11227
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التاجنو  م��ن��ت��خ��ب  األ���ع���اب  ���ش��ان��ع  ب�����داأ 
اأوول���د  ن��ي��ول��ز  ب��ن��ادي  م�شريته  مي�شي 
ب���وي���ز، وه����و ال��ف��ري��ق ال�����ذي م���ر عليه 
م��واط��ن��ه ج��اب��ري��ال ه��اي��ن��ت��زه، ق��ب��ل اأن 
بر�شلونة  ال��ك��ت��ال��وين  ب��ال��ن��ادي  يلتحق 

وعمره 12 �شنة.
مابني  ه����دف   400 م��ي�����ش��ي  وجت������اوز 
وفريقه  الأرج���ن���ت���ني  ب�����الده  م��ن��ت��خ��ب 
 ، م�شريته  خ��الل  بر�شلونة  الإ���ش��ب��اين 
مي�شي  قلب  ب���اأن  يعتقد  هاينتزه  لكن 
اإليها  وال�����ع�����ودة  ل���الأرج���ن���ت���ني  ي��خ��ف��ق 

م�شتقبال. وقال الالعب ال�شابق لريال 
مدريد جابرييل هاينزه: مي�شي �شوف 
ينهي م�شريته يف �شفوف نيويلز ولي�س 

هناك حاجة لإقناعه .
اأن مي�شي �شريتدي  اأرى  اأنا ل  واأ�شاف 
قمي�شا اآخرا يف الأرجنتني عدا قمي�س 
حذاءه  فيه  �شيعلق  ال��ذي  بويز  نيويلز 
ل��ع��ب��ت مباريات  ل��ق��د  ه��ان��ت��زه:  وت���اب���ع 
الأرجنتني ومع ذلك مل  قليلة جدا يف 
اإنهاء م�شريتي خارج  اأفكر قط يف عدم 

الأرجنتني .

الفجر الريا�ضي
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اأين �شيعتزل مي�شي؟ ديل ب��شكي: الهزمية اأمام �شل�فينيا مفاجاأة
اأكد مدرب املنتخب الإ�شباين في�شانتي ديل بو�شكي ، اأنه مل يكن يتوقع 
الهزمية اأمام �شلوفينيا يف ت�شفيات اأمم اأوروبا 2016 وكانت مفاجاأة 
له، راف�شاً حتمي����������ل امل�شوؤولية لأي من لعبيه وغ�������اب عنهم التوفيق 
بعد  بو�شكي  دي��ل  وق��ال  اللقاء  يف  �شنعوها  التي  الفر�س  ا�شتغالل  يف 

اللقاء:
 اإنها اأول هزمية لنا بعد 28 لقاء يف الت�شفيات، خلقنا عدة فر�س لكننا 
لعبنا ول ميكن  اأ�شلوب  اإن��ه  الهجوم،  العمق يف  عنا  وغ��اب  ن�شتغلها  مل 
احتكار  خ��الل  م��ن  �شبورين  ك��ان��وا  ال��ذي  لالعبني  امل�شوؤولية  حتميل 
الكرة وانتظار انطالقة املهاجمني لكن حار�س املنتخب ال�شلوفيني كان 

رائعاً .
دي��غ��و كو�شتا  ق��ائ��اًل:  ك��و���ش��ت،  دي��غ��و  دي��ل بو�شكي ع��ن مهاجمه  وداف���ع 

من  يقدمه  مبا  و�شعيد  كبرياً  جمهوداً  ويبذل  ج��داً  متحم�س  مهاجم 
اإيكر كا�شيا�س الذي خدعته الكرة  التزام وجمهود ودافع عن احلار�س 
اأنقذنا من كرة خطرية يف بداية اللقاء واأعتقد اأن  الأوىل وقال: اإيكر 

الكرة خدعته وغريت م�شارها بعد اأن مل�شت اأحد الالعبني .
واأو�شح مدرب املنتخب الإ�شباين، اأنه ل يحب الهزمية، لكن فريقه كان 
ي�شتحق التعادل على الأقل يف اللقاء، قائاًل: ل اأحد يحب الهزمية، لكن 
وكنا  الفوز  اأج��ل  وقاتلوا من  فعل جيدة  ردة  لهم  كانت  فريقي  لعبي 

ن�شتحق التعادل على الأقل .
لقاءين،  فقط  لعبنا  الفريق،  م�شتقبل  ع��ن  ع��ن  بو�شكي  دي��ل  وحت��دث 
�شلوفاكيا يف املقدمة ب�6 نقاط، لكن لزالت هناك العديد من اللقاءات 

للتعوي�س ول اأعتقد اأننا يف و�شع �شيء اأو كارثي .

الأمني العام لالحتاد الدويل للفرو�سية اإينجمار دي فو�س:

معر�ص الفر�ص للجديدة اأده�شني واملغرب يعمل ب�شكل جيد ويتط�ر 
لالحتاد  ال����ع����ام  الأم�������ني  اع���ت���رب 
ال�شيد  ل���ل���ف���رو����ش���ي���ة  ال�����������دويل 
اأف�شل  املغرب  فو�س  دي  اإينجمار 
امل��ن��ط��ق��ة يف تطور  من�����وذج مي��ث��ل 
مبعر�س  م�����ش��ي��دا  ال���ف���رو����ش���ي���ة. 
ملا يرتجمه من  للجديدة  الفر�س 
الهتمام  ثقافة  تعميق  يف  جهود 
جمتمعيا  ون�����ش��ره��ا  ب��ال��ف��رو���ش��ي��ة 
النواحي  ك���اف���ة  م���ن  وت��ط��وي��ره��ا 
واملهنية.  والجتماعية  الثقافية 
وعرب اإجنمار دي فو�س يف حديث 
ملجلة �شباح اخليل الإماراتية عن 
اإعجابه مبعر�س الفر�س للجديدة 
اإح���دى دوراته  ل��ه يف  زي��ارت��ه  عند 
اأن اأعرتف باأنني  الأخرية: ينبغي 
التظاهرة،  لتلك  فعال  انده�شت 

فريق اأب�ظبي للمحيطات يعلن جاهزيته لنطالق املرحلة الأوىل من �شباق ف�لف� للمحيطات
للمحيطات  اأب�����وظ�����ب�����ي  ف����ري����ق 
حالة  اإىل  الإع�������داد  م��رح��ل��ة  م���ن 
اأكرث من غريه  التناف�س. ويدرك 
هذا  م���ن  اجل���دي���دة  ال��ن�����ش��خ��ة  اأن 
ال�شباق بالت�شميم املوحد للقوارب 
التخطيط  �������ش������رورة  ت����ف����ر�����س 
وال���ت���ن���ظ���ي���م ل���ل�������ش���ب���اق م����ن اأج����ل 

الو�شول اإىل املن�شة يف النهاية. 
بتح�شري  ق���م���ن���ا  ووك��������ر:  وق�������ال 
الغيار  ق��ط��ع  م���ن  م�����ش��ت��ل��زم��ات��ن��ا 
وخطط الطوارئ يف حالة ح�شول 
الأعطال، كما قمنا بالتحقق مرة 
والقوانني.  ال��ق��واع��د  م��ن  اأخ����رى 
وب�����ش��ك��ل ع����ام، ق��م��ن��ا ب����الإج����راءات 
اأخ��������رى قبل  ال���������ش����روري����ة م������رة 
ال�����ش��ب��اق. ل��ق��د ق���ام ج��م��ي��ع اأف����راد 
واإننا  رائع،  ب�شكل  بعملهم  الفريق 
ف��ق��د تبقت  م�����ش��ت��ع��دون مت����ام����اً، 
الرحلة  ب���دء  ع��ل��ى  قليلة  ���ش��اع��ات 
اإىل كيب ت��اون، وه��و ما يزيد من 
ع��ل��ى حتقيق  ح��م��ا���ش��ن��ا وع���زم���ن���ا 

النجاح .
للمحيطات  ف��ول��ف��و  ���ش��ب��اق  وي��ب��داأ 
متام  يف   2015-2014 ملو�شم 
ال�شاعة 14:00 بالتوقيت املحلي 
ملدينة األيكانتي )ال�شاعة 16:00 

بتوقيت الإمارات( اليوم ال�شبت .

ت��زي��د ع��ن 19 األ���ف ك��ي��ل��وم��رت يف 
اأوزانهم  ازدادت  اأ�شهر، وقد  ثالثة 
خ��الل ذل���ك. ون��اأم��ل اأن ن��ك��ون قد 
ق��م��ن��ا مب���ا ف��ي��ه ال��ك��ف��اي��ة ح��ت��ى لو 
املرحلة  خ����الل  ال�����وزن  ان��خ��ف�����س 
حالة  يف  ي�����ش��ت��م��روا  واأن  امل��ق��ب��ل��ة، 

بدنية جيدة . 
وحت����ول ت��رك��ي��ز اي����ان ووك����ر قائد 

بال�شباقات املخ�ش�شة للقوارب ذات 
الت�شميم املوحد. ولكن ميكنك اأن 
وخربة،  ق���وة  اأك���رث  نف�شك  جت��ع��ل 

وحت�شل على التغذية الأف�شل . 
الهدف  ي��ك��ن  مل  ق����ائ����اًل:  وت���اب���ع 
اأع�شات  ل���ت���دري���ب���ات  ال��رئ��ي�����ش��ي 
الكثري  ف��ق��دان  يف  يتمثل  الفريق 
اأب���ح���روا مل�شافة  م��ن ال����وزن. ف��ق��د 

الريا�شية  ال�شالة  جل�شات  على 
اإعداد  على  اأ���ش��رف  كما  اليومية. 
الغذائية لأفراد الطاقم  الوجبات 

لرحلة كيب تاون. 
الطاقم  اأن  كانينغهام  اأكد  وبدوره 
وعلق  ع���ال���ي���ة،  ب���دن���ي���ة  ح���ال���ة  يف 
اإج�����راء تغيريات  ب��ال��ق��ول: مي��ك��ن 
امل�شاركة  ال��ق��وارب  يف  ج���داً  قليلة 

فريق الإبحار املوجود على القارب 
املرتبة  يف  ع������زام  ي���خ���ت  وح�����ل   .
بفارق  األيكانتي  �شباق  يف  الثانية 
���ش��ئ��ي��ل، وح����ر�����س ج��م��ي��ع اأف������راد 
الفريق على العمل بوترية مركزة 
بيت  الفريق  م��درب  عليها  اأ�شرف 
خ�شي�شاً  ح�شر  ال��ذي  كانينغهام، 
امل��ت��ح��دة لالإ�شراف  ال��ولي��ات  م��ن 

واكت�شاف  امل���ع���دات  ع��م��ل  ك��ي��ف��ي��ة 
الأعطال اأو اأية م�شاكل مرتقبة.

واأ�شاف بارون بالقول: تعد عملية 
مرهقاً  اأم���راً  اليخت  اأداء  مراقبة 
ل��الأع�����ش��اب، ف���اإذا تعطل ���ش��يء ما 
ن��ن��ام حينها،  ل��ن  اأن��ن��ا  نعلم  ف��اإن��ن��ا 
بحل  نفكر  متيقظني  �شنبقى  ب��ل 
اأفراد  عند  احل��ال  هو  كما  امل�شكلة 

العاملي،  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ال���ق���وارب 
الذين  والتقنيني  واملتخ�ش�شني 
ميتلكون خربة كبرية يف الأنظمة 
ال��ت��ق��ن��ي��ة والأج����ه����زة امل��ت��ق��دم��ة يف 
ي��خ��ت ع�����زام . و���ش��ي�����ش��رف ب����ارون 
اأداء يخت  ع��ل��ى  ف��ري��ق��ه  واأع�����ش��اء 
ال�شباق  ع���زام وم��ت��اب��ع��ة جم��ري��ات 
ع��ن ك��ث��ب ع��ل��ى الإن���رتن���ت ملراقبة 

اإف���ري���ق���ي���ا وه�����و ي��ج��م��ع ب����ني جل 
يت�شمن  كما   ، الفرو�شية  ميادين 
الكت�شاف  ب��ني  متنوعا  ب��رن��اجم��اً 
عن  ف�شال  والعرو�س  والتن�شيط 
والوطنية  امل�شابقات  م��ن  العديد 
وال���دول���ي���ة رف��ي��ع��ة امل�����ش��ت��وى، من 
للخيول  الدولية  البطولة  بينها 
الرببرية واملباراة الدولية جلمال 
�شنف  الأ�شيلة  العربية  للخيول 
للخيول  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة  )اأ( 
بالإ�شافة  ال���ع���رب���ي���ة-ال���ربب���ري���ة 
للقفز  ال����دول����ي����ة  امل������ب������اراة  اإىل 
ال����دورة   ،W*3 احل���واج���ز  ع��ل��ى 
املغربي  امللكي  ل��ل��دوري  اخلام�شة 
 )MRT( احل��واج��ز  على  للقفز 

املوؤهلة لبطولة العامل.

رعاية  حت��ت   1977 ال��ع��ام  م��ن��ذ 
اململكة املغربية. 

ملعر�س  ال�شابعة  ال����دورة  وحت��م��ل 
اجلديدة التي �شتقام خالل الفرتة 
اجلاري  اأكتوبر   26 اإىل   22 من 
�شعار الفرو�شية ال�شياحية باملغرب 
اأ�شبح  ال���ت���ي  ل��ل��م��ك��ان��ة  ت��رج��م��ت 
باملغرب  الفرو�شية  قطاع  يحتلها 
ال�شياحي الذي  الن�شاط  يف تعزيز 
الأ�شا�شية  القطاعات  اأح��د  يعترب 
املغربي،  ال��وط��ن��ي  الق��ت�����ش��اد  يف 
خا�شة يف ظل تو�شيع نطاق البنى 

التحتية لقطاع الفرو�شية.
ينظم  ال������ذي  امل���ع���ر����س  وي���ع���ت���رب 
حت��ت رع��اي��ة ج��الل��ة امل��ل��ك حممد 
ال�������ش���اد����س، الأك������رب م���ن ن���وع���ه يف 

يف  ���ش��واء  الفرو�شية،  ق��ط��اع��ات  يف 
القت�شادي  اأو  ال��ري��ا���ش��ي  امل��ج��ال 
والفني  ال��ث��ق��ايف  اأو  والج��ت��م��اع��ي 
ا�����ش����ت����ع����داد ل����ال�����ش����ط����الع ب�����دور 
حجم  م��ع  يتنا�شب  ا���ش��رتات��ي��ج��ي 
التطور والتحرر اللوج�شتي الذي 
العامل  ق��ارات  القطاع بني  ت�شهده 
املتوا�شل  الن��ف��ت��اح  وم�����ش��ت��ج��دات 
اآ�شيا  ب����ني  اخل����ي����ول  ت��ن��ق��ل  اأم�������ام 

واإفريقيا واأوروبا.
الفر�س  م���ع���ر����س  اأ�����ش����ب����ح  ك���م���ا 
تناف�س  ع��امل��ي��ة  وج��ه��ة  ل��ل��ج��دي��دة 
ال���ت���ي تقام  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  ال��ن�����ش��خ��ة 
دي�����ش��م��رب وهي  ���ش��ه��ر  ���ش��ن��وي��ا يف 
العامل  ب��ط��ول��ة  ب��ال��ت��زام��ن  ت�شهد 
جلمال اخليل العربية والتي تقام 

بداأت  والفرو�شية  اخليل  يف فطاع 
اأن  اأمكنني  لو  وق��ال:  اأكلها.  توؤتي 
املغرب  اإن  لقلت  ذل��ك كمثال  اآخ��ذ 
على  وي��ت��ط��ور  ج��ي��د  ب�شكل  يعمل 
مقارنة  وذل��ك  للنظر،  لف��ت  نحو 
فقط  املا�شية.  الع�شر  بال�شنوات 
يتعلق  فيما  قليال  العمل  ينبغي 
ع��ل��ى م�شتوى  خ��ا���ش��ة  ب��اخل��ي��ول، 
ويظل  وال���ت���ح���ّم���ل.  ال����رتوي���������س 
املغرب مر�شحا ليكون نقطة جذب 
لمعة يف عامل اخليل والفرو�شية 
موقعه  م�����ع  خ���ا����ش���ة  ب���امل���ن���ط���ق���ة 
العربي  ال��ع��امل  يف  ال�شرتاتيجي 

بني اأروبا واإفريقيا . 
الأورا�س  املغرب عددا من  وي�شهد 
التحتية  البنى  وتطوير  ال��ك��ربى 

����ش���واء ع��ل��ى م�����ش��ت��وى الإع������داد اأو 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ات  اأو  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
التقيت  واأ��������ش�������اف:   . اجل�����ي�����دة 
للجمعية  اجل����دي����د  ب���ال���رئ���ي�������س 
الأمري  للفرو�شية  املغربية  امللكية 
م������ولي ع����ب����داهلل ال���ع���ل���وي، وهو 
وتعرفت  ج���دا،  ديناميكي  اإن�����ش��ان 
من  يبذلها  التي  امل��ج��ه��ودات  على 
الفرو�شية،  ريا�شات  تطوير  اأج��ل 
التي  احلواجز  قفز  ريا�شة  ومنها 
ت�شهد تطورا ملفتا. ويوجد هناك 
اإ�شافة اإىل املدربني املغاربة فار�س 

ومدرب فرن�شي جيد . 
واأ�شاد دي فو�س بالإمكانات الهائلة 
التي ميتع بها املغرب، م�شريا اإىل 
اأن اجلهود التي يبذلها امل�شوؤولون 

يف  املميزة  نتائجه  موا�شلة  يف  ال�شباين  املنتخب  ف�شل  كما 
الت�شفيات خارج قواعده، ان كان لكاأ�س اوروبا او كاأ�س العامل، 
املباراة وهو فائز مببارياته ال14 الخرية  اذ دخل اىل هذه 
يف   )1-1( اي�شلندا  م��ع  تعادله  منذ  اوروب����ي(  قيا�شي  )رق��م 
املباريات  من  اي��ا  يخ�شر  مل  ان��ه  كما   2007 ايلول/�شبتمرب 
ال17 الخرية التي خا�شها خارج ملعبه منذ �شقوطه للمرة 
الول-اكتوبر  ت�شرين  يف  )�شفر-2(  ال�شويد  ام��ام  الخ��رية 
فوزها  حققت  التي  �شلوفاكيا  ام��ام  ينحني  ان  قبل   ،2006

الول على ل فوريا روخا .
ال�شلوفاكي  و�شبق للمنتخب ال�شباين ان تواجه مع م�شيفه 
العامل  ك��اأ���س  ت�شفيات  يف  جميعها  وك��ان��ت  منا�شبات  ارب��ع  يف 
وف��از ل فوريا روخ��ا يف ث��الث منها وت��ع��ادل يف واح��دة وكانت 
اياب  يف  براتي�شالفا(  يف   1-1( بينهما  الخ��رية  املواجهة  يف 
امللحق الوروبي املوؤهل اىل نهائيات العر�س الكروي العاملي يف 

ت�شرين الثاين-نوفمرب 2005.

الك�شندر  �شجلهما  2-�شفر  بيالرو�شيا  �شيفتها  على  متاأخر 
و�شريهي  ف��ري��ق��ه(  م��رم��ى  يف  خ��ط��اأ   82( م��اري��ت��ي��ن��وف��ي��ت�����س 

�شيدور�شوك )3+90(.
ذاتها فوزا قاتال اخر على  املجموعة  كما حققت مقدونيا يف 
ترايكوف�شكي  للك�شندر  اهداف  بثالثة  لوك�شمبورغ  �شيفتها 
 ،)90( عبدورحيمي  وبي�شارت  ج��زاء(  ركلة  من  و66   20(
توربيل  وداف���ي���د   )39( بين�شي  ل�شتيفانو  ه��دف��ني  م��ق��اب��ل 

.)44(
متوا�شل  ال���ش��ب��اين  للمنتخب  الن��ح��داري  امل�شار  ان  وي��ب��دو 
2014 حيث تنازل عن لقبه العاملي  من مونديال الربازيل 
تاأكيد  ال��ي��وم يف  ال���دور الول، وق��د ف�شل  ب��خ��روج خميب م��ن 
باللقب  ال��ظ��ف��ر  ن��ح��و  م�����ش��واره  م�شتهل  يف  ال��ق��وي��ة  ب��داي��ت��ه 
القاري للمرة الثالثة على التوايل وحتقيق فوزه الثاين على 
التوايل وذلك بعد ان ا�شتهل رجال املدرب في�شنتي دل بو�شكي 

الت�شفيات بفوز كبري على مقدونيا املتوا�شعة 1-5.

ال�شباين  ب�شيفه  واحل��ق  املفاجاأة  ال�شلوفاكي  املنتخب  حقق 
ت�شرين  م��ن��ذ  ال��ت�����ش��ف��ي��ات  ه��زمي��ت��ه الوىل يف  ال��ل��ق��ب  ح��ام��ل 
الثانية  اجلولة  يف   1-2 عليه  بالفوز   2006 الول-اكتوبر 
كاأ�س  اىل  املوؤهلة  للت�شفيات  الثالثة  املجموعة  مناف�شات  من 
�شلوفاكيا  ان  القول  املقررة يف فرن�شا وميكن   2016 اوروب��ا 
ا�شتحقت الفوز على ابطال الن�شختني الخريتني ومونديال 
وجههم  يف  ت��ق��ف  ك��ي��ف  ع��رف��ت  اذ   2010 اف��ري��ق��ي��ا  ج��ن��وب 
وتقدمت عليهم عرب يوراج كو�شكا )17( ثم �شمدت امامهم 
من  الكا�شري  باكو  البديل  متكن  عندما   82 الدقيقة  حتى 

ادراك التعادل.
التقدم جمددا  ي�شت�شلموا وخطفوا  الر���س مل  ا�شحاب  لكن 
والنقاط الثالث يف نهاية املطاف بف�شل البديل مريو�شالف 
التوايل،  على  الثاين  انت�شارهم  منحهم  ال��ذي   )87( �شتوخ 
قواعدهم  خ���ارج  الوىل  اجل��ول��ة  يف  حققوه  ال���ذي  ذل��ك  بعد 
بفوز  ال��ي��وم  عو�شت  ال��ت��ي  )1-�شفر(  اوك��ران��ي��ا  ح�شاب  على 

للمحيطات  اأبوظبي  فريق  اأع��ل��ن 
�شباق  اأب��وظ��ب��ي يف  ال����ذي مي��ث��ل   ،
العامل  ح���ول  للمحيطات  ف��ول��ف��و 
ع���ل���ى م�����دى ت�����ش��ع��ة اأ�����ش����ه����ر، عن 
جاهزيته الكاملة للمرحلة الأوىل 
من  م��ي��ل   6400 ع��ل��ى  امل���م���ت���دة 
كيب  باجتاه  ا�شبانيا  يف  األيكانتي 
تاون يف جنوب اأفريقيا، واملقرر اأن 

تنطلق يوم ال�شبت 11 اأكتوبر.
و����ش���ي���خ���و����س ف�����ري�����ق اأب����وظ����ب����ي 
للمحيطات غمار مناف�شات املرحلة 
األيكانتي  من  ال�شباق  من  الأوىل 
اليخت  م��نت  على  ت���اون  كيب  اإىل 
عزام من طراز فولفو 65 ، وتبدو 
وجاهزية  ال��ف��ري��ق  اأع�������ش���اء  ث��ق��ة 

اليخت على اأمت ال�شتعداد.
وب��ه��ذا ال�����ش��ي��اق ق���ال غ���اي ب���ارون، 
مدير الفريق يف منطقة ال�شاطئ: 
يبدو القارب الآن يف اأف�شل اأحواله 
على الإط��الق، ولهذا ل اأعتقد اأن 
فقد  لنا،  م�شكلة  �شتكون  ال�شرعة 
بذلنا ق�شارى جهدنا خالل الأيام 
الع�شرة املا�شية يف العمل والعتناء 
كل  جاهزية  من  والتاأكد  باليخت 

�شيء للعمل ب�شكل مثايل . 
بارون  يقود  التقني،  اجل��ان��ب  ويف 
اأب������رز بناة  ي�����ش��م  ف���ري���ق���اً لم���ع���اً 

املاتادور يوا�سل امل�سار الإنحداري

�شل�فاكيا حتطم كربياء اإ�شبانيا يف ت�شفيات اأوروبا
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باآر�شنال  اأوزي��ل  التحق الأمل��اين م�شعود 
42 م��ل��ي��ون جنيه  الجن��ل��ي��زي م��ق��اب��ل 
احل�شابات  خارج  حاليا  وهو  ا�شرتليني 
على  لها  تعر�س  التي  الإ�شابة  ب�شبب 
م�����ش��ت��وى ال��رك��ب��ة ل��ي��زي��د م���ن متاعب 
اأي�شا  لف��ت��ق��اده  فينجر  اأر���ش��ن  امل���درب 
اآرون رام�شي. ن�شتعر�س يف هذا التقرير 
ظل  يف  اأف�شل  اأر�شنال  جتعل  الأ�شباب 

ح�شور اأوزيل واأ�شواأ يف ظل غيابه.

ن�سبة الفوز اأكرب يف غيابه
يف  �شيكون  اأر�شنال  اأن  فيه  �شك  ل  مما 

اأوزير  ل�شتبدال  حال  فينجر  يجد  وم 
بعد كفاحه  ت�شيل�شي  اآخ��ر �شد  بالعب 
هذه  واأم���ام   ، الأخ�شر  امل�شتطيل  ف��وق 
الالعبني  زم��الئ��ه  على  فما  الو�شعية 
املقبلة  ال��ت��ح��دي��ات  ي�����ش��ريون خ��الل  اأن 
يونايد  م��ان�����ش�����ش��رت  اأم��������ام  واأه����م����ه����ا 

وليفربول ودورمتوند.

اآر�سنال يفتقر لعقل مدبر
الالعبني  اأح�شن  �شمن  اأوزي���ل  �شنف 
 2014 –  2013 مو�شم  يف  املمرين 
يف اأول جتربة له يف دوري الربميرليج 

اأوزي����ل، خا�شة اأن  اأف�����ش��ل اأح��وال��ه م��ع 
من  العديد  �شجل  كان  العا�شمة  ن��ادي 
الأهداف يف ظل ح�شوره، غري اأن ن�شبة 
الفوز مل تتجاوز 56.2 لكن يف املقابل 

ت�شل اإىل 61.5 بدونه.

اأوزيل �سيء يف �سناعة اللعب
م��ن�����ش��ب �شانع  اأوزي�������ل يف  ل��ع��ب  ح���ني 
وت�شيل�شي  �شيتي  مان�ش�شرت  األعاب �شد 
اأداء  باأ�شواأ  ظهر  دورمتوند،  وبورو�شيا 
على الرغم من ال�شعب انتقاد الأملاين 
الأ���ش��ل��ي، حيث  يلعب يف من�شبه  ح��ني 

ماتا،  وخ���وان  فيا  ديفيد  على  متفوقا 
من  احلقيقي  اأر���ش��ن��ال  لي�س  واأر���ش��ن��ال 

دونه.
بوجه  ي��ظ��ه��ر  مل  امل��دف��ع��ج��ي��ة  ف���ري���ق 
اأوزي��ر لإ�شابة �شد  طيب حني تعر�س 
العديد من  اأن  ميونيخ، ل�شيما  بايرن 
الالعبني يفتقرون لعقل مدبر كالذي 
ي��ح��ل مبنطقة  ع��ن��دم��ا  الأمل����اين  ميلكه 

العمليات.

يفتقد يف املواجهات الكبرية
املواجهات  يف  اأوزي�������ل  ُي��ف��ت��ق��د  م��ث��ل��م��ا 

ال����ك����ربى خ���ا����ش���ة ع���ل���ى اجل����ن����اح ف����اإن 
الجنليزية  الأندي������ة  �ش���������د  فعاليت������ه 
كبريا،  فراغا  ترك������ت  الربميرليج  يف 
والكوت  ل��ت�����ش��������������������ام��ربلي�����ن  ك����ان  واإذا 
مهم�������ة  تعقي������د  ع��ل��ى  ال��ق�����������������������������������درة 
املدافع�����ني فاإنه�����������ا ل ت�شاه�������ي قدرات 

اأوزيل.
ويلبيك  داين  اأن  ف��ي��ه  ل����ش���ك  ومم����ا 
�شيفتقدان  ���ش��ان�����ش��ي��ز  واأل��ي��ك�����ش��ي�����س 
اأوزيل مثل  املاي�شرتو م�شعود  خلدمات 
ريال  يف  رون��ال��دو  كري�شتيانو  اف��ت��ق��ده 

مدريد.

ه�دج�ش�ن يعرتف مبعاناة 
اإجنلرتا اأمام �شان مارين�

اعرتف مدرب املنتخب الجنليزي، روي هودج�شون، اأن لعبيه عانوا عدة �شعوبات 
يف  مميز  م�شتوى  يقدموا  اأن  قبل  الأول،  ال�شوط  يف  مارينيو  �شان  منتخب  اأم��ام 
ال�شوط الثاين واأ�شاد بدخول ادام للنا وخطورته على املناف�س. وقال هودج�شون 
بعد الفوز على �شان مارينيو بخم�شة اأهداف دون رد يف املباراة التي جرت بينهما 
اخلمي�س، يف ت�شفيات بطولة كاأ�س الأمم الأوربية حيث ت�شدر املنتخب الجنليزى 
الأول  ال�شوط  يف  اأي�شاً،  وبالطريقة  بالفوز  �شعيد  اأن��ا   : النتيجة  بعد  جمموعته 
كنا  اأح�شن،  لعبنا  ال�شرتاحة  بعد  لكن  اإيجاد احللول،  عانينا ووجدنا �شعوبة يف 
ب�شكل جيد  بعملنا  وقمنا  نقاط  بالثالث  فزنا  املناف�س،  على  واأك��رث �شغطاً  اأ�شرع 
 : ادام للن��ا وق��ال  الثالثة بدخول لعب ليفربول  الأ�شود  واأ�شاد م��درب منتخب 
كان خطريا ومبتكراواأ�شاف هودج�شون : اأ�شلوب 4-4-2 اأعجبني مع �شكل خط 

الو�شط اجلديد، وعلينا الإعداد ملقابلة ا�شتونيا التي �شنواجهها الأحد املقبل .

اأ�شباب جتعل اآر�شنال اأف�شل دون اأوزيل  4

م�اجهة بني رونالدو وبنزمية يف ودية دولية

متثيل �شعيف لالأقليات يف تدريب الأندية الإجنليزية مي�شي ونيمار وجهًا ل�جه يف كال�شيك� مثري

حفل اأنيق يف ختام بط�لة جمل�ص دبي الريا�شي لطائرة ال�شيدات

البدين  الن�شاط  مم��ار���ش��ة  ثقافة 
وال���ري���ا����ش���ة ال���ت���ي ت��ك�����ش��ب امل������راأة 
على  وحت��اف��ظ  واللياقة  الر�شاقة 
�شحتها مبا ميكنها من اأداء دورها 
الكامل على �شعيد خدمة الوطن 

اأو رعاية اأفراد اأ�شرتها.

جمتمع ريا�شي متكامل. 
بتنظيم  امل��راأة  ريا�شة  اإدارة  وتقوم 
م��ث��ل ه����ذه ال���ب���ط���ولت م���ن اأج���ل 
ت���ع���زي���ز ال���ري���ا����ش���ة ال��ن�����ش��ائ��ي��ة يف 
امل���������راأة يف كل  الإم����������ارة واإدم����������اج 
ب���ه���دف ن�شر  ال���ري���ا����ش���ات،  اأن�������واع 

ملجل�س  ال�����ش��اب��ع��ة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
دب���ي ال��ري��ا���ش��ي ال��ت��ي ت��ن�����س على 
متكامل،  ري��ا���ش��ي  جم��ت��م��ع  ب���ن���اء 
اخلطة  وف������ق  الإدارة  وت���ع���م���ل 
 2011 للمجل�س  ال�شرتاتيجية 
- 2015 واخلطة ال�شرتاتيجية 
دولة  روؤي���ة  واأي�����ش��اً   2015 لدبي 
2021، ووفق منهجية  الإم��ارات 
ريا�شة  يف  التطور  لتحقيق  ت�شعى 
امل����راأة، م��ن خ��الل توعية امل���راأة يف 
حياتها  يف  الريا�شة  باأهمية  دب��ي 

اليومية على املدى القريب.
تاأ�شي�س  اإط���ار  يف  البطولة  وت��اأت��ي 
ال�شيدات  م����ن  را����ش���خ���ة  ق����اع����دة 
لريا�شة  امل���م���ار����ش���ات  وال���ف���ت���ي���ات 
الكرة الطائرة �شواء على امل�شتوى 
م�شتوى  ع����ل����ى  اأو  ال���ت���ن���اف�������ش���ي 
الأندية  دع��م  اأج��ل  وم��ن  املمار�شة، 
ال��ري��ا���ش��ي��ة ب��الع��ب��ات ذو خ���ربة يف 
للغاية  حتقيقاً  ت��اأت��ي  كما  اللعبة، 
ملجل�س  ال�����ش��اب��ع��ة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
دبي الريا�شي التي تن�س على بناء 

ال��ف��رق، وه��ن��اأت فاطمة  بني  كبرياً 
احلا�شل  الفلبينية  اجلالية  فريق 
ع��ل��ى ل��ق��ب ال��ب��ط��ول��ة م�����ش��ي��ف��ًة اأن 
وجود الفريق اأ�شفى على البطولة 
احل�شور  ب��ف�����ش��ل  خ���ا����ش���ة  ن��ك��ه��ة 
اجلماهريي الكبري لأفراد اجلالية 

الفلبينية.
البطولة  ه��ذه  ان  اأعتقد  وق��ال��ت: 
الالعبات  م���ن  جم��م��وع��ة  ق��دم��ت 
م�شتويات  قدمن  الالئي  املميزات 
موعودة  الم���ارات  ان  توؤكد  طيبة 
مب�شتقبل م�شرق يف الكرة الطائرة 
تنظيم  مبوا�شلة  ونعد  الن�شوية، 
الريا�شية  الأل��ع��اب  يف  ال��ب��ط��ولت 
املختلفة لن�شهم بدورنا يف تطوير 
الفر�شة  ون��ت��ي��ح  امل�������راأة  ري���ا����ش���ة 
ملمار�شة  الإم��ارات��ي��ات  للريا�شيات 
هواياتهن وفقا لتقاليدنا وعاداتنا 

.
وت�شعى اإدارة ريا�شة املراأة مبجل�س 
تنظيم  خ��الل  م��ن  الريا�شي  دب��ي 
الغاية  حتقيق  اإىل  البطولة  ه��ذه 

الفلبينية مب�شاندة  فريق اجلالية 
اأن�شاره الذين حر�شوا  كبرية من 
والحتفال  امل��ب��اري��ات  متابعة  على 

مع الفريق بعد فوزه باللقب.
واأو���ش��ح��ت ف��اط��م��ة ظ��اع��ن مدير 
من  الأوىل  الن�شخة  ان  البطولة 
تاأتي يف  لل�شيدات  الطائرة  بطولة 
اطار اهتمام جمل�س دبي الريا�شي 
ب��ري��ا���ش��ة امل�������راأة واحل����ر�����س على 
الريا�شية  الأل��ع��اب  خمتلف  ن�شر 
لتن�شيب  وال�شعي  ال�����ش��ي��دات،  ب��ني 
والتعاون  ل��الأن��دي��ة،  ال��ري��ا���ش��ي��ات 
مع اأندية دبي الريا�شية على دعم 
فيها  الن�شائية  الريا�شة  وتطوير 
لفتح جمال للمراأة لالن�شمام اإىل 
تطوير  على  ي�شاعد  مم��ا  الأن��دي��ة 
خمتلف  يف  واأدائ������ه������ا  ك���ف���اءات���ه���ا 

الريا�شات.
التميمي  ف����اط����م����ة  وت�����ق�����دم�����ت 
على  امل�شاركة  الفرق  لكل  بال�شكر 
البطولة،  اإجن�����اح  يف  م�����ش��اه��م��ت��ه��ا 
تناف�شاً  �شهدت  املباريات  اأن  مبينة 

الالعبات  بتكرمي  املنظمة  اللجنة 
امل��م��ي��زات يف ال��ب��ط��ول��ة ال��الت��ي مت 
اختيارهن من قبل جلنة التحكيم 
حتكمها  حم������ددة  م���ع���اي���ري  وف�����ق 
قوانني ولوائح كرة الطائرة املتبعة 
عاملياً حيث ح�شلت كل لعبة على 
هاتف  اإىل  بالإ�شافة  قيمة  هدية 

خلوي من اأحدث طراز.
وك��ان��ت ال��ب��ط��ول��ة ق��د ان��ط��ل��ق��ت يف 
�شتة  مب�����ش��ارك��ة  الأوىل  ن�شختها 
وفريق  والن�شر  الو�شل  هي  ف��رق 
وزعبيل  ال���ف���ل���ب���ي���ن���ي���ة  اجل����ال����ي����ة 
العامة  وطريان الإمارات والنيابة 
ومت تق�شيم الفرق اإىل جمموعتني 
حيث لعبت املباريات بنظام الدوري 
كل  وت����ك����ون  واح����������دة،  دورة  م����ن 
15 لعبة من خمتلف  فريق من 
امل�شاركات  عدد  لي�شل  اجلن�شيات، 
كما  لع��ب��ة،   90 اإىل  البطولة  يف 
���ش��ه��دت ال��ب��ط��ول��ة ح�����ش��ورا كبرياً 
ال��ت��ي تفاعلت مع  م��ن اجل��م��اه��ري 
وحظي  ل���الع���ب���ات  امل��م��ي��ز  الأداء 

ونال  ال��ب��ط��ول��ة  ب��ل��ق��ب  الفلبينية 
 25000 ق��دره��ا  م��ادي��ة  مكافئة 
درهم بالإ�شافة اإىل كاأ�س البطولة 
بعد  وذل���ك  الذهبية،  وامل��ي��دال��ي��ات 
العامة  النيابة  ف��ري��ق  على  تغلبه 
الذي ح�شل على املركز الثاين ونال 
 15000 ق��دره��ا  م��ادي��ة  مكافئة 
وذلك  الف�شية،  وامليداليات  دره��م 
امل����ب����اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ال��ت��ي جرت  يف 
الو�شل،  ن��ادي  ب�شالة  مناف�شاتها 
ف��ي��م��ا ح�����ش��ل ف���ري���ق زع��ب��ي��ل على 
الو�شل  ح�شاب  على  الثالث  املركز 
م�شت�شيف البطولة، لينال زعبيل 
ومكافئة  ال���ربون���زي���ة  امل��ي��دال��ي��ات 

مالية قدرها 10000 درهم.
واأعربت منى بو�شمرة عن �شعادتها 
ال�����ذي قدمته  اجل���ي���د  ب��امل�����ش��ت��وى 
تتوا�شل  ان  متمنية  ال���الع���ب���ات، 
ال���ب���ط���ولت اخل��ا���ش��ة ب����امل����راأة من 
اأجل مزيد من التطوير للريا�شة 
بو�شمرة  ق��ام��ت  ح��ي��ث  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة، 
رئي�شة  ظ��اع��ن  ف��اط��م��ة  ت�شحبها 

لبطولة  املنظمة  اللجنة  اأق��ام��ت 
الأوىل  ال���ري���ا����ش���ي  دب����ي  جم��ل�����س 
ل��ك��رة ال���ط���ائ���رة ل��ل�����ش��ي��دات حفاًل 
البطولة  فعاليات  خ��ت��ام  يف  اأن��ي��ق��اً 
ال��ت��ي اأق��ي��م��ت ب��ن��ج��اح ك��ب��ري و�شط 
امل�����ش��ارك��ني واجلمهور  م��ن  اإ����ش���ادة 
البطولة،  الذين ح�شروا فعاليات 
بو  منى  التتويج  م��را���ش��م  وح�شر 
الن�شائية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ش��ة  ���ش��م��رة 
ن��ادي دبي  ب��ن��ادي الن�شر وم��دي��رة 
جمعية  رئ��ي�����س  ون��ائ��ب  لل�شحافة 
مرا�شم  الإم���ارات���ي���ة  ال�����ش��ح��ف��ي��ني 
التتويج، واأمينة ثاين ع�شو احتاد 
واأقيمت  الطائرة،  لكرة  الإم���ارات 
البطولة حتت رعاية كل من �شركة 
�شام�شونغ، �شركة دبي للمرطبات، 
ونادي  وميبكي،  ليوناردو،  مطعم 

زعبيل.
بتتويج  ���ش��م��رة  ب���و  م��ن��ى  وق���ام���ت 
اللقب  ع���ل���ى  احل���ا����ش���ل  ال���ف���ري���ق 
الالعبات  ت��ك��رمي  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
املتميزات، حيث فاز فريق اجلالية 

اع����اد دي�شان  ري����ال م���دري���د وق���د 
مر�شيليا  مع  املتاألقني  املهاجمني 
جينياك  ن��دري��ه  بيار  املو�شم  ه��ذا 
الت�شكيلة  اىل  باييت  ودمي��ي��رتي 
ال�شبت  ال��ربت��غ��ال  �شتواجه  ال��ت��ي 
ثم ارمينيا الثالثاء املقبل وتاألق 
املو�شم  ه���ذا  لف���ت  ب�����ش��ك��ل  الول 
وي��ت�����ش��در ت��رت��ي��ب ال���ه���داف���ني يف 
الدوري املحلي بر�شيد 9 اهداف 

يف 9 مباريات.

لكنه ي�شجل اهدافا تكون حا�شمة 
تاألق  على  بنزمية  وعلق  احيانا. 
زميله هذا املو�شم قائال انا �شعيد 
م��ن اج��ل��ه، ان���ه اف�����ش��ل ه��داف��ا يف 
ال��ل��ي��غ��ا وم���ن الف�����ش��ل يف العامل 
فرن�شا  منتخب  م����درب  وي���داف���ع 
دي��دي��ي��ه دي�����ش��ان ع���ن ب��ن��زمي��ة يف 
تطاله  ال���ت���ي  الن����ت����ق����ادات  وج����ه 
ولي�س  هجومنا،  قائد  ان��ه  بقوله 
ي��ك��ون مهاجما يف  ان  ال��ع��دم  م��ن 

وق������د اك���ت���ف���ى ب����ه����دف واح�������د يف 
ال�شيف  ال�����ربازي�����ل  م����ون����دي����ال 
ق��دم فيه منتخبه  ال���ذي  امل��ا���ش��ي 
الدور  م��ن  وخ���رج  متوا�شعا  اداء 
عاما(   26( بنزمية  ام��ا  الول. 
فكان �شجل 24 هدفا مع فريقه 
املو�شم  يف  امل�����ش��اب��ق��ات  خمتلف  يف 
يتعر�س  م��ع  وه��و غالبا  امل��ا���ش��ي، 
جناعته  ب���������ش����اأن  ل����الن����ت����ق����ادات 
الهجومية مع الريال او املنتخب، 

الليغا  يف  وال��ع�����ش��ري��ن  ال��ث��ان��ي��ة 
عدد  يف  القيا�شي  الرقم  وم��ع��ادل 
بحوزة  ك�����ان  ال������ذي  ال���ث���الث���ي���ات 
وزارا،  ���ش��ت��ي��ف��ان��و  دي  ال���ف���ري���دو 
والثالثية ال�شاد�شة والع�شرين له 
مع النادي امللكي بعد 4 ثالثيات 

يف م�شابقة دوري ابطال اوروبا.
ت���األ���ق رون���ال���دو م���ع النادي  ل��ك��ن 
امللكي ال�شباين ل ين�شحب متاما 
ادائه مع منتخب الربتغال،  على 

ال�شباين  ل���ل���دوري  ه���داف���ا  ت����وج 
يتاألق  ان��ه  كما  املا�شي،  املو�شم  يف 
م��ن��ذ ب��داي��ة امل��و���ش��م احل���ايل وقد 
يف   13 )م��ن��ه��ا  ه��دف��ا   17 �شجل 
الدوري( يف 11 مباراة حتى الن 

يف خمتلف امل�شابقات.
املو�شم  ه�����ذا  رون�����ال�����دو  ومي����ت����از 
كان  اآخ��ره��ا  الثالثيات  بت�شجيل 
)5-�شفر(  ب��ل��ب��او  ات��ل��ت��ي��ك  ام����ام 
الثالثية  حمققا  املا�شي،  الح��د 

كرة القدم الأمريكية عام 2003 
ب��اإج��راء مقابلة مع  ال��ف��رق  وت��ل��زم 
مدرب واحد على الأقل من ال�شود 
العرقية يف حالة خلو  الأقليات  اأو 

من�شب املدرب.
وقال كالرك اقرتح البع�س قاعدة 
ل��ك��ن حلني  ك��ح��ل حم��ت��م��ل  روين 
�شنظل  الأط���راف  جميع  ا�شت�شارة 
اأي حلول حمتملة  منفتحني على 

اأخرى. 

ال�ش�يد تتعادل مع 
رو�شيا بهدف ملثله

يف   1-1 رو�شيا  م��ع  ال�شويد  تعادلت 
�شولنا يف اجلولة الثانية من مناف�شات 
ت�شفيات  �شمن  ال�شابعة  املجموعة 
املقررة  ال���ق���دم  ل���ك���رة  اوروب�������ا  ك���اأ����س 
 ..2016 ع���ام  فرن�شا  يف  نهائياتها 
هدف   )49( ت��وي��ف��ون��ن  اول  و���ش��ج��ل 
 )10( كوكورين  والك�شندر  ال�شويد، 
ه���دف رو���ش��ي��ا وه���و ال��ت��ع��ادل الثاين 
التوايل لل�شويد بعد الول امام  على 

النم�شا 1-1.

الآ�شيوية  الأ���ش��ول  وذوي  لل�شود 
املديرين  بني  العرقية  والأق��ل��ي��ات 
املحرتفني  الأن���دي���ة  وامل���درب���ني يف 

م�شاألة مهمة. 
واأ�شاف نحن نقر منذ فرتة بعدم 
التوازن يف مديري فرق الكبار لكننا 
مل ن�شل بعد حلل ميكن اقرتاحع 
روين  بقاعدة  ت�شمى  ما  واعتربت 
ح���ال حم��ت��م��ال ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع قلة 

املدربني من هذه الفئات.
واأ���ش�����ش��ت ه���ذه ال��ق��اع��دة يف دوري 

هادر�شفيلد  م��درب  ب��اول  وكري�س 
تاون.

و����ش���ت���ج���ري ا����ش���ت�������ش���ارة الحت������اد 
ال��ق��دم ورابطة  ل��ك��رة  الجن��ل��ي��زي 
ال���الع���ب���ني امل���ح���رتف���ني وراب���ط���ة 
مدربي الرابطة واحتاد امل�شجعني 
اإط��ار مراجعة  الق�شية يف  يف هذه 
يف  ال��ن��ت��ائ��ج  ن�شر  وينتظر  اخل��ط��ة 

نهاية املو�شم.
وقال جريج كالرك رئي�س الرابطة 
ال�شعيف  التمثيل احلايل  بيان  يف 

قالت رابطة كرة القدم الجنليزية 
املديرين  ع���دد  ق��ل��ة  ت���راج���ع  اإن���ه���ا 
واملدربني من ال�شود وذوي الأ�شول 
العرقية  والأق����ل����ي����ات  الآ����ش���ي���وي���ة 
72 فريقا  ب��ني  اأن��دي��ت��ه��ا وم���ن  يف 
الرابطة  م�����ش��اب��ق��ات  يف  ي�������ش���ارك 
والثالثة  الثانية  ال��درج��ة  ب���دوري 
الثالثة  امل�شتويات  وه��ي  والرابعة 
املمتاز  ال��دوري  مبا�شرة  تلي  التي 
����ش���وى كيث  ي���وج���د  ب���اجن���ل���رتا ل 
يونايتد  ك��ارل�����ش��ل��ي  م����درب  ك���ريل 

تتجه النظار اليوم ال�شبت اىل العا�شمة ال�شينية بكني 
والرجنتني  ال��ربازي��ل  منتخبي  كال�شيكو  حتت�شن  التي 
بر�شلونة  جنمي  ب��وج��ود  خا�شة  نكهة  ل��ه  �شيكون  وال���ذي 

ال�شباين ليونيل مي�شي ونيمار كل يف جهة.
يف  ملحوظا  ان�شجاما  يظهر  ن��ي��م��ار  مي�شي  ث��ن��ائ��ي  وب����داأ 
تبادل  بينهما اىل  التفاهم  يوؤدي  بر�شلونة، حيث  �شفوف 
رائ����ع ل��ل��ك��رات احل��ا���ش��م��ة ال��ت��ي ت��رتج��م اىل اه����داف لكن 

�شفوف  اىل  العائد  مي�شي  ال��ي��وم،  �شيتواجهان  النجمني 
الودية  امل��ب��اري��ات  اآخ���ر  ب��ع��د غ��ي��اب ع��ن  ال��ت��ان��غ��و  منتخب 
العامل ما عر�شه لنتقادات كثرية من  كاأ�س  التي اعقبت 
ا�شتعادة  م�شرية  لك��م��ال  ومي�شي  واجل��م��ه��ور،  ال�شحافة 
املانيا يف ن�شف  ام��ام  الكارثي  بعد اخل��روج  والهيبة  الثقة 

نهائي املونديال.
التي  العامل  لكاأ�س  الع��ادة  مباراة  يف  مي�شي  ي�شارك  ومل 
جمعت الرجنتني واملانيا وفازت فيها الوىل 4-2، بقيادة 
املدرب خرياردو مارتينو، الذي كان ا�شرف على مي�شي يف 

بر�شلونة املو�شم املا�شي.
قاد  ال���ذي  �شابيال  لل��ي��خ��ان��درو  خلفا  مارتينو  ح��ل  وق��د 
قبل  ال��ربازي��ل  مونديال  نهائي  اىل  الرجنتيني  املنتخب 
ان يخ�شر امام املانيا �شفر-1 يف املباراة النهائية ويف حني 
مهاجم  ان�شمام  ام��ام  الباب  يفتح  قد  ان��ه  مارتينو  اعلن 
ا�شتبعده  ان  بعد  املنتخب  اىل  تيفيز  كارلو�س  يوفنتو�س 
�شابيال يف الفرتة املا�شية، فانه ل يزال يعتمد تقريبا على 
نف�س الت�شكيلة التي �شاركت يف كاأ�س العامل وابرز افرادها 
وم���ارت���ن دمييكيل�س  زاب��ال��ي��ت��ا  ب��اب��ل��و  م��ي�����ش��ي،  ع��ن  ف�شال 
اغويرو  و�شريخيو  ماريا  دي  وانخل  ما�شكريانو  خافيري 
وغونزالو هيغواين. يف املقابل، بداأ منتخب الربازيل �شعيه 
لبدء مرحلة جديدة بقيادة مدربه وجنمه ال�شابق كارلو�س 
دونغا الذي قاد منتخب ال�شامبا اىل فوزين خجولني حتى 

الن بنتيجة واحدة 1-�شفر على كولومبيا والكوادور.
وقد ا�شتدعى دونغا دماء جديدة على غرار مدافعي �ش�شكا 
مو�شكو الرو�شي ماريو فرناندي�س وانرت ميالن اليطايل 
منتخب  يلتقي  ح��ي��ث  ال���ش��ي��وي��ة،  اجل��ول��ة  خل��و���س  دودو 

الربازيل اي�شا مع اليابان يف �شنغافورة ال�شبوع املقبل.
وعني دونغا مدربا للربازيل خلفا للويز فيليبي �شكولري 
بعد كاأ�س العامل وقال دونغا الذي قاد �شيلي�شاو اىل لقب 
ف�شله  بعد  للبالد  ك��م��درب  اقيل  لكنه   1994 م��ون��دي��ال 
بتخطي ربع نهائي مونديال 2010: ل فائدة من تغيري 
كل المور. يجب ان نبني قاعدة ونهدف اىل ال�شتمرارية. 

ينبغي ان مننح ال�شبان الهدوء ون�شتفيد من حما�شتهم .
وتابع: �شيكون امر خمتلفا بالن�شبة لل�شينيني ان ي�شاهدوا 
�شتكون  كما  والرج��ن��ت��ني،  ال��ربازي��ل  بني  كال�شيكو  �شوبر 
و�شط ميالن  ع��اد لع��ب  وق��د  لنا  بالن�شبة  م��ب��اراة مهمة 
اليطايل وريال مدريد ال�شباين �شابقا و�شاو باولو حاليا 
كاكا اىل ت�شكيلة املنتخب الربازيلي للمرة الوىل منذ اكرث 
من عام ون�شف العام، وا�شتفاد كاكا، الفائز بجائزة الكرة 
الذهبية لف�شل لعب يف العامل عام 2007، من ا�شابة 
ريكاردو غ��ولرت خالل متارينه مع فريقه كروزيرو من 
اجل ت�شجيل عودته اىل املنتخب وذلك للمرة الوىل منذ 

اذار-مار�س 2013.

والربتغايل  بنزمية  كرمي  الفرن�شي  ال�شباين،  مدريد  ريال  جنما  يتواجه 
كري�شتيانو رونالدو، اليوم ال�شبت عندما يلتقي منتخبا البلدين يف مباراة 
دولية ودية لكرة القدم على ملعب �شان دوين بباري�س وتاأتي املباراة يف اطار 
ل�شت�شافة  ا�شتعدادا  الفرن�شي  املنتخب  يخو�شها  التي  ال��ودي��ة  التجارب 
 2016 اوروب���ا  كاأ�س  اىل  فرن�شا  وتاأهلت   ..2016 اوروب���ا  كاأ�س  نهائيات 
اىل  امل��وؤه��ل��ة  الت�شفيات  ت��خ��و���س  لكنها  امل�شيف  ال��ب��ل��د  ب�شفتها  م��ب��ا���ش��رة 
الربتغال  اي�شا  ت�شم  ال��ت��ي  التا�شعة  املجموعة  �شمن  ال��ق��اري��ة  البطولة 
والدمنارك و�شربيا والبانيا وارمينيا، لكن نتائجها مع املنتخبات الخرى 

لن توؤخذ يف احل�شبان.
الدولة  منتخب  ام��ام  الفر�شة  لتاحة  حديثا  النظام  ه��ذا  اعتماد  مت  وق��د 
عن  البحث  عناء  حتميله  دون  املجموعات  اح��دى  �شمن  باللعب  امل�شيفة 
�شقط  الربتغال  وكان منتخب  الودية  مبارياته  مناف�شة خلو�س  منتخبات 
البانيا �شفر-1 يف مباراة غاب عنها  امام  الت�شفيات  يف مباراته الوىل يف 
ريال  باحراز  وبنزمية  رونالدو  اه��داف  و�شاهمت  ال�شابة  بداعي  رونالدو 
مدريد لقب بطل دوري ابطال اوروبا للمرة العا�شرة يف تاريخه يف املو�شم 

املا�شي )فاز على اتلتيكو مدريد 4-1 بعد التمديد يف النهائي(.
كان  اذ  التهديفية،  الغزارة  حيث  من  زميله  على  بو�شوح  رونالدو  ويتفوق 
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يف اجلولة الأوىل بكاأ�س اخلليج العربي لكرة القدم

العني يخ�شر م�اجهة كلباء بهدف نظيف وزلتك� ي�شدد على معاجلة الأخطاء 

ي��وا���ش��ل لع��ب��ي الإم�������ارات ت��األ��ق��ه��م على 
يف  وذل���ك  ال��ع��امل��ي��ة  ال�شطرجنية  ال�����ش��اح��ة 
مهرجان كالفيا الدويل لل�شطرجن املقام يف 
اإ�شبانيا ، حيث يوا�شل لعبي نادي اأبوظبي 
لل�شطرجن تاألقهم وال�شعي لتحقيق نتائج 
الفئات  ب��ط��ول��ة  ع��ل��ى  و���ش��ي��ط��روا  م�شرفة 
 21 م��ن  لع��ب   110 مب�شاركة  العمرية 
والت�شيك  والإم����ارات  واإ�شبانيا  ه��ي  دول��ة 
وانكلرتا وفرن�شا واأملانيا ورو�شيا واوكرانيا 

ووهولندا  واي��ط��ال��ي��ا  واي��رل��ن��دا  وبلجيكا 
والنم�شا  وال�شويد  ومولدافيا  وال��رنوي��ج 
املتحدة  وال���ولي���ات  وب����ريو  وال����دامن����ارك 

الأمريكية .
ت��وج بطل الإم����ارات وجن��م ن��ادي اأبوظبي 
بطاًل  ال��زع��اب��ي  ع��ل��ي  �شلطان  لل�شطرجن 
12 �شنة وكذلك ح�شل لعب نادي  لفئة 
اأبوظبي لل�شطرجن عبد اهلل علي احلامد 

برونزية فئة 16 �شنة .

واأ�شاد رئي�س بعثة نادي اأبوظبي لل�شطرجن 
لل�شطرجن  ال����دويل  ك��ال��ف��ي��ا  م��ه��رج��ان  يف 
الإجناز  بهذا  اخل��وري  اإبراهيم  اإ�شماعيل 
ي��رت��ق��ي بالعبي  الإجن������از  ه����ذا  اأن  واأك�����د 
اإىل  والو�شول  ال�شطرجن  بريا�شة  الدولة 
م�شتويات عاملية تناف�س به الدول املتقدمة 
يف ه���ذا امل���ج���ال ورف����ع اإ����ش���م الإم�������ارات يف 

املحافل الدولية ال�شطرجنية.
اأبوظبي  ب���دور جمل�س  خ���وري  ا���ش��اد  ك��م��ا 

لتطوير  امل���ت���وا����ش���ل  ودع���م���ه  ال���ري���ا����ش���ي 
ال��ل��ع��ب��ة وحت��ق��ي��ق اله�����داف امل��رج��و حيث 
يلعب املجل�س الدور الأبرز يف دفع م�شرية 
ريا�شة ال�شطرجن يف مدينة اأبوظبي ودولة 

المارات العربية املتحدة. 
واأبدى املدير الفني للبعثة كينغز ادفان�س 
واأ�شاف  التي حتققت  بالإجنازات  �شعادته 
باأنه يتوقع احل�شول على ميداليات اأخرى 

بال�شطرجن الكال�شيكي. 

لعب� الإمارات و�شيطرة حمكمة على بط�لة الفئات العمرية يف مهرجان كالفيا الدويل لل�شطرجن 

برعاية �سلطان بن زايد

انطالق �شباق ال�شبعية للمحامل ال�شراعية فئة 43 قدمًا الي�م 

ال�شباقات  م�����ش��وار  م��وا���ش��ل��ة  ع��ل��ى 
ال�شراعية.

ذل��ك تفعيل مرافق  وي��ت��زام��ن م��ع 
بيئاتها  ب��ك��ام��ل  ال��رتاث��ي��ة  ال��ق��ري��ة 
الفلكلورية  ال���ع���رو����س  وت���ق���دمي 
وال����رتاث����ي����ة وع����رو�����س ال����ق����وارب 
واحتفالية  ت��ظ��اه��رة  يف  ال��رتاث��ي��ة 
ب��ح��ري��ة وك���رن���ف���ال ث�����راء ال����رتاث 

البحري املحلي.

للفريق،  بالن�شبة  م��ه��م��اً  م��ع��ن��وي��اً 
موؤكداً ذكرت لالعبني باأننا �شن�شل 
اإىل درجة اجلاهزية املطلوبة التي 
اأمام  القوي  الظهور  من  �شتمكننا 
العربي  اخلليج  ب��دوري  املناف�شني 
���ش��ب��ع م��ب��اري��ات على  اأو  ���ش��ت  ب��ع��د 
بناء  ال��ت��وايل، لأن��ن��ا من��ر مبرحلة 
فريق جديد، واليوم اأظهر الفريق 
املواطنني  على م�شتوى  اأداًء جيداً 
على  ال�شتمرار  وناأمل  والأج��ان��ب 
ذات النحو يف ا�شتحقاقاتنا املقبلة.

واأكد مدرب احتاد كلباء، اأنه حر�س 
فريق  و���ش��ع  ودرا���ش��ة  حتليل  على 
كنت  مو�شحاً  امل��ب��اراة،  قبل  العني 
�شيفتقد  املناف�س  ب��اأن  جيداً  اأدرك 
يف مباراته معنا اإىل عنا�شر مهمة 
الأمر الذي مكننا من التعامل مع 
امل��واج��ه��ة، خ�����ش��و���ش��اً واأن���ن���ا نعمل 
بناء فريق جديد غري  على  حالياً 
اأن م��وؤ���ش��ر اأدائ����ه ي��وؤك��د ب���اأن هناك 
مواجه  ك����ل  يف  م���ل���م���و����س  ت���ط���ور 

يخو�شها الفريق .
املب������اراة  اأن  فين��������و�س،  واأو���ش��ح 
اجلانبني  م���ن  م��ت��ك��اف��ئ��������������ة  ك���ان���ت 
ولكننا جنحن������ا يف اإيق������اف خطورة 
امل��ن��اف�����س وت��رج��م��ة ال��ف��ر���س التي 
اأ�شحاب  ع��ل��ى  ف���وز  اإىل  ه��ي��اأن��اه��ا 

الأر�س.
واأ�����ش����ار م�����درب احت�����اد ك��ل��ب��اء اإىل 
فريقه  لع���ب���ي  ي���ط���ال���ب  مل  اأن������ه 
الأول  اللعب  ���ش��وط  يف  ب��ال��رتاج��ع 
اأ�شلوب  اأن  غ���ري  اخل�������ش���م،  اأم������ام 
نوعاً  الرتاجع  على  اأجربنا  العني 
ما يف احل�شة الأوىل، وخالل فرتة 
املباراة عملت على  �شوطي  ما بني 
املطلوب  ال���داف���ع  ال��الع��ب��ني  م��ن��ح 
التنظيم  عملية  واأعدنا  لالنت�شار 
امليداين لذلك جنح لعبو الفريق 
وحققوا  منهم  املطلوب  حتقيق  يف 
ال���ف���وز ع��ل��ى ح�����ش��اب ف���ري���ق قوي 

ومنظم.

اأع�شاء  ال���ن���ادي م��ن  م��ن ���ش��ي��وف 
والإعالميني  الدبلوما�شي  ال�شلك 
بريا�شة  وامل��ه��ت��م��ني  واجل���م���ه���ور 
تراثية يف  احتفالية  و�شط  ال�شراع 
بكا�شر  الرتاثية  القرية  ف�شاءات 
تكرمي  ي����ج����ري  ح���ي���ث  الأم�����������واج 
تقديرا  قيمة  ب��ج��وائ��ز  ال��ف��ائ��زي��ن 
ب�شروط  وال���ت���زام���ه���م  ل��ن��ج��اح��ه��م 
لهم  وحت��ف��ي��زا  ال�شباق  وتعليمات 

اأي خطاأ  اأن  امل��وؤك��د  ق���ال:  دف��اع��ي، 
عقاب  اإىل  ي�����وؤدي  ال���ق���دم  ك����رة  يف 
حيث  �شعبة،  مبرحلة  منر  ونحن 
ركلة  م��ن  ه��دف��اً  ال��ي��وم  ا�شتقبلنا 
جزاء واتفق معكم حول الأمر لأنه 
هناك بالفعل اأخطاء دفاعية، واأي 
هفوة يف خط الظهر يتم ترجمتها 
على  و�شرنكز  مبا�شرة  ه��دف  اإىل 
املرحلة  يف  ال��دف��اع��ي��ة  ال���ن���واح���ي 

املقبلة .

�سواريز : فوز معنوي
 مهم على الزعيم 

�شواريز،  فينو�س  الربازيلي  اعترب 
مدرب فريق نادي احتاد كلباء، فوز 
ف��ري��ق��ه ع��ل��ى ح�����ش��اب ال��ع��ني دافعاً 

يتوجب علينا النظر اإىل امل�شتقبل 
والإع���������داد مل��واج��ه��ت��ن��ا امل��ق��ب��ل��ة يف 

الدوري ب�شورة جيدة.
واأكد زلتكو اأنه حتدث مع الفريق 
اأهمية مناف�شة كاأ�س اخلليج  حول 
ال�شباب  لالعبني  بالن�شبة  العربي 
ال���ذي���ن مل  اإىل ج���ان���ب زم��الئ��ه��م 
يجدوا فر�شة امل�شاركة كاأ�شا�شيني 
امل�شتوى  لإظ����ه����ار  ال���ف���ري���ق،  م���ع 
اجليد الذي ميكنهم من الدخول 
الذي  الأم��ر  الأ�شا�شية  القائمة  يف 
اأه�����داف م�شاركة  اأب����رز  اأح����د  ي��ع��د 

الأندية يف تلك املناف�شة .
ا�شتمرار  ح���ول  ����ش���وؤال  ع��ل��ى  ورداً 
واأن  خ�شو�شاً  الدفاعية  الأخطاء 
خ�����ش��ارة ال��ي��وم اأي�����ش��اً ك��ان��ت بخطاأ 

لإلغاء  ت��دخ��ل��ت  ف�����ريوز  خ��م��ي�����س 
املباراة  العيناوي يف  التعادل  هدف 
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ال��ك��روات��ي، زلت��ك��و داليت�س،  وق��ال 
امل���دي���ر ال��ف��ن��ي ل��ل��ع��ني، ك��ن��ت اأعلم 
كاأ�س  ب��اأن مهمتنا يف بطولة  جيداً 
يف  �شهلة،  لي�شت  ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج 
ظ��ل غ��ي��اب ع���دد ك��ب��ري م��ن لعبي 
اأن  اإىل  بالإ�شافة  املهمني،  الفريق 
بهم  دفعنا  الذين  الالعبني  اأغلب 
ي�شاركوا منذ  ال��ي��وم مل  م��ب��اراة  يف 
فرتة طويلة كاأ�شا�شيني ول يوجد 
م��ا ن��ق��ول��ه ع��ن امل���ب���اراة ���ش��وى اأنه 

نهاية �شوط اللعب الأول بالتعادل 
ال�شلبي بدون اأهداف.

هدف الفوز
بداية  من  �شاعة  ثلث  م��رور  وبعد 
احت�شب حكم  الثاين  اللعب  �شوط 
ال�شاحة ركلة جزاء ل�شالح الفريق 
جمعة  فار�س  عرقلة  اإث��ر  ال�شيف 
نفذها  �شامل  خليفة  كلباء  لالعب 
دانيلو بنجاح يف مرمى وليد �شامل 
حم�����رزاً ه���دف ال���ف���وز ل��ف��ري��ق��ه يف 

. املباراة 65 
اأحمد  ي���و����ش���ف  ال���ق���ن���ا����س  وجن�����ح 
�شاحرة  ترجمة متريرة  مو�شى يف 
هدف  اإىل  ج��ريي�����س  ك��ي��م��ب��و  م���ن 
الثاين  امل�شاعد  راي��ة  اأن  رائ��ع غري 

وت�����ش��ن��ت ل��ل��ع��ني اأك����رث م��ن فر�شة 
ل��ل��ت�����ش��ج��ي��ل ع��ل��ى مرمى  م��ث��ال��ي��ة 
اأنها افتقدت  الفريق ال�شيف غري 

اإىل اللم�شة الأخرية.
وت���األ���ق لع���ب ف��ري��ق ن����ادي العني 
ال�شيطرة  يف  ي�شلم  ري���ان  ال�����ش��اب 
املواجهة  ن��ه��اي��ة  ق��ب��ل  والإر�����ش����ال 
متريرة  ت��ل��ق��ى  ع���ن���دم���ا  ب��دق��ي��ق��ة 
دياكيه  اإب����راه����ي����م  م����ن  ����ش���اح���رة 
اأن  ق��ب��ل  رائ���ع  ن��ح��و  ع��ل��ى  ا�شتلمها 
العالية  الفنية  مهارته  ي�شتعر�س 
اأم�������ام دف����اع����ات ك���ل���ب���اء ث����م اأر����ش���ل 
اأر���ش��ي��ة خ���ادع���ة حولها  ت�����ش��دي��دة 
ال�شيف  ال��ف��ري��ق  م��رم��ى  ح���ار����س 
ليعلن   ،  45 ركنية  اإىل  ب�شعوبة 
حكم ال�شاحة علي ح�شن كرمي عن 

الحتاد اإل اأن الكرة علت العار�شة 
. قلياًل 14 

امل��دف��ع��ج��ي حم��م��د فايز  واأط����ل����ق 
ت�����ش��دي��دة ����ش���اروخ���ي���ة م���ن خ���ارج 
ح��ول��ه��ا حار�س  اجل������زاء  م��ن��ط��ق��ة 
م��رم��ى ك��ل��ب��اء ب���رباع���ة م���ن �شقف 
�شباكه  م��ن��ق��ذاً  رك��ن��ي��ة  اإىل  م��رم��اه 
املباراة  يف  اأول  عيناوي  ه��دف  م��ن 

.  17

تراجع كلباء
الهجومية  امل�����ح�����اولت  وغ����اب����ت 
للفريق ال�شيف متاماً على مرمى 
امليدانية  ال�شيطرة  ظ��ل  يف  العني 
�شاحب  ف��ر���ش��ه��ا  ال���ت���ي  امل��ط��ل��ق��ة 
اللعب  جم����ري����ات  ع���ل���ى  الأر����������س 

الهواء لندفاعة اأقوى مع اجتاهات 
حجر  مبثابة  �شيكون  البحر  ري��اح 
اإىل  للو�شول  والفي�شل  ال��زواي��ة 
النامو�س  وحت��ق��ي��ق  ال��ن��ه��اي��ة  خ��ط 

وح�شد اجلوائز الثمينة.
�شعادته  ع����ن  امل����ه����ريي  اأع�������رب  و 
مب�����ش��ارك��ة ه���ذا ال��ع��دد ال��ك��ب��ري من 
معظم  وتقيد  ال�شباق  يف  البحارة 
و�شروطه  ب��ت��ع��ل��ي��م��ات��ه  امل�����ش��ارك��ني 
خا�شة املوا�شفات الفنية للمحامل 
ود�شتور  ودق��ل  وقيا�شات  وزن  م��ن 
م�شريا   .. املحمل  اآل���ة  اأو  وف��رم��ن 
حر�س  اإىل  ي��وؤ���ش��ر  ذل����ك  اأن  اىل 
وفق  ال�شباق  اإجن���اح  على  اجلميع 
ال��ت��ي و�شعتها  وال��ل��وائ��ح  الأ���ش�����س 
اإدارة النادي وت�شهد من�شة التتويج 
يف القرية الرتاثية بكا�شر الأمواج 
الفائزين  وت��ت��وي��ج  ت��ك��رمي  ح��ف��ل 
النتائج  اإع����الن  ع��ق��ب  ال�����ش��ب��اق  يف 

النهائية من قبل جلنة التحكيم.
ومن املقرر اأن ي�شهد ختام احلدث 
ال���ف���ائ���زي���ن ع�����دد كبري  وت����ك����رمي 

الالزمة لهم لغايات الرتقاء بهذه 
املبا�شرة  ال�����ش��ل��ة  ذات  ال��ري��ا���ش��ة 
مب��ج��ت��م��ع الم��������ارات ال���ب���ح���ري .. 
العدد  ه��ذا  م�شاركة  اأن  واع��ت��ربت 
الريا�شي  احل���دث  ه��ذا  يف  الكبري 
لإ�شتكمال  م���ه���م  ج�����زء  ال���ك���ب���ري 
الريا�شات  دعم  النادي يف  م�شروع 
التقليدية وتوا�شلها عربر الأجيال 
مفرداتها  على  املحافظة  اإط���ار  يف 
وتقاليدها الأ�شيلة. و نظرا لطول 
و�شخونة اجلولت  ال�شباق  م�شافة 
ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة يف م�������ش���رح احل����دث 
ال��ب��ح��ري ف���اإن اخل���ربة وامل��ه��ارة يف 
اإت��ق��ان ف��ن  اخل��اي��ور  من العوامل 
خط  اإىل  وال��و���ش��ول  للفوز  املهمة 

النهاية ب�شالم.
ال�شباقات  ق�����ش��م  رئ��ي�����س  اأ����ش���ار  و 
ال��ب��ح��ري��ة يف ال���ن���ادي اأح���م���د عبد 
اهلل املهريي اإىل اأن اإنزال الأ�شرعة  
تغيري  ع���ل���ى  وال�����ق�����درة  اخل����اي����ور 
اجت��اه��ات��ه��ا ورف��ع��ه��ا م����رة اآخ����رى 
ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى اأك�����رب ك��م��ي��ة من 

لها  ت�شريح خا�س  �� يف  ال��ن��ادي  يف 
ال�شباق  اإ�شتعدادات  اإ�شتكمال  عقب 
����� ال�����ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر ل�شمو  ك��اف��ة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شلطان  ال�شيخ 
ل��دع��م��ه ل��ن�����ش��اط��ات ال���ن���ادي بوجه 
ع���ام وه����ذا ال�����ش��ب��اق ب��وج��ه خا�س 
وحر�س �شموه على متابعة جميع 
والتوجيه  ل��ل��ح��دث  ال���ش��ت��ع��دادات 
ب����ت����ق����دمي ك������ل و������ش�����ائ�����ل ال����دع����م 
اللجنة تنفيذ  للم�شاركني. واأكدت 
ريا�شة  بتطوير  �شموه  توجيهات 
ال�����ش��راع ال��ت��ق��ل��ي��دي وال��ع��م��ل على 
يف  الدولة  اأبناء  وم�شاركة  ت�شجيع 
�شباقاتها بفئاتها املختلفة ورحبت 
ال��ل��ج��ن��ة ب���ال���ب���ح���ارة وال���ن���واخ���ذة 
وال�����ط�����واق�����م ال���ف���ن���ي���ة واجل����ه����ات 
امل��ت��ع��اون��ة لجن�����اح احل�����دث الذي 
للرتاث  امل�شرقة  ال�����ش��ورة  يعك�س 
بداية  وي��ع��د   .. ل��ل��دول��ة  ال��ب��ح��ري 
البحري  للمو�شم  وك��ب��رية  ق��وي��ة 
اإدارة  موا�شلة  م��وؤك��دة   .. اجلديد 
النادي تقدمي جميع اأ�شكال الدعم 

مبواجهة  بقوة  ال�شباق  مناف�شات 
اأ�شحاب  من  املخ�شرمني  البحارة 
على  والبطولت  املتقدمة  امل��راك��ز 
م�شتوى الدولة. ويف خطوة لفتة 
قدمتها  التي  الت�شهيالت  جنحت 
اإدارة النادي ل�شيما يف زي��ادة عدد 
البحارة بحد اأق�شى 14 بحارا على 
ك��ل حم��م��ل يف ج���ذب رق���م قيا�شي 
حيث  ال�����ش��ب��اق  ه���ذا  يف  للم�شاركة 
والنطالقة  ال��ب��داي��ة  خ��ط  ي�شهد 
تناف�شا قويا مع حر�س �شديد على 
اإب����راز ال���رتاث ال��ب��ح��ري املحلي يف 

اأبهى حلة و�شورة.
ال�شالمة  اإج�������راءات  ت��وف��ري  مت  و 
ال��ع��ام��ة ك��اف��ة اإىل ج��ان��ب ق���وارب 
مراقبة للجنة البيئية للمحافظة 
اأو  التلوث  م��ن  ال�شباق  مياه  على 
خملفات النفايات للمحافظة على 
خطوة  يف  وذل���ك  البحرية  احل��ي��اة 
ع��ل��ى �شالمة  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة  م��ه��م��ة 

البيئة البحرية.
ووجهت اللجنة املنظمة لل�شباقات 

جل��م��ي��ع امل�����ش��ارك��ني وال���ت���اأك���د من 
ومنا�شبتها  وامل�����وج  ال��ب��ح��ر  ح��ال��ة 
لقامة ال�شباق الذي يعترب باكورة 
ال��ب��ح��ري اجل��دي��د للنادي  امل��و���ش��م 

.2015-2014
املخ�ش�س  ال�����ش��ب��اق  ه���ذا  وي�����ش��ك��ل 
املواطنني  وال���ن���واخ���ذة  ل��ل��ب��ح��ارة 
التعاون  جم��ل�����س  دول  وب����ح����ارة 
اخلليجي اأهمية خا�شة يف خريطة 
امل��و���ش��م ال��ب��ح��ري ل��ل��ن��ادي يف اإطار 
احلر�س على اإبراز مثل هذا النوع 
من الريا�شات البحرية التقليدية 
بحلة زاهية ومفردات تراثية كاملة 
تاأكيدا حلر�س �شمو رئي�س النادي 
على اإحياء الرتاث البحري لالآباء 
بالعادات  وال��ت��م�����ش��ك  والأج���������داد 
باملجتمع  ال�شلة  ذات  وال��ت��ق��ال��ي��د 
ال���ب���ح���ري وت���اأك���ي���دا وت��اأ���ش��ي��ال ملا 
من  ال�شعبي  امل���وروث  ه��ذا  يحمله 
نفو�س  يف  وغر�شها  النبيلة  القيم 
وبخا�شة  اجل�����دي�����دة  الأج������ي������ال 
ال���ب���ح���ارة ال�����ش��ب��اب امل�����ش��ارك��ني يف 

يطلق ن��ادي ت��راث الم���ارات اليوم 
ال�شبعية  �شباق  مناف�شات  ال�شبت 
للمحامل ال�شراعية فئة 43 قدما 
حتت �شعار �شباق الثارة والتحدي  
ب��ت��وج��ي��ه��ات ورع����اي����ة ك���رمي���ة من 
اآل  زاي���د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو 
نهيان ممثل �شاحب ال�شمو رئي�س 
الدولة رئي�س نادي تراث المارات 
مب�شاركة 130 حممال للمناف�شة 
خم�ش�شة  ت���راث���ي���ا  ق���ارب���ا   16 و 
ملهرجان عرو�س املحامل الرتاثية 

امل�شاحبة للحدث.
هذه  يف  امل�شاركني  جمموع  وي�شل 
امل��ل��ح��م��ة ال��رتاث��ي��ة ن��ح��و 1300 
بحار ون��وخ��ذة م��ن امل��واط��ن��ني من 
جميع اإمارات الدولة ودول جمل�س 
التعاون اخلليجي مل�شافة 18 ميال 
ب��ني ع��ايل خ��ور بوهيل  بحريا م��ا 
بكا�شر  ال��ت��ت��وي��ج  م��ن�����ش��ة  وح���ت���ى 
اأبوظبي  كورني�س  قبالة  الأم����واج 
ال�شتعدادات  اإ�شتكمال  بعد  وذل��ك 
وحتقيق اإجراءات ال�شالمة العامة 

•• العني – الفجر:

خ�����ش��ر ف��ري��ق ن����ادي ال��ع��ني نتيجة 
كلباء  اأم���ام �شيفه احت���اد  م��ب��ارات��ه 
بهدف نظيف من ركلة جزاء حمل 
توقيع اليطايل دانيلو برتويل يف 
وذل���ك يف اجلولة   ،  66 ال��دق��ي��ق��ة 
كاأ�س  م�����ش��اب��ق��ة  م���ن  الف��ت��ت��اح��ي��ة 
اخلليج العربي لكرة القدم، �شمن 
التي  امل��ب��اراة  يف  الأوىل  املجموعة 
من  اأول  م�شاء  الفريقني  جمعت 
ب��ن زايد  ع��ل��ى ملعب ه���زاع  اأم�����س 

واأمام نحو 1386 م�شجعاً.
وخ��ا���س ال��زع��ي��م ال��ل��ق��اء يف غياب 
الإ�شابات  ب�شبب  لع��ب��اً   13 نحو 
وان�شمام �شبعة منهم اإىل �شفوف 
لكرة  الأول  ال���وط���ن���ي  امل��ن��ت��خ��ب 
ال���ق���دم، وارت���ب���اط ث��الث��ة لعبني 
منتخبات  م��ع  ب��امل�����ش��ارك��ة  اأج���ان���ب 

بالدهم خالل اأيام فيفا .
الكرواتي   ، ال���ع���ني  م�����درب  وجل�����اأ 
اإىل لع��ب��ي فريق  دال��ت�����س  زلت��ك��و 
العددي يف  النق�س  ل�شد  �شنة   21
بكل من  فاأ�شتعان  �شفوف فريقه، 
و�شعيد  جمعة  و���ش��امل  ي�شلم  ري��ان 
امل����ن����ه����ايل، ب��ي��ن��م��ا ع�����اد احل����ار�����س 
الت�شكيلة  اإىل  �شامل  وليد  ال��دويل 
دياكيه  اب���راه���ي���م  م���ع  الأ���ش��ا���ش��ي��ة 

و�شلطان الغافري وفار�س جمعة.
على  ال�شيطرة  م��ن  العني  ومتكن 
منطقة املناورات يف و�شط امليدان، 
ال�������ش���ي���ف على  ال���ف���ري���ق  ل���ي���ج���رب 
الكرات  على  والع��ت��م��اد  ال��رتاج��ع 
اإب��راه��ي��م دياكيه  وك����اد  ال��ط��وي��ل��ة، 
ممتازة  و����ش���ع���ي���ة  يف  ك�����ان  ال������ذي 
اأم�������ام م���رم���ى حممد  ل��ل��ت��ه��دي��ف 
ال�شبق  ه����دف  ي���ح���رز  اأن  ع��ث��م��ان 
عالياً  ت����ط����اول  ع���ن���دم���ا  ل��ل��زع��ي��م 
لعك�شية متقنة من ريان ي�شلم قبل 
اأن ير�شل ت�شديدة راأ�شية قوية من 
على بعد خطوتني من خط مرمى 

انطالقة مذهلة لل�سويدي بوليبي يف بطولة دبي الدولية املفتوحة للبولينج

الإماراتي عقاب ثاين الرتتيب العام وهينان تت�شدر ال�شيدات
جاءت انطالقة ال�شويدي كيم بوليبي حامل لقب الن�شخة الثالثة مذهلة 
اأقيمت ام�س  التا�شع التي  2129 نقطة يف مناف�شات اليوم  بعدما حقق 
بالن�شخة  املفتوحة  الفئة  ترتيب  خاللها  م��ن  ت�شدر  اخلمي�س  الأول 
اخلام�شة لبطولة دبي الدولية املفتوحة للبولينج، التي تقام مبركز دبي 
الدويل للبولينج باملمزر ، وحتظى برعاية كرمية من �شمو ال�شيخ حمدان 
بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�شي، 
الريا�شي،  دب��ي  جمل�س  م��ن  بدعم  للبولينج  الإم����ارات  احت��اد  وينظمها 
وب��رع��اي��ة ب��ن��ك دب���ي ال��ت��ج��اري وجم��م��وع��ة ���ش��رك��ات امل�����ش��ع��ود، وتتوا�شل 
فعالياتها حتى يوم الثالثاء املقبل مب�شاركة وا�شعة لالعبني والالعبات 
من خمتلف دول العامل يتناف�شون على جوائز مالية تزيد عن 339 األف 

درهم اإماراتي.
حمققا  التا�شع  ال��ي��وم  ملناف�شات  جنما  نف�شه  ال�شويدي  البطل  وف��ر���س 
اأف�شل نتيجة جلولة بواقع 725 نقطة، ومتكن بذلك من رفع جمموع 
من  الكبري  الر�شيد  ه��ذا  لكن  نقطة،  اللفي  حاجز  ف��وق  الكلي  نقاطه 
النقاط غري كاف جلعله مطمئنا يف �شدارة ترتيب هذه الفئة التي ت�شم 
اأقوى الالعبني ، حيث تعر�س كيم بوليبي ملطارد قوية من جنم منتخبنا 

الثاين  للمركز  ليتقدم  نقطة   2094 حقق  ال��ذي  عقاب  نايف  الوطني 
على ح�شاب العماين غالب البو�شعيدي املت�شدر ال�شابق والذي توقف عند 

2067نقطة.
وحافظ ح�شني ال�شويدي على املركز الرابع بر�شيد 2066 نقطة، فيما 
جاء �شاكر ح�شن باملركز اخلام�س بر�شيد 2063 نقطة، وحممد العطار 
2037 نقطة واإبراهيم الزعابي باملركز ال�شابع بر�شيد  �شاد�شا بر�شيد 

2016 نقطة. 
�شنة،   21 حتت  ال�شباب  فئة  ���ش��دارة  على  ال�شعدي  عبيد  حافظ  وفيما 
1873 نقطة، كان الكويتي م�شطفى املو�شاوي الأف�شل خالل  بر�شيد 
قائمة  ليدخل  ال�شاد�شة  ب��اجل��ول��ة  نقطة   638 حمققا  التا�شع  ال��ي��وم 
1769 نقطة، علما اأن  الع�شر الأوائل حيث حل باملركز ال�شابع بر�شيد 
احلا�شلني على املراكز الع�شر الأوىل �شيتاأهلون للنهائيات التي تقام يوم 

غد بالتزامن مع فئة ال�شيدات اأي�شا.
ال�شيدات  فئة  ترتيب  �شدارة  على  هينان  �شامانثا  الإجنليزية  وحافظت 
بر�شيد 1773 نقطة، و�شط مطاردة عدة لعبات من الفليبني لكن دون 
باملركز  اأك��رم  الوطني خلود  احتفظت لعبة منتخبنا  فيما  يذكر،  تغيري 

1642 نقطة. وعرب را�شد لوتاه رئي�س اللجنة املنظمة  الثالث بر�شيد 
للبطولة عن �شعادته بامل�شتوى القوي للمناف�شات ، وبتواجد العديد من 
نايف  اق��رتاب  و   ، 10 لعبني  اأف�شل  قائمة  الوطني يف  لعبي منتخبنا 
، موؤكدا  القوي  العماين  ال�شدارة بعد جت��اوزه الالعب  عقاب من مركز 
منتخبنا  لعبي  لأداء  للبولينج  الإم���ارات  احت��اد  واأع�شاء  رئي�س  متابعة 
ب�شكل  البطولة  يف  املنتخب  م��درب  تواجد  وكذلك  البطولة  يف  الوطني 
يومي للعمل مع الالعبني من اأجل تقدمي اأف�شل اأداء واملناف�شة على لقب 
البطولة كونها بطولة مهمة جدا بحد ذاتها ، ولكونها اأي�شا مهمة لإعداد 
�شت�شت�شيف  حيث  ولل�شيدات  للرجال  �شواء  املقبلة  للبطولت  لعبينا 
الدولة بطولتي العامل للرجال وال�شيدات خالل العامني اجلاري واملقبل 
، وهي متثل فر�شة لالعبينا للتاألق واملناف�شة على الألقاب الدولية على 
بطولة  لقب  على  ال�شراع  يكون  اأن  لوتاه  وتوقع  واأم��ام جمهورنا  اأر�شنا 
العرب  الالعبني  اأف�شل  و���ش��ول  تكامل  بعد  ج��دا  قويا  املفتوحة  الفئة 
والأجانب، متمنيا اأن يحقق اأحد لعبينا الفوز بلقب البطولة حتى تكون 
العا�شمة  يف  املقبلة  العامل  بطولة  ا�شت�شافة  قبل  كبرية  معنوية  دفعة 

اأبوظبي.



     

تهرب ه�اتف اىل ال�شجن
حتقق هيئة التحقيق والدعاء العام، مع امراأة �شعودية عقب �شبطها وهي 
حتاول اإدخال عدد من �شرائح وهواتف اإىل ال�شجن العام يف مكة املكرمة، 

اأثناء زيارتها لبنها امل�شجون. 
وقالت �شحيفة املر�شد اإن املراأة ح�شرت مع اأطفالها لزيارة ابنها امل�شجون. 
اأدت فطنة  واأثناء مرورها بق�شم التفتي�س الن�شائي قبل الدخول لل�شجن، 
ماأمورات ال�شجن اإىل ك�شف حتايل الزائرة التي كانت اأخفت ثالثة هواتف 
جوالة يف مناطق من ج�شدها، وكذلك عدد من �شرائح الت�شال مت توزيعها 

يف مالب�شها بطريقة ذكية. 
ت�شليم  بالق�شية، ومت  اإع��داد حم�شر �شبط  و�شعها، جرى  اكت�شاف  وبعد 
واإحالتها  التحقيق  ب��داأ  ال��ذي  التنعيم،  �شرطة  ملركز  املقبو�شات  مع  امل��راأة 

للتوقيف حتى ا�شتكمال التحقيقات معها وحتويلها جلهة الخت�شا�س. 
وقد بررت املراأة فعلتها باأنها تبيع ال�شرائح والأجهزة حلاجتها املادية، ول 

تزال يف التوقيف للتحقيق معها، قبل احلكم يف ق�شيتها. 

مزحة ترعب ركاب الطائرة
ت�شبب م�شافر اأمريكي على منت رحلة من الوليات املتحدة اإىل جمهورية 
م�شاب  اإن��ه  مازحا  قال  عندما  الطائرة  منت  على  الذعر  يف  الدومينيكان 

مبر�س الإيبول. 
اأ�شخا�س يرتدون بزات  اإىل خارج الطائرة بوا�شطة  ومتت مرافق الراكب 

واقية من املواد اخلطرة. 
على  وهو  القاتلة،  النزفية  باحلمى  اإن��ه م�شاب  عاما(  الرجل )54  وق��ال 
اإىل  اإح��دى اخلطوط اجلوية الأمريكية من فيالدلفيا  منت طائرة تتبع 

بونتا كانا. 
ويف اأ�شرطة الفيديو املن�شورة على و�شائل الإعالم الجتماعية خالل اقتياده 
من الطائرة بوا�شطة م�شوؤولني بقطاع ال�شحة املحلي كانوا يرتدون �شرتة 

واقية زرقاء اللون واأجهزة تنف�س، قال الراكب اإنني كنت اأمزح . 
الدومينيكان كما كان  اأ�شبوعني يف جمهورية  وبدل من ق�شاء عطلة ملدة 

خمططا، اأعيد الرجل اإىل الوليات املتحدة. 
�شبب  حديثه  اأن  اإل  بالفريو�س،  م�شابا  يكن  مل  اأن��ه  الختبارات  واأظهرت 
الطاقم على  واأف���راد  راكبا   200 اأك��رث من  وال�شخط بني  القلق  حالة من 

منت الطائرة. 
وق���ال اأح���د اأف����راد ط��اق��م ال�����ش��ي��اف��ة ل��راك��ب��ي ال��ط��ائ��رة ع��ن ال��رج��ل خالل 
ا�شطحابه اإىل خارج الطائرة اأعتقد اأن الرجل الذي قال هذا هو �شخ�س 
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نا�شا ت�شتعد ملرور نادر 
ملذنب قرب املريخ

الأمريكية  ال��ف�����ش��اء  وك��ال��ة  اأع��ل��ن��ت 
مركباتها  تاأمني  عن  ام�س  )نا�شا(، 
كوكب  ت�شتك�شف  ال��ت��ي  الف�شائية 
ملذنب  ن��ادر  مل��رور  ا�شتعدادا  امل��ري��خ، 
للمجموعة  اخل��ارج��ي  الطرف  من 

ال�شم�شية مطلع الأ�شبوع املقبل.
لعلوم   )space( م����وق����ع  وذك�������ر 
ال��ف�����ش��اء، اأن���ه م��ن امل��ت��وق��ع اأن مير 
امل���ذن���ب )����ش���اي���دجن ����ش���ربجن( على 
من  فقط  كيلومرت  األ��ف   140 بعد 
ت�شرين  اأك���ت���وب���ر   19 ي����وم  امل���ري���خ، 
اأقل من  اأول احلايل، وهذه امل�شافة 
الأر�س  ك��وك��ب  ب��ني  امل�شافة  ن�شف 
مرور  اأن  نا�شا  واأو���ش��ح��ت  والقمر. 
املذنب �شيكون اأقرب ع�شر مرات من 
بالأر�س.  ملذنب  معروف  م��رور  اأي 
املذنب،  اأن  اإىل  ال��وك��ال��ة  واأ����ش���ارت 
الذي اكت�شف يف يناير كانون الثاين 
بعيدة يف  ق��ادم من منطقة   ،2013
بها  ك����الود  اأورط  ت�شمى  ال��ف�����ش��اء 
البقايا املتجمدة الناجتة عن تكون 
املجموعة ال�شم�شية. وتعتقد نا�شا اأن 
�شيدخل  التي  الأوىل  املرة  هذه هي 
)����ش���اي���دجن �شربجن(  امل���ذن���ب  ف��ي��ه��ا 
ال�شم�شية،  امل��ج��م��وع��ة  داخ����ل  اإىل 
بعد اأن دفعه اأحد النجوم املارة اإىل 
للمجموعة  اخل��ل��ف��ي  ال��ف��ن��اء  خ���ارج 
ال�����ش��م�����ش��ي��ة ب��ف��ع��ل اجل���اذب���ي���ة قبل 
ح���وايل م��ل��ي��ون ���ش��ن��ة. وك��ان��ت نا�شا 
اإىل  غ��ري م��اأه��ول  اأطلقت ���ش��اروخ��اً 
ت�شرين  نوفمرب  فى  امل��ري��خ،  كوكب 
امل�شبار  معه  حاماًل   ،2013 الثاين 
ال�شر  لكت�شاف  مهمة  ف��ى   ، م��اف��ن 
املياه  الأح��م��ر  الكوكب  فقدان  وراء 
ال���ت���ي ك���ان���ت م���وج���ودة ع��ل��ى �شطح 
ال��ك��وك��ب الأك���رث �شبها ب��الأر���س يف 

املجموعة ال�شم�شية.

تعترب اأن حليتها �شر ا�شتمرار زواجها
كازاخ�شتان  جمهورية  جنوب  يف  ملتحية  ام���راأة  اأ�شبحت 
�شهرية ب�شبب مظهرها غري العادي.  وقال موقع تنجري 
نيوز الكازاخي اإن موختابور تورايفا، البالغة من العمر 65 

عاما، فخورة بلحيتها ول تنوي التخل�س منها. 
ون��ق��ل امل��وق��ع ع��ن م��وخ��ت��اب��ور، وه���ي م��ن ق��ري��ة ت��رب��ات، اأن 
قبل  بال�شدمة  ي�شابون  م��رة  لأول  يرونها  الذين  النا�س 
اأزور  ما  غالبا  واأ�شافت  معها.   �شورة  التقاط  يطلبوا  اأن 
لكن  احل��دود  دائما عند  اإيقايف  يتم  اأوزبك�شتان.  اأقاربنا يف 
يودون  اإن��ه��م  النا�س  ي��ق��ول  فح�شب.  معي  ���ش��ور  للتقاط 
ال�����ش��ورة ع��ل��ى زوج��ات��ه��م واأم��ه��ات��ه��م. ب�شكل عام،  ع��ر���س 
اأنها  امللتحية  امل��راأة  واأك��دت    . ت�شاعدين يف احلياة  حليتي 
اأحفاد.   ابنا وبنتا و�شتة  42 عاما واأن لديها  متزوجة منذ 
وتزوجت املراأة عندما بداأت حليتها، التي يبلغ طولها الآن 
20 �شنتمرتا، تنمو ونقل عن زوجها اأنه كان دائما فخورا 
�شابة،  كنت  عندما  امل��راأة  وتقول  الفريد.   زوجته  مبظهر 
فكرت يف اإزالتها لكن علماء دين نهوين عن ذلك .  ويعترب 
ظهور اللحية اأمرا عاديا لدى ن�شاء عائلة تورايفا وتتوارثه 
لديهن  كلهن  و�شقيقاتها  واأمها  فجدتها  جيل.  عن  جيال 

حلى. اإل اأن ابنة تورايفا مل تظهر لها حلية حتى الآن.

يريد تغيري جن�شه ليتزوج �شديقه
يف  جن�شه  لتغيري  ي�شعى  ابنها  اإن  �شعودية  ام���راأة  ق��ال��ت 
العا�شمة التايالندية بانكوك كي يتزوج �شديقه.  ونقل 
موقع املواطن اأن اأم خالد وجهت �شرخات ا�شتغاثة لإنقاذ 
ابنها من النحراف.  واأكدت امل��راأة: ابني خالد خرج من 
يدي واأ�شبح يهجرين ليق�شي الأي��ام يف �شقة خا�شة مع 
و�ُشجن  اأُدي��ن  وال��ذي  �شّنه،  ب�شعف  ال��ذي يكربه  �شديقه 
ال�شيدة اخلم�شينية  واأ�شافت    . املخدرات  بتعاطي  م��راراً 
بانكوك  اإىل  لل�شفر  حقائبه  يحزم  عاما(   18( ابنها  اأن 
لإجراء عملية حتويل جن�شه اإىل فتاة على ح�شاب �شديقه 
مع وعد باأن يتزوجه حال عودته.  وت�شرد الأم: لحظت 
تعرفه  بعد  اأ�شهر  ع��دة  منذ  ابني  على  ال�شلوكي  التغري 
والثالثني  اخلام�شة  جت��اوز  ال��ذي   ، ال�شخ�س  ه��ذا  على 
من عمره.  واأ�شارت الأم املكلومة اإىل اأن ابنها ي�شرف ُجّل 
راتبه على مالب�س واأدوات جتميل ن�شائية، م�شرية اإىل اأن 
حتى  اأو  اأبنائه  لرتبية  يهتم  ول  اأولده���ا  هجرها  زوجها 
اأم خالد قائلة: يبقى ابني مع �شديقه  روؤيتهم.  وتابعت 
عدة اأيام يف �شقة خا�شة بهما ول يجيب على مكاملاتي اأو 
يزورين ، موؤكدة اأ�شبح بروفايل ابني اخلا�س ب� الوت�س اآب 
يف هاتفه يحتوي على �شور �شديقه دون حياء من انتقاد 
اأو خوٍف من رادع .  واأو�شحت اخلم�شينية اأن ابنها �شارح 
�شقيقاته باأنه �شي�شافر اإىل تايالند مع رفيقه على ح�شابه 

بغر�س تغيري اجلن�س ولكن مل ياأخذن املو�شوع بجدّية. 

اأ�شد يعي�ص مع عائلة منذ 1970
يعي�س الأ�شد نيل منذ عام 1970 مع عائلة املمثلة تيبي 
وزوجها نويل مار�شال وابنتهما املمثلة ميالين غريفيث، 
منذ اأن عملوا يف �شناعة فيلم عن الأ�شود بعد رحلة اإىل 
اأفريقيا.  وكان املدرب رون اأوك�شلي، ن�شحهم باأنه للتعرف 
الوقت،  العي�س معهم لفرتة من  بد من  الأ�شود، ل  على 
ووقع الختيار على نيل الأ�شد ليعي�س معهم فرتة طويلة 

قبل بدء الفيلم حتى يبدو الت�شوير طبيعيا للغاية.

ال�شني تطارد منرًا اأطلقه ب�تني 
تطارد ال�شني منراً �شيبريياً اأطلقه الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتني اإىل الربية وجاب منطقة احلدود بحثاً عن 

الطعام على الأرجح قبل اأن يدخل الأرا�شي ال�شينية.
وكان النمر الذي ي�شمى )كوزيا( اأحد ثالثة منور نادرة الف�شيلة �شاعد بوتني يف اإطالقها اإىل الربية يف منطقة 

اأمور الرو�شية النائية يف �شرق �شيبرييا يف مايو.
يف  ر�شد  للتعقب  بجهاز  امل��زود  النمر  اإن  م�شوؤولني  عن  نقاًل  )�شينخوا(  الر�شمية  ال�شينية  الأنباء  وكالة  وقالت 
حممية تيبنجو الطبيعية ال�شينية يف اإقليم هيلوجن جياجن يف �شمال �شرق ال�شني وات�شل خبري رو�شي مبحمية 

ت�شني �شيجاجن ليبلغ عن موقع النمر ويطلب حمايته.
للنمر  الكامريات للتقاط �شور  �شي�شعون ع�شرات  ال�شينيني  الغابات  اأن م�شوؤويل  ل�شينخو  املحمية  واأف��اد مدير 
واإبالغ الفالحني يف املنطقة. واأ�شاف اأن النمر �شيجد الكثري من الطعام يف احلياة الربية يف املحمية واإن امل�شوؤولني 

م�شتعدون لإطالق ما�شية يف املنطقة لإطعامه.
واحتفت و�شائل الإعالم الرو�شية ببوتني عام 2008 قائلة اإنه اأنقذ حياة طاقم تلفزيوين من هجوم منر �شيبريي 

باإطالق قذيفة مهدئة عليه، بعد اأن هرب من متخ�ش�شني يف جمال احلياة الربية يف حديقة عامة. 
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يعتدي على الن�شاء لعالج ال�شحر
وال�شعوذة  ال�شحر  واأعمال  الدجل  يف  وال��ده  م�شوار  موا�شلة  قرر 
ت�شرح  �شفراء  كتب  يف  ليقراأ  الكهرباء،  �شركة  يف  وظيفته  وت��رك 
الن�شاء  ا�شتغل  ب��ل  فقط،  بذلك  يكتف  مل  ان��ه  اإل  ال�شحر  اأع��م��ال 
زبائن والده �شاحب ال�شمعة الطيبة يف فك الأعمال دون مقابل. 

ال�شعوذه  كتب  على  �شقته  داخ���ل  الأ���ش��ك��ن��دري��ة،  مباحث  وع���رثت 
وم�شتلزمات اأعمال ال�شحر، بالإ�شافة اإىل لب توب يحوى بع�س 
ال�شور والأفالم غري الأخالقية التي قام باأداء دور البطل الوغد 
، بعد احت�شاء كوب  ال�شيدات لإ�شباع رغباته  فيها، لي�شتغل ويبتز 
تاأكده  وبعد  متاما،  ال�شحية  له  لت�شت�شلم  باملخدر  خلطه  ع�شري 
من دخول ال�شحيه فى نوم عميق وب��دون علمها يقوم بالإعتداء 

عليها ثم يدير عد�شة كامريته لت�شوير احلادثة. 
وبعد ا�شتيقاظها يوؤكد لها اأنه قام بعالجها وبعد مغادرتها ملنزله، 
يخربها اأنه �شورها ويروي لها ما حدث واأنه �شيقوم بف�شح اأمرها 
لدفع  ويبتزها  الجتماعي،  التوا�شل  موقع  عرب  �شورها  ون�شر 

مبلغ مايل يحدده بني 2000 اإىل 5000 جنيه. 

تاهت يف غابة 17 ي�مًا وجنت
17 يوماً يف غابة  اأ�شرتالية البقاء على قيد احلياة  متكنت �شيدة 
تاهت فيها ولقت فيها اأ�شنافاً خمتلفة من احليوانات املفرت�شة، 

حتى عرث عليها بال�شدفة اأحد مزارعي املوز.
وب��ح�����ش��ب م���ا ن��ق��ل��ت و���ش��ائ��ل الإع������الم امل��ح��ل��ي��ة اخل��م��ي�����س، تدعى 
الثالثينية �شانون فرايزر، وهي ربة منزل، وقد تاهت يف غابة يف 
منطقة جوزفني فولز يف مقاطعة كوينزلند ِ)�شمال غرب( يف 21 
التي  املالب�س  �شوى  بحوزتها  يكن  ومل  املا�شي،  )اأيلول(  �شبتمرب 
ترتديها. والأرب��ع��اء، عرث عليها م��زارع موز وهي م�شابة بجروح 
لكن  ميل،  كورييه  �شحيفة  نقلت  م��ا  بح�شب  ح�����ش��رات،  ول��دغ��ات 
ديالن  �شقيقها  بح�شب  جيدة  كانت  ومعنوياتها  النف�شية  حالتها 
الأيام  هذه  يف  كيلوغراماً   17 فقدت  اأنها  اإىل  اأ�شار  ال��ذي  فرايزر 
اأن  ال�شبعة ع�شر. واأعرب زوجها هيث كا�شيدي عن ا�شتغرابه من 
اقتاتت  اإذ  امل���دة،  ه��ذه  احل��ي��اة ط��وال  البقاء على قيد  م��ن  تتمكن 
وك��ان��ت ت�شرب م��ن مياه  ال�شغرية  الأ���ش��م��اك  الأي���ام على  يف ه��ذه 
اجلداول. وقال �شقيقها ملحطة اإذاعة حملية اإنها كانت تنام باكية 
ومن  اأطفالها.   تتذكر  حني  ق��وة  تكت�شب  كانت  لكنها  م�شاء،  كل 
الأهوال التي تعر�شت لها يف هذه املغامرة، مواجهة طري �شخم، 
وحماولة مت�شاح اأن يفرت�شها. ومل تفلح ال�شرطة على مدى هذه 

الأيام يف العثور عليها اإىل اأن عرث عليها مزارع املوز اأخرياً. 

ت�فيت اأثناء الفرار من �شكن جامعي 
فيما  كهربائية  ل�شدمة  تعر�شت  اأن  بعد  �شينية  طالبة  توفيت 
كانت حتاول، على ما يبدو، الت�شلل من فوق �شياج كهربائي للقاء 

�شديقها. 
اإن جثة جياو ت�شني )22 عاما( بقيت  وقالت �شحيفة ديلي ميل 
معلقة فوق ال�شياج يف امل�شكن اجلامعي يف اإحدى مقاطعات اإقليم 

يونان جنوب غرب ال�شني. 
ومت اكت�شاف الفاجعة من قبل زميالتها الطالبات يف اجلامعة يف 

ال�شاعات املبكرة من �شباح اليوم التايل. 
واأقيم ال�شياج حول �شكن الطالب يف اجلامعة بعد اأن حاول العديد 

من املت�شللني ت�شلقه يف ال�شابق. 
وتعتقد زميالت ت�شني اأنها قد تكون توفيت اأثناء حماولتها ت�شلل 

جمموعة من الطالبات يوؤدين عر�سا بهلوانيا خالل الحتفال بذكرى اليوم  الوطني اأمام الق�سر الرئا�سي يف تايبيه. )ا ف ب(ال�شياج للخروج من ال�شكن اجلامعي للقاء اأحد. 

�شريين حتتفل 
مبيالدها ال�34

�شريين  امل�شرية  الفنانة  احتفلت 
عبد الوهاب، بعيد ميالدها الرابع 
الكائن  م��ن��زل��ه��ا  يف  وال���ث���الث���ني 
مبنطقة املقطم، بح�شور �شقيقيها 
حممد واإمي��ان وعدد من زمالئها 

داخل الو�شط الفني.
بزيارة  ال�شابة  النجمة  وفوجئت 
زمالئها لها يف منزلها دون موعد 
ل��الح��ت��ف��ال بعيد  حم�����دد، وذل�����ك 
ب�شعادة  ���ش��ع��رت  ح��ي��ث  م���ي���الده���ا، 

غامرة اإزاء هذه اللفتة الطيبة.
الإع��الم��ي كرمي  ك��ل م��ن  وح�شر 
احل���م���ي���دي، م���دي���ر ���ش��رك��ة جنوم 
وامل��ط��رب ح�شام حبيب،  ري��ك��وردز، 
ويا�شر خليل مدير اأعمال �شريين، 
وال���ف���ن���ان اأم�����ري ���ش��اه��ني، وامل�����وزع 
ت���وم���ا،و اأع�������ش���اء ف��رق��ة ب�����ش��اط��ة ، 

واأ�شقائها حممد واإميان.
واأع����رب����ت امل���ط���رب���ة امل�����ش��ري��ة عن 
بعيد  لحتفالها  الغامرة  �شعادتها 
اأع���ل���ن���ت خالل  م����ي����الده����ا، ح���ي���ث 

احلفل اأن عمرها 34 عاما.

اأمل علم الدين جتتمع بقيادة الي�نان
تتوجه حمامية حقوق الن�شان امل علم الدين التي تزوجت ال�شهر املا�شي من جنم هوليوود ال�شهري 
ل�شتعادة  معركتها  يف  هناك  للحكومة  الن�شح  لتقدم  اأثينا  اليونانية  العا�شمة  اإىل  كلوين  ج��ورج 

منحوتات رخامية قدمية من بريطانيا.
وقالت جمموعة دوتي �شرتيت للمحاماة التي تعمل لديها علم الدين اللبنانية املولد والتي ح�شر 
انطوني�س  اليوناين  ال��وزراء  رئي�س  �شتجتمع مع  اإنها  النجوم  الكثري من  البندقية  زواجها يف  حفل 

�شامارا�س ووزير الثقافة قن�شطنطينو�س تا�شول�س اإىل جانب مديرها جيوفري روبرت�شون
و�شتتواجد علم الدين وزوجها يف اأثينا يف الفرتة من 13 اكتوبر ت�شرين الول وحتى يوم 16.

اليونانية  املنحوتات  من  جمموعة  هي  وبريطانيا  اليونان  بني  النزاع  حمل  الرخامية  والتماثيل 
ار�شتقراطي  بوا�شطة  اأثينا  يف  الأك��روب��ول  معبد  م��ن  نزعها  بعد  لندن  اإىل  ار�شلت  التي  القدمية 
اأثينا حتت الحتالل العثماين يف القرن التا�شع ع�شر.  اإيلجني عندما كانت  بريطاين يدعى اللورد 

و�شعت اليونان اإىل ا�شتعادتها من املتحف الربيطاين لعقود عديدة دون جدوى.

نقل رجل اأمريكي، وقائع ا�شتباكه امل�شلح مع 
ال�شرطة يف تغريدات على تويرت على  رجال 
مدى �شاعتني قبل اأن تعلن تغريدة لل�شرطة 

اأخريا اأنه اأوقف.
ف��ع��ل��ى م���دى ���ش��اع��ت��ني م��ن ال���ش��ت��ب��اك، كتب 
جاي�شون ميلر ع�شرات الر�شائل على ح�شابه 

على تويرت.
من هذه الر�شائل اأنا ل اأمتنى لكم الأذى، اأنا 
اأحرتم ال�شرطة، لكن الأمر كان من �شاأنه اأن 

يحل من خالل اإجراءات ب�شيطة .
وكتب يف تغريدة اأخ��رى اأوراق��ي كلها جاهزة 
واأنا جاهز للذهاب اإىل املحكمة لكنني تاأخرت 

يف ال�شتيقاظ .
وب��ح�����ش��ب ال�����ش��رط��ة، ف�����اإن ج��اي�����ش��ون متهم 
ق�شائي  ق���رار  وب��ان��ت��ه��اك  ال���زوج���ي،  بالعنف 
اأنه  اأي ام���راأة. كما  مينعه من الق��رتاب من 

تخلف ع��ن م��وع��د امل��ح��اك��م��ة يف ال��ث��ام��ن من 
�شبتمرب املا�شي.

اأثناء مواجهته  كتبها،  التي  التغريدات  ومن 
م�شلحون  كلهم  اإن��ه��م  ال�شرطة،  عنا�شر  م��ع 
وخائفون، واأنا لي�س معي �شالح ول�شت خائفا 
ملكان  اإىل احل�شور  متتبعيه  داعيا  كتب  ثم   .
الع�شكرية  القوة  اإىل  وانظروا  تعالوا  املوقعة 
ترتكوهم  ل  اأخ�����رى  ت��غ��ري��دة  يف  م�����ش��ي��ف��ا   ،

يطلقون النار علي .
تظهر  ���ش��ورا  املحلية  الإع���الم  و�شائل  وب��ث��ت 

فرقا للتدخل مدججة بالأ�شلحة.
هذه  ح��ول  تويرت  على  الكتابة  تقت�شر  ومل 
احلادثة على امل�شتبه به، البالغ من العمر 33 
عاما، فقد غردت �شرطة اوراجن كاونرتي ، يف 
يحاولون  ال�شرطة  رج��ال  نيويورك  �شواحي 

توقيف م�شتبه به متح�شن يف منزله.

ي�ثق ا�شتباكه مع ال�شرطة عرب ت�يرت يتقم�ص جنمات ه�لي�ود 
باملكياج

اإح��دى جنمات  �شبيه  ليكون  فيليبني  ل يحتاج ممثل 
هوليوود بالعمليات اجلراحية، فبموهبته ال�شتثنائية 
النجمات  ت��ل��ك  م��ن  اأي  اإىل  نف�شه  حت��وي��ل  ي�شتطيع 

بالقليل من املكياج.
بالي�شتريو�س  باولو  الفليبيني  املمثل  �شهرة  �شطعت 
ب���الده وي��ن��ت��ظ��ره معجبوه  اأن��ح��اء  )31 ع��ام��اً( يف ك��ل 
�شخ�شيات جنمات  تقم�س  اإبداعاته يف  اأح��دث  ملتابعة 

هوليوود عرب ح�شابه على اأن�شتغرام.
جمموعة  الربيطانية  ميل  داي��ل��ي  �شحيفة  ون�شرت 
من ال�شور لهذا املمثل يف عدد من ال�شخ�شيات التي 
حتول اإليهان لدرجة ي�شعب تفريقها عن ال�شخ�شية 
الأ�شلية من �شدة براعته بتقليدها، غري اأنه باحلقيقة 
امل�شتعار والعد�شات  املكياج وال�شعر  مل ي�شتخدم �شوى 

امللونة. 
�شاير�س  وم��اي��ل��ي  لون�س  جينيفر  تقليد  م��ن  ومت��ك��ن 
ي�شتمتع  اللتني  النجمتني  اأن  وبيون�شي، غري  وريهانا 


