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مهرجان من�صور بن زايد العاملي للخيول 
العربية الأ�صيلة يقام يف بولندا اليوم

عربي ودويل

هيئة الهالل الأحمر الإماراتي تعيد 
بناء مركز �صحي يف القد�ص 

الفجر الريا�صي

اخبار المارات

ماذا وراء اإعادة انت�صار 
اجلي�ص التون�صي..؟

   

خما�س ع�سري يف تون�س:

النه�سة توؤّجل ح�سم موقفها..
 واملعار�سة تطلق مو�سم الرحيل..!

•• الفجر – تون�ص – خا�ص

ب�ساحة  ال�سبت  اأم�����س  م�ساء  الرحيل  اأ���س��ب��وع  فعالّيات  ان��ط��اق  م��ع 
التاأ�سي�سي مب�ساركة  �سعبية حا�سدة،  املجل�س  اأمام  بباردو  االعت�سام 
ويف تظاهرة �سخمة امتزج فيها الفن بال�سيا�سة بح�سور كافة قيادات 
اأوت  م��ن  ال�ساد�س  ي��وم  م�سريتي  غ��رار  على  الوطني  االإن��ق��اذ  جبهة 
ويوم 13 اأوت املا�سيني، تراوح االأزمة ال�سيا�سية مكانها رغم كثافة 
مبختلف  النقابية  املركزية  قيادة  جتمع  التي  واللقاءات  امل�ساورات 
الفاعلني ال�سيا�سيني بحثا عن خمرج ُيوؤّمن تكري�س مبادرة االحتاد 

العام التون�سي لل�سغل ويعيد اخل�سوم اإىل طاولة احلوار.
العام  االأم���ني  ب��ني  ال���ذي جمع  ال��ل��ق��اء  ال�����س��ي��اق، مل ي�سنع  ويف ه��ذا 
التون�سي  والرئي�س  العبا�سي  لل�سغل ح�سني  التون�سي  العام  لاحتاد 
املوؤقت من�سف املرزوقي، احلدث يف ملف االأزمة التون�سية، واقت�سر 

اللقاء ح�سب الت�سريحات املعلنة على تبادل االآراء بني اجلانبني. 
اأم�س  اللقاء،  تناول  التون�سية،  الرئا�سة  ن�سرته  ال��ذي  البيان  ووف��ق 
بها االحت��اد مع  يقوم  التي  واحل���وارات  امل�����س��اورات  بلغته  ما  ال�سبت، 

خمتلف االأطراف ال�سيا�سية من تقدم . 
بّلغ  اإّن���ه  العبا�سي،  ال�سغل ح�سني  احت��اد  ع��ام  اأم��ني  ق��ال  م��ن جهته، 
الرئي�س املوؤقت املن�سف املرزوقي ما بلغته امل�ساورات واحلوارات التي 
يقوم بها االحتاد مع خمتلف االأط��راف ال�سيا�سية من تقدم الإيجاد 
الباد و�سبل  به  الذي متر  الدقيق  الو�سع  الكفيلة بتجاوز  احللول 

اخلروج منه.
)التفا�سيل �س12(

عن�سران من اجلي�س احلر يحاوالن االحتماء من ق�سف قوات النظام على مدينة دير الزور )رويرتز( 

الطريان يق�سف ريف اإدلب ودم�سق.. ووا�سنطن حتدد اأهدافا للق�سف يف �سوريا

مئات ال�سوريني توفوا يف امل�ست�سفيات باأعرا�ض يف الأع�ساب

للم�ساحلة  ي��دع��و  ع��ب��ا���ض 
ق����ب����ل الن����ت����خ����اب����ات

•• غزة-وام:

�����س����دد ال���رئ���ي�������س ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 
امل�ساحلة  حتقيق  ����س���رورة  ع��ل��ى 
االن��ت��خ��اب��ات  ق��ب��ل  الفل�سطينية 
ال��رئ��ا���س��ي��ة وال��ت�����س��ري��ع��ي��ة. وق���ال 
ع��ب��ا���س يف م���وؤمت���ر ���س��ح��ف��ي مع 
الذي  الفرن�سي  اخلارجية  وزي��ر 
يزور رام اهلل ردا على �سوؤال حول 
ال��ذه��اب الإج����راء االن��ت��خ��اب��ات يف 
حما�س  رف�����س��ت  ح���ال  يف  ال�سفة 
اإج������راء االن���ت���خ���اب���ات: اإن����ه ال بد 
تكون  اأن  االن��ت��خ��اب��ات  اأج����ل  م��ن 
هناك م�ساحلة. واأ�ساف اأن هذه 
امل�����س��احل��ة ل��ه��ا ظ���روف و���س��روط 
ال ب���د م���ن االت���ف���اق ع��ل��ي��ه��ا وب��ع��د 
اإىل  للذهاب  جاهزون  نحن  ذلك 
والت�سريعية  الرئا�سة  االنتخابات 

واملجل�س الوطني اأي�سا. 

مقتل 3 جنود للناتو يف اأفغان�ستان
•• كابول-يو بي اأي:

3 ج��ن��ود  ق���ت���ل م����ا ال ي���ق���ل ع����ن 
م���ن ق����وة امل�����س��اع��دة ال���دول���ي���ة يف 
اأف��غ��ان�����س��ت��ان اإي�������س���اف ب��ان��ف��ج��ار 
عبوتني نا�سفتني يدويتي ال�سنع 

�سرق اأفغان�ستان.
واأ�سدرت اإي�ساف بياناً اأعلنت فيه 

13 قرية بريف  ب�سيطرته على 
حلب ال�سرقي.

ويف ه���ذه االأث���ن���اء ُق��ت��ل ع���دد من 
وحزب  ال�سوري  النظام  عنا�سر 
اأي��دي مقاتلي  اهلل اللبناين على 

املعار�سة امل�سلحة يف ريف حلب.
اىل ذلك اعلن م�سوؤول يف البيت 

االأمريكية، اإن اجلي�س االأمريكي 
ل�سيناريوهات  خ��ي��ارات��ه  ث  ُي��ح��دِّ
ونقلت  �سوريا،  يف  بالقوة  تدّخل 
ال�����س��ب��ك��ة ام���������س، ع����ن م�������س���وؤول 
ع�سكري اأمريكي رفيع امل�ستوى، 
اأن����ه مت و���س��ع الئ��ح��ة االأه�����داف 
امل���ح���ت���م���ل���ة ل���ع���م���ل���ي���ات ق�����س��ف 

االمريكي  الرئي�س  ان  االبي�س 
ب������اراك اوب���ام���ا ي��ع��ق��د اج��ت��م��اع��ا 
م������ع ف����ري����ق����ه االم������ن������ي ����س���ب���اح 
على  ال��رد  كيفية  لبحث  ال�سبت 
ال�سلحة  امل��ف��رت���س  اال���س��ت��خ��دام 

كيميائية يف �سوريا.
اإن  اإن  �����س����ي  ����س���ب���ك���ة  وق������ال������ت 

•• عوا�صم-وكاالت:

حدود  با  اطباء  منظمة  اعلنت 
ان  ب����ي����ان  غ�����ري احل���ك���وم���ي���ة يف 
من  يعانون  �سخ�سا   355 نحو 
اجلهاز  ت�سرب  �سمية  ع��وار���س 
م�ست�سفيات  يف  ت��وف��وا  الع�سبي 
اطباء  فيها  يعمل  �سوريا  داخ��ل 
م���ن ه����ذه امل��ن��ظ��م��ة، ك��م��ا ع��ول��ج 
العوار�س  من  اخ��رون   3600
والع�سرين  احل��ادي  منذ  نف�سها 

من اآب اغ�سط�س.
وج�������اء يف ه������ذا ال����ب����ي����ان ال�����ذي 
يعترب االول ال�سادر عن م�سدر 
ا�ستخدام  احتمال  ب�ساأن  م�ستقل 
دم�سق  ق���رب  كيميائية  ا���س��ل��ح��ة 
ان ال��ع��وار���س ال��ت��ي ك��ن��ا ���س��ه��ودا 
الوبائي  البياين  والر�سم  عليها، 
لهذا احلدث الذي جت�سد بتدفق 
وق����ت ق�سري  مل��ر���س��ى يف  ك��ث��ي��ف 
امل�سعفني  بع�س  وا���س��اب��ة  ج���دا، 
وال����ع����ام����ل����ني ال������ذي������ن ق����دم����وا 
اال�سعافات االولية بالعدوى، كل 
ذلك يرجح بقوة ح�سول تعر�س 
���س��ام��ل ل��ع��ن�����س��ر ���س��م��ي ي�����س��رب 

اجلهاز الع�سبي.
ج��اء ه��ذا يف الوقت ال��ذي اأف��ادت 

فيه تقارير �سحفية ام�س ال�سبت 
للنظام  ال���ط���ريان احل��رب��ي  ب����اأن 
عديدة  مناطق  ق�سف  ال�����س��وري 
بريف اإدلب ودم�سق، يف حني قال 
على  �سيطر  اإن����ه  احل���ر  اجل��ي�����س 

عدد من القرى يف حلب.
اأن  االإخبارية  �سام  �سبكة  وذك��رت 
طائرات النظام احلربية ق�سفت 
ب��ال�����س��واري��خ ح���ي ج��وب��ر ب��ري��ف 
اأح���دث دم���ارا هائًا  دم�سق مم��ا 
كذلك  ال�سبكة  واأوردت  ب��احل��ي. 
ك���ب���ريا م���ن اجل��رح��ى  اأن ع�����ددا 
�سقطوا بعد اأن ق�سفت الطائرات 
ريف  يف  اأري��ح��ا  مدينة  احلربية 

اإدلب بالرباميل املتفجرة.
دم�سق  بريف  تعر�ست مدن  كما 
ومع�سمية  وداري���ا  حر�ستا  وه��ي 
ال�����س��ام وم�����زارع م��دي��ن��ة رنكو�س 
وي����������ربود مب���ن���ط���ق���ة ال���ق���ل���م���ون 
من  لق�سف  ال�سرقية،  والغوطة 

الطريان احلربي.
ال��ن��ظ��ام اقتحام  ق���وات  وح��اول��ت 
ب��ع�����س امل���ن���اط���ق ب���ال���ت���زام���ن مع 
ق�����س��ف م��ك��ث��ف ل��ب��ع�����س اأح���ي���اء 

دم�سق.
اإنه  احلر  ال�سوري  وقال اجلي�س 
النظام  ق���وات  على  تقدما  حقق 

احتماالت  اإع���داد  وكذلك  ج��وي، 
ا���س��ت��خ��دام ����س���واري���خ ك����روز مبا 
ي��ت��ي��ح ع����دم ا���س��ت��خ��دام ط��ائ��رات 
مقاتلة وعلى متنها طيارو �ساح 

اجلو، فوق االأجواء ال�سورية.
اأن���ه  اإىل  ن��ّب��ه  امل�������س���وؤول  اأن  غ���ري 
مت ات��خ��اذ ه���ذه االإج������راءات ملنح 
�ساملة  خ��ي��ارات  حزمة  الرئي�س 
اأي  اتخاذ  يتم  مل  واأن��ه  وحينية، 
ق������رار خ�����ال اج���ت���م���اع جم��ل�����س 
االأم�������ن ال���ق���وم���ي اخل��م��ي�����س يف 

البيت االأبي�س.
االأه������داف  الئ���ح���ة  اأن  واأو�����س����ح 
عناوين  ت�سّم  زال��ت  ما  املحتملة 
�سمنها  م���ن  للجميع  م��ع��ل��وم��ة 
امل����ق����رات احل��ك��وم��ي��ة وامل��ن�����س��اآت 
الع�سكرية، غري اأن ا�ستمرار قوات 
وجت���ه���ي���زات ال��رئ��ي�����س ال�����س��وري 
تفر�س  التحّرك  يف  االأ�سد  ب�سار 

�سرورة املرونة يف التخطيط.
واأ�ساف امل�سوؤول اأنه يف حال توفر 
اأن  على  املتحدة  للواليات  دليل 
عن  م�سوؤولة  ال�سورية  احلكومة 
فاإن  االأخ��ري،  الكيميائي  الهجوم 
الئحة خيارات اجلي�س االأمريكي 
�ستت�سمن ا�ستهداف قدرة االأ�سد 

على ا�ستخدام تلك االأ�سلحة.

متظاهرون ينددون بجرائم االخوان املتاأ�سلمني يف ا�سرتاليا  )رويرتز(

•• القاهرة-وكاالت:

و���س��ف ع���دد م���ن ع��ل��م��اء االأزه����ر 
ق��ادة  ف���رار  العلماء،  ك��ب��ار  وهيئة 
املتاجرة  باأنه دليل على  االإخ��وان 
ب���ال���دي���ن.. ك��م��ا اأ�����س����ار ع����دد من 
العلماء اإىل اأن فرار قادة جماعة 
لي�سوا  اأن��ه��م  على  دليل  االإخ����وان 

على قاعدة �سلبة.
ب��ي��ن��م��ا اأك�����د ال��ب��ع�����س االآخ������ر اأن 
م����واق����ف ب��ع�����س ق������ادة االإخ�������وان 
ال���ذي���ن األ���ق���ي ال��ق��ب�����س ع��ل��ي��ه��م، 
واإلقاءهم االتهامات على بع�سهم 
ال��ب��ع�����س، اأك����رب دل��ي��ل ع��ل��ى اأن��ه��م 
غ���ري ���س��ادق��ني يف ك���ل م���ا ك��ان��وا 
ي��ح�����س��دون ال�����س��ب��اب الأج���ل���ه، واأن 
ال�سباب  على  ميار�س  ك��ان  ما  كل 

ميكن و�سفه بغ�سل االأفكار.
م��ن ج��ه��ة اأخ�����رى، اأك����د ال��دك��ت��ور 
ال�سابق  القيادي  الهلباوى  كمال 
على  ال��ق��ب�����س  اأن  اجل���م���اع���ة  يف 
القوة  اإ���س��ع��اف  يف  ت�سبب  ال��ق��ادة 
التنظيمية للجماعة واأن ذلك كان 
مظاهراتهم.  ت��راج��ع  يف  وا�سحاً 
اليوم  اجلماعة  اأن  اإىل  اأ�سار  كما 
تخ�سع اىل رغبة ال�سارع امل�سري، 

اغ�������س���ط�������س،  ت��ك��ث��ف��ت امل��اح��ق��ة 
االم����ن����ي����ة ل����ق����ي����ادات اجل���م���اع���ة 
االره���اب���ي���ة م���ن ال�����س��ف��ني االول 
اف�ست  والتي  خ�سو�سا،  والثاين 

اىل اعتقال ابرز قادة اجلماعة.
العام  املر�سد  ه���وؤالء  راأ����س  وع��ل��ى 
القب�س  القي  الذي  حممد بديع 
يف  �سقة  يف  ال��ث��اث��اء  ف��ج��ر  عليه 

رابعة العدوية يف القاهرة.
وق��د اح��ي��ل ب��دي��ع ون��ائ��ب��اه خريت 
ال�����س��اط��ر ور����س���اد ال��ب��ي��وم��ي على 
حم����ك����م����ة اجل������ن������اي������ات ب���ت���ه���م���ة 
ال��ت��ح��ري�����س ع��ل��ى ق��ت��ل ث��م��ان��ي��ة 
مقر  ام���ام  �سلميني  متظاهرين 
م��ك��ت��ب ار����س���اد ج��م��اع��ة االخ����وان 

امل�سلمني يف نهاية يونيو املا�سي.
و����س���ي���ح���اك���م ب����دي����ع وال�������س���اط���ر 
والبيومي وثاثة اع�ساء اخرين 
القتل  ع��ل��ى  ال��ت��ح��ري�����س  ب��ت��ه��م��ة 
التي ت�سل عقوبتها اىل االعدام، 
و�سط  يف  ال��ع��ايل  الق�ساء  دار  يف 
اجلل�سة  �ستنظر  ك��م��ا  ال��ق��اه��رة. 
ذاتها يف حماكمة 29 �سخ�سا من 
28 م�سجونا واآخ��ر هارب  بينهم 
والتهديد  القوة  ا�ستعمال  بتهمة 

اأمام مقر مكتب االر�ساد.

حماكمة مزدوجة للجماعة ومبارك اليوم.. والهلباوي يحذر من االغتياالت

علماء الأزهر: فرار قادة الإخوان يدل على اجتارهم بالدين

وكردة فعل متوقعه اأفاد الهلباوي 
من  اأع�����س��اء  يتجه  اأن  ب��اإم��ك��ان��ي��ة 
ج��م��اع��ة االإخ������وان امل�����س��ل��م��ني اىل 
ع���دد م��ن االغ��ت��ي��االت ك���ردة فعل 

على تقهقرهم.
اإىل ذلك، راأى اأن القطبيون قادوا 
ك�����وارث،  اإىل  االإخ��������وان  ج��م��اع��ة 

لتويل  ي�سلح  ال  ع���زت  وحم��م��ود 
من�سب املر�سد العام للجماعة.

انفا�سها  م�سر  حتب�س  ذل��ك  اىل 
ب���ان���ت���ظ���ار ب������دء حم���اك���م���ة ق����ادة 
ج���م���اع���ة االخ��������وان امل��ت��اأ���س��ل��م��ني 
ال���ي���وم االح����د ب��ت��ه��م ال��ت��ح��ري�����س 
ع��ل��ى ق��ت��ل م��ت��ظ��اه��ري��ن، يف ي��وم 

ا�ستكمال  ي�سهد  بامتياز  ق�سائي 
حماكمة الرئي�س اال�سبق ح�سني 
قتل  يف  ال��ت��واط��وؤ  بتهمة  م��ب��ارك 

متظاهرين اي�سا.
وم������ن������ذ ف�����������س االع����ت���������س����ام����ني 
اال�سامي  للرئي�س  املناه�سني 
امل���ع���زول حم��م��د م��ر���س��ي يف 14 

مواقــيت ال�سالة
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الرئي�ض اليمني يك�سف اإحباط خمطط 
القاعدة لتغيري وجه التاريخ !!

•• �صنعاء-وكاالت:

زعيم  قطعه  وع��دا  ان  ه��ادي  من�سور  رب��ه  عبد  اليمني  الرئي�س  ك�سف 
الظواهري  امي��ن  التنظيم  زعيم  اىل  القاعدة  لتنظيم  اليمني  اجلناح 
يف  غربية  �سفارات  اقفال  وراء  ك��ان  التاريخ،  وج��ه  يغري  بهجوم  بالقيام 
ال�سرق االو�سط و�سمال اأفريقيا مطلع ال�سهر اجلاري. واأو�سح الرئي�س 
الرئي�س  ان  الرئا�سة  من  قريب  م�سدر  اورده���ا  ت�سريحات  يف  اليمني 
االمريكي باراك اوباما ابلغه خال لقائهما يف االول من اآب اأغ�سط�س يف 
البيت االبي�س بان اال�ستخبارات االمريكية اعرت�ست ات�ساال بني هذين 
الوحي�سي  نا�سر  قال  االت�سال،  هذا  ويف  القاعدة.  تنظيم  الزعيمني يف 
زعيم تنظيم قاعدة اجلهاد يف جزيرة العرب ومقره يف اليمن، للظواهري 

�ست�سمع �سيئا يغري وجه التاريخ، بح�سب الرئي�س اليمني. 
كانوا جهزوا  القاعدة  ان جماعة  اثبتت  التطورات  ان  اىل  ه��ادي  وا�سار 
طيار،  ب��دون  ط��ائ��رات  قبل  م��ن  مراقبتهما  مت��ت  مفخختني  �ساحنتني 
احداها كانت جمهزة لتفجري ميناء ال�سبا �سرقي ح�سرموت ، مو�سحا 

انه مت احباط هذا املخطط اثر اعرتا�س هذا االت�سال.
بلدان  يف  دبلوما�سية  بعثة   19 اغ��اق  ق��ررت  املتحدة  ال��والي��ات  وكانت 
فرن�سا  عمدت  كما  اأغ�سط�س.  اآب  م��ن  ال��راب��ع  يف  اليمن  بينها  م�سلمة 

وبريطانيا اىل اغاق بعثاتهما الدبلوما�سية يف اليمن، .
ال  ان��ه  االمريكيني  حمادثيه  ابلغ  ه��ادي  الرئي�س  ف��ان  امل�سدر  وبح�سب 
يتوقع ح�سول اي هجوم خارج اليمن وان االجراءات االمنية االحرتازية 

التي اتخذتها الواليات املتحدة مبالغ بها.
وا�ساف الرئي�س الذي كان يتحدث امام �سباط يف ال�سرطة اليمنية ان 
من  اطنان  ب�سبعة  منهما  كل  فخخت  �سهريج  �ساحنتي  اع��دت  القاعدة 
مادة التي ان تي وقد اعرت�ست احداها طائرة بدون طيار بينما كانت 
ال�ساحنة متجهة اىل ميناء ال�سبا يف حني ان االجهزة االمنية ال تزال 
تبحث عن ال�ساحنة الثانية. واكد هادي ان ال�سلطات متكنت من القاء 

القب�س على افراد اخللية الذين كان يفرت�س بهم ت�سهيل العملية.
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�سيف بن زايد يوجه بتعزيز توعية طلبة املدار�ض مبخاطر املخدرات
•• ابوظبي-وام:

�سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  وج��ه 
رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
الداخلية  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س 
املخدرات  ملكافحة  العليا  اللجنة 
املزيد  وحتقيق  جهودها  بتكثيف 
املجتمعي  والتعاون  التن�سيق  من 
مع كافة اأفراد و�سرائح وموؤ�س�سات 
لتعزيز  ا���س��ت��ث��ن��اء  دون  امل��ج��ت��م��ع 
ال���ت���وع���ي���ة مب���خ���اط���ر امل����خ����درات 
خ���ا����س���ة جت�����اه ط���ل���ب���ة امل����دار�����س 
لتن�سئة جيل واع ومدرك ملخاطر 

ال�سقوط يف م�ستنقع االإدمان. 
ج���اء ذل���ك خ���ال ت���روؤ����س �سموه 
اخ�����ريا اج���ت���م���اع ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا 
ملكافحة املخدرات يف مقر القيادة 

املخدرات  ملكافحة  العليا  اللجنة 
�سبيل  يف  وت��ط��وي��ره��ا  وتفعيلها 
م���واج���ه���ة ه�����ذه االآف�������ة ال��ع��امل��ي��ة 
واحل���د م��ن اآث��اره��ا ال�����س��ارة على 
�ستى  با�ستخدام  املحلي  املجتمع 
ال�سبل والو�سائل واال�ستفادة من 
االإمكانات املتطورة ب�سورة علمية 

�سحيحة. 
ملكافحة  العليا  اللجنة  وناق�ست 
امل��������خ��������درات ت����وح����ي����د اخل���ط���ط 
اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى 
متطورة  عمل  باأ�ساليب  ال��دول��ة 
ت������واك������ب م���ت���ط���ل���ب���ات ال���ع�������س���ر 
مكافحة  اأجهزة  عمل  ومتطلبات 
ال��دويل  امل�ستوى  على  امل��خ��درات 
االأجهزة  مع  التن�سيق  جانب  اإىل 

املعنية بالدولة يف هذا االإطار. 

العامة ل�سرطة اأبوظبي. 
واأ�ساف انه يجب ت�سييد ال�سدود 
امل���ن���ي���ع���ة وامل���������س����اه����م����ة ب��ج��م��ي��ع 
االإم�����ك�����ان�����ات امل����ت����اح����ة مل���واج���ه���ة 
حت����دي����ات وخم����اط����ر امل����خ����درات 
وجت����ف����ي����ف م���ن���اب���ع���ه���ا ح���م���اي���ة 
املحتملة  ماآ�سيها  م��ن  ملجتمعنا 
امل���زي���د  ع���ل���ى  ����س���م���وه  ح����اث����ا   ..
م����ن احل����ر�����س وال���ي���ق���ظ���ة جت���اه 
ومروجيها  ال�سموم  هذه  مهربي 
وامل�ستحدثة  اخل��ب��ي��ث��ة  وال���ط���رق 
الو�سول  يف  ي�ستخدمونها  التي 
االإج�����رام�����ي�����ة.  اأه�����داف�����ه�����م  اإىل 
اإن ح��ك��وم��ة دول���ة  ���س��م��وه  وق�����ال 
الت�سريعية  االإمارات مبوؤ�س�ساتها 
اأمت  على  والق�سائية  والتنفيذية 
وبرامج  خطط  لدعم  اال�ستعداد 

اللجنة تعزيز الطرق  كما بحثت 
وال��ع��اج��ي��ة مبخاطر  ال��وق��ائ��ي��ة 
امل����خ����درات وال���ط���رق االن�����س��ان��ي��ة 
امل��ث��ل��ى ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع امل��ت��ورط��ني 
ب���ت���ع���اط���ي امل���������خ���������درات.. ف��ي��م��ا 
االآراء  اأي�����س��ا  امل��ج��ت��م��ع��ون  ن��اق�����س 
اأن  �ساأنها  م��ن  التي  وامل�ساهمات 
ت��ع��زز ج��ه��ود م��ك��اف��ح��ة امل��خ��درات 
ب���وج���ه ع������ام. ح�����س��ر االج���ت���م���اع 
النعيمي  خلريباين  نا�سر  اللواء 
نائب  �سمو  ملكتب  ال��ع��ام  االأم����ني 
رئ���ي�������س جم��ل�����س ال���������وزراء وزي����ر 
�سيف  خمي�س  وال��ل��واء  الداخلية 
���س��وي��ف م��دي��ر ع���ام ال�سرطة  ب��ن 
وزارة  يف  االحت����ادي����ة  اجل��ن��ائ��ي��ة 
واللواء  اللجنة  رئي�س  الداخلية 
ع��ب��د اجل��ل��ي��ل ال��ع�����س��م��اوي مدير 

عام مكافحة املخدرات يف �سرطة 
دبي نائب رئي�س اللجنة واأع�ساء 

وزارة الداخلية والقيادات العامة 
لل�سرطة والعقيد �سعود ال�ساعدي 

وروؤ�ساء  اإدارات  ومديري  اللجنة 
اأق�������س���ام م��ك��اف��ح��ة امل�����خ�����درات يف 

مدير اإدارة �سكرتارية مكتب �سمو 
الوزير وعدد من ال�سباط. 

هيئة الهالل الأحمر الماراتي تعيد بناء مركز �سحي يف القد�ض يقدم خدمات طبية لأكرث من ثالثني الف فل�سطيني
•• القد�ص-وام:

ي��ن��ت��ظ��ر اك�����ر م����ن ث���اث���ني ال���ف 
ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ي��ع��ي�����س��ون يف خم��ي��م 
القد�س  ���س��واح��ي  اح���دى  �سعفاط 
ال�سحي  امل���رك���ز  اجن����از  ال�����س��رق��ي��ة 
ال��وح��ي��د يف امل��خ��ي��م وال����ذي ق��ررت 
ال��ه��ال االح��م��ر االم���ارات���ي  هيئة 
طبية  خ��دم��ات  ليقدم  بنائه  اع���ادة 
منا�سبة الهايل املخيم الفل�سطيني 
ال��ذي��ن  االخ��ري��ن  وللفل�سطينيني 
ي����ات����ون ال���ي���ه ل���ل���ع���اج م����ن خ����ارج 
املخيم. وقال ال�سيد كاظم ابوخلف 
وكالة  يف  العمليات  مدير  م�ست�سار 
وت�����س��غ��ي��ل  ل���غ���وث  امل���ت���ح���دة  االمم 
االون��روا  الفل�سطينيني  الاجئني 
بناء  اع����ادة  عملية  ���س��ت��ت��وىل  ال��ت��ي 
�سعفاط  خميم  يف  ال�سحي  امل��رك��ز 
ان هيئة الهال االحمر االماراتي 
ق���دم���ت م�������س���ك���ورة ت��ك��ل��ف��ة اإع������ادة 
ب���ن���اء امل����رك����ز مب��ب��ل��غ ق������دره 2.1 
نحو  ي���ع���ادل  م���ا  اي  دوالر  م��ل��ي��ون 
دره��م  األ��ف  و700  مايني  �سبعة 
بناء  من  املركز  هذا  جتهيز  بهدف 
ليتمكن  وادوي����ة  �سحية  وم��ع��دات 
م����ن ا����س���ت���ق���ب���ال امل���ر����س���ى ال���ذي���ن 
يعانون �سعوبات يف احل�سول على 
م��ن��ا���س��ب��ة. واو���س��ح  خ��دم��ات طبية 
امل�سوؤول الدويل يف ت�سريح لوكالة 
���س��ك��ان خميم  ان  ان���ب���اء االم�������ارات 
�سعفاط يعانون االمرين من �سوء 
يقدمها  التي  ال�سحية  اخل��دم��ات 
امل����رك����ز ال�����س��ح��ي ال����ق����دمي ال����ذي 

االماراتية اجلديدة وقالوا ان ذلك 
ان  بعد  قلوبهم  اىل  البهجة  ادخ��ل 
ع��ل��م��وا ان ه��ي��ئ��ة ال���ه���ال االح��م��ر 
االم�����ارات�����ي ���س��ت��ع��ي��د ب���ن���اء امل���رك���ز 
ال�سحي وتزويده باملعدات الطبية 
واالدوية حتى يتمكن من ا�ستقبال 
االع���������داد ال���ك���ب���رية م����ن امل���ر����س���ى 
ال��ذي��ن ي��ف��دون اليه م��ن ك��ل اجت��اه 
يف ����س���واح���ي ال���ق���د����س ب��اال���س��اف��ة 
الذين  �سعفاط  خميم  �سكان  اىل 
�سخ�س  األ����ف   30 ع���دده���م  ي��ف��وق 
ا���س��ب��اب ازدح���ام  . وا����س���اروا اىل ان 
جمئ  هو  باملر�سى  ال�سحي  املركز 
املركز من خارج  اىل  االالف منهم 
املخيم الذي عزله اجلدار الفا�سل 
ك��ان  ان  ب��ع��د  ال��ق��د���س  ع��ن منطقة 
مما  الرئي�سية  اح��ي��ائ��ه��ا  اح���د  م��ن 
وبالتايل  االحياء  جعله خارج هذه 
من  ع��دي��دي��ن  فل�سطينيني  ق��ي��ام 
اهلل  رام  من  املجاورة  املناطق  ابناء 
ال�سحي يف  املركز  ب��زي��ارة  وال��ب��رية 
من  زاد  مما  للعاج  طلبا  �سعفاط 
ال�سغط عليه . ومتنى العديد من 
هذا  اجن��از  الفل�سطينيني  االه��ايل 
امل�سروع ال�سحي الهام با�سرع وقت 
ممكن حلل م�سكلة �سحية يعانون 
منها منذ زمن ..موؤكدين ان هيئة 
ال��ه��ال االح��م��ر االم���ارات���ي تقدم 
الهايل  عديدة  ان�سانية  م�ساعدات 
خا�سة  وال��ق��د���س  ع��ام��ة  فل�سطني 
وترعى العديد من املراكز ال�سحية 
خدمات  تقدم  التي  واالجتماعية 

لع�سرات االالف من ال�سكان .

على  الغربية  املنطقة  مدن  مكانة 
خم��ت��ل��ف االأ����س���ع���دة خ��ا���س��ة على 
واالجتماعي  االقت�سادي  اجلانب 
احلو�سني  واأو����س���ح  وال�����س��ي��اح��ي.  
ب�سيارات  النقل  تنظيم  م��رك��ز  اأن 
املعطيات  بدرا�سة  �سيقوم  االأج���رة 

�سكان  احتياجات  تلبية  اإىل  تهدف 
اإليها  والقادمني  الغربية  املنطقة 
من ال��زوار وال�سياح خا�سة يف ظل 
وامل�ساريع  للمنطقة  املتوقع  النمو 
ال��ت��ن��م��وي��ة ال��ع��دي��دة ال��ت��ي ي��ج��ري 
اإىل تعزيز  تطويرها والتي تهدف 

بهدف توفري خدمات متطورة تلبي 
اأبوظبي.   اإم���ارة  �سكان  احتياجات 
واأكد حممد احلو�سني مدير اإدارة 
واالإم���ت���ي���از يف مركز  ال��رتاخ��ي�����س 
ت��ن��ظ��ي��م ال��ن��ق��ل ب�����س��ي��ارات االأج����رة 
يف اأب��وظ��ب��ي اأن اخل��دم��ة اجل��دي��دة 

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن مركز تنظيم النقل ب�سيارات 
االأجرة عن اإطاق خدمة �سيارات 
االأجرة الف�سية يف املنطقة الغربية 
املقبل  �سبتمرب  مطلع  من  اعتبارا 

ون��ت��ائ��ج اخل���دم���ة خ����ال امل��رح��ل��ة 
ع���دد  حت���دي���د  ..و����س���ي���ت���م  االأوىل 
ال��درا���س��ة  نتائج  ح�سب  ال�����س��ي��ارات 
على  امل���رك���ز  ح���ر����س  اإىل  ..الف���ت���ا 
املقرتحات  كافة  باالعتبار  االأخ��ذ 
اجلمهور  يطرحها  ال��ت��ي  واالآراء 

وم�ستخدمي اخلدمة  ال�سكان  من 
اجل����دي����دة يف امل��ن��ط��ق��ة ال��غ��رب��ي��ة 
اإمكانية  ودرا���س��ة  عليها  ل��ل��وق��وف 

اال�ستجابة لها. 

اأن م��رك��ز تنظيم  ب��ال��ذك��ر   ج��دي��ر 
ال��ن��ق��ل ب�������س���ي���ارات االأج�������رة اأط��ل��ق 
املا�سي خدمة احلجز  العام  بداية 
ل�����س��ي��ارات االأج���رة  ال��ه��ات��ف��ي االآيل 

اخلدمات  ب��ج��ودة  االرت��ق��اء  بهدف 
امل���ق���دم���ة ل��ل��ج��م��ه��ور م����ن خ���ال 
و�سهلة  م��ري��ح��ة  خ���دم���ات  ت��ق��دمي 

ومتاحة على مدار ال�ساعة. 

يتمكن  مل  حيث   1962 ع��ام  بني 
املري�س من مقابلة الطبيب الكر 
من خم�س دقائق فقط نظرا لعدم 
املر�سى  ال�ستقبال  امل��رك��ز  قابلية 
لكثافة  وك��ذل��ك  �سحيحة  ب�سورة 
امل��ر���س��ى ال��ذي��ن ي��ات��ون م��ن املخيم 
وم���ن اح���ي���اء ع���دي���دة م���ن ال��ق��د���س 
الهال  هيئة  ان  وذك��ر   . وخارجها 
االح����م����ر االم������ارات������ي ا���س��ت��ج��اب��ت 
بتمويل  االون����روا  لطلب  م�سكورة 
ووقعت  ال�سحي  املركز  بناء  اع��ادة 
اعادة  عملية  المت��ام  معها  اتفاقية 
ال��ب��ن��اء ال��ت��ي ���س��ت��ب��داأ ب��ع��د اق���ل من 
امل��رك��ز  وجت��ه��ي��ز  االن  م��ن  �سهرين 
ليتمكن  الازمة  الطبية  باملعدات 

وع���ي���ادة ام���وم���ة وط��ف��ول��ة وع��ي��ادة 
ن�����س��ائ��ي��ة وي��ع��م��ل ب���ه ط���اق���م طبي 
بينهم  ���س��خ�����س��ا   12 م���ن  م���وؤل���ف 
دائمة  ب�سورة  يعمل  واح��د  طبيب 
 � ال�سحي اجلديد  املركز  . ويتاألف 
 16 بعد  به  العمل  �سينتهي  ال��ذي 
���س��ه��را م���ن ب���دء ال��ت��ن��ف��ي��ذ يف �سهر 
ارب��ع��ة طوابق  م��ن   � املقبل  اك��ت��وب��ر 
االق�������س���ام  اىل  ب���اال����س���اف���ة  ت�����س��م 
احلاالت  ال�ستقبال  عنربا  احلالية 
ال�ستقبال  عيادة  وكذلك  الطارئة 
امل���ر����س���ى م���ن ال����رج����ال ..و���س��ي��ت��م 
تدعيم الطاقم الطبي بكوادر فنية 
ومهنية منا�سبة. وعرب عن �سروره 
ل��ه��ذه امل�����س��اه��م��ة االم���ارات���ي���ة التي 

ل��ب��ن��ان  يف  للفل�سطينيني  امل���ن���ازل 
و����س���وري���ا وق����ط����اع غ�����زة وال�����س��ف��ة 
وكالة  ملندوب  جولة  ويف  الغربية. 
ان��ب��اء االم����ارات يف امل��رك��ز ال�سحي 
ان  وج���د  �سعفاط  امل��ق��ام يف خم��ي��م 
املركز متهالك حيث بني قبل اكر 
من 60 عاما وغري مزود باي من 
وكذلك  احلديثة  الطبية  امل��ع��دات 
ال ت���وج���د ف��ي��ه ع��ن��اب��ر ال���س��ت��ق��ب��ال 
ال��ط��ارئ��ة. وق���ال العديد  احل����االت 
م���ن اه����ايل خم��ي��م ���س��ع��ف��اط ان��ه��م 
ي�����س��ط��رون اىل زي����ارة ه���ذا امل��رك��ز 
ال�سحي لتلقي العاج نظرا ل�سيق 
احلال عند االالف من ابناء املخيم 
تكاليف  دفع  على  وع��دم مقدرتهم 

م�����ن ت����ق����دمي خ����دم����ات����ه ب�������س���ورة 
املر�سى  �سغط  ومل��واج��ه��ة  منا�سبة 
ال���ذي���ن ي���ت���واف���دون ع��ل��ي��ه ب���اع���داد 
ك���ب���رية ل��ل��ح�����س��ول ع���ل���ى خ���دم���ات 
ط��ب��ي��ة جم��ان��ي��ة خ��ا���س��ة ال��ف��ق��راء 
�سعوبات  يواجهون  والذين  منهم 
يف احل�سول على اخلدمات الطبية 
القد�س  يف  ا�سعارها  الرتفاع  نظرا 
االخ��رى.  الفل�سطينية  واالرا���س��ي 
اجلديد  ال�سحي  امل��رك��ز  ان  وق���ال 
���س��ي��ق��ام ع��ل��ى م�����س��اح��ة ت�����س��ل اىل 
ثاثة اآالف و30 مرتا مربعا من 
م�ساحته  م��رب��ع  م��رت   200 ا���س��ل 
املركز  وي�سم   . احل���ايل  ال��وق��ت  يف 
احل�����ايل خم���ت���ربا وع����ي����ادة ا���س��ن��ان 

�سعفاط  خم��ي��م  ���س��ك��ان  ���س��ت�����س��اع��د 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ع��ل��ى ت��ل��ق��ي ال��ع��اج 
من  ك��ث��ريا  ع��ان��وا  اأن  بعد  ال�سحي 
وحرمانهم  الفا�سل  اجل���دار  ب��ن��اء 
من هذه اخلدمة الطبية ..م�سريا 
الهال  م�ساهمة  بف�سل  اأن���ه  اإىل 
االأح������م������ر االإم������ارات������ي������ة ���س��ي��ك��ون 
ب��اإم��ك��ان��ه��م احل�����س��ول ع��ل��ى ال��ع��اج 
يف م��رك��ز �سحي ح��دي��ث. واأو���س��ح 
اأن هيئة الهال االأحمر االإماراتي 
ت���ع���د داع�����م�����ا م���ت���وا����س���ا ل��ل��ع��م��ل 
ب��ه االأون������روا ل�سالح  ت��ق��وم  ال����ذي 
وت�ساهم  الفل�سطينيني  الاجئني 
ب��اإ���س��ت��م��رار يف ت��ق��دمي امل�����س��اع��دات 
ال��غ��ذائ��ي��ة وم�����س��اري��ع اإع������ادة ب��ن��اء 

اخرى  �سحية  مراكز  يف  عاجهم 
القد�س الرتفاع هذه  داخل  خا�سة 
ال��ت��ك��ال��ي��ف ال���ت���ي ت���ف���وق ق��درات��ه��م 
ال�سحي  املركز  ان  امل��ادي��ة. وذك��روا 
يلبي  �سعفاط ال  القدمي يف خميم 
من  ال�سكان  احتياجات  االخ��ر  ه��و 
اخلدمات الطبية لكنهم م�سطرين 
املراجعني  اع���داد  تفوق  حيث  اليه 
م����ن امل���ر����س���ى ط���اق���ة امل����رك����ز وان 
املر�سى  يعاجلون  ال��ذي��ن  االط��ب��اء 
ال ي�����س��ت��ط��ي��ع��ون اع���ط���اء امل��ري�����س 
دقائق نظرا  اك��ر من خم�س  وقتا 
لازدحام ال�سديد الذي يعاين منه 
املركز ال�سحي . وعرب اهايل خميم 
بامل�ساعدة  ���س��روره��م  ع��ن  �سعفاط 

مركز تنظيم النقل يطلق خدمة �سيارات الأجرة يف املنطقة الغربية 

مركز اإدارة النفايات باأبوظبي يطلق �سل�سلة كرتونية توعوية
اإىل ن�سر الوعي ب�سرورة تخفي�س حجم النفايات الناجت 
من امل�سدر واال�ستفادة منها من خال اإعادة اال�ستخدام 
ب�سكل  النظافة  م�ستويات  اأعلى  على  واحلفاظ  والتدوير 

يعك�س الوجه احل�ساري الإمارة اأبوظبي. 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  ح�سني  ه��اين  املهند�س  واأو���س��ح 
اإطاق هذه  اأن  باالإنابة  االأعمال  االإ�سرتاتيجية وتطوير 
ال�سل�سلة ياأتي متا�سيا مع اأهداف املركز اال�سرتاتيجية يف 
خف�س انتاج النفايات واإعادة اال�ستخدام والتدوير وتعزيز 
بكافة  املجتمع  اأب��ن��اء  م��ع  امل�ستمر  وال��ت��وا���س��ل  ال��ع��اق��ات 
اأن  اإىل  واأ�سار  وم�ستدامة.  اآمنة  بيئة  اىل  للو�سول  فئاته 

اإط��اق  وراء  من  ي�سعى  اأبوظبي   - النفايات  اإدارة  مركز 
هذه ال�سل�سة اإىل توعية اجلمهور باأف�سل املمار�سات التي 
يجب اإتباعها للو�سول اإىل بيئة �سحية و�سليمة يف اإمارة 

اأبوظبي. 
ي��رك��ز جهوده  ال��ن��ف��اي��ات-اأب��وظ��ب��ي  اإدارة  م��رك��ز  اأن  ي��ذك��ر 
اخلا�سة  امل��م��ار���س��ات  اأف�سل  ح��ول  ال��وع��ي  م�ستوى  ل��رف��ع 
باإدارة النفايات ويطلق على مدار العام مبادرات تثقيفية 
ال�سامة  ع��ل��ى  ح��ر���س��ه  م��ن  تنطلق  م�ستمرة  وت��وع��وي��ة 
والت�سريعات  ال��ق��وان��ني  م��ع  وان�سجاما  العامة  وال�سحة 

املحلية والدولية.

•• اأبوظبي-وام:

اأوىل  اإ���س��دار  ع��ن  اأبوظبي   - النفايات  اإدارة  مركز  اأع��ل��ن 
ال��ك��رت��ون��ي��ة حت��ت ع��ن��وان خ�����س��رة و���س��ودة �سمن  حلقاته 
�سل�سلة متكاملة مكونة من 12 حلقة كرتونية مطبوعة 
املركز  اأه���داف  اأه��م  ح��ول  ه��ادف��ة  توعوية  ر�سائل  تتناول 

وخدماته وم�ساريعه. 
ت��ه��دف ه��ذه امل��ب��ادرة � ال��ت��ي ت��اأت��ي �سمن م��ب��ادرات املركز 
ال���رام���ي���ة اإىل زي�����ادة ال���وع���ي واحل���ر����س ع��ل��ى ال�����س��ام��ة 
 � البيئة  املبذولة للحفاظ على  العامة واجلهود  وال�سحة 

مت�سابقان من الإمارات يف م�سابقة تون�ض 
الدولية حلفظ وجتويد القراآن الكرمي

•• تون�ص-وام:

ت�سارك دولة االإمارات العربية املتحدة يف الدورة الثالثة مل�سابقة تون�س العاملية حلفظ القراآن وجتويده والتي بداأت 
ام�س وت�ستمر حتى التا�سع والع�سرين من ال�سهر احلايل مب�ساركة 44 قارئا من 24 بلدا ا�ساميا. وافتتح هذه 
الدورة رئي�س احلكومة التون�سية ال�سيد علي العري�س. وي�سارك يف هذه امل�سابقة الدولية كل من ال�سابني احمد 
امني عبداهلل قبيلة اليا�سي مواليد 92 وعبداهلل علي يحيى عبداهلل النقبي مواليد 91 وي�سارك االول يف م�سابقة 
حفظ كامل القراآن الكرمي ..فيما ي�سارك الثاين يف م�سابقة التجويد. وي�سمل الربنامج باال�سافة اىل م�سابقات 

التجويد واحلفظ زيارات ا�ستطاعية اىل مواقع دينية وثقافية يف العا�سمة التون�سية.



03

اأخبـار الإمـارات
األحد  -  25   أغسطس    2013 م   -   العـدد    10878
Sunday    25    August     2013  -  Issue No   10878

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القويني

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

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

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

عجمان
�سيدلية عجمان                     7446031 
�سيدلية مكة                           7446343 
�سيدلية املدينة                       7468424
�سيدلية االمارات                    7474900
�سيدلية االأم                           7429006

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

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

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

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

االأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�س  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

نظمته طبية راأ�س اخليمة 

ملتقى التخطيط ال�سرتاتيجي يوؤ�س�ض لالرتقاء بالعمل ال�سحي

الهوية ترفع طاقة مركز العني ال�ستيعابية خلدمة 3200 متعامل يوميا

غرفة عجمان ت�ست�سيف عددا من ال�سخ�سيات الوطنية الناجحة �سمن فعاليات برنامج اإعداد رائد امل�ستقبل �سيف بالدي

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

اأك���������������د م�����ل�����ت�����ق�����ى ال����ت����خ����ط����ي����ط 
اال�سرتاتيجي بوزراة ال�سحة على 
امل��ف��ه��وم و ن�سر  ا���س��ت��ي��ع��اب  اأه��م��ي��ة 
ال���وع���ى ب��اخل��ط��ة اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ل����������وزارة ال�������س���ح���ة ����س���م���ن اط�����ار 
روؤي����ة ور���س��ال��ة ال�����وزارة واه��داف��ه��ا 

اال�سرتاتيجية .
 جاء ذلك خال االنعقاد يف منطقة 

رحب  حيث  باالإنابة  اخليمة  راأ���س 
بدرية  الدكتورة  و�سكر  باحل�سور 
التخطيط  اإدارة  م��دي��ر  خ��م��ي�����س 
على  االأداء  وتقييم  االإ�سرتاتيجي 
ح�سورها وتقدميها لهذه الندوة.

وذكر بان التخطيط االإ�سرتاتيجي 
ه���و اال����س���ا����س ل��ت��ح��ق��ي��ق االأه�����داف 
واالإرت����ق����اء ب��ال��ع��م��ل ف�����اإذا مت��ي��زت 
االأه��������������داف وو�����س����ع����ت اخل���ط���ط 
وال���������ربام���������ج ك�������ل ع�����ل�����ى ح�������س���ب 

واملوؤ�سرات اال�سرتاتيجية فى اطار 
روؤي����ة ح��ك��وم��ة االم������ارات 2021 
والدور اجلديد لوزارة ال�سحة فى 

الفرتة املقبلة.
ومن جانبه قال حممد ال�سام�سي 
م��دي��ر م��رك��ز ال���ت���دري���ب ب����ان ه��ذا 
ال���ي���وم  ا���س��ت�����س��اف��ت��ه  امل���ل���ت���ق���ى مت 
مب��ن��ط��ق��ة راأ������س اخل��ي��م��ة ال��ط��ب��ي��ة 
بح�سور كل من مدراء امل�ست�سفيات 
وال�����وح�����دات ال�����س��ح��ي��ة وروؤ�����س����اء 

يف  متمثلة  الطبية  اخليمة  راأ����س 
مركز التدريب بالتدريب من اإدارة 
التثقيف واالإعام ال�سحي ومركز 
التخطيط  ملتقى   : اال�سنان  طب 
االإ�سرتاتيجي بوزارة ال�سحة اأم�س 
برا�س  اال�سنان  ط��ب  مركز  بقاعة 
اإدارة  مع  بالتن�سيق  وذلك  اخليمة 

التخطيط االداء بوزارة ال�سحه .
اف��ت��ت��ح ج��ل�����س��ة امل��ل��ت��ق��ى ال��دك��ت��ور 
منطقة  مدير  عبدالواحد  حممد 

حت�����دث�����ت ع������ن م�����ام�����ح اخل���ط���ة 
-2011 ل���ع���ام  االإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

ب��ن��اء  م��و���س��ح��ة خم��ط��ط   2013
اخل��ط��ة االإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة وم��راح��ل 
اخلارطة  اإىل  وتطرقت  تطويرها 
�سارحة  ال�سحة  لقطاع  املوؤ�س�سية 
روؤية وزارة ال�سحة ) نظام �سحي 
متميز ي�سمن ال�سمولية والفاعلية 
اأع���ل���ى م�����س��ت��وى �سحة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
االأف���راد ( . وا�سافة اىل االأه��داف 

العمل  اإرت��ق��ى  املتاحة  االمكانيات 
االأداء  بتميز  خمرجاته  وحت�سنت 
املطلوب  بال�سكل  النتائج  وج���اءت 
احل�سورب�سرورة  ووجه  واملرغوب 
م�ستويات  واأوجه  مفهوم  ا�ستيعاب 
اال�سرتاتيجية واهدافها واخلطط 
التى  وامل��ب��ادئ  واملعايري  وال��ربام��ج 
ال��رق��م  ال��و���س��ول اىل  ت��وؤه��ل��ن��ا اىل 

واحد فى كل املجاالت .
فقد  خمي�س  بدرية  الدكتورة  اأم��ا 

االأق�سام على اأهمية فى ن�سر الوعى 
ب��اخل��ط��ة اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ل����وزارة 
ور�سالة  روؤي��ة  اطار  ال�سحة �سمن 

الوزارة واهدافها اال�سرتاتيجية.
ويف خ��ت��ام امل��ل��ت��ق��ى ك����رم ال��دك��ت��ور 
منطقة  مدير  عبدالواحد  حممد 
راأ�����س اخل��ي��م��ة ب��االإن��اب��ة ال��دك��ت��ورة 
اإدارة  م�����دي�����ر  خ���م���ي�������س  ب�����دري�����ة 
وتقييم  االإ�سرتاتيجي  التخطيط 

االداء بوزارة ال�سحة.

•• اأبوظبي-وام:

اأجن������زت ه��ي��ئ��ة االإم���������ارات ل��ل��ه��وي��ة 
العني  خدمة  مركز  تطوير  عملية 
ما  ت�سميمه  اإع���ادة  بعد  لها  التابع 
رفع طاقته اال�ستيعابية من 2800 
متعامل   3200 ن��ح��و  اإىل  لت�سل 
اإىل  اخلطوة  ه��ذه  وتهدف   . يوميا 
التي  اخل��دم��ات  مب�ستوى  االرت��ق��اء 
مبا  امل��رك��ز  ه��ذا  يف  الهيئة  تقدمها 
االإم����ارات  ب��رن��ام��ج  متطلبات  يلبي 

على وجوههم. واأ�سار اإىل اأن عملية 
ت���ط���وي���ر امل����رك����ز ت�����س��م��ن��ت اإدخ������ال 
مبا  عليه  التح�سينات  م��ن  العديد 
اإع���ادة ت�سميمه وف��ق نظام  يف ذل��ك 
وزي��ادة  وتو�سعته  املفتوحة  املكاتب 
ركن  واإ���س��اف��ة  اال�ستيعابية  طاقته 
الألعاب االأطفال و�سالة كويف �سوب 
اإطار م�سروع تطوير  اإليه وذلك يف 
للهيئة  ال��ت��اب��ع��ة  اخل���دم���ة  م���راك���ز 
لتقدم  ال���دول���ة  اأن���ح���اء  يف خم��ت��ل��ف 
ملتعامليها  ومتميزة  نوعية  خدمات 

ذوي  لفئة  الت�سهيات  من  العديد 
االحتياجات اخلا�سة ت�سمل مواقف 
خم�س�س  خدمة  كاونرت  و  �سيارات 
لهم بجانب خدمة توفري الكرا�سي 
وق��ال  عليهم.  للت�سهيل  امل��ت��ح��رك��ة 
يف  الت�سجيل  م��راك��ز  ق��ط��اع  م��دي��ر 
للمتعاملني  يوفر  املركز  اإن  الهيئة 
العديد  تطويره  عملية  اإمت��ام  بعد 
امل�سافة  القيمة  ذات  اخلدمات  من 
ال���ت���ي ت�����س��م��ل ك�����ويف ����س���وب ورك���ن���ا 
للرجال  وم�سلى  االأط��ف��ال  الأل��ع��اب 

للخدمة احلكومية املتميزة لتتوافق 
مع ت�سنيف �سبع جنوم..

 واأو�����س����ح ن��ا���س��ر امل����زروع����ي م��دي��ر 
الهيئة  يف  الت�سجيل  م��راك��ز  ق��ط��اع 
ي��اأت��ي  امل���رك���ز  ت��ط��وي��ر  اأن م�����س��روع 
يف اإط������ار ح���ر����س ه��ي��ئ��ة االإم�������ارات 
ل���ل���ه���وي���ة ال�����دائ�����م ع���ل���ى االرت����ق����اء 
مب�������س���ت���وى م���راف���ق���ه���ا اخل���دم���ي���ة 
خدمات  لتقدمي  املتوا�سل  و�سعيها 
ك�سب  يف  ت�سهم  وم��ت��م��ي��زة  مبتكرة 
االبت�سامة  ور���س��م  املتعاملني  ر���س��ا 

واحدة خلدمة املتعاملني. ونوه اإىل 
اأن امل���رك���ز ي��ق��دم ج��م��ي��ع اخل��دم��ات 
ال�سجل  يف  ب��ال��ت�����س��ج��ي��ل  امل��رت��ب��ط��ة 
ال�����س��ك��اين وب��ط��اق��ة ال��ه��وي��ة وال��ت��ي 
وجتديد  اجل��دي��د  الت�سجل  ت�سمل 
البطاقة املنتهية واإ�سدار بدل فاقد 
اأو تالف وحتديث البيانات وتعديلها 
وي���وف���ر م���واق���ف ����س���ي���ارات جم��ان��ي��ة 
مركز  اأن  اإىل  واأ���س��ار   . للمتعاملني 
خدة العني يفتح اأبوابه من ال�سابعة 
�سباحا ولغاية الثامنة م�ساء ويقدم 

امل��ع��اي��ري ع��ل��ى امل�ستوى  اأرق����ى  وف���ق 
اأن  اإىل  امل����زروع����ي  ول��ف��ت  ال���ع���امل���ي. 
زيادة  املركز ت�سمنت  اإعادة ت�سميم 
حمطات الت�سجيل فيه لت�سبح 25 
حمطة خ�س�ست 16 منها للرجال 
للت�سجيل  حم��ط��ة   11 بينها  م��ن 
و3  املتعاملني  خل��دم��ة  وحم��ط��ت��ان 
حم���ط���ات ل��ت��ح��دي��ث ال���ب���ي���ان���ات يف 
حني ي�سم ق�سم الن�ساء 9 حمطات 
و3  للت�سجيل  م��ن��ه��ا   5 خ�����س�����س��ت 
حمطات لتحديث البيانات وحمطة 

واآخ�����ر ل��ل��ن�����س��اء وخ���دم���ة ال�����س��ي��اف��ة 
ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني ط�����وال ف����رتة ال��ع��م��ل 
وال�����ت�����ي ت�������س���م���ل ت����ق����دمي ال���ت���م���ور 
امل����ربدة بجانب  وال��ع�����س��ائ��ر وامل���ي���اه 
ال��واي  الا�سلكي  االإن��رتن��ت  خدمة 
فاي . جدير بالذكر اأن عدد مراكز 
ال��ت��اب��ع��ة لهيئة  وم��ك��ات��ب اخل���دم���ة 
اأنحاء  للهوية يف خمتلف  االإم���ارات 
الدولة يبلغ 55 مركزا ومكتبا تبلغ 
طاقتها اال�ستيعابية نحو 27 األفا و 

800 متعامل يوميا.

•• عجمان ـ الفجر

�سمن فعاليات برنامج اإعداد رائد 
امل�����س��ت��ق��ب��ل ���س��ي��ف ب�����ادي ال���ذي 
ي��ن��ظ��م ب��غ��رف��ة جت�����ارة و���س��ن��اع��ة 
العامة  الهيئة  وتنفذه  عجمان، 
لرعاية ال�سباب والريا�سة خال 
الفرتة من 12 اأغ�سط�س اإىل 5 
�سبتمرب، ت�ست�سيف غرفة عجمان 
الوطنية  ال�سخ�سيات  م��ن  ع��دد 
ونقل  خرباتهم  ل�سرد  الناجحة 
جتاربهم لل�سباب والطلبة، حيث 
ال��زرع��وين  م��اج��د  اإ�ست�سافة  مت 
، م�����س��ور ف��وت��وغ��رايف، وع��ب��داهلل 
ال�سحي الرئي�س التنفيذي ل�سبكة 
وتناول  االإخبارية،  عجمان  روؤي��ة 
الطلبة  توجيه  كيفية  املتحدثان 
وال�������س���ب���اب ل��ت��ح��ف��ي��ز ق���درات���ه���م 
وت��ن��م��ي��ت��ه��ا ع����ن ط���ري���ق ال��ع��م��ل 
االإي���ج���اب���ي ، وال��ت��م��ي��ز ب��اإخ��ت��ي��ار 
ال��ه��وي��ات وامل�����س��اري��ع امل��ف��ي��دة مع 
الوطنية  ال��ه��وي��ة  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د 
وزيادة االإنتماء ومهارات التعامل 
م����ع م����واق����ف احل����ي����اة امل��خ��ت��ل��ف��ة 
وكيفية التفكري ال�سليم واملنطقي 

والتحفيز على امل�ستقبل.
اأن  اأهمية  الزرعوين  واأك��د ماجد 
وينميها  هوايته  ال�سخ�س  يدعم 
من خال حتفيز النف�س والبحث 
مبن ي�ساعدهم على تنميتها علها 
تتطور لنوع من االإحرتاف اأو اأن 
م�ستقبلي،  وظيفي  جم��ال  تفتح 
كما اأ���س��اد مبثل ه��ذه ال��ل��ق��اءات و 
امل�ستقبل  رائ���د  اإع�����داد  ب��ربن��ام��ج 
فيه  وامل�ساركني  للطلبة  واأهميتة 
وت��اأه��ي��ل��ه��م الخ��ت��ي��ار م��ا يفيدهم 
بحياتهم م�ستقبا �سواء باإختيار 
اأو  ال����درا�����س����ي����ة  ت��خ�����س�����س��ات��ه��م 
بتوجيه  اأو  الوظيفية  جماالتهم 

اإح��رتايف  عمل  لت�سبح  هواياتهم 
فيما بعد.

وب�����داأ ال����زرع����وين ���س��رد جت��رب��ت��ه 
الت�سوير  جم���ال  يف  ال�سخ�سية 
من  احل�����س��ور  للطلبة  م���وؤك���دا   ،
اأه���م���ي���ة االإل����ت����ح����اق ب�����ال�����دورات 
ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي ت�سب 
ال���ه���واي���ة، و����س���رح لهم  يف اإمن�����اء 
كيفية و�سوله الإحرتافية جمال 
اف�سل  واإختياره �سمن  الت�سوير 
والعامليني،  املحليني  امل�سوريني 
عملية  عمل  ور�سة  بتنفيذ  ق��ام  و 
الت�سوير  ح��ول  للطلبة  مب�سطة 
ب��ج��ان��ب اإع����ط����اء ال���ط���اب ن��ب��ذه 
ع����ن م���اه���ي���ة جم�����ال ال��ت�����س��وي��ر 
الفوتوغرافية  الكامريات  واأنواع 
الت�سوير  وجم���االت  وال��ع��د���س��ات 
وم���ن���ه���ا ال���ت�������س���وي���ر ال���ري���ا����س���ي 

وت�سوير الطبيعة، 
احل�سور  الطلبة  على  �سدد  كما 
اأه���م���ي���ة وج������ود ع��ن�����س��ر االم�����ان 
ال�����س��رورة  ب�سبب  ال��ت�����س��وي��ر  م��ع 
يف ب��ع�����س االح����ي����ان م����ن خ���ال 

ال��ت�����س��وي��ر ب���االم���اك���ن اخل��ط��رة 
ت�سبب  ق��د  كائنات  م��ع  والتعامل 
ل��ه��م ال�������س���رر، ك��م��ا اأو����س���ح لهم 
الت�سوير  زاوي����ا  اإخ��ت��ي��ار  كيفية 
تاثريات  اإ�سافة  وكيفية  املنا�سبة 

على ال�سورة دون االإ�سرار بها،. 
بعد ذلك عر�س عبداهلل ال�سحي 

وامل��ت��اب��ع��ة  ال�����س��رب  كيفية  و���س��رح 
اجل������ادة ل��ت��ح��وي��ل ال���ه���واي���ة اىل 
م�������س���روع ���س��ب��ك��ة روؤي�������ة ع��ج��م��ان 
االإخ��ب��اري��ة وال����ذي ح��ظ��ي بدعم 
ك���ب���ري م����ن ق���ب���ل ����س���م���و ال�����س��ي��خ 
 ، النعيمي  حميد  بن  عبدالعزيز 
ال�سياحية  التنمية  دائ���رة  رئي�س 

ب��داأت  والتي  ال�سخ�سية  جتربته 
بهواية لن�سر االخبار والفعاليات 
تطورت  اأن  لبثت  ما  ثم  لعجمان 
لفكرة م�سروع يهدف ملد متابعي 
�سبكات التوا�سل االجتماعي بكل 
االخ���ب���ار وال��ف��ع��ال��ي��ات ل��ع��ج��م��ان 
خ�����س��و���س��ا واالم���������ارات ع��م��وم��ا، 

بعجمان، منذ التاأ�سي�س يف االول 
من يناير لعام 2012.

ك��م��ا اأك�����د ال�����س��ح��ي ع��ل��ى اأه��م��ي��ة 
اإ���س��غ��ال ال��وق��ت وال��ب��ع��د ع��ن امللل 
، م�����وؤك�����دا ان  ال�����روت�����ني  وك�������س���ر 
االف����ك����ار وامل�������س���اري���ع ال�����س��غ��رية 
�سدد  ك��م��ا  ب�سيطة،  ب��اأف��ك��ار  ت��ب��دا 
اأهل  من  االإ�ستف�سار  اأهمية  على 
اخل����ربة وال���ك���ف���اءة ف��ي��م��ا يخ�س 
مهما  م�سروع  اي  بتنفيذ  ال��ب��دء 
�سغر حجمه، مو�سحا اأن الدولة 
وف���رت ال��ربام��ج وامل�����س��اري��ع التي 
ت���ق���دم ال���دع���م امل������ادي وامل��ع��ن��وي 
واملعريف بكافة امل�ساريع ال�سغرية 
ت��وف��ري  وامل���ت���و����س���ط���ة اىل ج�����اين 

املعار�س وفتح ا�سواق ملبيعاتهم.
وخ����ال ال��ل��ق��اء اأك����د امل�����س��ارك��ون 
التجارب  ه��ذه  مثل  ���س��رد  اأهمية 
احلياتية لهم وما تبثه فيهم من 
التوجه ال�سحيح وجتدد العزمية 
ل���دي���ه���م ل���اإخ���ت���ي���ار ال�����س��ح��ي��ح 
الوظيفي  او  التعليمي  للمجال 
الطلبة  ع��ر���س  ك��م��ا  بامل�ستقبل، 

وال�����س��ب��اب امل�����س��ارك��ني جت��ارب��ه��م 
ال�سخ�سية �سواء مبجال الت�سوير 
ال�سغرية  امل�����س��روع��ات  جم���ال  او 
وت��ط��وي��ر ب��ع�����س اأف��ك��اره��م حليز 

التنفيذ.
عجمان  غرفة  اأن  بالذكر  جدير 
اال�سبوع  خ��ال  اإ�ستقبلت  ك��ان��ت 
اإع�����داد رائ��د  ب��رن��ام��ج  االول م��ن 
امل�ستقبل �سيف بادي عددا من 
مت  ح��ي��ث  ال��وط��ن��ي��ة  ال�سخ�سيات 
بن غدير  �سعادة خلف  اإ�ست�سافة 
�سلطان  و���س��ع��ادة  اأع���م���ال  رج���ل   ،
املجل�س  ال�سام�سي،ع�سو  جمعه 
ال��وط��ن��ي االحت������ادي، واال���س��ت��اذة 
االعامية  الرجمن  عبد  عائ�سة 
والتعليم بربنامج  الرتبية  وزارة 
العلم نور بقناة نور دبي، والذين 
الطلبة  ت��وج��ي��ه  كيفية  ت��ن��اول��وا 
وامل�ساريع  احل��ر  للعمل  وال�سباب 
اخل�����ا������س�����ة وك����ي����ف����ي����ة اإخ����ت����ي����ار 
ت��خ�����س�����س��ات��ه��م ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ت��ي 
���س��ت��وؤث��ر م��ب��ا���س��رة ع��ل��ى جمالهم 

الوظيفي م�ستقبا.

ويل عهد راأ�ض اخليمة يح�سر 
حفلي زفاف مواطنني

•• راأ�ص اخليمة-وام: 

ح�سر �سمو ال�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر القا�سمي ويل عهد راأ�س اخليمة م�ساء اأم�س االول حفل الع�ساء الذي اقامه ال�سيد �سعيد علي 
حممد اليليلي مبنا�سبة زفاف جنله في�سل اىل كرمية ال�سيد م�سبح علي حممد اليليلي. ح�سر احلفل الذي اقيم يف منطقة �سفي براأ�س 

اخليمة ال�سيخ �سقر بن حممد بن �سقر القا�سمي ووجهاء واعيان وابناء القبائل وجمع من املدعويني.
كما ح�سر �سمو ال�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر القا�سمي ويل عهد راأ�س اخليمة م�ساء اأم�س االول حفل الع�ساء الذي اأقامه ال�سيد �سليمان 
اأحمد الظهوري مبنا�سبة زفاف جنله عبداهلل اإىل كرمية ال�سيد �سعيد �سبت �سعدين الظهوري . كما ح�سر احلفل � الذي اأقيم يف منطقة �سعم 

براأ�س اخليمة � ال�سيخ �سقر بن حممد بن �سقر القا�سمي ووجهاء واعيان وابناء القبائل وجمع من املدعوين. 
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ي�سهم يف تنمية و�سقل مهارات الطلبة وترجمة العلوم النظرية اإىل تطبيقات عملية
جامعة اأبوظبي ت�سيف خمتربا جديدا يف �سبتمرب املقبل

�ساأنه اأن يوفر لطابنا االأر�سية املنا�سبة الإجراء االختبارات والبحث عن 
حلول، ت�ساعد يف حتقيق عملية توازن بني املوارد الطبيعية املتناق�سة من 
ناحية والزيادة الهائلة على طلب تلك املوارد من ناحية اأخرى.  ولفت 
الدكتور نبيل اإىل حر�س جامعة اأبوظبي على تكثيف جهودها يف رحلة 
اجلامعة  اأن  اإىل  م�سرياً  الدرا�سية،  املناهج  وتطوير  االأك��ادمي��ي  التقّدم 
اأن التحديات يف  اإنفاق مليون دره��م يف جم��ال االأب��ح��اث، م��وؤك��داً  ب�سدد 
جمال الطاقة و الهند�سة امليكانيكية لن تك�سر من روح وعزمية طابنا. 
ال�سغرية  االإلكرتونية  الرقائق  من  ب��دءاً  التحدي،  كان حجم  اأي��اً  واأن��ه 
اأن املعرفة  وانتهاًء مبحطات ف�سائية عماقة، فاإن خريجينا �سيثبتون 

هي ال�ساح االأمثل يف مواجهة تلك التحديات. 

اإىل عدد  اإ�سافة  املائية،  والطاقة  احلرارية  الطاقة  البرتول،  التعدين، 
اآخر من القطاعات االأخ��رى.  ويتاألف خمترب الهند�سة امليكانيكية من 
اأق�سام: املخترب احلراري وخمترب الديناميكية احلرارية وخمترب  عدة 
الت�سنيع وور�سة االآالت. وقد مت جتهيز تلك املختربات باأف�سل املعدات 
الطاب  يهيئ  وال��ذي  با�ستخدام احلا�سوب  الرقمي  التحكم  مثل جهاز 
وجهاز  اآيل  اإن�����س��ان  اإىل  اإ���س��اف��ة  الثقيلة؛  ال�سناعات  جم��ال  يف  للعمل 
حراري  ومبادل  امل�سانع  يف  املوجود  النقل  جلهاز  مماثل  للمعدات  نقل 
جامعة  اأن  اإىل  وي�سار  عاملية.  مبوا�سفات  االه���ت���زازات  لقيا�س  وج��ه��از 
ملدة  درا�سي  منهج  وه��و  امليكانيكية،  الهند�سة  برنامج  �سممت  اأبوظبي 
والتكنولوجيا  للهند�سة  االع��ت��م��اد  جمل�س  ملعايري  وف��ق��اً  ���س��ن��وات،  اأرب���ع 

العاملي، بهدف تنمية و�سقل مهارات الطلبة وتزويدهم باملعارف واإعداد 
خريجني موؤهلني لت�سميم وفح�س جمموعة وا�سعة من احللول للنظم 
امليكانيكية احلديثة. وبهذه املنا�سبة، قال الدكتور نبيل اإبراهيم، مدير 
جامعة اأبوظبي: . يهدف املخترب اإىل مواكبة اأحدث التطورات يف قطاع 
الهند�سة امليكانيكية وذلك يف ظل التطور والطلب املتزايد الذي ت�سهده 
املنطقة على �سعيد و�سائل النقل وال�سناعات املتقدمة. و تعترب الطاقة 
�سريان احلياة االقت�سادية يف منطقة اخلليج، لذا فاإن املنطقة ال ميكنها 
الوقوف مكتوفة اليدين بانتظار احل�سول على حلول الطاقة من بقية 
دول العامل. بل ينبغي ابتكار حلول لقطاع الطاقة الذي ي�سكل اأكرب حتد 
يواجه الب�سرية منذ 4.5 مليار �سنة. لذا، فاإن اإطاق هذا املخترب من 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت جامعة اأبوظبي عزمها افتتاح خمترب الهند�سة امليكانيكية يف �سهر 
املتمثلة يف توفري  روؤية اجلامعة  املقبل. وجت�سد هذه اخلطوة  �سبتمرب 

اأف�سل اخلدمات االأكادميية للطاب وفقاً الأف�سل املمار�سات العاملية.
اخلا�سة  احلالية  املرافق  اإىل جانب  املخترب اجلديد،  هذا  اإن�ساء  وياأتي 
الهند�سة  خم��ت��ربات  الأف�����س��ل  م�����س��اه��ي��اً  امليكانيكية،  ال��ه��ن��د���س��ة  بق�سم 
امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة يف اجل��ام��ع��ات ال��ع��امل��ي��ة امل��رم��وق��ة، وم��ن�����س��ج��م��اً م��ع ر���س��ال��ة 
خمتلف  يف  عملية  خ��ربة  اكت�ساب  على  ال��ط��اب  م�ساعدة  يف  اجل��ام��ع��ة 
امليكاترونيك،  الت�سنيع،  ال�����س��ي��ارات،  ال��ط��ريان،  الثقيلة:  ال�سناعات 

مب�ساركة 73 متطوعًا من جميع اإمارات الدولة

برنامج تكاتف ينظم يومًا ترفيهيًا لكبار ال�سن يف مركز املزايا للت�سوق بدبي

مينح الطلبة الذين يرغبون مبزاولة مهنة الطب تدريبًا عمليًا حول املهارات املختلفة 

جامعة خليفة تطلق املخيم الطبي ال�سيفي الثاين لطالب املرحلة الثانوية

ت�ست�سيفه اأمريكية دبي

انطالق فعاليات موؤمتر هارفارد للعالقات الآ�سيوية والدولية 2013 يف دبي 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�سمن م�ساعيه الرامية اإىل تعزيز 
م��ف��ه��وم امل�����س��وؤول��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة 
واخل���دم���ة ال��ع��ام��ة، ن��ظ��م ب��رن��ام��ج 
ت��ك��ات��ف ، اإح������دى ب���رام���ج ال��ع��م��ل 
التطوعي التابعة ملوؤ�س�سة االإمارات 
ل��ت��ن��م��ي��ة ال�����س��ب��اب ي���وم���اً ت��رف��ي��ه��ي��اً 
)تكتمل  �سعار  حت��ت  ال�سن  لكبار 
اأقيمت  والتي  ب�سوفتكم(،  فرحتنا 
للت�سوق  امل��زاي��ا  مركز  يف  فعالياته 
اإىل  الفعالية  ه��ذه  وتهدف  بدبي. 
ت��ع��زي��ز ال��ت��وا���س��ل م��ع ك��ب��ار ال�سن 
امل�سنني  اأ�سرية بني  اأجواء  وتوفري 

واملتطوعني ال�سباب.

هذه  ومثل  ال��دول��ة.  بناء  يف  كبري 
الفعاليات تت�سمن معاين واأهداف 
اأ���س��ي��ل��ة ت��ع��ي��د ل��ك��ب��ار ال�����س��ن ج���زءاً 
من حقوقهم جتاه ما قدموه من 
ح��ب ورع��اي��ة ل��اأج��ي��ال اجل��دي��دة، 
مبثابة  تعد  فهي  ذل��ك  عن  ف�سًا 
واإق���راراً  لهم  وتقدير  �سكر  ر�سالة 
املجتمع  اأب��ن��اء  قبل  م��ن  بواجبهم 

من املتطوعني ال�سباب. 
وت��ط��رق��ت ك���اف���ة االأن�����س��ط��ة ال��ت��ي 
اأقيمت خال الفعالية على عادات 
العربية  االإم�����ارات  دول���ة  وتقاليد 
املتحدة، كما ت�سمنت جل�سة ا�ستمع 
خالها ال�سباب لدرو�س قيمة من 
كبار ال�سن، فعالية للر�سم باحلناء 

تخللها  التي  الفعالية  يف  و���س��ارك 
املزايا  ال�سن يف مركز  لكبار  جولة 
من  والعديد  خا�س  ع�ساء  وحفل 
االأن�سطة الرتفيهية 73 متطوعاً 
من خمتلف اإمارات الدولة، وذلك 
بواقع 440 �ساعة عمل تطوعي. 

احلب�سي،  م��ي��ث��اء  ال�����س��ي��دة  وق��ال��ت 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ربام��ج يف 
موؤ�س�سة االمارات لتنمية ال�سباب: 
ت�سعى موؤ�س�سة االإمارات من خال 
اإىل  الفعاليات  ه��ذه  ملثل  تنظيمها 
ت�����س��ج��ي��ع ال�����س��ب��اب ع��ل��ى ال��ت��ف��اع��ل 
من  كجزء  وذل��ك  ال�سن،  كبار  م��ع 
م�����س��وؤل��ي��ات��ه��م االإج��ت��م��اع��ي��ة جت��اه 
ه���ذه ال��ف��ئ��ة ال��ت��ي ���س��اه��م��ت ب�سكل 

وم�سابقة �سعرية.
ويهدف الربنامج الوطني للتطوع 
تاأ�س�س  ال��ذي   ، تكاتف  االجتماعي 
 2007 ع��ام  ابريل  اأبوظبي يف  يف 
مببادرة من موؤ�س�سة االإمارات اإىل 
واالإ�ستفادة  التطوع،  ثقافة  تعزيز 
اإىل ج��ان��ب  امل���ت���اح���ة،  امل�������وارد  م���ن 
اإيجاد حلول مبتكرة تلبي حاجات 
املجتمع االإماراتي. ويقدم لل�سباب 
ال����ت����ط����وع يف ع�������دد م��ن  ف����ر�����س����ة 
واالجتماعية،  االإن�سانية،  الربامج 
مب��ا ي�����س��اه��م يف م�����س��اع��دت��ه��م على 
اال���س��ت��ف��ادة م��ن اأوق��ات��ه��م ب�����س��ورة 

هادفة.
وي��ع��ت��رب ب��رن��ام��ج ت��ك��ات��ف م��ن اأه��م 

امل������ب������ادرات ع���ل���ى م�������س���ت���وى دول����ة 
االإم��ارات العربية املتحدة الرامية 
اإىل زي����ادة م�����س��ت��وى ال��وع��ي ال��ع��ام 
ف��ر���س  امل�������س���ارك���ة يف  وت�����س��ج��ي��ع   ،
ال�سباب،  ومتكني  املتاحة،  التطوع 
وت�سجيعهم  م��ه��ارات��ه��م،  وت��ط��وي��ر 
التطوعي،  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  ل��اإق��ب��ال 

واالنتماء ملجتمع االإمارات. 
وت�سجيع  دعم  اإىل  تكاتف  ويهدف 
ال���ع���م���ل ال����ت����ط����وع����ي، وال���رتك���ي���ز 
ع��ل��ى م�����س��ارك��ة ال�����س��ب��اب يف فر�س 
ج��ان��ب  اإىل  ال���ت���ط���وع،  واأن�������س���ط���ة 
ت��ع��زي��ز ق��ي��م ال��ت��ط��وع ب��ني خمتلف 
وذل��ك  االإم����ارات����ي،  املجتمع  ف��ئ��ات 
م����ن خ�����ال ال���رتك���ي���ز ع���ل���ى ب��ن��اء 

ق���������درات امل����ت����ط����وع����ني، وت���ط���وي���ر 
م��ه��ارات��ه��م ال��ق��ي��ادي��ة وت��ع��زي��زات 

ق����درات ال��ت��وا���س��ل ل��دي��ه��م اإ���س��اف��ة 
التطوع  الدائم عن فر�س  للبحث 

ال���ت���ي ت��ن��ا���س��ب ق���درات���ه���م وت��ل��ب��ي 
طموحاتهم.

•• اأبوظبي-الفجر: 

باأبوظبي  خليفة  جامعة  اأط��ل��ق��ت 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع ����س���رك���ة اأب���وظ���ب���ي 
للخدمات ال�سحية �سحة فعاليات 
امل��خ��ي��م ال��ط��ب��ي ال�����س��ي��ف��ي ال��ث��اين 
والرتفيهية،  التعليمية  للفعاليات 
وذل���ك يف ح��رم اجل��ام��ع��ة وي�ستمر 

ملدة 5 اأيام.
نوعه  االأول من  املخيم  ه��ذا  ويعد 
يف دولة االإمارات حيث مينح طلبة 
الثانوي  وال��ث��اين  االأول  ال�سفوف 
وال��ذي��ن ي��رغ��ب��ون مب��زاول��ة مهنة 
ال��ط��ب ت��دري��ب��اً ع��م��ل��ي��اً ل��ل��م��ه��ارات 
ال���ط���ب  امل���خ���ت���ل���ف���ة يف جم���������االت 
وال�سحة العامة، حيث مت ت�سميم 
ال���ربن���ام���ج ل��ي��ق��دم ل��ط��ل��ب��ة ال��ط��ب 
امل��ح��ت��م��ل��ني جت���رب���ة ف����ري����دة م��ن 

نوعها.
وي�سارك الطلبة خال هذا املخيم 
والتي  االأن�سطة  م��ن  جمموعة  يف 
ت�����س��م��ل جت������ارب ع��ل��م��ي��ة وع��م��ل��ي��ة 

•• دبي-الفجر:

هارفارد  موؤمتر  فعاليات  انطلقت 
ل��ل��ع��اق��ات االآ����س���ي���وي���ة وال��دول��ي��ة 
2013 والذي ت�ست�سيفه اجلامعة 
االأم��ري��ك��ي��ة يف دب���ي ب��ال��ت��ع��اون مع 
يف  االأوىل  للمرة  ه��ارف��ارد  جامعة 

ال�سرق االأو�سط ويف مدينة دبي. 
ومت حفل االفتتاح يف م�سرح ميدان 
اآمي����اك���������س ب���ح�������س���ور م��ت��ح��دث��ني 
رك��زوا  ال��ذي��ن  دول��ي��ني  ائيني  اأخ�سّ
من خاله على اأهمية تاأثري اآ�سيا 

الدكتور منري جميد،  �سري  وت��ان 
الرئي�س ال�سابق ل�سركة اخلطوط 
جمل�س  ورئي�س  املاليزية،  اجلوية 
م��ال��ي��زي��ا  م���ع���ام���ات  ب���ن���ك  اإدارة 

بريهاد. 
ق���ال ال��دك��ت��ور الن�����س دي م��ا���س��ي، 
رئي�س اجلامعة االأمريكية يف دبي: 
للعاقات  ه��ارف��ارد  م��وؤمت��ر  �سحر 
االآ���س��ي��وي��ة وال��دول��ي��ة ه��و الرحلة 
التعبري  �سدق  الفكرية،  ال��دق��ة   -
التي   - االآراء  اخ��ت��اف  واح����رتام 
ت�����س��اه��م يف ت�����س��ك��ي��ل ال���ق���ي���ادة من 

امل��وؤمت��ر  �سعار  �سمن  ال��ع��امل  على 
لهذه ال�سنة: تو�سيع االآفاق: ر�سم 

ازدهار م�ستقبل اآ�سيا. 
اف��ت��ت��ح احل���ف���ل ك���ل م���ن ال��دك��ت��ور 
اجلامعة  رئي�س  ما�سي،  دي  الن�س 
االأمريكية يف دبي، �ساحب ال�سعادة 
ع��ب��د ال��ب��ا���س��ط اجل���ن���اح���ي، امل��دي��ر 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���س�����س��ة حم���م���د ب��ن 
ال�سغرية  امل�ساريع  لتنمية  را���س��د 
وامل���ت���و����س���ط���ة، اإح������دى م��وؤ���س�����س��ات 
بدبي،  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة 
واملتحدث الرئي�سي خال املوؤمتر، 

خال الفكر والعمل. 
امل����وؤمت����ر ه���و ث���م���رة ال���ت���ع���اون بني 
ط���ل���ب���ة اأم����ري����ك����ي����ة دب�������ي وط���ل���ب���ة 
ه��ارف��ارد. وح�سر اىل دبي  جامعة 
اأك���ر م��ن ط��ال��ب ج��ام��ع��ي م��ن ٥٤ 
ب��ل��دا ل��ل��م�����س��ارك��ة يف ه����ذا احل���دث 
ال���ذي يعترب م��ن اأك���رب امل��وؤمت��رات 
ال��ط��اب��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة. 
ي�سارك الطلبة يف ح��وارات عديدة 
ت���ت���وا����س���ل ف��ي��ه��ا وج����ه����ات ال��ن��ظ��ر 
امل��خ��ت��ل��ف��ة يف ال����ع����امل م����ن خ���ال 
وور���س  درا���س��ي��ة،  وحلقات  جل�سات 

ال�سيا�سية  بالق�سايا  تتعلق  عمل 
واالج����ت����م����اع����ي����ة واالق���ت�������س���ادي���ة 
يقدمها  واالأع����م����ال،  وال��ث��ق��اف��ي��ة، 
اأكر من متحدثا بارزا من ال�سرق 
م��ن��اط��ق خمتلفة  وم����ن  االأو�����س����ط 
من العامل. ويف ال�سياق ذات��ه، قال 
ال�����س��ي��د ع��ب��د ال��ب��ا���س��ط اجل��ن��اح��ي: 
يف  ال�سباب  اإ���س��راك  عملية  ت�ساهم 
التحاور وتبادل اأهم الق�سايا، دوراً 
ال�ساملة  النمو  عملية  يف  رئي�سياً 
وال���ت���ن���م���ي���ة امل���������س����ت����دام����ة، وع���ل���ى 
م�ستوى موؤ�س�سة حممد بن را�سد 
لتنمية امل�ساريع، نعترب ال�سباب هم 
دبي  اإم��ارة  االأوىل القت�ساد  اللبنة 
ودول���ة االإم�����ارات ع��م��وم��اً، ون�سعى 
دائ��م��ا اإىل ���س��م��ان م�����س��ارك��ت��ه��م يف 
واالجتماعية  االقت�سادية  التنمية 
ع��رب ت��ع��زي��ز روح امل���ب���ادرة وال��ف��ك��ر 
واالإب�����������داع، م����ن خ�����ال ال���ربام���ج 

واخلدمات التي نقدمها لهم .
�سعداء  نحن  اجل��ن��اح��ي:  واأ���س��اف 
ج���داً ب���اأن ن��ك��ون ج���زًء م��ن م��وؤمت��ر 
ه�����ارف�����ارد ل���ل���ع���اق���ات االآ����س���ي���وي���ة 
احل���دث  ه����ذا   2013 وال���دول���ي���ة 
املنطقة،  ال�����س��ب��اب يف  امل��ه��م جل��ي��ل 

من  ك��ب��رية  ن�سبة  ي�سكلون  ال��ذي��ن 
اأن  ال�سكاين، ونحن واثقون  تعداد 
ت�سكل فعاليات املوؤمتر نقطة حتول 
يف اإع����ادة حت��دي��د االإ���س��رتاجت��ي��ات، 
واخل�������روج ب��ال��ع��دي��د م���ن ال�����روؤى 
ال�سغرية  امل�ساريع  لقطاع  امل��ع��ززة 

واملتو�سطة . 
ثقافية  اأن�����س��ط��ة  امل��وؤمت��ر  تخلل  و 
واج���ت���م���اع���ي���ة ع����دي����دة، مب����ا ف��ي��ه��ا 
دب��ي الكت�ساف  ج��والت متفرقة يف 
امل��دي��ن��ة، وامل��ع��ر���س امل��ه��ن��ي، ال��ي��وم 
فعاليات  ع�����س��اء،  ح��ف��ل  اجل��ام��ع��ي، 
الليلة العاملية، والليلة الرتفيهية. 
ك��ري�����س��ا ميهتا،  ال��ط��ال��ب��ة  وع����رّبت 

املنظمة  للجنة  التنفيذية  املديرة 
ل��ل��م��وؤمت��ريف اأم��ري��ك��ي��ة دب����ي: انها 
اللجنة  لكامل  كبري  فخر  حلظة 
امل��ن��ظ��م��ة ل���ل���م���وؤمت���ر والأم���ري���ك���ي���ة 
دبي. وي�سرفنا احل�سول على هذه 
ال��ف��ر���س��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ه����ذا امل���وؤمت���ر 
اأن��ه االأول  امل��رم��وق يف دب��ي خا�سة 

من نوعه يف ال�سرق االأو�سط. 
وت���ع���ق���د ج��ل�����س��ات امل����وؤمت����ر يف ك��ل 
م��ن اجل��ام��ع��ة االأم��ري��ك��ي��ة يف دب��ي، 
وفندق  اآمي��اك�����س،  م��ي��دان  وم�سرح 
دبي،  ماركيز  ماريوت  يو  دب��ل  جي 
وي�ستمر خم�سة اأّيام. الراعي املا�سي 
ملوؤمتر هارفارد للعاقات االآ�سيوية 

وال�����دول�����ي�����ة ه�����ي ه���ي���ئ���ة ال���ط���رق 
ج��والت  ت�سهل  التي  وامل��وا���س��ات، 
ال��ط��ل��ب��ة امل���ن���دوب���ني وت��ن��ق��ات��ه��م 
املعامل  ال�ستك�ساف  امل��وؤمت��ر  خ��ال 
البا�سات  ع��رب  دب��ي  يف  التقليدية 
الثانية  ال�سنة  يف  للهيئة.  التابعة 
وال���ع�������س���ري���ن، م����وؤمت����ر ه����ارف����ارد 
هو  والدولية  االآ�سيوية  للعاقات 
العاملية  الطابية  املوؤمترات  اأكرب 
جامعة  تنظمه  وال����ذي  اآ���س��ي��ا،  يف 
هارفارد. وقد ومت اختيار اجلامعة 
االأمريكية يف دبي من قبل اللجنة 
التابعة للموؤمتر ال�ست�سافتها هذا 

العام يف دبي يف نوفمرب املا�سي.

اإىل جانب كادر  الهيئة التدري�سية 
ي�سرف   ، �سحة  ���س��رك��ة  م��ن  ط��ب��ي 
للطلبة  ن��ق��ا���س��ي��ة  ح��ل��ق��ات  وي���دي���ر 

امل�ساركني.

حلول  واإي��ج��اد  فهم  يف  ت�ساعدهم 
ل��ل��م�����س��اك��ل امل��خ��ت��ل��ف��ة ب��االإ���س��اف��ة 
لندوات وور�س عمل، ي�سرف عليها 
واأع�ساء  اجلامعة  طلبة  من  ع��دد 

كما تتاح لهم فر�سة زيارة خمترب 
ل�سرطة  ال��ت��اب��ع  ال�����س��رع��ي  ال��ط��ب 
اأبوظبي للتعرف على كيفية عملية 
الت�سريح واعطاء التقارير الطبية 

حول حاالت الوفاة.
وب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة اأف������اد ال��دك��ت��ور 
التنفيذي  امل��دي��ر  النعيمي،  را���س��د 
ال�سحية  وال��ع��ل��وم  ال��ط��ب  ل��ك��ل��ي��ة 
فخورون  اإن��ن��ا   : خليفة  جامعة  يف 
املخيم  يف  املتزايد  االهتمام  لروؤية 
الطبي ال�سيفي يف ن�سخته الثانية 
ل�سباب  رائعة  وال��ذي يوفر فر�سة 
دول����ة االم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة 
ال�ستك�ساف جمال العلوم ال�سحية 
ملجال  بهذا  لالتحاق  وت�سجيعهم 
مب���ا ي��ت��ن��ا���س��ب م���ع روؤي�����ة اأب��وظ��ب��ي 

 .2030
واأ�����س����اف ال���دك���ت���ور را�����س����د: نحن 
الطبي  املخيم  بتنظيم  ملتزمون 
اأنحاء  ل�سبابنا املوهوبني يف جميع 
من  ذل���ك  حتقيق  و�سيتم  ال��دول��ة 
خ����ال امل��خ��ي��م ال��ط��ب��ي ال�����س��ي��ف��ي 
امل���ت���ن���ق���ل وال��������ذي ����س���ي���ق���ام خ���ال 
 2014-2013 ال��درا���س��ي  ال��ع��ام 
و���س��ي�����س��ت��ه��دف امل���خ���ي���م م����دار�����س 
ح��ك��وم��ي��ة خم����ت����ارة م����ن خم��ت��ل��ف 

وتثقيف  لتحفيز  ال��دول��ة  مناطق 
العلوم  ب��درا���س��ة  املهتمني  ال�سباب 
ال�����س��ح��ي��ة. و���س��ي�����س��اه��م امل��خ��ي��م يف 
احلياة  من��ط  لتعزيز  ال��وع��ي  ن�سر 
ال���دور  وه���و  للمجتمع،  ال�سحية 
ال��ذي تلتزم به جامعة خليفة اىل 
جانب موؤ�س�سات الرعاية ال�سحية 

يف الدولة. 
وم���ن ج��ان��ب��ه اأك����د ال�����س��ي��د حممد 
القمزي مدير اإدارة املوارد الب�سرية 

يف �سركة �سحة حر�س �سحة على 
تقدمي كل اأ�سكال الدعم وامل�ساندة 
وتوعيتهم  لت�سجيعهم  ل��ل��ط��اب 
واأدراج����ه����م يف ال��ع��م��ل يف ال��ق��ط��اع 
االإم����ارات، خا�سة  دول��ة  الطبي يف 
ل�سركة  التابعة  الطبية  املن�ساآت  يف 

�سحة.
واأ�ساف مدير اإدارة املوارد الب�سرية 
ه���ذه  م���ث���ل  اأن  ���س��ح��ة  ����س���رك���ة  يف 
الطاب  لتاأهيل  ت��ه��دف  ال��ربام��ج 

امل��ه��ارات  واإك�سابهم  العمل  ل�سوق 
واملعرفة واخلربة، وتو�سيع االآفاق 
ال��ق��ط��اع  اأن  اإذ  ل���دي���ه���م،  امل��ه��ن��ي��ة 
ب�سكل  االإم����ارات  دول��ة  ال�سحي يف 
خ��ا���س،  ب�سكل  اأب��وظ��ب��ي  ويف  ع���ام، 
التي  الفر�س  من  بالعديد  يزخر 
ت���ت���ي���ح ل���ل���ط���اب امل����واط����ن����ني م��ن 
القطاع  ه���ذا  يف  ال��ع��م��ل  اجلن�سني 
احل����ي����وي ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف خ��دم��ة 

وطنهم.
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�سيف بلدي 2013 يوا�سل ن�ساطه للأ�سبوع الثالث على التوايل

اللجنة العليا ل�»�سيف بالدي« ت�سيد باأن�سطة املراكز امل�ساركة بالربنامج خالل جولتها
•• دبي –الفجر:

 25 االح���د  ال��ي��وم  �سباح  ينطلق 
اأغ�������س���ط�������س اجل��������اري ف��ع��ال��ي��ات 
اال���س��ب��وع ال��ث��ال��ث م��ن ال��ربن��ام��ج 
 2013 ب���ادي  �سيف  ال��وط��ن��ي 
ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  ت��ن��ظ��م��ه  ال����ت����ي 
وال���������س����ب����اب وت���ن���م���ي���ة امل���ج���ت���م���ع، 
ال�سباب  لرعاية  العامة  والهيئة 
امل��راك��ز  ت�سهد  حيث  وال��ري��ا���س��ة، 
ا���س��ت��ق��ب��ال اأع�������داداً م��ت��زاي��دة من 
امل�����س��ارك��ني، خ��ا���س��ة يف االإم����ارات 
ال�����������س�����م�����ال�����ي�����ة، ب�����ع�����دم�����ا ح���ق���ق 
اال����س���ب���وع���ني االول������ني جن��اح��ات 
ك��ب��رية يف اال���س��ت��ح��واذ ع��ل��ى ثقة 
ال��ط��ل��ب��ة واأول�����ي�����اء االأم��������ور ك��م��ا 
للربنامج  العليا  اللجنة  تابعت 
 2013 ب���ادي  �سيف  ال��وط��ن��ي 
زي����ارت����ه����ا ال���ت���ف���ق���دي���ة ل��ل��م��راك��ز 
الوفد  تراأ�س  بالربنامج  امل�ساركة 
�سعادة خالد املدفع رئي�س اللجنة 
العليا للربنامج والدكتور حبيب 
املن�سق  اللجنة  رئي�س  نائب  غلوم 
ال���ع���ام وج���م���ال احل����م����ادي ن��ائ��ب 
امل��ن�����س��ق ال���ع���ام ون��ا���س��ر ال��زع��اب��ي 
ال�سبابية  امل���راك���ز  جل��ن��ة  رئ��ي�����س 
ح���ي���ث ق�����ام ال����وف����د ب����زي����ارة اإىل 
بعجمان  الثقايف  املجتمعي  مركز 
ال�سبابي بعجمان واملركز  واملركز 
املجتمعي والثقايف يف اأم القيوين، 
ا�ستعداداتهم  اآخر  على  لاطاع 
ل���ل���ح���ف���ل اخل����ت����ام����ي ل���ل���ربن���ام���ج 
ال�����س��ي��ف��ي وم���ت���اب���ع���ة االأن�����س��ط��ة 
امل��ق��دم��ة ل��ل��ط��ل��ب��ة وال��ط��ال��ب��ات . 
ب����دوره اأك���د خ��ال��د امل��دف��ع رئي�س 
الوطني  للم�سروع  العليا  اللجنة 
اأن اللجنة   2013 �سيف بادي 
خ���رج���ت ب��ال��ك��ث��ري م����ن ال��ن��ت��ائ��ج 
االإي��ج��اب��ي��ة م��ن خ���ال ج��والت��ه��ا 
ال�سبابية  امل��راك��ز  ع��ل��ى  امل��ف��اج��ئ��ة 
امل�ساركة  واملتخ�س�سة  والثقافية 
زاد  وال��ت��ي  الوطني  ال��ربن��ام��ج  يف 
55 م��رك��زا ب�سبب  ع��ل��ى  ع��دده��ا 
ك���ث���اف���ة االإق������ب������ال م����ن ال��ط��ل��ب��ة 
للم�ساركة يف الفعاليات ، مو�سحا 
اأن اأهم هذه االإيجابيات يكمن يف 
املواهب  م��ن  كبري  ع��دد  اكت�ساف 
لهم  وف���رت  يف جم���االت خمتلفة 
ب���رام���ج واأن�����س��ط��ة ���س��ي��ف ب���ادي 
اإبداعاتهم،  الفر�سة للتعبري عن 
الربامج  ع�سرات  تقدمي  مت  كما 
ال��ن��وع��ي��ة ال��ت��ي رمب���ا ت��ق��دم الأول 
مرة يف برامج ال�سيف، وجميعها 
مهارات  الطلبة  باإك�ساب  يت�سل 
مت  حيث  العلمية  االجت��اه��ات  يف 
العلمية  ال��ربام��ج  ع�سرات  اإجن��از 
ب��ال��رتاث واحل��ف��اظ على  وكذلك 
ما  اإىل  اإ�سافة  الوطنية،  الهوية 
يقدم من برامج دينية وترفيهية 

وم�سابقات ورحات.
العليا  اللجنة  اأن  املدفع  واأو���س��ح 
ت��ق��ي�����س م�����س��ت��وى مت���ي���ز امل���راك���ز 
االأع���داد  اأ���س��ا���س  على  فقط  لي�س 

امل�����س��ارك��ة وح���ج���م ال����ربام����ج، بل 
ب����ق����در م�����ا ي���ق���دم���ه امل�����رك�����ز م��ن 
وبقدر  ومبتكرة  متميزة  اأن�سطة 
دع��م��ه ل��ل��م��واه��ب وامل��ب��دع��ني من 
ال���ط���ل���ب���ة وال����ط����ال����ب����ات، م��ن��وه��ا 
ال�سيخ  ملعايل  امل�ستمرة  باملتابعة 
نهيان وزير  ال  نهيان بن مبارك 
الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع، 
وتوجيهاته باأهمية الرتكيز على 
اال�سرتاتيجية  االه��داف  حتقيق 
ل���ل���ربن���ام���ج ال����وط����ن����ي، ورع����اي����ة 
امل���واه���ب االإم���ارات���ي���ة ال�����س��اب��ة يف 
ك��اف��ة امل��ج��االت.  واأو���س��ى �سعادة 
باملواهب  باالهتمام  املدفع  خالد 
االأن�سطة  املركز من خال  داخل 
والفعاليات املقدمة، ومنها ور�س 
ال��ر���س��م ع��ل��ى ال��ق��م��ا���س وال��ف��خ��ار 
والتي  الت�سكيلية،  الفنون  واأن��واع 
ت��ع��زز م���واه���ب ال��ط��ل��ب��ة ال��ف��ن��ي��ة. 
االهتمام  بزيادة  �سعادته  وطالب 
ب��ال��رتاث  تعنى  ال��ت��ي  باالأن�سطة 
ال��رتاث  قيمة  لتعزيز  االإم��ارات��ي 
ال��وط��ن��ي يف ن��ف��و���س امل�����س��ارك��ني، 
خللق ال�سخ�سية املواطنة املدركة 

لتاريخها وقيمها االأ�سيلة.
الدكتور حبيب  ق��ال  وم��ن جانبه 
غلوم العطار نائب رئي�س اللجنة 
اإن اجلوالت  العام  واملن�سق  العليا 
العليا  اللجنة  وف��د  بها  ق��ام  التي 
ت�ساهم ب�سكل كبري يف التعامل مع 
اأر�س الواقع  كافة االن�سطة على 
اإىل  اال����س���ت���م���اع  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة 
الطلبات  وتلبية  امل��راك��ز  مديري 
اإجن���اح  يف  ت�سهم  ان  مي��ك��ن  ال��ت��ي 
ك��ان��ت فر�سة  ك��م��ا   ، ال��ف��ع��ال��ي��ات 
لتوا�سل اللجنة مع امل�ستفيد من 
واأول��ي��اء  الطلبة  وه���م  االن�����س��ط��ة 
والتعرف  مبا�سر  ب�سكل  االم���ور 
على اآرائ��ه��م ب��دون و���س��اط��ة، مما 
اأدي اإىل تفعيل عدد من الربامج 
يف امل���راك���ز خل��دم��ة اع�����داد اأك���رب 
ول���ت���ح���ق���ي���ق غ�����اي�����ات ال���ربن���ام���ج 
ال��وط��ن��ي ب��اج��ت��ذاب اأك����رب ق��ط��اع 

ممكن من الطلبة. 
الوطني  الربنامج  اأن  اإىل  وا�سار 
�سيف بادي جنح ب�سكل كبري يف 

وثقافية هم يف حاجة اإليها خال 
يحتاجها  وكذلك  الدرا�سة،  اأي��ام 
املجتمع االإماراتي لتفعيل طاقات 
يعني  انتمائهم، مبا  اأبنائه ودعم 
اال�سرتاتيجية  االه��داف  حتقيق 
للربنامج الوطني �سيف بادي.

احلوار اال�سري على مائدة 
�سيف بلدي يف م�سايف

ومن جانب اخر نظم مركز وزارة 
الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع 
مب�����س��ايف، ور���س��ة احل���وار اال���س��ري 
موؤ�س�سة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ن��اج��ح 
���س��ن��دوق ال������زواج وال���ت���ي األ��ق��ت��ه��ا 
�سمن  وذل�����ك   ، امل��غ��ن��ي  ف��اط��م��ة 

فعاليات �سيف بادي2013 
احلديث  اإىل  الور�سة  وتطرقت   
ع����ن ع������دة حم�������اور اأه���م���ه���ا دور 
بني  وامل�ستمر  االإي��ج��اب��ي  احل���وار 
اأف����راد اال���س��ر كما تطرقت  ك��اف��ة 
احل�����وار  ن���وع���ي���ات  اإىل  ال���ور����س���ة 
وكيقية جتاوز اخلافات، واأهمية 
اال���س��ت��م��اع، وال��ت��ح��ل��ي ب��االأخ��اق 
االإماراتية االأ�سيلة خا�سة داخل 
الراأي  الواحدة، واحرتام  اال�سرة 
امل���خ���ال���ف وت��ف��اع��ل��ت ال��ط��ال��ب��ات 
م��ع ال��ور���س��ة، وق��دم��وا مداخات 
اإي���ج���اب���ي���ة، ك���م���ا ق���دم���ت امل��غ��ن��ي 
اال�سر  ب��ني  احل���وار  عند  ن�سائح 

ال�����زراع�����ة  وت���ع���د ه����ذه ال��ن��وع��ي��ة 
مفيدة  الثقافية  ال��رح��ات  م��ن 
ومم���ت���ع���ة ل��ل��ف��ت��ي��ات ف���ه���ي ت��ل��ع��ب 
مبا�سيهن  الفتيات  ربط  يف  دوُرا 
اجدادنا  ما�سي  ثقافة  وتك�سبهن 
ال�سعوبات  على  التغلب  وكيفية 
ومقارنتها  املقتنيات  هذه  بوجود 
ب��احل��ا���س��ر  واأع���رب���ت امل�����س��ارك��ات 
ع��ن ���س��ع��ادت��ه��ن ب��ه��ذه ال��رح��ل��ة ملا 
�ساهدنه خال الزيارة من معامل 

ومقتنيات هذا املتحف.

حما�سرة �سندوق الزواج وور�سة 
االأحافري يف �سباب ال�سارقة 

������س�����م�����ن ف������ع������ال������ي������ات ����س���ي���ف 
بادي2013 التي ح�سر �سعادة 
خالد املدفع رئي�س اللجنة العليا 
ل�����س��ي��ف ب�����ادي ج��ان��ب��ا م��ن��ه��ا يف 
امل�ساركة يف  للمراكز  اإطار تفقده 
ال��وط��ن��ي نظم مبركز  ال��ربن��ام��ج 
الإدارة  ال��ت��اب��ع  ال�����س��ارق��ة  ���س��ب��اب 
والثقافية  ال�����س��ب��اب��ي��ة  االأن�����س��ط��ة 
حم��ا���س��رة ع���ن ���س��ن��دوق ال����زواج 
ق��دم��ت��ه��ا م����وزة احل��ل��ي��ان رئ��ي�����س 
ق�����س��م دع���م ال���ربام���ج واالأن�����س��ط��ة 
مب���وؤ����س�������س���ة ����س���ن���دوق ال���������زواج ، 
وت��ن��اول��ت ن�����س��اأة ���س��ن��دوق ال���زواج 
وال����ه����دف م����ن اإن���������س����اءه وروؤي������ة 
ال���������س����ن����دوق يف دع���م  ور�����س����ال����ة 

اإمكانات  الق�سوى من  اال�ستفادة 
الدولة  55 مركزا على م�ستوى 
للطلبة  متكاملة  وجبة  لتقدمي 
الثقافة  ب��ني  جتمع  وال��ط��ال��ب��ات، 
وال��ري��ا���س��ة وامل��وه��ب��ة واالب��ت��ك��ار 
وامل���و����س���ي���ق���ى وامل���������س����رح، وت��ت��ي��ح 
عليهم  ي�سعب  خ���ربات  لل�سغار 
اإال م���ن خ��ال  ال���ت���ع���رف ع��ل��ي��ه��ا 
الربنامج الوطني �سيف بادي.

باملواهب  اإعجابه  العطار  واأب��دى 
الوطني  الربنامج  ا�ستطاع  التي 
املراكز  من  العديد  يف  اكت�سافها 
�سيما  وال  ال�سمالية،  املنطقة  يف 
ال��ط��ال��ب��ات امل���وه���وب���ات يف ال��ف��ن 
اإىل  اإ���س��اف��ة   ، وال��غ��ن��اء  الت�سكيلي 
اإىل  اإ�سافة   ، العلمية  االبتكارات 
امل���واه���ب امل�����س��رح��ي��ة ال��ت��ي ميكن 
للم�سرح  م��ه��م��ا  راف����دا  ت��ك��ون  ان 
اأن  واأك��د  امل�ستقبل.  االإم��ارات��ي يف 
البعد عن التقليدية يف االأن�سطة 
اك�����س��ب ���س��ي��ف ب����ادي يف دورت���ه 
اأك�سبته  ك��ب��رية  فاعلية  ال�سابعة 
ث��ق��ة اأول����ي����اء االم������ور، ب��ح��ي��ث مل 
ت��ع��د ال��ف��ع��ال��ي��ات جم����رد األ���ع���اب 
يف  االأوق������ات  ومت�����س��ي��ة  للت�سلية 
ال�����س��ي��ف، ب���ق���در م���ا ه���ي ب��رام��ج 
ت���ث���ري خ���ي���ال ال��ط��ل��ب��ة وف��ك��ره��م 
لهم  وت�سيف   ، مداركهم  وتو�سع 
خربات عملية وحياتية وريا�سية 

جهة  وم��ن  امل�ساركات.  للطالبات 
اأخ����ري ن��ظ��م امل��رك��ز ع���دة دورات 
ال��ك��م��ب��ي��وت��ر  دورة  م��ن��ه��ا  اأخ������رى 
ال��ت��ي ح�����س��ره��ا 23 ط��ال��ب��ا ومت 
الفوتو�سوب واملويف  �سرح برنامج 
كما  ا���س��ت��خ��دام��ه��ا،  وط���رق  ميكر 
حتفيظ  دورة  م�سايف  مركز  نظم 
للذكورمب�ساركة  الكرمي  القراآن 
25 ط��ال��ب��ا ح���ول اأه��م��ي��ة ت���اوة 
جماعي  ترتيل  ال��ك��رمي،  ال��ق��راآن 
لق�سار ال�سور كما تدرب الطاب 

على اأحكام التجويد 

الرحلت متعة يف �سيف بلدي
نظم مركز وزارة الثقافة وال�سباب 
رحلة  م�سايف   – املجتمع  وتنمية 
اىل متحف راأ�س اخليمة الوطني 
ومركز املنار مب�ساركة 48 طالبة 
ال���ط���ال���ب���ات  ت���ع���ري���ف  ،ح����ي����ث مت 
باملتحف و متى مت ان�سائه ، وعدد 
الغرف التي يحتويه املتحف وقد 
جتولت الفتيات يف غرف املتحف 
امل����ت����ع����ددة م���ث���ل ق���اع���ة ال���ت���اري���خ 
ال��ط��ب��ي��ع��ي - ق���اع���ة ال��ف�����س��ي��ات 
واالأ�����س����ل����ح����ة ال����ق����دمي����ة- ق��اع��ة 
الرتاث - قاعة املكت�سفات واالثار 
خالها  م��ن  وتعرفن   ، القدمية 
القدمية  واالث���ار  املقتنيات  على 
امل�����س��ت��خ��دم��ة ���س��واء يف ال��ب��ح��ر او 

  طلب �سيف بلدي بدبا 
الفجرية يف مركز حيوانات 

�سبه اجلزيرة
الفجرية  دبا  الثقايف  املركز  نظم 
���س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات ���س��ي��ف ب���ادي 
رحلة تعليمية وترفيهية للطلبة 
زار  ال�����س��ارق��ة ح��ي��ث  م��دي��ن��ة  اإىل 
ال������ط������اب )م������رك������ز ح����ي����وان����ات 
مركز  و  العربية  اجل��زي��رة  �سبه 
�سحارى ( وتعرفوا على نوعيات 
وط��ب��ي��ع��ة ال��ب��ي��ئ��ة داخ������ل امل���رك���ز 
واأبدو انبهارهم مبا �ساهدوه من 
نوعيات وف�سائل حيوانية نادرة. 
ك���م���ا ن���ظ���م امل����رك����ز ال���ث���ق���ايف دب���ا 
ال�����ف�����ج�����رية ف����ع����ال����ي����ات خ���ا����س���ة 
ل��ل��ط��ال��ب��ات ف���ت���م ت��ن��ف��ي��ذ ور����س���ة 
للمتطوعة   ، ال�سحية  التغذية 
نتفيذ  مت  كما   . احلفيتي  �سيخة 
ور���س��ة ال��ر���س��م ع��ل��ى ال��ق��م�����س��ان ، 
�سخبطات  م�����س��روع  اإىل  اإ���س��اف��ة 
الطالبات  ابداعات  يتناول  ال��ذي 

، وور�سة دمى االأ�سابع. 

�سيف بلدي يف غرفة 
عجمان باالألوان الطبيعية

���س��م��ن م�����س��ارك��ت��ه��ا يف ف��ع��ال��ي��ات 
بادي  �سيف  الوطني  الربنامج 
ن��ظ��م��ت غ���رف���ة ع���ج���م���ان ب���رام���ج 
اإع���������داد رائ�������د امل�����س��ت��ق��ب��ل ح��ي��ث 
الفوتوغرايف  امل�سور  ا�ست�سافت 

ماجد الزرعوين الذي قام 
ب�سرح انواع الكامريات الرقمية و 
انواع  اإىل  باالإ�سافة  ا�ستخدامها 
ال��ع��د���س��ات وت���دري���ب امل�����س��ارك��ني 
25 ط��ال��ب��ا على  ال��ذي��ن جت����اوزا 
ال�����ط�����رق امل���ث���ال���ي���ة ال�����س��ح��ي��ح��ة 
للت�سوير الفوتوغرايف مع توجيه 
ي�سبب  م���ا  ت����ايف  اإىل  احل�����س��ور 
الت�سوير  يف  ال�سائعة  االأخ��ط��اء 
ب��ا���س��ت��ع��م��ال ك���ام���ريا ف���ري���دة من 

نوعها وذات قدرات خا�سة 
وت���ع���د ال���ور����س���ة جت���رب���ه ج��دي��دة 
ل���ل���م���ن���ت�������س���ب���ني ل����ل����ت����ع����رف ع��ل��ى 
ال��ك��ام��ريا ال��ف��ري��دة م��ن نوعها و 
ال��ت��ق��اط ب��ع�����س ال�����س��ور وع��ر���س 

ال�سور وجتاربه ال�سخ�سية

على  املقبلني  ال�سباب  وم�ساعدة 
ال����زواج يف ت��رج��م��ة ح��ي��ة ل��ل��روؤي��ة 
اهلل  زاي��د رحمه  لل�سيخ  ال�سديدة 
اأر���س��ى  ال���ذي  ال�����س��ن��دوق  موؤ�س�س 
ق��واع��د ب��ن��اء امل��واط��ن ق��ب��ل ب��ن��اء، 
اأع��ق��ب ذل��ك ور���س��ة عمل قدمتها 
من  احلو�سني  ا�سماعيل  اأم���رية 
هيئة البيئة واملحميات الطبيعية 
بال�سارقة ، تناولت دور الهيئة يف 
اأك��رب  ن�سر ال��وع��ي ال��ب��ي��ئ��ي ل���دى 
منها  �سعياُ  املجتمع  من  �سريحة 
ل��ت�����س��ل��ي��ط ال�����س��وء ع��ل��ى ق�����س��اي��ا 
ال���ب���ي���ئ���ة ورف������ع ال����وع����ي ال��ب��ي��ئ��ي 
وخ��ا���س��ة ب���ني اأو�����س����اط ال�����س��ب��اب 
،ق���ام���ت خ��ال��ه��ا ب��ت��ن��ف��ي��ذ ور���س��ة 
ع���م���ل يف اإن����ت����اج االأح�����اف�����ري م��ن 
اجلب�س با�ستعمال قوالب جاهزة 
م����ن امل����ط����اط الأح�����اف�����ري ب��ع�����س 
والنباتات  واالأ�سماك  احليوانات 
، وقد القت الور�سة اإقباال كبرياً 
من ال�سباب .واأعرب علي عمران 
ال�����س��ام�����س��ي م���دي���ر امل����رك����ز ع��ن 
واملتميز  الطيب  للجهد  تقديره 
الذي قدمت به املحا�سرة وور�سة 
اإ�سارة اىل اأهمية تكرار  العمل يف 
ثقافة  لن�سر  ال���ور����س  ه���ذه  م��ث��ل 
الوعي البيئي يف اأو�ساط ال�سباب 
االأن�سطة  ه���ذه  اأن  اأ���س��اف  ك��م��ا   ،
والفعاليات تاأتي �سمن جمموعة 
اأع�����دت ل�سيف  ال��ت��ي  ال���ربن���ام���ج 
ال�سباب  ا�ستقطاب  بهدف  بادي 
امل��ه��ارات وتنمية  اأج��ل �سقل  م��ن 
املواهب .   كما نظم مركز �سباب 
ال�سارقة دوري مباريات كرة قدم 
ا�ستمرت  ال�سابوين  امللعب  على 
ملدة ثاثة اأيام ، ا�ستمتع خالها 
ال�سباب باللعب يف الدوري الذي 
اأرب��ع��ة  وال���ذي �سم  امل��رك��ز  نظمه 
ف�����رق ك����ل ف���ري���ق م���ك���ون م����ن 6 
، ج��رت  اح��ت��ي��اط��ي   4 و  الع��ب��ني 
االأول  لتحديد  ت�سفيات  بينهم 
وحما�س  ت�سجيع  و�سط  وال��ث��اين 
م�سرف  وبح�سور  ال�سباب  باقي 
املركز  ومدير  الريا�سي  الن�ساط 
املباراة  ب��دوره بح�سور  قام  الذي 

النهائية وتكرمي الفائزين . 
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•• ابوظبي-الفجر:

وال�������س���ب���اب  ال���ث���ق���اف���ة  وزارة  وق����ع����ت 
وت���ن���م���ي���ة امل���ج���ت���م���ع وب���ل���دي���ة م��دي��ن��ة 
اب���وظ���ب���ي ات��ف��اق��ي��ة م�����س��ت��وى خ��دم��ة 
وذل����ك ���س��ب��اح اخل��م��ي�����س امل���واف���ق 22 
اغ�سط�س اجلاري مبقر بلدية مدينة 
اب���وظ���ب���ي وت����اأت����ي االت���ف���اق���ي���ة ب��ه��دف 
حت��ق��ي��ق امل�����س��ل��ح��ة ال���ع���ام���ة وت��وط��ي��د 
ال�����س��راك��ة وال��ت��ع��اون وتر�سيخ  اأوا���س��ر 
لتعزيز  ال��ث��ق��ايف  امل���ج���ال  يف  ال��ع��اق��ة 
ودع���م ق��ط��اع امل��ك��ت��ب��ات وامل��ع��ل��وم��ات يف 
جمتمع االمارات مبا يحقق االهداف 
االحت��ادي��ة  للحكومة  اال�سرتاتيجية 
وامل�����س��ل��ح��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ط��رف��ني. وق��ع 
االت��ف��اق��ي��ة ع��ن ال�����وزارة ���س��ع��ادة ب��ال 
البدور الوكيل امل�ساعد ل�سوؤون الثقافة 
وال��ف��ن��ون ب���ال���وزارة ف��ي��م��ا وق��ع��ه��ا من 
اأحمد  عوي�سة  �سعادة  البلدية  جانب 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع  امل���دي���ر  ال��ق��ب��ي�����س��ي 
بح�سور  ب��االإن��اب��ة  البلدية  اخل��دم��ات 
التميز  اإدارة  م��دي��ر  العجيل  اأ����س���واق 
نائب مدير  املوؤ�س�سي واحمد اخلدمي 
رئي�س  الربيكي  وفرحة  املكتبات  ادارة 
الثقافة  ب��وزارة  املكتبات  ق�سم خدمات 
وال�سباب وتنمية املجتمع كما ح�سرها 
اهلل  عبد  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  م��ن 
خدمات  ادارة  م��دي��ر  اجلنيبي  نا�سر 
ق�سم  رئي�س  ال��ع��م��اري  وعلي  املجتمع 

املراكز املجتمعية.
بدوره اأكد �سعادة بال البدور الوكيل 
امل�����س��اع��د ل�����س��وؤون ال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون 
وتنمية  وال�����س��ب��اب  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  ان 
ودع��م  حثيثة  مبتابعة  تعمل  املجتمع 
من معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل 
وتنمية  وال�سباب  الثقافة  وزير  نهيان 

املجتمع على تفعيل دورها يف االرتقاء 
باحلركة الثقافية يف الدولة.

 وق����ال ان م��ع��ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
م���ب���ارك ي���وؤك���د ع��ل��ى ����س���رورة اه��ت��م��ام 
ال����وزارة ب��االرت��ق��اء مب��ج��االت االب���داع 
التوا�سل احل�ساري والرتكيز  واثراء 
ع��ل��ى االه��ت��م��ام ب��ال��ق��راءة وال��ت��ي تعد 
اأحد ركائز عملية التنمية الثقافية يف 
دولة االمارات العربية املتحدة وروؤية 
معالية ان انت�سار وتوفري املكتبات بكل 
مكان يف الدولة يوؤ�س�س لقاعدة ثابته 
وتكوين  �سبابنا  فكر  ت�سكيل  ت�سهم يف 

وعيهم باملعارف والعامل من حولهم.
وا�ساف البدور ان هذه االتفاقية تاأتي 
�سمن ا�سرتاتيجية الوزارة )2011-

الوطنية  ال��ه��وي��ة  لتعزيز   )2013
ورفع م�ستوى الوعي الثقايف املجتمعي 
واالرت���ق���اء مب��ج��االت االب����داع واث���راء 
الدعوة  موجها  احل�ساري  التوا�سل 
الدولة لان�سمام  البلديات يف  لكافة 

العمل  فريق  مع  بالتوا�سل  للم�سروع 
النت�سار  ال������وزارة  يف  امل��ك��ت��ب��ات  ب�����ادارة 
املكتبات يف جميع انحاء الدولة. وقال 
البدور اإن االتفاقية تهدف اإىل حتقيق 
امل�����س��ل��ح��ة ال��ع��ام��ة وت��وط��ي��د اأوا����س���ر 
ال�سراكة والتعاون وتر�سيخ العاقة يف 
لتعزيز  املجتمع  وتنمية  الثقاة  جمال 
الهوية الوطنية ودعم جمال خدمات 
اللغة  وتكري�س  وامل��ع��ل��وم��ات  املكتبات 
العربية والتعاون الكامل مع البلدية 
مب���ا ي�����س��اع��د ال���ط���رف���ني ع��ل��ى ت���اأدي���ه 
مهامهما يف االرتقاء بالثقافة وجت�سد 

روح التعاون بني الوزارة والبلدية.
وا�سار البدور اأن الوزارة ت�سعى اإىل فتح 
املجتمعية  باملراكز  لها  تابعة  مكتبات 
واحلدائق العامة وال�سواطيء التابعة 
ل��ل��ب��ل��دي��ة وال���ت���ع���اون م���ع ال��ب��ل��دي��ة يف 
ت��ن��ف��ي��ذ ان�����س��ط��ت��ه��ا وب���راجم���ه���ا ال��ت��ي 
ت���خ���دم امل��ج��ت��م��ع يف جم����ال ال��ث��ق��اف��ة 
واملعلومات  واملكتبات  املجتمع  وتنمية 

باال�سافة اإىل تعاون الوزارة والبلدية 
ارتياد  على  املجتمع  اف��راد  ت�سجيع  يف 
امل��ك��ت��ب��ات واال���س��ت��ف��ادة م��ن اخل��دم��ات 
وزارة  وكيل  واو���س��ح  املتاحة.  املكتبية 
املجتمع  وت��ن��م��ي��ة  وال�����س��ب��اب  ال��ث��ق��اف��ة 
ل�سوؤون الثقافة والفنون ان االتفاقية 
ال��ذات  تطوير  فر�س  لتوفري  تهدف 
واك���ت�������س���اب امل���ع���رف���ة واث�������راء االن���ت���اج 
ال���ف���ك���ري وال���ث���ق���ايف وت���ع���زي���ز ال��ق��ي��م 
الوطنية  العربية  ثقافتنا  املتوارثه يف 
وذل�����ك ع���ن ط���ري���ق ج��م��ع وت�����س��ن��ي��ف 
واملعنوي  امل���ادي  ال���رتاث  م���واد  ون�سر 
وت��ت��ي��ح ال��ف��ر���س��ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ال��ذات��ي��ة 
املجتمع  اف��راد  التعلم جلميع  وفر�س 
املكتبات واخلدمات  با�ستخدام مرافق 
امل��ن��ب��ث��ق��ة عنها  وال����ربام����ج  امل��ك��ت��ب��ي��ة 

وتوفري التدريب الفني واملهني.
مدينة  بلدية  برتحيب  البدور  واأ�ساد 
وزارة  م��ع  امل�سرتك  للتعاون  ابوظبي 
املجتمع  وت��ن��م��ي��ة  وال�����س��ب��اب  ال��ث��ق��اف��ة 

موؤكدا  امل�سرتكة  اأهدافهما  يحقق  ملا 
ايجابيا  تنعك�س  ���س��وف  االتفاقية  ان 
وم��ك��ت��ب��ات  ح���دائ���ق  رواد  ك���اف���ة  ع��ل��ى 
وم����راف����ق ب���ل���دي���ة م���دي���ن���ة اب��وظ��ب��ي 
التعاون  من  باملزيد  اأمله  عن  معربا 
واجلهات  الهيئات  بجميع  والتوا�سل 
الثقافية  ال�ساحة  خلدمة  الدولة  يف 
وذلك  االم��ارات��ي  املجتمع  يخدم  مبا 
ب��ه وزارة  ت��ق��وم  ال���ذي  ل��ل��دور  بالنظر 
املجتمع  وتنمية  وال�����س��ب��اب  ال��ث��ق��اف��ة 
الثقافية  باحلركة  االرتقاء  اجل  من 
ب���دور املكتبات  ال��دول��ة وااله��ت��م��ام  يف 
موؤكدا على ان االتفاقية تدعم �سبل 
ال���ت���ع���اون ب����ني ال���ط���رف���ني يف ق��ط��اع 
امل��ك��ت��ب��ات ال�سيما  ال��ث��ق��اف��ي��ة وجم����ال 
الن�سطة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  احل��رك��ة  ظ��ل  يف 
ع��ام.  ب�سكل  االم���ارات  ت�سهدها  التي 
اأحمد  اأكد �سعادة عوي�سة  من جانبه 
لقطاع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  القبي�سي 
بلدية  اأن  ب��االإن��اب��ة  البلدية  خ��دم��ات 

تعزيز  على  حري�سة  اأبوظبي  مدينة 
اأوا�سر عاقات التعاون والتكامل مع 
الوزارات واملوؤ�س�سات الوطنية املحلية 
التنموية  امل�ساريع  ودع��م  واالحتادية 
االرت��ق��اء  ت�ستهدف  ال��ت��ي  وخ�سو�سا 
وتنمية  املجتمعية  الثقافة  مب�ستوى 
االجت����اه����ات ال��ف��ك��ري��ة ال���رام���ي���ة اإىل 
القراءة واملطالعة على  تعميم ثقافة 
االجتماعية  ال�سرائح  كافة  م�ستوى 
التي  ال��ت��ع��اون  اتفاقية  اأن  م�سريا   ..
الثقافة  وزارة  م��ع  ال��ب��ل��دي��ة  وقعتها 
وال�������س���ب���اب وت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ت���اأت���ي 
البلدية  ا�سرتاتيجية  م��ع  من�سجمة 
املجتمع  جت���اه  ور���س��ال��ت��ه��ا  وروؤي���ت���ه���ا 
وامل����رت����ك����زة ع���ل���ى اأه��������داف ال��ت��ن��م��ي��ة 
امل�����س��ت��دام��ة وت���ع���زي���ز ج�����ودة احل��ي��اة 
االتفاقية  ه��ذه  تعرب  ،كما  للمجتمع 
ال��ب��ل��دي��ة جت���اه املجتمع  ال���ت���زام  ع���ن 
ومواكبة تطلعاته يف خدمات ع�سرية 
وث��ق��اف��ي��ة م��ن��ت�����س��رة يف اأك����ر امل��راف��ق 

اأه��داف  العامة مبا يحقق  واالأم��اك��ن 
تنمية القراءة للجميع ويف كل مكان 
.  واأ�ساف اأن البلدية كانت وما تزال 
م���ن امل��وؤ���س�����س��ات ال��وط��ن��ي��ة ال���رائ���دة 
يف ت��وظ��ي��ف امل���راف���ق ال��ع��ام��ة يف دع��م 
م�سروع الثقافة والقراءة حيث اأقامت 
جمموعة من املكتبات داخل احلدائق 
من  اإليها  الو�سول  لت�سهيل  العامة 
قبل مرتادي احلدائق و�سكان االأحياء 
مهرجان  وي��ع��د  ال��ق��ري��ب��ة؛  ال�سكنية 
مكتبات احلدائق خال فرتة ال�سيف 
التوجه احل�ساري وناأمل  مثا لهذا 
من خال التعاون مع وزارة الثقافة 
اأن ن��رت��ق��ي ب��وع��ي امل��ج��ت��م��ع ب��اأه��م��ي��ة 
ال����ق����راءة ك��ف��ع��ل ح�������س���اري واأ����س���ا����س 
م�����س��روع  الأ  اأو  ت���ق���دم  الأي  م��ن��ط��ق��ي 
تنموي ا�سرتاتيجي والتنويه باأهمية 
ارتياد  املجتمع على  القراءة، وتعويد 
امل��ك��ت��ب��ات ال���ت���ي ت��ع��د م�����س��درا م��ه��م��اً 
امل��دارك، كما ناأمل  للمعرفة وتو�سيع 

تفعيل  على  ال��ت��ع��اون  ه��ذا  ي�سجع  اأن 
االأن�سطة والفعاليات التي تنمي روح 
ال��ث��ق��اف��ة وال���ق���راءة ب��ك��اف��ة اأ���س��ك��ال��ه��ا.  
واأ�سار اأن البلدية اأجنزت العديد من 
التي تركز على  الفعاليات املجتمعية 
والتحفيز  ال���ق���راءة  م���ه���ارات  تنمية 
على هذا الن�ساط الفكري والتنموي 
تقراأ(  )اأبوظبي  حملة  �سمنها  وم��ن 
 2009 منذ  البلدية  حتر�س  حيث 
وامل��ط��ال��ع��ة يف  ال��ق��راءة  روح  زرع  على 
احلدائق  وباالأخ�س  العامة  االأماكن 
ل��ل��م��رح��ل��ة ال��ع��م��ري��ة م���ن -3 وح��ت��ى 
م��ب��ادرت��ه��ا  يف  وذل������ك  ����س���ن���وات   10
احلديقة(  يف  ق�سة  )ق���راءة  م�سروع 
اللغة  البلدية يف جمال  ُتعنى  كما   ..
والقراءة للكبار فتبنت مبادرة )لغتنا 
ومن   ، العربية  اللغة  لدعم  هويتنا( 
هذه  اإىل  البلدية  تنظر  املنطلق  هذا 
وهدفا  بعدا  ت�سكل  كونها  الفعاليات 
الكتاب  دور  لتفعيل  ا�سرتاتيجيني 
التم�سك  على  اجل��دي��د  اجليل  وح��ث 
ب���ث���ق���اف���ة ال�����ق�����راءة وه������ذا ال�����س��ل��وك 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي وال��ت��ث��ق��ي��ف��ي ب��ال��ت��ع��اون 
وال��ت��ن�����س��ي��ق وال��ت��ك��ام��ل م���ع ال��ه��ي��ئ��ات 
اجلانب  بهذا  ال�سلة  ذات  وال����وزارات 
وزارة  م���ع  ال���ت���ع���اون  اأن  واأ�����س����اف   .
منعطفا  �سي�سكل  وال�سباب  الثقافة 
للم�سي  ودافعا وحمفزا قويا  اإيجابا 
الثقافية  االأن�سطة  تفعيل  يف  ق��دم��اً 
وا���س��ت��ث��م��ار امل���راف���ق ال��ع��ام��ة ال��ت��اب��ع��ة 
للبلدية يف دعم هذا امل�سروع الوطني 
ب���ال���دور  اال���س��رتات��ي��ج��ي .. م�����س��ي��دا 
الثقافة  وزارة  تلعبه  ال���ذي  ال��ك��ب��ري 
تر�سيخ  يف  املجتمع  وتنمية  وال�سباب 
املجتمع  وت��ن��م��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��وي��ة 

ثقافيا وح�ساريا .

بهدف انت�سار املكتبات واالهتمام بالقراءة

وزارة الثقافة توقع اتفاقية م�ستوى خدمة مع بلدية مدينة ابوظبي

العدد 10878 بتاريخ 2013/8/25   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/رمي ابوظبي للمقاوالت العامة

 رخ�سة رقم:CN 1143527  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عيد حممد متعب غامن املحريبي )٥0%(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سامل حممد متعب غامن املحريبي من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ �سامل حممد متعب غامن املحريبي من 100% اىل ٥0%

تعديل راأ�س املال/من null اىل 1٥0000
تعديل لوحة االعان / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري:من/رمي ابوظبي للمقاوالت العامة

REEM ABU DHABI GENR-CONT
اىل/رمي ابوظبي للمقاوالت العامة ذ.م.م  

REEM ABU DHABI GENERAL TRANSPORT LLC
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خال ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق 

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

العدد 10878 بتاريخ 2013/8/25   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة البدعاوي للمقاوالت 

العامة رخ�سة رقم:CN 1144654 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعان / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 0.6*٤.0
تعديل ا�سم جتاري:من/موؤ�س�سة البدعاوي للمقاوالت العامة

ALBADAWI GENERAL CONTRACTING

اىل/البدعاوي لل�سيانة العامة  
ALBADAWI GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�ساط/ا�سافة ال�سيانة العامة للمباين )٤329901(
تعديل ن�ساط/حذف مقاوالت م�ساريع املباين بانواعها )٤100002(

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خال  االقت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:�س.هريون لالكرتونيات �س.ذ.م.م
KAYREAL:طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية 

املودعة بالرقم:179309       بتاريخ:2012/9/13 م
با�س��م:�س.هريون لالكرتونيات �س.ذ.م.م

وعنوانه:دبي ، ديرة �س.ب:39383 ، هاتف: 229٥198 ، فاك�س: 229٥188
واجهزة  وامل�ساحية  واملاحية  العلمية  واالدوات  االجهزة  بالفئة:9  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�سلع  لتمييز  وذلك 
واال�سارة  والقيا�س  ال��وزن  وادوات  الب�سرية  واالدوات  واالجهزة  وال�سينمائي  الفوتوغرايف  الت�سوير  وادوات 
واملراقبة )اال�سراف واالنقاذ والتعليم اجهزة وادوات لتو�سيل او فتح او حتويل او تكثيف او تنظيم يف الطاقة 
الكهربائية اجهزة ت�سجيل او ار�سال او ن�سخ ال�سوت او ال�سور حامات بيانات مغناطي�سية اقرا�س ت�سجيل 
ماكينات بيع اليه لاجهزة التي تعمل بقطع النقد االت ت�سجيل النقد االت حا�سبة معدات واجهزة احلوا�سب 

ملعاجلة البيانات اجهزة اطفاء احلرائق .
 . Kayreal و�سف العامة:و�سف العامة التجارية

اال�س��رتاطات: . 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  25  اأغ�سط�س 2013 العدد 10878

املفرو�سات والديكور  الديار ل�سناعة  الت�سجيل/املالك:�سركة  التجارية عن تقدم وكيل  ادارة العامات  تعلن 
ELDIAR:ذ.م.م طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية

املودعة بالرقم:171126       بتاريخ:2012/3/27 م
با�س��م:�سركة الديار ل�سناعة املفرو�سات والديكور ذ.م.م

وعنوانه:م�سفح م 21 قطعة رقم 22 ، �س.ب:6687 ، هاتف: 02٥٥٥٥6٥6 ، فاك�س: 02٥٥٥٥٥98٥
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:20 ابواب خ�سبية خزائن خ�سبية اثاث خ�سبي قواطع خ�سبية 

ديكورات خ�سبية داخلية ابواب خ�سبية مقاومة للحريق .
ELDIAR بلون ابي�س  و�سف العامة:مربع بني غامق معرق بلون بني غامق داخله من اال�سفل كلمة 

ا�سفل املربع GLOBAL INTERIER SOLUTIONS بلون ا�سود . 
اال�س��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  25  اأغ�سط�س 2013 العدد 10878

العدد  10878 بتاريخ 2013/8/25     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 955 /2013 جتاري  كلي                                     
ذ.م.م  املطاعم  اك�سبرييان�س الدارة  داينينغ  التريناتيف    -1/ عليه  املدعى  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / كوانتم انرتبرايز )�سركة ذات م�سئولية 
عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  حم���دودة(  
امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره����م(   2878٥٥.7٥( وق����دره  مببلغ 
و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل باكفالة. وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 
2013/9/16 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch2.E.22 لذا فانت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 
احلكم  ف��ان  تخلفك  االق���ل.ويف حالة  على  اي��ام  بثاثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10878 بتاريخ 2013/8/25     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 978 /2013 جتاري  كلي                                     
اىل املدعى عليه /1-  �سركة الهدى للمقاوالت ذ.م.م   جمهول حمل االقامة 
وب�سفتها  ال�سخ�سية  ب�سفتها  ���س��امل/  م��اج��د  �سيف  فاطمة   / امل��دع��ي  ان  مب��ا 
مالكة  ملوؤ�س�سة املارد ال�سيانة املباين �سابقا وميثله: احمد �سيف ماجد بن �سامل 
املطرو�سي   قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب خبري متخ�س�س 
مع الزام املدعى عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة . وحددت لها جل�سة 
لذا   ch2.E.22 بالقاعة  9.30 �س  ال�ساعة   2013/9/16 املوافق  االثنني  يوم 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور  مكلف  فانت 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على االقل.ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10878 بتاريخ 2013/8/25     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2862 /2013 عمايل جزئي                                          

اىل املدعى عليه /1-  مركز ليدي زون ال�سحى  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / جينيت نيجو�سي موريدوفا  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مببلغ )13٤9٤ درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
    .)2013/1٤786٤( ال�سكوى  ب��اك��ف��ال��ة.رق��م  املعجل  بالنفاذ  احل��ك��م  و���س��م��ول 
8.30 �س مبكتب  ال�ساعة  املوافق ٥/2013/9  يوم اخلمي�س  لها جل�سة  وح��ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  او من ميثلك  باحل�سور  فانت مكلف  لذا  القا�سي 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على االقل.

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10878 بتاريخ 2013/8/25     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 259 /2013 عقاري  كلي                                     
اىل املدعى عليه /1-  احمد عبدالرحيم العطار مالك موؤ�س�سة عقارات احمد عبدالرحيم 
العطار  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / �سركة ام��اك للتمويل )���س.م.ع( قد 
بالوحدة  وال�سراء اخلا�س  البيع  بف�سخ عقد  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اقام عليك 
ال�سكنية حمل الدعوى والزام املدعى عليه باعادة مبلغ )2٥0.27٥.00  درهم ( الزامه 
والر�سوم  التعوي�س  �سبيل  على  للمدعية  دره���م   )388.800.3٥( وق���دره  مبلغ  ب��دف��ع 
وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2013/9/9 
ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام 

على االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

•• دبي-وام:

الع�سماوي  حم��م��د  م��ه��دي  اجل��ل��ي��ل  ع��ب��د  ال��ل��واء  ا�ستقبل 
يف  دب��ي  ب�سرطة  امل��خ��درات  ملكافحة  العامة  االإدارة  مدير 
املدير  نائب  مويزه  بن  علي  خالد  املقدم  بح�سور  مكتبه 
العام بالوكالة �سابط االرتباط الهولندي هني دي فوك 

واملن�سق العام �سا�سا داندا�سي. 
وب��ح��ث اجل��ان��ب��ان خ���ال ال��ل��ق��اء ال��ع��دي��د م���ن ال��ق�����س��اي��ا 
يت�سل  مما  االأمنية  املعلومات  تبادل  جم��ال  يف  امل�سرتكة 
الكبرية من  ال��روؤو���س  وتعقب  امل��خ��درات  وتهريب  بتجارة 

للتفاهمات  ال��دول��ي��ني ط��ب��ق��ا  امل���خ���درات  وم��ه��رب��ي  جت���ار 
ال��دول��ي��ة ال��ن��اف��ذة ب��ه��ذا ال�����س��اأن وم���ا مي��ك��ن اأن ي��ق��وم به 
اجلانبان وعلى نحو م�سرتك من فعاليات تتعلق بالدورات 
التاأهيلية للكوادر العاملة يف حقل مكافحة املخدرات. ونوه 
اللواء عبد اجلليل مهدي باأهمية العمل من خال الفرق 

الدولية امل�سرتكة.
الدولية  العمليات  يف  حتققت  التي  النتائج  اإىل  م�سريا 
ال��ت��ي ���س��ارك��ت فيها دول���ة االإم�����ارات م��ع ال��ع��دي��د م��ن دول 
اإفريقيا وماليزيا  العامل مثل بريطانيا وهولندا وجنوب 
وتهريب  لتجارة  كبرية  دول��ي��ة  �سبكات  تفكيك  اإىل  واأدت 

املخدرات. 
من جانبهما توجه كل من هني دي فوك و�سا�سا داندا�سي 
بال�سكر  م��ه��دي  ع��ب��داجل��ل��ي��ل  اجل��ل��ي��ل  ع��ب��د  ال���ل���واء  اإىل 
والتقديرعلى حفاوة اال�ستقبال واأبديا اإعجابهما مبا تقوم 
به وزارة الداخلية االإماراتية من جهود طيبة ودور مميز 
وموؤثر على ال�ساحة الدولية يف جمال مكافحة املخدرات. 
واأعربا عن تقديرهما ل�سرطة دبي على جهودها امللمو�سة 
على م�ستوى التعاون الدويل ما اأدى اإىل الت�سدي للعديد 
م��ن عمليات ال��ت��ه��ري��ب ال��دول��ي��ة ال��ك��ربى ل��ل��م��خ��درات يف 

العامل بف�سل ذلك التعاون.

�سرطة دبي تبحث التعاون يف جمال مكافحة املخدرات مع هولندا 
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•• ابوظبي-وام:

ال��داخ��ل��ي��ة ج��ه��وده��ا يف  وزارة  ع����ززت 
ح��م��اي��ة ال��ط��ف��ل م���ن خ����ال ال��ع��دي��د 
م�ستوى  على  وامل�ساريع  امل��ب��ادرات  من 
الدولة. وقال اللواء نا�سر خلريباين 
النعيمي االأمني العام ملكتب �سمو نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية 
ك��ب��ريا يف  �سوطا  االإم����ارات قطعت  اإن 
اإىل  ..الف��ت��ا  الطفل  حماية  جم���االت 
االإجراءات التي اتبعتها اللجنة العليا 
حل��م��اي��ة ال��ط��ف��ل ب�������وزارة ال��داخ��ل��ي��ة 
تعاونها  خ���ال  م��ن  انطاقتها  م��ن��ذ 
و���س��راك��ات��ه��ا م���ع خم��ت��ل��ف امل��وؤ���س�����س��ات 

املعنية يف الدولة. 
واأ����س���اد ب��دع��م وح��ر���س ال��ف��ري��ق �سمو 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  �سيف بن  ال�سيخ 

رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية 
م�سلحة  يف  ماي�سب  ك��ل  يف  امل�ستمر 
الطفل ويحقق روؤى �سموه يف اأن تكون 
دولة االإم��ارات العربية املتحدة مركز 
اإ�سعاع ح�ساري ومثاال وقدوة يحتذى 
بها يف املنطقة يف تعزيز حماية واأمن 
ال��ط��ف��ل م��ن خ���ال االإج������راءات كافة 
والكفيلة بتعزيز اأمن واأمان جمتمعنا.  
القيادات  ت��ع��اون  ال��ع��ام  االأم���ني  وثمن 
ع��ل��ى  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  يف  ال���ع���ام���ة 
لتحقيق  وا�سهاماتها  الدولة  م�ستوى 
هذه الروؤى مبا يعزز اجلهود الرامية 
حلماية الطفل. جاء ذلك يف ت�سريح 
االأول  االج��ت��م��اع  ان��ع��ق��اد  مبنا�سبة  ل��ه 
على  الطفل  حماية  ارت��ب��اط  ل�سباط 
لل�سرطة يف  العامة  القيادات  م�ستوى 
ال���دول���ة وال����ذي ع��ق��د اأخ����ريا يف مقر 

مركز وزارة الداخلية حلماية الطفل.  
اإدارات  االجتماع  يف  امل�ساركون  وميثل 
التحريات واملباحث اجلنائية امل�ستوى 
ب وادارات الدعم االجتماعي وحقوق 
االإن�سان وممثلني عن م�سرح اجلرمية 
وادارات العمليات والقيادة وال�سيطرة 
..وي������اأت������ي ا����س���ت���ك���م���اال ل����ربام����ج ب��ن��اء 

القدرات وتوحيد االإجراءات. 
وناق�س االجتماع برئا�سة املقدم في�سل 
حم��م��د ال�����س��م��ري م��دي��ر م��رك��ز وزارة 
الداخلية حلماية الطفل اال�ستعدادات 
لتنفيذ مترين الطاولة والذي �سيعقد 
خ���ال ال���ع���ام اجل�����اري ع��ل��ى امل�����س��ت��وى 
االحت�������ادي ل��ت��ق��ي��ي��م ك���ف���اءة وف��ع��ال��ي��ة 
اإج�������راءات ال��ع��م��ل احل��ال��ي��ة اخل��ا���س��ة 
بالتحقيق يف ق�سايا االأطفال. وبحث 
م�����س��ت��وي��ات ت��ط��ب��ي��ق دل���ي���ل اإج�������راءات 

التحقيق يف ق�سايا االعتداء واالإهمال 
االأطفال والربامج  التي قد تقع �سد 
ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ت��ي وج���ه االأم����ني ال��ع��ام 
الطفل  حلماية  العليا  اللجنة  رئي�س 
ي�سهم  بعقدها مبا  الداخلية  وزارة  يف 
يف ت��ع��زي��ز ب��ن��اء ال���ق���درات واخل����ربات 
الازمة لتحقيق اأعلى م�ستويات االأداء 
املمار�سات  اأف�سل  وتطبيق  ال�سرطي 
ال��ع��امل��ي��ة. و���س��ي��ت��م ت���وزي���ع ال��ربن��ام��ج 
ي�سمل  االأول  م�ستويات  ث��اث��ة  ع��ل��ى 
م��ق��دم��ة يف ح��م��اي��ة ال��ط��ف��ل وال��ث��اين 
اأ�ساليب  وال��ث��ال��ث  التحقيق  اأ���س��ال��ي��ب 
االأطفال  ملقابلة  واالإع���داد  التخطيط 
ال�سحايا والتحقيق والعمل امل�سرتك. 
غرف  م�سروع  اإىل  االجتماع  وتطرق 
�سي�سم  وال�����ذي  االأط���ف���ال  م��ق��اب��ات 
اخلا�سة  باملقابات  التقنيات  اأح��دث 

وي����وف����ر ه�����ذه اخل����دم����ات ل���ل���وح���دات 
توحيد  ممكنات  اأحد  باعتباره  املعنية 
االإج�������راءات ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���دول���ة.. 
ك��م��ا ن��اق�����س ال���ربام���ج االأخ������رى ال��ت��ي 
ذات  لها  واالع���داد  التخطيط  يجري 
ال�سلة بالوقاية من اإ�سابات االأطفال. 
�سباط  ال�سمري  في�سل  املقدم  و�سكر 
االرت�����ب�����اط ع���ل���ى ج���ه���وده���م م��ن��وه��ا 
ال��ت��ن�����س��ي��ق على  ب��اأه��م��ي��ة دوره������م يف 
بني  ال��ق��ي��ادات  يف  االف��ق��ي  ال�سعيدين 
وعموديا  االخت�سا�س  ذات  ال��وح��دات 
واك��د  الداخلية.  وزارة  م�ستوى  على 
حلماية  الداخلية  وزارة  مركز  مدير 
العام  االأم��ني  واهتمام  حر�س  الطفل 
الطفل  حلماية  العليا  اللجنة  رئي�س 
يف الوزارة مبختلف امل�ساريع واملبادرات 
..الف��ت��ا  ال��ط��ف��ل  بحماية  ال�سلة  ذات 

وحت�سريها  الداخلية  وزارة  دعم  اإىل 
موؤ�س�سات  تنفذه  جمتمعي  لربنامج 
ع�����دة ع���ل���ى م�����س��ت��وى ال����دول����ة ي��وف��ر 
ل���اأه���ايل وم��ق��دم��ي خ���دم���ات رع��اي��ة 
االأطفال فر�سا لبناء قدرات واكت�ساب 
مهارات وخربات تعزز من فر�س جناة 
االأط��ف��ال م��ن االإ���س��اب��ات الناجتة عن 

وال�سقوط  امل���رور واحل��رائ��ق  ح���وادث 
م����ن ال�������س���رف���ات وال����غ����رق وال��ت�����س��م��م 
وغريها. ويذكراأن الربنامج املجتمعي 
ال��دول��ة  اأن��ح��اء  جميع  يغطي  وال����ذي 
خدمات  ومقدمي  ل��اأه��ايل  �سي�سمح 
بامل�ساركة  ال��ب��اد  االأط��ف��ال يف  رع��اي��ة 
يف ور�����س ع��م��ل م��ن��ت��ظ��م��ة ت��رك��ز على 

واال�ستجابة  االإ���س��اب��ات  م��ن  ال��وق��اي��ة 
باأف�سل املمار�سات عندما يتعلق االأمر 
ب��اإ���س��اب��ة االأط��ف��ال م��ن خ��ال تقدمي 
لتاأخذ  ور�س عمل يجري تخ�سي�سها 
والعوامل  اللغات  تعدد  االعتبار  بعني 
الذين يعملون على  الثقافية الأولئك 

رعاية االأطفال يف دولة االإمارات.

م����روج����ا جل���ه���ود ج��م��ع��ي��ة االم�������ارات 
االإن�سانية وجهودها يف  ملتازمة داون 
خدمة ذوي متازمة داون وعائاتهم 
واجتماعيا  و�سحيا  وتعليميا  تربويا 
املغامر االماراتي �سعيد خمي�س  يقوم 
يف  كهف  اأعمق  ل�سرب  برحلة  املعمري 

العامل يف جورجيا .
اعلن ذلك اليوم خال توقيع مذكرة 
ال���ت���ف���اه���م ب����ني اجل���م���ع���ي���ة وامل���غ���ام���ر 
ال�سيدة  خ��ال��ه  واع���رب���ت  االم���ارات���ي 
رئي�س  الها�سمي  احمد  ال�سيد  �سونيا 
وب��ح�����س��ور  اجل��م��ع��ي��ة  ادارة  جم��ل�����س 
ال�����س��ي��دة ن����وال ح��اج��ي ن��ا���س��ر ان��وه��ي 
جلنة  رئي�سة  االدارة  جمل�س  ع�سوة 
االم��وم��ة واالر���س��اد اال���س��ري وال�سيد 
ح�سن اخلويلدي ع�سو جمل�س االدارة 
مل��ب��ادرة  الكبري  تقديرها  ع��ن  اأع��رب��ت 
ال��رتوي��ج  يف  امل��ع��م��ري  �سعيد  امل��غ��ام��ر 
ذوي  رع�����اي�����ة  يف  اجل���م���ع���ي���ة  جل����ه����ود 
متازمة داون موؤكدة على دور �سباب 
مبادراتهم  وفتيات من خال  الوطن 
االبداعية املتعددة يف االنتباه ملثل هذه 
ال��ف��ئ��ات ال��ع��زي��زة م��ن ف��ل��ذات االأك��ب��اد 
واب��رز  لهم  ال��ع��امل  نظر  لفت  واأهمية 
ج���ه���ود االم��������ارات مم��ث��ل��ة ب��اجل��م��ع��ي��ة 
لها  ا�سبح  التي  اجلهات  من  وغريها 

ال�����س��اح��ة يف ه��ذا  ح�����س��ور دويل ع��ل��ى 
املجال.

و����س���ك���رت ال�������س���ي���دة ����س���ون���ي���ا ال�����س��ي��د 
ادارة  جمل�س  رئي�س  الها�سمي  احمد 
اجلمعية با�سم جمل�س ادارة اجلمعية 
امل���غ���ام���ر االم����ارات����ي ���س��ع��ي��د امل��ع��م��ري 
التوفيق  له  املبادرة متمنية  على هذه 
والنجاح �ساكرة كافة اجلهات الراعية 
ةال��داع��م��ة ل��رح��ل��ت��ه ال��ق��ادم��ة الأع��م��ق 
ك���ه���ف ب���ال���ع���امل ي���ق���ع يف ج��م��ه��وري��ة 

جورجيا ال�سديقة.
امل��ع��م��ري  �سعيد  االم���ارات���ي  وامل��غ��ام��ر 
يف  يف  �سهادة  على  وحا�سل  اأ���س��رة  رب 
ال��ت��خ��ط��ي��ط اال����س���رتات���ي���ج���ي وي��ت��اب��ع 
واالإقت�ساد  القانون  يف  العليا  درا�سته 
يف ج��ام��ع��ة اجل���زي���رة وه����و م���ن ه���واة 
والقفز  والغط�س  وال�سيد  ال�سباحة 
وت�سلق  والتيكواندو  واملاكمة  احل��ر 
الرب  يف  الكهوف  وا�ستك�ساف  اجل��ب��ال 
واع���م���اق ال��ب��ح��ر واأه������وى امل��غ��ام��رات 
ب�سكل عام.وح�سل املعمري عدة جوائز 
برونيزية  ميداليات   3 ريا�سية منها 
ميداليات  و3  ف�سية  م��ي��دال��ي��ات  و3 
وامل����اك����م����ة  ال�������س���ب���اح���ة  ذه����ب����ي����ة يف 
وال��ت��ي��ك��وان��دووال��ك��ث��ري م���ن اجل��وائ��ز 
ت�سلق  امل��ع��م��ري  وال�������س���ه���ادات.واجن���ز 

ق��م��م اإف��ري�����س��ت وق��م��ة ك��ي��ل��ي��م��اجن��ارو 
وقمة اكونكاجوا وقمة الربو�س وقمة 
دنايل كما اجنز �سرب عدد من الكهوف 
اجلبلية والبحرية يف دولة االمارات و 
اأمريكا  ويف  و�سوي�سرا  عمان  �سلطنة 

ال�سمالية.
امل��غ��ام��ر االم����ارات����ي �سعيد  وي��خ��ط��ط 
ال��ب��اق��ي��ة من  ال��ق��م��م  لت�سلق  امل��ع��م��ري 
وهي  لديه  العامل  يف  قمم  �سبع  اأعلى 
قمة جبل فين�سون ما�سيف وارتفاعها 
4892 يف �سل�سلة جبال اإلزورث بقارة 
لت�سلق  يخطط  كما  تدعي  اأنتاركتيكا 
وق��م��ة ه���رم ك��ار���س��ت��ن��ز )ب��ون��ك��اك��ج��اي��ا( 

وارتفاعه 4884 مرت غينيا اجلديدة 
يخطط  كما  اإندوني�سيا  ماوكي  جبال 
ل�سرب اكرب كهف يف العامل يف فيتنام . 
وه������دف امل���غ���ام���ر االم�����ارات�����ي ���س��ع��ي��د 
امل���ع���م���ري م����ن رح���ل���ت���ه ال���ق���ادم���ه اىل 
ادن���ى نقطة يف االر���س  ال��و���س��ول اىل 
ل��اأرق��ام  جيني�س  مو�سوعة  دخ���ول  و 
دول��ة  علم  فيها  ي��رف��ع  واأن  القيا�سية 
االم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة و���س��ورة 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
ال��دول��ة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
را�سد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  و���س��ورة  اهلل 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 

ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل  جمل�س 
ب����اإذن اهلل ال�سيخ  امل��غ��ف��ور ل��ه  و���س��ورة 
زاي�����د ب���ن ���س��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان رح��م��ه 
�سعار  ك��ذل��ك  خ��ال��ه��ا  و���س��ريف��ع  اهلل 
اجلمعية ودعم هذه الفئة من فلذات 
االأك���ب���اد وت��وف��ري ال��دع��م امل��ع��ن��وي لها 
ب��ا���س��ل��وب ج��دي��د و����س���يء غ���ري م��ع��ت��اد 
عليه وا�سهار العامل بن�ساط اجلمعية 
ون�ساطاتها واب��راز دوه��ا يف دع��م ذوي 

متازمة داون.
اي�سالها  يتمنى  التي  الر�سالة  وع��ن 
�سعيد  االماراتي  املغامر  قال   ، للعامل 
مدى  للعامل  يوؤكد  ان��ه  هي  املعمري: 
حبه وطنه لاإمارات العربية املتحدة 
اأن���ا يف ادن��ى  ال��دول��ة و  اأرف���ع علم  واأن 
اأرد  اأن  واأح�����اول  االأر������س  ع��ل��ى  نقطة 
ب��ع�����س اجل��م��ي��ل ل��ه��ذه ال���دول���ة ال��ت��ي 
ت��رب��ي��ت وت��رع��رع��ت ف��ي��ه��ا ووف����رت يل 
باأن  للعامل  وليو�سح  واالأم���ان  االأم��ن 
هناك �سعب م�ستعد اأن ي�سحي بحياته 
من اأجل حكامه ومدى حبنا وترابطنا 
ووفاءنا ووالءنا لهذه القيادة احلكيمة 

ونقول كلنا خليفة.
�سعيد  االماراتي  املغامر  امنيات  ومن 
اأع��ل��ى  و  خليفة  ب���رج  ت�سلق  امل��ع��م��ري 
فندق يف العامل واأمتنى اأن اأكون �سمن 

�سطح  اإىل  تنطلق  �سياحية  رحلة  اأول 
ال��ق��م��ر ل��ريف��ع ع��ل��م دول����ة االإم������ارات 
االأم��ة  فقيد  و�سورة  املتحدة  العربية 
ال�سيخ زايد رحمه اهلل فوق اأعلى قمة 
على �سطح القمر وت�سمية هذه القمة 

بقمة زايد رحمه اهلل .
�سعيد  االم�����ارات�����ي  امل���غ���ام���ر  وي�����س��غ��ل 
املعمري من�سب رئي�س ق�سم املغامرات 
تاأ�س�س  ال��ذي  العني  دراج���ي  فريق  يف 
الفريق  ���س��اه��م  وق���د   2009 ع���ام  يف 
يف خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع وال��ت��وا���س��ل معه 
 ) خا�سة  ال�سباب   ( املجتمع  وتوعية 
و  الوطنية  الفعاليات  يف  امل�����س��ارك��ة  و 

ثقافة  واب���راز  الوطنية  الهوية  اإب���راز 
الوالء واالنتماء للقيادة والتعامل مع 
ومن  احلكومية  واجل��ه��ات  املوؤ�س�سات 
للفريق:  والفعاليات  امل�ساركات  بع�س 
والت�سويت  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  فعاليات 
جل����زي����رة ب���وط���ي���ن���ة، وق�������ام ال���ف���ري���ق 
ب���ج���ول���ة جل��م��ي��ع االإم�����������ارات ال�����س��ب��ع 
وحثهم  باجلزيرة  اجلمهور  وتعريف 
للت�سويت وامل�ساركة يف حملة التوعية 
و�سائقي  ال�سباب  ت�ستهدف  )اأت��ع��ه��د( 
ا�ستخدام  خطورة  من  للحد  املركبات 
ال���ه���وات���ف امل��ت��ح��رك��ة اأث����ن����اء ال��ق��ي��ادة 
الن�سية وامل�ساركة يف  الر�سائل  وكتابة 

ال�سرطة يف مهرجان  اأ�سدقاء  فعالية 
قرية وزارة الداخلية وتوعية املجتمع 
ولب�س  ا�ستخدام  باأهمية  واجل��م��ه��ور 
م�ستخدمي  حلماية  الواقية  املاب�س 
الدراجات ودعم الفريق حملة التربع 
بالدم يف مدينة العني لت�سيجع اأفراد 
املجتمع لدعم مر�سى الثا�سيميا كما 
الدولية  ال��ع��ني  بطولة  ال��ف��ري��ق  دع��م 
م�ستخدمي  بفئة  اخل��ا���س��ة  للرماية 

الدراجات بالدولة .

كمبين�سكي  ف��ن��دق  يف  ام�����س  اختتم 
م����ول االإم��������ارات ب���دب���ي ال��ربن��ام��ج 
ادارة �سوؤون العاقات  التدريبي يف 
احل���ك���وم���ي���ة ال������ذي ن��ظ��م��ه امل��ع��ه��د 
ال���ع���امل���ي ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط وال���ت���ط���وي���ر 
الدكتور  من  ع��ام  با�سراف  االداري 

عام  مدير  ال�سمريي  عبدالرحمن 
املعهد وادار الربنامج الربوفي�سور 
م���ت���ويل ب�����دران ا���س��ت��اذ ال���درا����س���ات 
املتخ�س�س  املهني  والتدريب  العليا 
يف كلية التجارة يف جامعة املن�سورة 
و�سارك يف ال��دورة عدد من قيادات 

ال�����ع�����اق�����ات ال�����ع�����ام�����ة واالع���������ام 
والهيئات  املوؤ�س�سات  يف  واالت�����س��ال 

احلكومية االحتادية واملحلية .
وق���ال ال��ربوف��ي�����س��ور م��ت��ويل ب��دران 
ان برنامج الدورة ركز على اك�ساب 
مل�����س��ارك��ني جم��م��وع��ة م���ن امل��ع��ارف 
على  بالتدريب  املتعلقة  وامل��ه��ارات 
ال���ع���اق���ات احل��ك��وم��ي��ة م���ن حيث 
م��اه��ي��ت��ه��ا واأه��م��ي��ت��ه��ا يف امل��ن��ظ��م��ات 
على  ال���ت���درب  وت�سمنت  احل��دي��ث��ة 
يف   SWOT حت��ل��ي��ل  ا���س��ت��خ��دام 
اإدارة العاقات احلكومية باال�سافة 
برنامج  �سناعة  على  ال��ت��درب  اىل 
متكامل الأعمال واأن�سطة العاقات 

احلكومية .
ك��م��ا ت���ط���رق ب��رن��ام��ج ال������دورة اىل 
ج��ه��ود ت��ن��م��ي��ة م���ه���ارات امل�����س��ارك��ني 
اأن�سطة  وتنفيذ  وتنظيم  اإدارة  يف 
ال��دورة  وزدت  احلكومية  العاقات 

اإدارة  يف  ال�سبع  باملهارات  امل�ساركني 
العاقات احلكومية.

وت�سمنت وحدات الدورة العاقات 
يف  واأه��م��ي��ت��ه��ا  ماهيتها  احل��ك��وم��ي��ة 
امل��ن��ظ��م��ات امل���ع���ا����س���رة يف ال���وح���دة 
لت�سحيح  ال��ب��داي��ة  ونقطة  االوىل 
احل��ك��وم��ي��ة  ال��ع��اق��ات  اأداء  م�����س��ار 
)حتليل S.W.O.T( يف الوحدة 
الثانية وناق�ست الوحدة التدريبية 
ال���ث���ال���ث���ة ك���ي���ف ت�������س���ع ب���رن���اجم���اً 
متكامًا الأعمال واأن�سطة العاقات 
احل��ك��وم��ي��ة يف م��ن�����س��اأت��ك؟ م��داخ��ل 
احلكومية  العاقات  برنامج  و�سع 
، والوحدة التدريبية الرابعة ركزت 
على طرق تنمية مهارات االإفراد يف 
جمال اأدارة وتنظيم وتنفيذ اأن�سطه 
اهتمت  فيما  احلكومية  العاقات 
على  اخلام�سة  التدريبية  ال��وح��دة 
احلكومي  للتميز  ال�سبعة  امل��ه��ارات 

بني الدوائر االأخرى .
وق���ال ال��ربوف��ي�����س��ور م��ت��ويل ب��دران 
امل��ع��ه��د  ال���ت���دري���ب يف  م��ن��ه��ج��ي��ة  ان 
على  تعتمد   )IIPAD(العاملي
رب���ط ال��ربن��ام��ج ال��ن��ظ��ري ل��ل��دورة 
م���ع ال���واق���ع ال��ع��م��ل��ي ل��ل��م�����س��ارك��ني 
م�����ن ح���ي���ث ال����ت����م����اري����ن ال��ع��م��ل��ي��ة 
با�ستخدام  اجل��م��اع��ي��ة  و  ال��ف��ردي��ة 
وال��ت��دري��ب��ي��ة  التعليمية  ال��و���س��ائ��ل 
الدورات  فائدة  الإ�ستكمال  الازمة 
ال��ت��دري��ب��ي��ة م���ع ت���ب���ادل اخل����ربات 
العملية كما توظف مفاهيم احلوار 
التفكري  مهارات  وتنمية  والنقا�س 

خال برنامج التدريب .
ادارة  اق��ام��ت  ال��ربن��ام��ج  نهاية  ويف 
امل���ع���ه���د ح���ف���ل ت���ك���رمي امل�����س��ارك��ني 
ال��دورة  اجن��از  �سهادات  وت�سليمهم 
وم���ن ج��ه��ت��ه ع��رب امل�����س��ارك ال�سيد 
ع��ب��دال��رح��م��ن ع��ب��داهلل ن��ق��ي مدير 

ادارة االت�سال واالعام يف هيئة ياه 
وكهرباء ابوظبي على اهمية وحدة 

التخطيط اال�سرتاتيجي للحمات 
ال���دورة  ناق�ستها  ال��ت��ي  االع��ام��ي��ة 

البديلة يف  وج��ود اخلطط  واهمية 
�ستى مراحل الربامج امل�ستقبلية.

الداخلية تعزز جهودها يف حماية الطفل مببادرات وم�ساريع على م�ستوى الدولة

دعمًا جلهود جمعية االإمارات ملتلزمة داون 

املغامر �سعيد املعمري ي�سرب اأعمق كهف يف العامل بجورجيا

املعهد العاملي يختتم برنامج العالقات احلكومية يف فندق كمبين�سكي مول الإمارات 
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   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 550 /2013 احوال نف�س م�سلمني                                        
اىل املدعى عليه /1-  عبدالكرمي عابدين فرح حممد    جمهول حمل 
اق��ام عليك  ان املدعي / فاتن دهب عبداحلليم حممد  قد  االقامة مبا 

الدعوى ومو�سوعها املطالبة باإثبات طاق-
�س   8.30 ال�ساعة   2013/9/3 املوافق  الثاثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   
بالقاعة ch1.C.13 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  ب��ت��ق��دمي  وع��ل��ي��ك 
�سيكون  احلكم  ف��ان  تخلفك  حالة  االق���ل.ويف  على  اي��ام  بثاثة  اجلل�سة 

مبثابة ح�سوري.
 رئي�س  ال�سعبة                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10878 بتاريخ 2013/8/25     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/246   عمايل كلي                                    

�����س.ذ.م.م    جمهول  املكيفات  اي�ست خلدمات  فانتا�سيا ميدل  عليه /1-  املحكوم  اىل 
يف   2012/6/19 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة  حمل 
الدعوى املذكورة اعاه ل�سالح / فادميري كيم بحكمت املحكمة مبثابة احل�سوري: 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )118913( درهم وتذكرة عودة ملوطنه على 
الدرجة ال�سياحية او ما يقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بعمل اآخر والزمت املدعي 
عليها املنا�سب من امل�ساريف ومبلغ ٥00 درهم اتعاب املحاماة واعفت املدعي من ن�سيبه.  
حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
اآل  �سعيد  بن  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  با�سم �ساحب  االع��ان �سدر  هذا  لن�سر 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10878 بتاريخ 2013/8/25     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1122  ا�ستئناف جتاري

االم��ارات  ه��وم  ب�ست  �سركة  العقارية 2-  االم���ارات  ه��وم  ب�ست  1 -�سركة  امل�ستاأنف �سدهم /  اىل 
العقارية ذ.م.م 3- عارف حممد �سالح الزرعوين ٤- كمران اقبال ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته 
 rescom holdings limited  مدير اخل�سم املدخل الثاين ٥- ر�سكوم هولدينجز ليمتد
bay view investments limited 7- كلف دولينجز  6- باي فيو انف�ستمنت�س ليمتد  
ان  clif dwellings enterprises ltd جمهويل حمل االقامة مبا  ال تي دي   انرتبيزز 
البحر      حممد  ح�سن  حممد  وميثله:  ذ.م.م  جروب  فاوندي�سن  انرتنا�سيونال  /�سركة  امل�ستاأنف 
بتاريخ 2012/8/29  كلي  رقم 2010/762 جتاري  بالدعوى  ال�سادر  القرار/ احلكم  ا�ستاأنف  قد 
 ch2D.19 وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق 2013/8/28 ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة

وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

اعالن تغيري ا�سم �سخ�س 
بورنافياين  ���س��اك��راب��اين  اب��ن��ة  �ساكراباين,  بونافيلين  ديفا  ان���ا، 
راماراتنام واحمل جواز �سفر رقم )F7039901( ال�سادر من بانغلور 
بتاريخ 2006/3/1٤ العنوان الدائم رقم 779، ٤2 �سارع رئ�سي، تقاطع 2٤، 
راجي�سواري جنر، بانغلور ٥60098 واملقيم حالياً يف �س.ب ٥13٥7 ابوظبي 
، اأ. ع.م قد قمت بتغيري ا�سمي من ديفا بورنافياين �ساكراباين اىل ديا 
�ساهد موالين )مبوجب افادة املوؤرخ 2013/6/23 يف ال�سفارة الهندية، 

ابوظبي. اأ.ع.م( والدين من الهندو�س اىل م�سلم مع تاأثري فوري.

العدد  10878 بتاريخ 2013/8/25    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/682 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان:ال�سيد/

ح�سن غام ح�سن حممد ح�سن اجلن�سية: االمارات  وطلب الت�سديق على التوقيع 
ال�سيانة  ملقاوالت  الكلم  )ابو  التجاري  اال�سم  يف  :تنازل  يت�سمن  حمرر  يف 
العامة وخدمات تنظيف املباين ( واملرخ�سة من دائرة البلدية والتخطيط يف 
عجمان حتت رقم امللف )612٥2( وامل�سجل لدى غرفة التجارة وال�سناعة بعجمان 
اىل ال�سيخ: �سلطان بن نا�سر بن حميد را�سد النعيمي اجلن�سية: االمارات ليكن 
معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق على ذوي ال�ساأن يف 

املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعان.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان

•• دبي-وام:

قام وفد من طلبة التدريب ال�سيفي التي تنظمه القيادة العامة ل�سرطة دبي 
بزيارة اإىل جمعية بيت اخلري حيث كان يف ا�ستقبال الوفد الزائر علي �سالح 
ال��زي��ارة  ج��اءت  باجلمعية.  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ملكتب  العامة  ال��ع��اق��ات  م��ن  الكندي 
لتعريف الطلبة باجلوانب اخلريية التي تتميز بها اجلمعية من خال حزمة 
الكندى  . وقدم  املحتاجني  مل�ساعدة  التي تقدمها  والربامج اخلريية  امل�ساريع 
واإك�سابه  الفرد  حياة  يف  والتطوعي  اخل��ريي  العمل  اأهمية  بعنوان  حما�سرة 
العامة  القيادة  اأن  االآخرين. يذكر  ت�سهم يف م�ساعدة  التي  القيم االجتماعية 
ل�سرطة دبي تنظم العديد من الدورات ال�سيفية التي تقيمها �سنويا الأبنائها 
الع�سكرية  اجل��وان��ب  م��ن  ال��ع��دي��د  على  ال����دورات  وا�ستملت   . امل��دار���س  طلبة 

والريا�سية والتثقيفية واملهاريه لدعم مواهب الطلبة.

طلب���ة التدري���ب ال�سيف���ي ل�سرط��ة دب��ي يزورون بي����ت اخلي�����ر 
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قتل اربعة ا�سخا�س عندما �سقطت طائرة هليكوبرت يف البحر تقل 
اثار  اال�سكتلندية مما  �ستاند  قبالة جزر  النفط  عاملني يف قطاع 
ت�ساوؤالت ب�ساأن ال�سامة يف قطاع النفط يف بحر ال�سمال. واأمكن انقاذ 
14 �سخ�سا بعد ان �سقطت الطائرة الهليكوبرت وهي من طراز �سوبر 
لل�سركة  التابعة  يوروكوبرت  وحدة  ب�سناعتها  تقوم  التي  ال2  بوما 
راب��ع ح��ادث يف  الدفاع اجل��وي والف�ساء. وه��ذا  االوروبية ل�سناعات 
املنطقة يت�سمن طرزا خمتلفة من الطائرة التي ت�ستخدمها �سركات 
النفط بكرة خال فرتة تزيد بقليل على اأربع �سنوات. وقالت والدة 
احد الناجني من احلادث لقناة �سكاي نيوز االخبارية قال انها فقدت 
قوتها فيما يبدو ومل يكن هناك وقت لي�ستعدوا. كان يجل�س بجوار 
نافذة ولذلك متكن من النجاة عندما بداأت ت�سقط. وقالت ال�سرطة 
اال�سكتلندية انه مت انت�سال ثاث جثث وما زال البحث جاريا عن جثة 
الرابع وقالت �سكاي نيوز ان اجلثة ما زالت بداخل حطام الطائرة. 
البحر لدى اقرتابها من مطار �سامربه على  الطائرة يف  و�سقطت 
160 كيلومرتا  بعد  تقع على  �ستاند وهي جمموعة جزر  �ساحل 
من الطرف ال�سمايل ال�سرقي ال�سكتلندا يف ال�ساعة 1720 بتوقيت 
با�سم �سركة �سي.ات�س.�سي.  اأم�س اجلمعة. وقال متحدث  جرينت�س 
التي تقوم بت�سغيل الطائرة ل�سالح �سركة توتال الفرن�سية للنفط ان 
16 راكبا وطاقما من فردين. واظهرت ال�سور  الطائرة كانت تقل 
ال�سفراء  النجاة  �سرتات  يرتدون  وهم  الناجني  بع�س  التلفزيونية 
والباقون  االق��ل يرقد على حمفة  واح��د منهم على  وك��ان  الامعة 

ي�سريون ب�سكل طبيعي بعد عملية االنقاذ.

قتل 29 �سخ�ساً بينهم طفل يف �سجار وقع داخل اأحد اأكر ال�سجون 
�سجن  اأن  البوليفية  االأن��ب��اء  وكالة  وذك��رت  بوليفيا  �سرق  اكتظاظاً 
باملا�سوال ، الذي يعد اأكر ال�سجون اكتظاظاً وخطراً يف مدينة �سانتا 
28 را�سداً  اأ�سفر عن مقتل  كروز، �سهد �سجاراً عنيفاً بني ال�سجناء 
ال�سجون دموية يف بوليفيا  اأزم��ات  اأك��ر  وطفًا واح���داً، يف ما يعد 
مقتل  اإعانه  ليانو�س  رام��وي��رو  ال�سجون  مكتب  مدير  عن  ونقلت 
29 �سخ�ساً بينهم طفل، اإىل جانب اإ�سابة 50 �سخ�ساً 10 منهم يف 

حالة خطرية، بعد �سجار تاه انفجار وحريق يف ال�سجن.
اأخ��ط��ر احل���وادث يف  اأح��د  باملا�سوال ه��و  وق��ال ليانو�س م��ا ح�سل يف 
اأن جمموعة من ال�سجناء هاجمت  نظام ال�سجون البوليفية وتردد 
باأ�سلحة ح��ادة ون��اري��ة وف��ّج��رت عبوتي غ��از م�سال  اأخ��رى  جمموعة 
مورالي�س،  اإيفو  البوليفي  الرئي�س  وع��رّب  كبري  بحريق  ت�سّبب  ما 
ال�سحايا  ال�سديدة مبا ح�سل، معرّباً عن تعاطفه مع  عن �سدمته 

وعائاتهم، معلناً عن اإجراء حتقيق باحلادث.

ب�سارة  الكاردينال  للموارنة  امل�سرق  و�سائر  انطاكيا  بطريرك  ق��ال 
ب��ط��ر���س ال���راع���ي ان ال��و���س��ع يف م�����س��ر و���س��وري��ا ي�����س��ري اىل وج���ود 
وقال  العربي  العامل  تدمري  اج��ل  من  خارجية  ق��وى  تنفذها  خطة 
البطريرك اللبناين متحدثا الذاعة الفاتيكان هناك خطة لتدمري 
العامل العربي من اجل م�سالح �سيا�سية واقت�سادية ولتاأجيج النزاع 
الغربية  ال��ق��وى  بع�س  ان  وت��اب��ع   . وال�سيعة  ال�سنة  ب��ني  الطائفي 
تدمريا  ن�سهد  اننا  النزاعات.  ه��ذه  كل  اث��ارة  على  تعمل  وال�سرقية 
1400 عام على �سعيد  بنائه خال  امل�سيحيون من  ملا متكن  تاما 
امل�سيحيني  ان  اىل  ال��راع��ي  ول��ف��ت  امل�سلمني  م��ع  ال�سلمي  التعاي�س 
وقال  �سوريا.  او يف  �سواء يف م�سر  التدخل اخلارجي  ثمن  يدفعون 
بعثت بر�سالتني اىل احلرب االعظم لو�سف ما يجري واإنني اتوجه 
م��رة ج��دي��دة اىل احل��رب االع��ظ��م ال��ذي ال يتكلم �سوى ع��ن ال�سام 
وامل�ساحلة . ويف م�سر قال ان احدى القوى الغربية �ساعدت االخوان 
�سخمة  مالية  مبالغ  بوا�سطة  ال�سلطة  اىل  الو�سول  على  امل�سلمني 
مبليارات الدوالرات بدون ان ي�سمي هذه القوة. وت�سهد م�سر ازمة 
�سيا�سية منذ ان عزل اجلي�س الرئي�س اال�سامي حممد مر�سي ما 
اثار اعت�سامات الن�سار جماعة االخوان امل�سلمني التي ينتمي اليها 

مت ف�سها بالقوة وتوقيف عدد من قادة اجلماعة.

عوا�صم

لندن

الفاتيكان

بوليفيا

اجتماع ع�سكري دويل بالأردن ب�ساأن �سوريا 
•• عمان-اأ ف ب:

االأردن خال  اأن اجتماعا �سيعقد يف  اأردين م�سوؤول  اأعلن م�سدر ع�سكري 
االأي����ام القليلة ال��ق��ادم��ة ل��روؤ���س��اء هيئات االأرك����ان يف ع��دد م��ن ال���دول من 
اأمن املنطقة وتداعيات  بينها الواليات املتحدة وبريطانيا وفرن�سا، لبحث 
النزاع ال�سوري. ونقلت وكالة االأنباء االأردنية الر�سمية )برتا( عن م�سدر 
اإن��ه  قوله  االأردن��ي��ة  امل�سلحة  للقوات  العامة  القيادة  يف  م�سوؤول  ع�سكري 
الركن  اأول  الفريق  امل�سرتكة  االأردن��ي��ة  االأرك���ان  هيئة  رئي�س  من  وب��دع��وة 
م�سعل حممد ال��زب��ن وق��ائ��د ال��ق��ي��ادة امل��رك��زي��ة االأم��ريك��ي��ة اجل���رال لويد 
واأ�ساف   . القادمة  القليلة  االأي��ام  االأردن خال  اأو�سنت، �سيعقد اجتماع يف 
اأن االجتماع �سيح�سره رئي�س هيئة االأركان امل�سرتكة االأمريكية اجلرال 
مارتن دميب�سي وروؤ�ساء هيئات االأركان يف كل من اململكة العربية ال�سعودية 
وقطر وتركيا واململكة املتحدة وفرن�سا واأملانيا واإيطاليا وكندا. واأو�سح اأن 
ال�سقيقة وال�سديقة لبحث  امل�ساركة  �سي�سكل فر�سة للدول  هذا االجتماع 
االأزمة  االأح��داث اجلارية خا�سة  وتداعيات  املنطقة  باأمن  املتعلقة  االأم��ور 
هذه  بني  الع�سكري  التعاون  اأوج��ه  لبحث  باالإ�سافة  وتاأثرياتها،  ال�سورية 
الدول واململكة االأردنية الها�سمية مبا يحقق ويحفظ اأمن االأردن و�سامة 
ثنائية  للقاءات  ا�ستمرار  ه��و  االجتماع  ه��ذا  اأن  امل�سدر  واأك���د   . مواطنيه 
ومتعددة تتبعها لقاءات اأخرى م�ستقبا تهدف اإىل ا�ستمرار التن�سيق بني 
املنطقة  اأمن  على  وانعكا�ساتها  اجلارية  االأح��داث  وتقييم  امل�ساركة  ال��دول 
اأف  مقاتات  م��ن  جمموعة  ن�سرت  املتحدة  ال��والي��ات  وك��ان��ت  ع��ام.  ب�سكل 
16 و�سواريخ باتريوت يف االأردن الذي يوؤوي 550 األف الجئ �سوري، مع 
املا�سي.  يونيو-حزيران   20 يف  الع�سكرية  املتاأهب  االأ�سد  مناورات  انتهاء 
وكان م�سوؤول يف وزارة الدفاع االأمريكية �سرح لوكالة ال�سحافة الفرن�سية 
يف 22 يونيو-حزيران املا�سي اأن وا�سنطن عززت وجود جنودها يف اململكة 

لي�سل عددهم اإىل األف جندي.

جلنة رو�سية فل�سطينية لدعم املفاو�سات 

تقرير يحذر من �سعي اإ�سرائيل لتق�سيم الأق�سى 

املعار�سة ال�سورية تتهم نظام االأ�سد بامل�سوؤولية 

حداد يف لبنان واإجماع على اإدانة تفجريي طرابل�ض 
ا���س��ت��خ��دم��ت��ا يف ال��ت��ف��ج��ريي��ن و���س��رع 
اأ�سحاب املنازل واملحال التجارية يف 
اأنه  املحققون  ويعتقد  الركام.  اإزال��ة 
ج��رى تعطيل ع��دد م��ن ال��ك��ام��ريات 
اأم������ام م�����س��ج��د ال���ت���ق���وى ق��ب��ل وق��ت 
االنفجار.  ح�سول  م��ن  حم��دد  غ��ري 
ال���ق���وى  ردود  اأج����م����ع����ت  وحم���ل���ي���ا 
على  الدينية  وال��ق��ي��ادات  ال�سيا�سية 
بال�سلم  وال��ع��ب��ث  التفجريين  اإدان����ة 
ط��ال��ب مفتي مدينة  ف��ق��د  االأه���ل���ي. 
بت�سكيل  ال�����س��ع��ار  م��ال��ك  ط��راب��ل�����س 
االأمنية  القيادة  ت�سلم  قوية  حكومة 
االأمن  لتب�سط  الع�سكرية  للموؤ�س�سة 
يف لبنان، داعيا اإىل نزع �ساح حزب 
اهلل يف غري اأرا�سي اجلنوب اللبنانية، 
معتربا انتقال ال�ساح يف لبنان اأمرا 
ال يدعو اإىل الطماأنينة. ومن جهته 
قال رئي�س الوزراء املكلف متام �سام 
اإ�سايف  دليل  طرابل�س،  تفجريي  اإن 
بلغت  ل��ب��ن��ان  يف  االأو�����س����اع  اأن  ع��ل��ى 
م��رح��ل��ة ���س��دي��دة اخل���ط���ورة تتطلب 
ا���س��ت��ن��ف��ارا وط���ن���ي���ا. وات���ه���م رئ��ي�����س 
احلكومة ال�سابق �سعد احلريري من 
باأنهم ق�سدوا  الفتنة  باأهل  و�سفهم 
طرابل�س جمددا ليزرعوا املوت على 
اأبواب امل�ساجد وجلعل اخلراب مادة ال 
تغيب عن يوميات اللبنانيني. وراأى 
اأن  بري  نبيه  النواب  جمل�س  رئي�س 
التفجريين هما من فعل اليد ذاتها 

اجلميع،  على  م��وؤام��رة  التفجريات 
اأن ينجو منها، على  ال ميكن الأح��د 

حد تعبريه.
ه����ذا وات��ه��م��ت امل��ع��ار���س��ة ال�����س��وري��ة 
نظام الرئي�س ب�سار اال�سد بالوقوف 
االئ��ت��اف  واع��ل��ن  التفجريين  وراء 
ال��وط��ن��ي ل��ق��وى ال���ث���ورة وامل��ع��ار���س��ة 
ال�سورية لقد ر�سم تفجريا طرابل�س 
قبل  اجل��ن��وب��ي��ة  ال�ساحية  وت��ف��ج��ري 
ي�سعى  فتنة  م�����س��روع  م��ام��ح  اأي����ام، 
ن��ظ��ام ب��ائ��د جم���رم اإىل اإي��ق��اده��ا، يف 
حماولة لتوريط من ال ذنب لهم يف 
�سوى  منه  طائل  ال  حمموم،  �سراع 
حالة  اإىل  املنطقة  �سيجر  االقتتال، 

من الفو�سى والدمار .
وا�ساف ان تلك احلالة حذر االئتاف 
م������راراً م��ن��ه��ا، و����س���دد ع��ل��ى ���س��رورة 
تافيها، نظراً لكونها �ستاأخذ بلبنان 
من  ال��ه��اوي��ة.  �سفري  اإىل  وامل��ن��ط��ق��ة 
الوطني  االئتاف  اخر حمل  جانب 
ج��زءاً  اللبنانية  احلكومة  ال�����س��وري 
كبرياً من امل�سوؤولية يف فتح االأبواب 
وا�سعة اأمام عنف يعرب من لبنان اإىل 
�سورية، مقدماً الدعم لنظام م�ستبد 
احل��رة،  ال�����س��وري  ال�سعب  اإرادة  �سد 
وزارع����اً ال��ف��رق��ة وال�����س��راع��ات داخ��ل 
املجتمع اللبناين، يف مغامرة طائ�سة 
امل�ستقبل  ع��اق��ب��ة يف  ل��ه��ا  ل��ن حت��م��د 

القريب كما جاء يف البيان.

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ال��ط��ب��ق��ة  اإن 
تتحمل م�سوؤولية تفجريي طرابل�س 
ب�سبب ما و�سفه بخطابها البدائي. 
ودع����ا اإىل اخل�����روج م���ن االت��ه��ام��ات 
ال��ع�����س��وائ��ي��ة وت��األ��ي��ف ح��ك��وم��ة وف��اق 
الفتنة  الباد من �سبح  وطني تنقذ 
ال��ط��ائ��ف��ي��ة. واع���ت���رب رئ��ي�����س تكتل 
ال��ت��غ��ي��ري واال�����س����اح م��ي�����س��ي��ل ع��ون 

على  ال�سوداء  ب�سماتها  تركت  التي 
داعيا  ال�ساحية  يف  ال�سحايا  اأج�ساد 
اإ���س��ارة  احل���ذر، يف  رف��ع من�سوب  اإىل 
اجل��ن��وب��ي��ة  ال�����س��اح��ي��ة  ت��ف��ج��ري  اإىل 
املرجع  قال  ب��دوره  املا�سي.  االأ�سبوع 
ال�سيعي علي االأمني اإن املطلوب من 
اأن تب�سط �سلطتها  اللبنانية  الدولة 
مت�سك  واأن  اأرا���س��ي��ه��ا  ك��ام��ل  ع��ل��ى 

هاتفية  مقابلة  يف  وح��م��ل  ب��االأم��ن. 
مع اجلزيرة على الطبقة ال�سيا�سية 
�سعارات  اإنها ترفع  الدولة. وقال  يف 
باأنها مع الدولة وهي متلك �ساحا 
خارج �سلطتها، واأ�ساف اأنها ال ميكن 
اأن حت��ق��ق ال���رج���اء امل��ط��ل��وب. وم��ن 
ج��ان��ب��ه، ق��ال ال��ن��ائ��ب رئي�س احل��زب 
التقدمي اال�سرتاكي وليد جنباط 

•• طرابل�ص-ا ف ب:

ك���ث���ف اجل���ي�������س ال���ل���ب���ن���اين ام�����س 
�سوهد  فيما  طرابل�س  يف  دوري��ات��ه 
امل�ساجد  ام���ام  مدنيون  م�سلحون 
التي  لبنان  �سمال  م��دن  ك��ربى  يف 
ا�سفرا  دمويني  تفجريين  �سهدت 

عن �سقوط 45 قتيا .
وب������دت امل���دي���ن���ة ال���ت���ي ت���ع���ج ع����ادة 

ب���ال���ن���ا����س، م�����س��ل��ول��ة و����س���وارع���ه���ا 
���س��ري خفيفة  م��ق��ف��رة م���ع ح���رك���ة 
ف��ي��م��ا اغ��ل��ق��ت امل��ت��اج��ر اب��واب��ه��ا يف 
يوم احلداد الوطني الذي اعلن يف 
كافة انحاء الباد ومرا�سم ت�سييع 
وكالة  مرا�سل  اف��اد  كما  ال�سحايا 

فران�س بر�س.
وج����اب ج��ن��ود راج���ل���ون وم��درع��ات 
�سوارع املدينة حيث وقع تفجريين 

ب�����س��ي��ارت��ني م��ف��خ��خ��ت��ني اجل��م��ع��ة 
با�سرار  ت�سبب  ما  م�سجدين  امام 

كربى.
�سوهد  طرابل�س  احياء  بع�س  ويف 
امل�ساجد  ام���ام  م�سلحون  مدنيون 
ل���ك���ن اي�������س���ا ق�����رب م���ق���ار اح�����زاب 
���س��ي��ا���س��ي��ة وم���ن���ازل ن�����واب ورج����ال 
دين. وكانت القوى االمنية توقف 

وتفت�س كل �سيارة م�سبوهة.
وو�سع جتار حواجز حديدية امام 
ال�سكان  قلق  ي��رتج��م  م��ا  حمالهم 
ال���ذي���ن ي��خ�����س��ون اع���ت���داء ج��دي��دا 
واغلق اجلي�س موقعي االنفجارين 
ووا�����س����ل ال�����س��ب��ت رف����ع االن��ق��ا���س 
و�سحب هياكل ال�سيارات املحرتقة 
ووقع االنفجاران املروعان اجلمعة 
يف اك���ر ال��ت��ف��ج��ريات دم��وي��ة منذ 
اللبنانية  االه��ل��ي��ة  احل���رب  ان��ت��ه��اء 

.)1990-1975(
وجاء ذلك بعد ا�سبوع من انفجار 
مم���اث���ل يف ال�����س��اح��ي��ة اجل��ن��وب��ي��ة 
لبريوت، معقل حزب اهلل ا�سفر عن 

مقتل 27 �سخ�سا ما دفع قياديني 
م��ن  ال����ت����ح����ذي����ر  اىل  وحم����ل����ل����ني 
حماوالت الثارة فتنة �سنية �سيعية 
ال�سيا�سية  الرتكيبة  ذي  البلد  يف 
بحدة  واملنق�سم  اله�سة  والطائفية 

حول النزاع يف �سوريا املجاورة.
ودان�����ت امل��ج��م��وع��ة ال��دول��ي��ة ب��ق��وة 
�سدرت  فيما  طرابل�س،  تفجريي 
ال�سبت دعوات حملية اىل التهدئة 
ودع�����ا رئ��ي�����س ال��������وزراء امل�����س��ت��ق��ي��ل 
لوقف  العمل  اىل  ميقاتي  جنيب 
م�سيفا  ال�سيا�سية  اال�سطفافات 
ك��ف��ان��ا دم�����اء و���س��ح��اي��ا م���ن دون 

جدوى ..
واك��د ان االي��دي نف�سها تقف وراء 
ال��ت��ف��ج��ريات يف ���س��اح��ي��ة ب���ريوت 
اجل��ن��وب��ي��ة وط��راب��ل�����س واك���د وزي��ر 
القادة  ان  �سربل  م��روان  الداخلية 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ني ي���ح���اول���ون اح���ت���واء 
امل�سروع  واجها�س  ال�سارع  غ�سب 
االن��ق�����س��ام��ي ال����ذي ي�����س��ت��ه��دف كل 

البلد .

اجلي�ض اللبناين يكثف دورياته يف طرابل�ض

م���ت���اب���ع���ة م����ف����او�����س����ات ال�������س���ام 
التي  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  الفل�سطينية 
ا���س��ت��وؤن��ف��ت م����وؤخ����را ب��ع��د ت��وق��ف 

ا�ستمر ثاث �سنوات.
اللجنة  يف  ع�سو  رو�سيا  اأن  يذكر 
التي  االأو���س��ط،  لل�سرق  الرباعية 
ت�����س��م اأي�����س��ا ال���والي���ات امل��ت��ح��دة، 
واالأمم  االأوروب��������������ي،  واالحت����������اد 
امل���ت���ح���دة. وت���ق���وم ال��ل��ج��ن��ة ب���دور 
ال�سلمية  ال��ع��م��ل��ي��ة  يف  ال��و���س��اط��ة 

االإ�سرائيلية الفل�سطينية.
وا���س��ت��وؤن��ف��ت م��ف��او���س��ات ال�����س��ام 
ن���ت���ي���ج���ة ج�����ه�����ود ب����ذل����ه����ا وزي������ر 
اخلارجية االأمريكي جون كريي، 
الذي عقد اأول لقاء مع الطرفني 
يوليو-متوز،   30 وا�سنطن يف  يف 
ث���م ال��ت��ق��ى م��ف��او���س��و ال��ط��رف��ني 
مرارا ب�سرية تامة وكانت عدد من 
الف�سائل الفل�سطينية قد خرجت 
يف م�سرية لرف�س العودة اإىل نهج 
ال��ت��ف��او���س م��ع اإ���س��رائ��ي��ل ورف�����س 
وطالب  غ��زة  قطاع  على  احل�سار 
ممثلو الف�سائل امل�ساركة الرئي�س 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي حم����م����ود ع��ب��ا���س 
ب��االإج��م��اع  و���س��ف��وه  مل��ا  باال�ستماع 
ال����وط����ن����ي، ووق�������ف امل���ف���او����س���ات 
وال��رتك��ي��ز ع��ل��ى اإن���ه���اء االن��ق�����س��ام 

واحل�سار.

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

ملوؤ�س�سة  ال�����س��ن��وي  ال��ت��ق��ري��ر  ح���ذر 
اأن  م�������ن  ال������دول������ي������ة  ال�����ق�����د������س 
االقتحامات االإ�سرائيلية املتزايدة 
ر�سائل  حتمل  االأق�سى  للم�سجد 
لتق�سيم  االح���ت���ال  ن���واي���ا  ح����ول 
امل�����س��ج��د، ك��م��ا ح���ذر م��ن ت�ساعف 
باإحياء  امل��ن��ادي��ة  ن��ف��وذ اجل��م��اع��ات 
امل��ع��ب��د ال��ي��ه��ودي م��ك��ان االأق�����س��ى، 
ردود  فيه  انتقد  ال���ذي  ال��وق��ت  يف 
من  وال�سعبية  ال��ر���س��م��ي��ة  ال��ف��ع��ل 

الفعل االإ�سرائيلي.
ال�سابع  ال�سنوي  التقرير  ور���س��د 
وال������ذي ح��م��ل ع���ن���وان ع���ني على 
االأق���������س����ى ت�����ط�����ورات االأح��������داث 
ب��امل�����س��ج��د امل���ب���ارك خ���ال ال��ف��رتة 
 2012 اأغ�������س���ط�������س-اآب  ب���ني  م���ا 
م�������س���روع  وت������ط������ور  و2013، 
اال�ستيطان االإ�سرائيلي يف امل�سجد 

االأق�سى �سمن م�سارات ثاثة.
ت��ط��ور فكرة  االأول  امل�����س��ار  ور���س��د 
ال������وج������ود ال�����ي�����ه�����ودي ب��امل�����س��ج��د 
االأق�سى على امل�ستويات ال�سيا�سية 
لفت  حيث  والدينية،  والقانونية 
اإىل حتول اجلماعات املنادية ببناء 
جماعة  من  االأق�سى  مكان  املعبد 
داخ��ل  ال��ت��اأث��ري  متو�سطة  �سغط 

ائ��ت��اف  ت�سكيل  ال��ت��ق��ري��ر  ر���س��د 
بني اجلمعيات املنادية ببناء املعبد 
حمل ا�سم االئتاف من اأجل املعبد 
اأكر تنظيما وفعالية بعد  جعلها 
ال��دع��وات القتحام  ب��ات ي�سدر  اأن 
االأق�سى، وي�سغط على احلكومة 
م���ن اأج����ل ب�����س��ط ���س��ي��ط��رت��ه��ا على 
امل�������س���ج���د ك����ج����زء م�����ن ال�������س���ي���ادة 

ب��ال�����س��اة يف امل�����س��ج��د االأق�����س��ى 
واإق������راره، وم���ن ذل���ك ق���رار �سدر 
عن حمكمة االحتال بالقد�س يف 
اأن  اعترب  املا�سي،  يونيو-حزيران 
االأق�سى  امل�سجد  اليهود يف  �ساة 
اأم����ر ���س��ي��ا���س��ي ���س��ائ��ك ل��ك��ن��ه لي�س 

جرمية.
اأم���ا ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��دي��ن��ي، فقد 

الكني�ست اإىل امتاك كتلة دافعة 
وم����وؤث����رة ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل���واق���ع 
ال��ق��ي��ادي��ة ب��احل��ك��وم��ة وال���ربمل���ان 
االإ�سرائيلية  االن��ت��خ��اب��ات  نتيجة 
التي ج�����رت مطل��ع العام اجلاري.

وع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��ق��ان��وين، لفت 
حم���اك���م  جل�������وء  اإىل  ال����ت����ق����ري����ر 
االح����ت����ال ل��ت��ث��ب��ي��ت ح���ق ال��ي��ه��ود 

االإ�سرائيلية على القد�س.
ال��ذي رك��ز عليه  ال��ث��اين  والتطور 
والبناء  احل��ف��ري��ات  ك��ان  التقرير 
اأ����س���ف���ل امل�������س���ج���د االأق���������س����ى ويف 
عملية   47 ر�سد  حيث  حميطه، 
حفر حت��ت االأق�����س��ى خ��ال فرتة 
اإع���������داده، ور����س���د ت���ط���ور اأع���م���ال 
احلفر من البحث عن اآثار املعبد 
املزعوم، اإىل اإن�ساء مدينة يهودية 
كاملة ترتاب����ط ب�سبكة من االأنفاق 
يف اجل��ه��ات اجل��ن��وب��ي��ة وال��غ��رب��ي��ة 

وال�سمالية للم�سجد املبارك.
م������ن ج����ه����ة ث����ان����ي����ة ق��������ال ك��ب��ري 
�سائب  الفل�سطينيني  املفاو�سني 
ت�����س��ك��ي��ل جلنة  اإن�����ه مت  ع���ري���ق���ات 
رو�سية فل�سطينية -خال زيارته 
ملو�سكو- لدعم مفاو�سات ال�سام 
يف ظ���ل امل���ح���اوالت االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
قدما  امل�سي  لعرقلتها من خال 

يف عمليات اال�ستيطان.
ال�سلطة  اأن  اإىل  ع��ري��ق��ات  واأ���س��ار 
جتفيف  اإىل  ت�سعى  الفل�سطينية 
م�سادر دعم اال�ستيطان والتو�سل 
للمنتجات  ع��امل��ي��ة  م��ق��اط��ع��ة  اإىل 

االإ�سرائيلية.
وك����ان وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ال��رو���س��ي 
�سريغي الفروف قد دعا الطرفني 
االإ���س��رائ��ي��ل��ي وال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي اإىل 

م�سور اأمريكي يروى معاناته مع جبهة الن�سرة 
•• وا�صنطن-ا ف ب:

روى امل�سور االمريكي امل�ستقل ماثيو �سراير لبع�س و�سائل االعام كيف تعر�س 
للتعذيب خال �سبعة ا�سهر من اال�سر بايدي جبهة الن�سرة يف �سوريا كي يقر 
بانه جا�سو�س لوكالة اال�ستخبارات املركزية االمريكية. وروى امل�سور )35 �سنة( 
يف مقابلتني مع �سحيفة نيويورك تاميز و�سبكة �سي ان ان كيف خطف يف 31   
دي�سمرب عندما كان يحاول مغادرة حلب على بعدما و�سى به على ما يبدو �سائق 
من  الفرار  من  متكن  متوز-يوليو   29 ويف  ي�ستقلها.  ك��ان  التي  االج��رة  �سيارة 
زنزانته مت�سلا عرب نافذة �سغرية لكنه ا�سطر اىل ترك رفيق امريكي اخر مل 
يكن نحيا مثله للخروج من الكوة. ويف حديث مع ال�سي ان ان قال �سراير كان 
هذا ا�سعب ما فعلت حتى االن ي�سعب علي ان اطوي ال�سفحة النه ال يزال هناك 
15 غربيا  تاميز فان  الرهينة االخ��ر. وبح�سب نيويورك  ا�سم  ان يك�سف  بدون 
افرج  نهاية متوز-يوليو  ال�سنة اجلارية ويف  �سوريا خال  اختفوا يف  او  خطفوا 
عن امل�سور االمريكي الفرن�سي جوناثان البريي بعد ا�سر دام 81 يوما. وافادت 
وال�سوريني  االجانب  و�سع  تدهور  يعك�س  �سراير  ماثيو  رواه  ما  ان  ال�سحيفة 
املعتدلني يف ذلك البلد الذي ي�سهد نزاعا م�ستمرا منذ اكر من �سنتني وحيث 
ي�سجل �سعود املجموعات اال�سامية امل�سلحة. وروى �سراير كيف ان خاطفيه من 
و احرتاما  االم��ر لطفا  بداية  اب��دوا يف  القاعدة  لتنظيم  املوالية  الن�سرة  جبهة 
حتى انهم قدموا له ال�ساي لكن �سرعان ما تغريت االمور. وبينما كان معتقا 
يف �سجن حيث ي�سمع �سراخ املعتقلني حتت وقع ال�سرب، طلب منه خاطفوه بعد 
انتحلوا  �سر بريده االلكرتوين ثم  امل�سرفية وكلمة  �سيفرة بطاقته  ايام  ب�سعة 
هويته الر�سال ر�سائل مطمئنة اىل امه و�سراء اجهزة كمبيوتر وايباد وقطع غيار 

�سيارات مر�سيد�س عرب االنرتنت.

•• بريوت-وكاالت:

اأُع���ل���ن احل����داد ال��ع��ام يف ل��ب��ن��ان على 
����س���ح���اي���ا االن����ف����ج����اري����ن امل����روع����ني 
مدينة  يف  م�سجدين  �سربا  اللذين 
االأول  اأم�س  الباد  ب�سمال  طرابل�س 
���س��خ�����س��ا، كما   45 ب��ح��ي��اة  واأودي��������ا 
توا�سلت الردود املنددة بالتفجريين 
لت�سكل اإجماعا حمليا على اإدانتهما. 
وذلك يف وقت توا�سل فيه ال�سلطات 

االأمنية حتقيقاتها يف التفجريين.
قتيا  واأرب���ع���ون  خم�سة  �سقط  وق��د 
واأك����������ر م�����ن خ���م�������س���م���ائ���ة ج���ري���ح 
ب���ت���ف���ج���ريي���ن ي������ع������دان م������ن اأك������ر 
التفجريات دموية منذ انتهاء احلرب 
االأهلية يف لبنان، ا�ستهدفا م�سجدي 
وجاء  بطرابل�س.  وال�سام  التقوى 
رئي�س  ل��دع��وة  تلبية  ال��ع��ام  احل����داد 
ح��ك��وم��ة ت�����س��ري��ف االأع���م���ال جنيب 
ميقاتي، اإىل يوم حداد عام على اأرواح 
بانفجاري  �سقطوا  الذين  ال�سحايا 
ميقاتي.  راأ�����س  م�سقط  ط��راب��ل�����س، 
ال�سلطات  توا�سل  االأث��ن��اء  ه��ذه  ويف 
االأم���ن���ي���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة حت��ق��ي��ق��ات��ه��ا يف 
وح��دات  انت�سرت  وق��د  التفجريين، 

من اجلي�س يف املنطقة.
وق�����ام حم��ق��ق��ون مب��ع��اي��ن��ة م��وق��ع��ي 
االن���ف���ج���اري���ن وج���م���ع ع���ي���ن���ات م��ن 
ال���������س����ي����ارت����ني امل���ل���غ���م���ت���ني ال���ل���ت���ني 

تفجري منازل لعنا�سر بال�سرطة العراقية دعم فرن�سي لل�سلطة الفل�سطينية ب� 24 مليون يورو 
•• بغداد-يو بي اأي:

فّجر م�سّلحون جمهولون ام�س ال�سبت 4 منازل قيد االإن�ساء يف حمافظة �ساح الدين، يعود 3 منها 
اأقارب الرئي�س العراقي الراحل �سدام ح�سني. وقال م�سدر يف  لعنا�سر بال�سرطة ويعود الرابع الأحد 
�سرطة حمافظة �ساح الدين، اإن م�سّلحني جمهولني فجروا بعبوات نا�سفة 4 منازل قيد االإن�ساء 3 
الرابع الذي يقع يف  املنزل  البوعجيل �سرق تكريت تعود لعنا�سر بال�سرطة، بينما يعود  منها يف قرية 
قرية العوجة جنوب تكريت، الأحد اأقارب الرئي�س العراقي الراحل �سدام ح�سني .  واأو�سح اأن التفجريات 
اأّدت اىل انهيار املنازل االأربعة من دون اأن ت�سفر عن وقوع اإ�سابات ويف ال�سياق، اأعلن م�سدر اأمني اآخر 
اإ�سابة مدين بجروح بانفجار عبوة نا�سفة ال�سقة ب�سيارته يف �سارع اأربعني و�سط تكريت، اأحلق اأ�سراراً 
�سيارة  ي�ستقلون  اإن م�سّلحني جمهولني  اأمني  بال�سيارة. ويف حادث منف�سل، قال م�سدر  مادية كبرية 
مدنية اأطلقوا، النار من اأ�سلحة ر�سا�سة على نقطة تفتي�س م�سرتكة من اجلي�س وال�سرطة بالقرب من 

املقربة امللكية مبنطقة االأعظمية �سمال بغداد، ما اأ�سفر عن مقتل جندي و�سرطي يف احلال .

جمددا تاأكيده اأن هدف احلكومة هو توفري احتياجات املواطن الفل�سطيني رغم 
االأزمة املالية التي تعاين منها، وتوفري البيئة املنا�سبة للمفاو�س الفل�سطيني 
بغية اإجناح املفاو�سات احلالية بني اجلانبني الفل�سطيني واالإ�سرائيلي . واأعرب 
على  ال�سغط  يف  الفل�سطيني  اجل��ان��ب  مب�ساعدة  فرن�سا  تقوم  ان  يف  اأم��ل��ه  ع��ن 
احلكومة االإ�سرائيلية من اأجل وقف البناء اال�ستيطاين يف املناطق الفل�سطينية، 
احل�سار  ورف���ع  االح��ت��ال،  �سجون  م��ن  الفل�سطينيني  االأ���س��رى  ع��ن  واالإف����راج 
االإ�سرائيلي املفرو�س على قطاع غزة واأكد فابيو�س ا�ستمرار احلكومة الفرن�سية 
بتقدمي الدعم الازم للحكومة الفل�سطينية مبا ميكنها من القيام مبهامها ، 
وقال باإمكان اجلانب الفل�سطيني اأن يعتمد علينا، واليوم نحن نوقع على املرحلة 
االأوىل من امل�ساعدات، و�سياأتي رئي�س اجلمهورية الفرن�سية فرن�سوا هوالند يف 

�سهر ت�سرين الثاين-نوفمرب املقبل للتوقيع على املرحلة الثانية منها .

•• رام اهلل-ا ف ب:

تقدم  اتفاقني  اهلل  رام  يف  ام�����س  والفرن�سية  الفل�سطينية  احلكومتان  وق��ع��ت 
مبوجبهما باري�س دعما ماليا اىل ال�سلطة الفل�سطينية تناهز قيمته 24 مليون 
يورو. ووقع االتفاقان يف مقر احلكومة الفل�سطينية يف رام اهلل رئي�س الوزراء 
ل��وران فابيو�س عن  الفل�سطيني ووزي��ر اخلارجية  رامي احلمدهلل عن اجلانب 
اجلانب الفرن�سي. وتبلغ قيمة اتفاقي الدعم 23 مليونا و750 الف يورو، ت�سعة 
مايني منها لدعم مبا�سر للخزينة الفل�سطينية و14 مليونا و750 الف يورو 
مل�سروع معاجلة النفايات ال�سلبة يف قطاع غزة. و�سكر احلمدهلل يف ت�سريحات 
احلكومة  تقدمها  التي  امل�ساعدات  )وف���ا(  الفل�سطينية  االن��ب��اء  وك��ال��ة  نقلتها 
الفرن�سية لدعم املوازنة الفل�سطينية وموؤ�س�سات الدولة وق�سية �سعبنا العادلة ، 
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الهجوم الكيماوي على �سوريا.. الأ�سواأ خالل ربع قرن
•• عوا�صم-وكاالت:

ي��ع��ت��ق��د اخل�������رباء ال���غ���رب���ي���ون اأن 
ال���ه���ج���وم ال������ذي ���س��ه��دت��ه ���س��وري��ا 
يعترب  الكيماوي  ال��غ��از  ب�سواريخ 
اأ����س���واأ ه��ج��وم ك��ي��م��اوي خ���ال رب��ع 

قرن.
اأيام م�ست على جمزرة الكيماوي 
يف �سوريا، التي راح �سحيتها املئات 
من االأرواح من دون اأن يبدي النظام 
ال�سماح  على  موافقة  اأي  ال�سوري 
املوجودين  ال��دول��ي��ني  للمحققني 
اأ����س���ا يف ����س���وري���ا، ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق يف 
حوادث �سابقة بالتوجه اىل م�سرح 

جرمية الغوطتني بريف دم�سق.
ال�سورية  امل��ع��ار���س��ة  ت��ب��دي  وف��ي��م��ا 
واأط����������راف دول����ي����ة خ�����س��ي��ت��ه��ا م��ن 
التاأخري يف اإجراء التحقيقات اأوفد 
االأمني العام لاأمم املتحدة بان كي 
م���ون، اجن��ي��ا ك��اي��ن ممثلة االأمم 
للتفاو�س  االأ�سلحة  لنزع  املتحدة 
م����ع ال���ن���ظ���ام ال�������س���وري وب��ح�����س��ب 
الكيماوية فاإن  خرباء يف االأ�سلحة 
امل��م��اط��ل��ة يف ال��ت��ح��ق��ي��ق ت��زي��د من 
احتماالت اإتاف واإخفاء االأدلة اأو 

التاعب فيها.
وك���ان���ت م�����س��ادر اأم��ن��ي��ة اأم��ريك��ي��ة 
تقييما  اأن  ذك����رت،  ق��د  واأوروب����ي����ة 
م���ب���دئ���ي���ا الأج������ه������زة امل����خ����اب����رات 
االأم��ريك��ي��ة واأج��ه��زة اأخ���رى ي�سري 
ال�����س��وري��ة  ال��ن��ظ��ام  ق�����وات  اأن  اإىل 
ا�����س����ت����خ����دم����ت ف����ع����ا االأ�����س����ل����ح����ة 
ع��ل��ى  ال����ه����ج����وم  ال����ك����ي����م����اوي����ة يف 
الغوطتني بريف دم�سق، واأن ذلك 
ح�سل على موافقة من م�سوؤولني 
ك���ب���ار يف ح��ك��وم��ة ال��رئ��ي�����س ب�����س��ار 

من جهة ثانية، انتقدت امل�ست�سارة 
االمل���ان���ي���ة ان��غ��ي��ا م���ريك���ل رو���س��ي��ا 
موقفهما  ح���ال  ال��ل��ت��ني  وال�����س��ني 
دون اعتماد بيان يف جمل�س االمن 
ملفت�سي  بال�سماح  ���س��وري��ا  ي��ط��ال��ب 
امل��ن��ظ��م��ة ال���دول���ي���ة ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق يف 
امل����وق����ع ال������ذي اع���ل���ن���ت امل��ع��ار���س��ة 
ال�������س���وري���ة ان�����ه ت���ع���ر����س ل��ه��ج��وم 

كيميائي.
وب����ح���������س����ب م����ق����اب����ل����ة م������ع جم��ل��ة 
ف����وك����و�����س ن�������س���رت ام���������س اك�����دت 

ان���ه لا�سف،  امل�����س��ت�����س��ارة االمل��ان��ي��ة 
ح��ال��ت م��ع��ار���س��ة رو���س��ي��ا وال�سني 
م��ن  ر����س���م���ي  ب���ي���ان  ا������س�����دار  دون 
جمل�س االم���ن ال���دويل ي��دع��و اىل 
االمم  ملفت�سي  اآم��ن  و�سول  �سمان 
املتحدة اىل ريف دم�سق حيث وقع 

الهجوم.
ووق�������������ع ه�������ج�������وم االرب����������ع����������اء يف 
ال���غ���وط���ة ال�����س��رق��ي��ة وم��ع�����س��م��ي��ة 
ال�������س���ام اخل���ا����س���ع���ت���ني ل�����س��ي��ط��رة 
يف  وال��واق��ع��ت��ني  املعار�سة  مقاتلي 

جل����م����ع احل����ق����ائ����ق وامل����ع����ل����وم����ات 
اال���س��ت��خ��ب��ارات��ي��ة امل��ن��ا���س��ب��ة ب�����س��اأن 
م���ا ي��ح��ث��ل يف ���س��وري��ا ح��ت��ى يتخذ 
ق��رار���س��ري��ع ب�����س��اأن ك��ي��ف��ي��ة ال����رد. 
اإذا كان هذا حقاً هجوم من  وق��ال 
�سعبها  ع��ل��ى  ال�����س��وري��ة  احل��ك��وم��ة 
الكيميائية  االأ�سلحة  م�ستخدمة 
اآخ����ر، وال بد  ف��ق��د يح�سل ه��ج��وم 
ملا ح�سل  �سريع  تقييم  اإج��راء  من 
بد  الذي ال  املنا�سب  الرد  وحتديد 

من اتخاذه .

االأ����س���د. يف غ�����س��ون ذل���ك حتر�س 
امل��ع��ار���س��ة ع��ل��ى ج��م��ع وح��ف��ظ ما 

اأمكنها من اأدلة.
وب���ح�������س���ب ���س��ح��ي��ف��ة اجل�����اردي�����ان 
تعمل  املعار�سة  ف���اإن  الربيطانية 
ب�سرية  اأن�سجة  عينات  جمع  على 
م���ن ���س��ح��اي��ا ال��ه��ج��وم ال��ك��ي��م��اوي 
فريق  واىل  اخل��ارج  اىل  وتهريبها 
امل��ح��ق��ق��ني ال���دول���ي���ني يف ال��داخ��ل 

لت�سهيل مهمة التحقيق.
الدفاع  يف غ�سون ذلك، قال وزير 
اإن��ه ال بد  االأم��ريك��ي ت�ساك هاغل 
من اإجراء تقييم �سريع ال�ستخدام 
االأ����س���ل���ح���ة ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ب�����س��وري��ا 
وحت���دي���د ال����رد امل��ن��ا���س��ب، م�����س��دداً 
وزارة  م�������س���وؤول���ي���ة  م����ن  اأن  ع���ل���ى 
االأمريكي  الرئي�س  تزويد  الدفاع 
باراك اأوباما بكل اخليارات املتاحة 
حل���االت ال���ط���وارئ، وه���ذا يتطلب 
و�����س����ع ال�����ق�����وات واالإم�����ك�����ان�����ات يف 
خمتلف  تنفيذ  م��ن  ميكنها  و���س��ع 

اخليارات.
وق������ال ه���اغ���ل ع���ل���ى م����نت ط���ائ���رة 
ماليزيا،  اإىل  طريقه  يف  ع�سكرية 
الدفاع  وزارة  من  طلب  اأوب��ام��ا  اإن 
ت����زوي����ده ب��ك��ل اخل����ي����ارات امل��ت��اح��ة 
كانت  كما  وال����وزارة  �سوريا،  ب�ساأن 
دائماً م�ستعدة لتزويده مبجموعة 
خ����ي����ارات ل���ك���ل ح������االت ال����ط����وارئ 
نحن  واأ���س��اف  ذل��ك  يف  و�ست�ستمر 

ن��ت��ع��ام��ل م���ع م�����س��ال��ة ج��دي��ة ج���داً 
ون��ع��م��ل م���ع ���س��رك��ائ��ن��ا ال��دول��ي��ني 
املتحدة،  واالأمم  ال��دويل  واملجتمع 

وننظر يف كل اخليارات .
وذكر هاغل اأن اأوباما و�سف ب�سكل 
خال  ���س��وري��ا  يف  ال��و���س��ع  منا�سب 
مقابلة مع �سبكة �سي اإن اإن عندما 
قال اإن على اأمريكا اأن تكون جزءاً 
ما  على  رداً  ال���دويل  املجتمع  م��ن 

يجري يف �سوريا.
اأن  ب��د  ال  الرئي�س  ذك��ر  كما  وق���ال 
املتحدة م�ساحلها  الواليات  حتدد 
ع��ل��ى امل����دى ال���ط���وي���ل، واأه���داف���ه���ا 
اأي  ع��ن  املتاأتية  والنتائج  للتاأثري 

رد .
الدفاع  وزارة  على  اأن  على  و���س��دد 
م���������س����وؤول����ي����ة ت������زوي������د ال���رئ���ي�������س 
الطارئة،  احل��االت  لكل  باخليارات 
وه���������ذا ي���ت���ط���ل���ب و������س�����ع ق���وات���ن���ا 
واإم��ك��ان��ات��ن��ا ك��ي ت��ك��ون ق����ادرة على 
يختارها  ق��د  خ���ي���ارات  اأي���ة  تنفيذ 
يتعلق  م���ا  يف  واأ�����س����اف  ال��رئ��ي�����س 
باختيار اخليار الع�سكري املحدد اأو 
ا�ستخدام القوة رداً على ما نحدده 
جمموعة  ان  اأعتقد  الح��ق��اً..  هنا 
�سمن  دائماً  هي  ع�سكرية  خيارات 
جم���م���ع���ة اخل�����ي�����ارات ال����ت����ي ل���دى 

الرئي�س .
واأع������رب ه��اغ��ل ع���ن اع��ت��ق��اده ب���اأن 
ب�سرعة  يتحرك  ال���دويل  املجتمع 

•• اأنقرة-يو بي اأي:

ات���ه���م رئ���ي�������س ال�������وزراء 
ال�����رتك�����ي رج�������ب ط��ي��ب 
اأردوغ�����������������ان ال���رئ���ي�������س 
ال�����س��وري ب�����س��ار االأ���س��د، 
بارتكاب جمزرة الغوطة 
وراأى  دم�������س���ق،  ب���ري���ف 
ان����ه ال ب���د م���ن ال�����س��ع��ي 
بديلة  منظمة  لت�سكيل 
عن االأمم املتحدة بعد ف�سلها يف اتخاذ خطوات جتاه ما و�سفها 
و�سائل  ونقلت  و���س��وري��ا.  م�سر  يف  ترتكب  التي  ب��االع��ت��داءات 
اأم��ام موؤيديه  اأردوغ���ان قوله يف كلمة  اإع��ام تركية ام�س عن 
املجزرة  ارتكب  عمن  يت�ساءلون  ممن  اأ�ستغرب  ري��ز  بلدته  يف 

ال�سورية االأخرية با�ستخدام االأ�سلحة الكيميائية، فالديكتاتور 
القاتل االأ�سد هو الذي ارتكبها كغريها من املجازر .

واأ�ساف ان االأ�سد يبذل اآخر جهد ممكن لكن اهلل �سي�ستدعيه 
النظام  ان  اىل  وي�سار  اأبرياء  اأطفال  قتل  من  لانتقام  قريباً 
ال�سوري واملعار�سة تبادال االتهامات بامل�سوؤولية عن ا�ستخدام 
بريف  الغوطة  يف  االرب��ع��اء  الثاثاء  ليل  الكيميائي  ال�ساح 
دم�سق ما اأ�سفر عن مقتل اأكر من 1300 �سخ�س ومن جهة 
اأخرى راأى اأردوغان ان االأمم املتحدة ما عادت �سامنة لل�سام، 
بدء  م��ن  يتمكن  ال��ذي مل  املتحدة  االأمم  اإىل فريق  اإ���س��ارة  يف 
حتقيق لتحديد ما اذا كان �ساح كيميائي ا�ستخدم يف �سوريا.

واعترب اأردوغان ان على العامل التحرك بت�سكيل منظمة بديلة 
عن االأمم املتحدة، بعد عدم حتركها وف�سلها يف اتخاذ خطوات 

جتاه االعتداءات التي مت ارتكابها مب�سر و�سوريا.
اأع�ساء  م��ن خم�سة  اأك��رب  ال��ع��امل  ان  بالفعل  قلنا  اإذا  واأ���س��اف 

االأمن،  مبجل�س  دائمني 
ف������اإن������ه مي����ك����ن ل����ل����دول 
ت��ن�����س��ئ  اأن  االأخ�������������رى 
امل��ت��ح��دة  االأمم  منظمة 

اخلا�سة بها .
ان  اأردوغ����������������ان  وراأى 
ال�����ت�����ح�����رك ل���ت���اأ����س���ي�������س 
منظمة دولية بديلة عن 

�سيجرب  امل��ت��ح��دة،  االأمم 
الرتكي  ال����وزراء  رئي�س  وح��ذر  نف�سها.  اإ���س��اح  على  املنظمة 
من ان هناك جهات وقوى تقف وراء ما يحدث ببلدان العامل 
منهم  للنيل  امل�سلمني  وحدة  تفتيت  هدفها  اليوم،  االإ�سامي 

وهم فرادى، ومن ثم ت�سبح القوة والغلبة لهم .

اأردوغان يتهم الأ�سد مبجزرة الغوطة 

•• الفجر :

املكا�سب  على  اال���س��ت��ح��واذ  �ساعة  املجال�س  ت�����س��ّدروا 
الفوز  �ساعة  االأ���س��واء  واحتكروا  الغنيمة،  واقت�سام 
ب���وج���اه���ة ال�����س��ل��ط��ة، ول��ك��ن��ه��م ����س���رع���ان م���ا غ�����ادروا 
ال�����س��ف��وف االأم���ام���ّي���ة ع��ن��دم��ا ح��ان��ت حل��ظ��ة اخ��ت��ب��ار 
االأكفان  التي يزعمونها، وحمل  البطوالت   حقيقة  
على  اأتباعهم  ويحّر�سون  بها،  يب�سرون  كانوا  التي 
حملها، والذوا بالفرار واحتموا باخلطوط اخللفية، 
وع������ادوا جل��ح��ور ال���ف���ئ���ران ي��ح��ت��م��ون ب��ه��ا ، داف��ع��ني 
اإىل  بالب�سطاء ومن غ��ّرروا بهم و�سحنوهم عقائدّيا 
 ، بجلدهم  االإف��ات  �سوى  هّمهم  يكن  ومل  التهلكة، 
طاملا  التي  ذقونهم  حلق  اإىل  ذل��ك  قادهم  وان  حتى 
تفننوا يف اإطالتها، وا�ستعر�سوا ع�ساتهم واأل�سنتهم 
من خالها، وخدعوا النا�س بورعهم بطولها، وحتى 

لو ا�ستعانوا يف مو�سم هروبهم مباب�س الّن�ساء!
جلماعة  زائفة،  لبطوالت  املوؤ�سفة  النهاية  هي  تلك 
اأثبتت انتماءها لقوم قال فيهم القران الكرمي �سّم 

بكم عمي فهم ال يعقلون .
عموم  اآم���ال  على  انقابهم  اجلماعة  ق��ادة  يكف  مل 
الذاتية  ال�سامة  واإمّنا راموا  امل�سريني واأحامهم، 
تاركني اأن�سارهم واأتباعهم يخو�سون مواجهة يائ�سة 
ومعلومة النتائج �سلفا، يف ا�ستكمال فّج ال�ستخدامهم 
مار�ست  ال��ذي  االعت�سام  وره��ائ��ن يف  ب�سرّية  ك��دروع 
فنون  �سّتى  واملتخفية،  ال��ه��ارب��ة  ال��ق��ي��ادات  تلك  فيه 
ال��ع��ن��رتي��ات ال��ل��ف��ظ��ي��ة وامل����ع����ارك ال��دون��ك��ي�����س��وت��ي��ة، 
رافعي  اأّن  على  خ�سومهم،  قبل  اأتباعهم،  لي�ستفيق 
�سيوف امل��ع��رك��ة ه��م اج��ن اجل��ب��ن��اء، وا���س��غ��ر م��ن اأن 
دوره���ا  و���س��خ��ام��ة  بحجمها  م�سر  ق��ي��ادة  ي��ت��ح��ّم��ل��وا 

والتحديات التي تواجهها.
اإاّل  الفتنة ال يتقنون  �سيوخ  اأّن  اليوم،  بات جلّيا  لقد 
ويبدعون يف  وامل��ن��اورة،  وال��غ��در  وامل��ك��ر  التقّية  فنون 
الب�سطاء  حطبها  يكون  اأن  على  بالوكالة  احل���روب 
املعارك  خو�س  عن  يكون  ما  اعجز  اأي  عنهم،  نيابة 
واأن�����س��اره��م جيل  اأت��ب��اع��ه��م  اإذ جعلوا م��ن  م��ب��ا���س��رة، 
وحدهم  لينعموا  خ��ل��دون،  اب��ن  يقول  كما   ، احلطب 
وي�����س��ت��ف��ردوا ب��ال��غ��ن��ائ��م وال���ذه���ب وف���ن���ادق اخلم�س 

جنوم!
على  والعقاب  املحا�سبة  من  االإف��ات  حماولتهم  اإّن 
اجل���رائ���م ال��ت��ي ارت��ك��ب��وه��ا يف ح���ق م�����س��ر و���س��ع��ب��ه��ا، 
للفوز  ال��و���س��ائ��ل  خمتلف  ا���س��ت��خ��دام  اإىل  �ستدفعهم 
ال��ت��وت  ك�����اأوراق  يت�ساقطون  ه��اه��م  ول��ك��ن  ب��ال��ّن��ج��اة، 

تاحقهم اأعني �سعب ال تنام. 
الت�سليل  حملة  يف   ، اجلديد  �سلطانهم  ح��اول   لقد 
يو�سف  مكانة  يف  و�سعهم  اأطلقها،  التي  والتزييف 
عليه ال�سام، رغم اإدراك اجلميع ُقبح اأفعال االإخوان 
اإلقاء دولة  واأفكارهم، حماولتهم  �سيا�ستهم  وب�ساعة 
�سعبها،  ل��دم  املعلنة  وا�ستباحتهم  اجل��ّب،  يف  بكاملها 

من  واأّنهم  �سبابها،  خرية  قم�سان  على  واأ�سالوه  بل 
عاثوا يف االأر�س ف�سادا، و�سعوا اإىل برَت َتاريخ م�سر 
فاال�ستعارة  اأب��ن��ائ��ه��ا،  ب��ني  وال�سغينة  احل��ق��د  وزرع 
كانت تقت�سي من اخلليفة اجلديد ت�سبيههم بامراأة 
العزيز، وبالّذئب الذي تقّم�س دور الراعي، واأراد اأن 
واحل�سارة،  التاريخ  �سناعة  يف  مبدعا  �سعبا  يحّول 

اإىل جمّرد قطيع..!
لقد تطاو�س االإخ��وان على ال�سعب امل�سري، وتعالوا 
ع��ل��ى ع��ق��ول��ه وا���س��ت��ه��ان��وا ب�����س��واع��ده، وب��ق��درت��ه على 
تطاو�سهم  حلظة  يف  اأّنهم  اإاّل  الفعل،  وعلى  التمييز 
انه لي�س فيهم من الطاوو�س  وغرورهم تلك، ن�سوا 

اإاّل رجليه القبيحتني.
ال�سلطة، الّن  �سوى احلكم وممار�سة  مل يكن هّمهم 
من تعنيه م�سر ما كان ليدفع بها اإىل اأتون حمرقة 
وان  اأبنائها حتى  م��ن  اب��ن  ه��و  ي�سقط فيها  م��ن  ك��ّل 
انتمى مل�سعلي احلرائق يف �سوارعها وموؤ�س�ساتها، وان 
من تعنيه م�سر ما كان لي�ستعدي العامل زورا وبهتانا 
عليها، وان من كان يحمل ذّرة من الوطنّية ما كان 
كرامتها  ال��دوام حامي  على  دم جي�س ظّل  لي�ستبيح 
واحلار�س االأمني لرتابها ومدر�ستها االأوىل يف قيم 

املواطنة والوطنية.
ك��ان لها  االإخ���وان مل�سر  اأّن حمنة حكم  اإّن��ن��ا نعرتف 
امل�سريني  اقتناع  اأهّمها  اأي�سا،  الف�سائل  من  جملة 
ب����اأّن ج��م��اع��ة االإخ������وان القطبيني  ال���ع���رب،  وم��ع��ه��م 
ل��ل��ح��دود وال���ق���اّرات، وان م�سر تدفع  ط��اع��ون ع��اب��ر 
وان��ه  ا�ستفحاله،  م��ن  االأّم����ة  حماية  �سريبة  ال��ي��وم 
على اخلرّيين يف هذه االأّم��ة واجب م�ساعدتها على 
واإمّن��ا حتى  للم�سريني فقط،  ا�ستئ�ساله، ال حماية 
ال تتمّدد م�ساعفات هذا الطاعون وت�سيب اجلميع 

وتفتك باجلميع.
قد يتمكن بع�س قادة االإخوان من الفرار، ولكن هل 
مبثل  ك��ان  اإذا  خا�سة  تاريخه  لعنة  م��ن  امل��رء  يهرب 
هذه الدموّية، وكيف ينجو من تعذيب �سمريه من 

خان وطنا بل خان حتى اأتباعه ومريديه!
اإحدى االأغ��اين العراقية اجلميلة  اللي �سّيع  تقول 
�سّيع وطن فني  يلقاه..واللي  الّذهب  �سوق  ذهب يف 

الوطن يلقاه !
العريان  ع��ورة  ي�سرت  اأن  لنقاب  كيف   : نحن  ونقول 

وم�ستقاته، وكيف لف�ستان اأن يحجب �سّيئاتهم!
لقد �سقط القناع على القناع، ورغم ا�ستمرار فحيح 
اأفاعي التنظيم الدويل لاإخوان، وازدواجّية الغرب 
كل  رغ��م  واإم��ع��ان��ه،  االأزم����ة  م��ع حقيقة  التعاطي  يف 
اإلبا�س اجل��ّاد جلد  وال��دالئ��ل، يف  والوقائع  احلجج 
ال�سحّية، ها اأّن ار�س املحرو�سة تعلن بو�سوح خريف 

االإخوان!
فمن كان بيده حجر فليلقه، الن االأهرامات ت�ستع�سي 
ّوان،  ال�سّ امل�سري قّد من  ال�سّد  الهدم، وج��دار  على 

وقدميا قالت احلكمة: من كان بيته من زجاج!.

باملنا�سبة

مو�سم الهروب يف مالب�ض احلرمي..! •• القاهرة-يو بي اأي:

قال رئي�س جمل�س الوزراء امل�سري 
اإخ��اء  اإن  ام�س  البباوي،  ح��ازم 
ح�سني  االأ���س��ب��ق  ال��رئ��ي�����س  �سبيل 
م���ب���ارك ج����اء ب��ح��ك��م ق�����س��ائ��ي ال 
يجوز التعليق عليه، م�سرياً اإىل اأن 
خ�سوع مبارك لاإقامة اجلربية 
ج�����اء ل��ل��ح��ف��اظ ع���ل���ى ���س��ام��ت��ه. 
ت�سريحات  يف  ال��ب��ب��اوي،  واأك����د 
اإخ�����اء  ح���ك���م  اأن  ل��ل�����س��ح��اف��ي��ني 
ق�سائي  ُح��ك��م  ه��و  م��ب��ارك  �سبيل 
وال ي��ج��وز ال��ت��ع��ل��ي��ق ع��ل��ى اأح��ك��ام 
اأن احُلكم ال  اإىل  ، منبِّهاً  الق�ساء 
الدميقراطي  بامل�سار  ل��ه  ع��اق��ة 
الذي مت�سي احلكومة فيه حالياً 
وا�ستطرد قائًا اإن االأمر ال يعني 
ما  نظام  اإنتاج  تعيد  احلكومة  اأن 
قبل 25 يناير، يف اإ�سارة اإىل ثورة 
 2011 يناير  الثاين  كانون   25

التي اأطاحت بنظام مبارك.
واأ�ساف البباوي اأن و�سع مبارك 
قيد االإقامة اجلربية جاء ب�سبب 
احلالة يف الباد حالياً، ورغبة يف 
حمايته �سخ�سياً من اأي اعتداء .

وك����ان ال��رئ��ي�����س االأ����س���ب���ق حممد 
عاماً   85 م��ب��ارك  ال�سّيد  ح�سني 
خ�����رج م����ن ���س��ج��ن م����زرع����ة ُط����رة 
ليخ�سع  ال��ف��ائ��ت،  اخلمي�س  ي���وم 
مب�ست�سفى  اجل���ربي���ة  ل���اإق���ام���ة 
حلكم  تنفيذاً  الع�سكري،  امل��ع��ادي 
م�ستاأنف  ُجنح  حمكمة  اأ���س��درت��ه 
اأن  بعد  �سراحه  باإطاق  القاهرة 
ق��ب��ل��ت ت��ظ��ّل��م��ه ع��ل��ى ق����رار حب�سه 

االح���ت���ي���اط���ي ع���ل���ى ذم�����ة ق�����س��ي��ة 
اتهامه باحل�سول على هدايا من 

موؤ�س�سة االأهرام ال�سحافية.
وق�����د اأث�������ار ُح���ك���م اإخ�������اء ���س��ب��ي��ل 
م���ب���ارك خم����اوف ���س��ا���س��ة وك��ّت��اب 
م��ن اأن ي��ك��ون ذل���ك م��وؤ���س��راً على 
اأ�سقطته ثورة  عودة النظام الذي 
25 يناير، فيما اأكد قانونيون اأن 
فرتة  ا�ستنفاذ  ب�سبب  جاء  احُلكم 
احلب�س االحتياطي على ذمة اأكرب 
ق�سية يتهم فيها مبارك واآخرون 
وهي القتل والتحري�س على قتل 
متظاهرين، وهي مدة 24 �سهراً. 
وح�������ول امل�����واق�����ف ال����دول����ي����ة م��ن 
ال�ساحة  على  ال��راه��ن��ة  االأو����س���اع 
امل�����س��ري��ة، اع���ت���رب ال���ب���ب���اوي اأن 
امل���وق���ف االأوروب�������ي اأ���س��ب��ح اأق���رب 
املوقف  امل�سري، فيما  املوقف  اإىل 
االأم�����ريك�����ي م�������ازال ي���ح���ت���اج اإىل 
بع�س الوقت، موؤكداً اأن االأهم هو 
الدعم الكبري من الدول العربية 
مل�سر . واأ�ساف اأن موقف الرئي�س 

لتعديل  الطريق  خريطة  تنفيذ 
ال���د����س���ت���ور واإق�����ام�����ة ان���ت���خ���اب���ات 
اأنه ال  برملانية ورئا�سية، مو�سحاً 
امل��وج��ودة يف  امل�ساكل  ميكن ع��اج 
م�سر باالإجراءات االأمنية فقط .

و�سعت  احل��ك��وم��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
ب������رن������اجم������اً حل�����م�����اي�����ة امل���������س����ار 
الدميقراطي و�سمان نبذ اجلميع 
ل��اإره��اب، وذل��ك م��ن خ��ال 11 
بنداً، يت�سمن ا�ستكمال املوؤ�س�سات 
الدميقراطي  امل�سار  تدعم  التي 
ل�سمان  القانوين  االإط��ار  وو�سع 

الدميقراطية.
من  يعاين  االقت�سادي  اأن  وتابع 

االأم���ريك���ي ب����اراك اأوب���ام���ا ب�����س��اأن 
االأم���ريك���ي���ني  اأن  ي��و���س��ح  م�����س��ر 
اأدرى مبا يفكرون به جتاه م�سر 
، م�سرياً اإىل اأن املواقف اخلارجية 
روي��داً  جت��اه م�سر تغرّيت روي���داً 
ومازال البع�س يحتاج اإىل بع�س 

الوقت لت�سحيح اأقكاره.
اأعلنته  ما  ح��ول  ���س��وؤال  على  ورداً 
م�����س��ر  دع������م  ع�����ن  ع���رب���ي���ة  دول 
رئي�س  ق���ال  دوالر،  م��ل��ي��ار  ب�12 
اإن  امل�������س���ري  ال����������وزراء  جم���ل�������س 
اإع��������ادة  اإىل  ت�������س���ع���ى  احل����ك����وم����ة 
وا�ستكمال  واالأم�����ن،  اال���س��ت��ق��رار 
امل�����س��ار ال��دمي��ق��راط��ي م��ن خ��ال 

���س��ع��ف ����س���دي���د يف ت���وف���ري م����واد 
ال��ط��اق��ة، ك��م��ا ي��ع��اين م��ن �سعف 
�سديد يف توفري ال�سلع التموينية، 
وه�����و م����ا ت��ع��م��ل احل���ك���وم���ة ع��ل��ى 
اإيجاد حلول له من خال توفري 
امل��واد لي�س فقط على مدى  هذه 
اأو ثاثة ولكن توفريها  �سهرين 

لعام مقبل.
دع��م��اً  جت��د  احل��ك��وم��ة  اأن  واأردف 
ك�����ب�����رياً م�����ن ال����������دول ال���ع���رب���ي���ة 
وال�������س���دي���ق���ة، وه����ن����اك رغ���ب���ة يف 
دع������م االق���ت�������س���اد امل�������س���ري م��ن 
الدعم  وحزم  اال�ستثمارات  خال 

االأخرى .

الببالوي: اإخالء �سبيل مبارك ُحكم ق�سائي ل تعليق عليه 

الأمن امل�سري يقتل عددًا 
من امل�سّلحني يف �سيناء 

•• القاهرة-يو بي اأي:

���ن���ت ع���ن���ا����س���ر م�����ن اجل��ي�����س  مت���كَّ
ال�سبت،  ام�س  امل�سرية  وال�سرطة 
امل�سّلحني  م��ن  جمموعة  قتل  م��ن 
ق���ام���وا مب��ه��اج��م��ة ن���ق���اط مت��رك��ز 
�سحراء  �سمال  يف  مبناطق  اأمنية 
�سيناء. وهاجم م�سّلحون جمهولون 
ي�ستقلون �سيارتي رباعيتي الدفع، 
ن���ق���ط���ة مت����رك����ز اأم����ن����ي مب��ن��ط��ق��ة 
����د  ال��ك��وث��ر يف م��دي��ن��ة ال�����س��ي��خ زويِّ
ب�����س��م��ال ���س��ح��راء ���س��ي��ن��اء، وق��ام��ت 
املهاجمني  مببادلة  االأمن  عنا�سر 
اإطاق النار، فيما قامت مروحية 
حربية من طراز اأبات�سي مباحقة 
�سيارتي املهاجمني فدمرت واحدة 

والذت االأخرى بالفرار.
اجلي�س  م��ن  عنا�سر  مت��ّك��ن��ت  ك��م��ا 
وق�����وات االأم�����ن امل���رك���زي م���ن قتل 
نقطة  امل�سّلحني هاجموا  عدد من 
مت���رك���ز يف م��ن��ط��ق��ة اأب������و ط��وي��ل��ة 
ع��ل��ى ال��ط��ري��ق ب��ني م��دي��ن��ت��ي رف��ح 
احل�������دودي�������ة وال����ع����ري���������س م���رك���ز 

حمافظة �سمال �سيناء.
اأمني ليونايتد بر�س  وقال م�سدر 
القتلى بني  اإن عدد  اإنرتنا�سونال، 
العنا�سر امل�سّلحة يف تلك الهجمات 
اإىل  اأ�سخا�س، الفتاً   6 ال يقل عن 
مع  ب��ال��ت��زام��ن  مّت��ت  الهجمات  اأن 
ق��وات  �س م��ن  ف��ري��ق متخ�سّ ق��ي��ام 
اجل��ي�����س ب��ت��دم��ري جم��م��وع��ة من 
االأن���ف���اق ال��ت��ي ت��رب��ط ب��ني مدينة 
رف����ح وق���ط���اع غ����زة وُت�����س��ت��خ��دم يف 

عمليات التهريب.

والغربية  ال�سرقية  ال�ساحيتني 
عدد  �سقوط  اىل  ادى  ما  لدم�سق، 

كبري من ال�سحايا.
وقدمت املعار�سة االربعاء ح�سيلة 
النظام  متهمة  قتيل   1300 من 
ب�����س��ن ه�����ذا ال���ه���ج���وم ب��اال���س��ل��ح��ة 
ال�سوري  امل��ر���س��د  ام��ا  الكيميائية 
حل��ق��وق االن�����س��ان ال���ذي ي��ق��ول انه 
ي�����س��ت��ن��د ع��ل��ى ���س��ب��ك��ة وا����س���ع���ة من 
ال��ن��ا���س��ط��ني واالط���ب���اء يف امل��ن��اط��ق 
ال�����س��وري��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، ف��ت��ح��دث عن 
يتمكن  ومل  قتيا   170 �سقوط 
من تاأكيد ما اذا كان مت ا�ستخدام 
ا�سلحة كيميائية. واكد املر�سد ان 
النظام �سن ق�سفا عنيفا على هذه 
ونفت  واخلمي�س  االربعاء  املنطفة 
ال�����س��ل��ط��ات ال�����س��وري��ة االت��ه��ام��ات 
ب���ا����س���ت���خ���دام ا����س���ل���ح���ة ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
املعار�سة  مقاتلي  بدورها  واتهمت 
يف  كيميائية  ا���س��ل��ح��ة  ب��ا���س��ت��خ��دام 

دم�سق.
وق���ال���ت امل�����س��ت�����س��ارة االمل��ان��ي��ة االن 
م��ف��ت�����س��و االمم  ي��ت��م��ك��ن  ان  ي��ج��ب 
امل��ت��ح��دة امل��ت��واج��دون يف ���س��وري��ا يف 
ا�سرع وقت ممكن من التوجه اىل 
امل��وق��ع . وك��ان االئ��ت��اف ال�سوري 
امل���ع���ار����س ت��ع��ه��د اجل���م���ع���ة خ���ال 
امن  �سمان  ا�سطنبول  يف  اجتماع 
امل��واق��ع  يف  املتحدة  االمم  مفت�سي 
لهجمات  تعر�ست  انها  يقول  التي 
دم�سق  قرب  الكيميائية  باال�سلحة 
وحذر االمني العام لامم املتحدة 
ب����ان ك���ي م����ون م���ن ان ا���س��ت��خ��دام 
جرمية  �سي�سكل  كيميائية  ا�سلحة 
�سد االن�سانية ذات عواقب خطرية 

لهوؤالء الذين ارتكبوها .

ال�سلطات امل�سرية تعيد فتح معرب رفح جزئيًا 
•• غزة-ا ف ب:

ت�سيطر  التي  حما�س  حكومة  يف  م�سوؤول  م�سدر  اك��د 
�سباح  اع���ادت  امل�سرية  ال�سلطات  ان  غ��زة  ق��ط��اع  على 
اأم��ام امل�سافرين  ام�س فتح معرب رفح احل��دودي جزئيا 

الفل�سطينيني من ذوي احلاالت االن�سانية.
رف��ح جزئيا  اع���ادت فتح معرب  ان م�سر  امل�����س��در  واك���د 
امام املواطنني من ا�سحاب احلاالت االن�سانية واو�سح 
ماهر ابو �سبحة مدير هيئة املعابر يف غزة ان اجلانب 
امل�سري ابلغنا ان املعرب يفتح بدءا من ال�سبت يوميا ملدة 

االن�سانية. احلاالت  امام  �ساعات   4

وا���س��ار اب��و �سبحة اىل ان اجل��ان��ب امل�����س��ري ه��و ال��ذي 
يحدد الفئات التي ت�سافر عرب املعرب مثل الفئات االكر 
الذين  االق��ام��ات  وذوي  املر�سى  من  وح�سا�سية  حاجة 
يقيمون يف اخلارج وقدموا لزيارة قطاع غزة وبحاجة 

للعودة والطلبة الدار�سني يف جامعات يف اخلارج .
واو�سح موظفون يف املعرب ان عدة االف من املواطنني 
جتمعوا �سباح ال�سبت من اجل العبور وكان املعرب اغلق 
هجوم  بعد  املا�سي  االرب��ع��اء  امل�سري  اجلانب  قبل  من 
اك���ر م��ن ع�سرين  ف��ي��ه  ق��ت��ل  ���س��ي��ن��اء  ���س��م��ال  م�سلح يف 
جمندا م�سريا وكان املعرب بداأ العمل جزئيا منذ 30 

يونيو حزيران املا�سي.

ال�سربات اجلوية يف كو�سوفو �سيناريو حمتمل يف �سوريا 
•• وا�صنطن-ا ف ب:

تفوي�س  دون  من  �سوريا  اىل  ع�سكرية  �سربات  توجه  قد  االمريكية  ال�سلطات  ان  ام�س  تاميز  نيويورك  �سحيفة  ذك��رت 
من االمم املتحدة م�ستوحاة من ال�سربات اجلوية التي نفذت يف كو�سوفو يف نهاية ت�سعينات القرن املا�سي. وخال نزاع 
املدنيني يف هذا  بحق  بارتكاب فظاعات  املتهم  �سلوبودان ميلو�سيفيت�س  نظام  رو�سيا  1998-1999 دعمت  كو�سوفو يف 
االقليم ال�سربي. وكان م�ستحيا التو�سل اىل قرار يجيز اللجوء اىل القوة �سد اجلمهورية اليوغو�سافية ال�سابقة ب�سبب 
الفيتو الرو�سي يف جمل�س االمن الدويل. ويف اذار-مار�س 1999 �سن حلف �سمال االطل�سي غارات على القوات ال�سربية 
يف كو�سوفو بحجة ان الفظاعات التي ارتكبتها يف االقليم تعترب و�سعا ان�سانيا طارئا. وا�ستمر الهجوم 78 يوما. وبعد عام 
على حتذير �سوريا من ان ا�ستخدام ا�سلحة كيميائية يف النزاع �سيعترب جتاوز اخلط االحمر ، تبحث ادارة الرئي�س باراك 
اوباما عن �سبل للرد على نظام ب�سار اال�سد يف حال ثبت فعليا ا�ستخدام هذه اال�سلحة واليوم كما يف املا�سي تعار�س رو�سيا 
قرارا يف جمل�س االمن يجيز اللجوء اىل القوة �سد �سوريا. و�سرح م�سوؤول كبري يف االدارة االمريكية لنيويورك تاميز 
طالبا عدم ك�سف ا�سمه �سنكون ذهبنا بعيدا اذا ما قلنا اننا نبحث عن مربر م�سروع لعمل ع�سكري وخ�سو�سا ان الرئي�س مل 

يتخذ بعد اي قرار وا�ساف لكن بالطبع ي�سكل )اقليم( كو�سوفو �سابقة لو�سع ميكن ان يكون م�سابها .
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•• �صنعاء-وكاالت:

ب��ح��ث وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة ال��ي��م��ن��ي 
اأب������و ب���ك���ر ال���ق���رب���ي ال�������س���ب���ت، م��ع 
االأمريكية  املركزية  القيادة  قائد 
اجل��������رال ل����وي����د ج���ي���ه اأو�����س����نت، 
جم����االت ال��ت��ع��اون ب���ني ال��ب��ل��دي��ن 
ب�ساأن مكافحة االإره��اب يف اليمن 

ب�����اراك  االم����ريك����ي  ال���رئ���ي�������س  ان 
اوب�����ام�����ا اب���ل���غ���ه خ�����ال ل��ق��ائ��ه��م��ا 
يف  اأغ�����س��ط�����س  اآب  م���ن  االول  يف 
اال�ستخبارات  بان  االبي�س  البيت 
االم���ريك���ي���ة اع���رت����س���ت ات�����س��اال 
تنظيم  يف  الزعيمني  ه��ذي��ن  ب��ني 
قال  االت�سال،  ه��ذا  ويف  القاعدة. 
ال��وح��ي�����س��ي زع��ي��م تنظيم  ن��ا���س��ر 
ق��اع��دة اجل��ه��اد يف ج��زي��رة العرب 
وم���ق���ره يف ال���ي���م���ن، ل��ل��ظ��واه��ري 
التاريخ  وج��ه  يغري  �سيئا  �ست�سمع 

، بح�سب الرئي�س اليمني. 
ال��ت��ط��ورات  ان  ه����ادي اىل  وا����س���ار 
كانوا  ال��ق��اع��دة  جماعة  ان  اثبتت 
ج����ه����زوا ���س��اح��ن��ت��ني م��ف��خ��خ��ت��ني 
متت مراقبتهما من قبل طائرات 
بدون طيار، احداها كانت جمهزة 
ل��ت��ف��ج��ري م��ي��ن��اء ال�����س��ب��ا ���س��رق��ي 
ح�������س���رم���وت ، م��و���س��ح��ا ان�����ه مت 
احباط هذا املخطط اثر اعرتا�س 

هذا االت�سال.
وك��ان��ت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ق��ررت 
يف  دبلوما�سية  بعثة   19 اغ���اق 
ب���ل���دان م�����س��ل��م��ة ب��ي��ن��ه��ا ال��ي��م��ن يف 
كما  اأغ�����س��ط�����س.  اآب  م���ن  ال���راب���ع 
ع���م���دت ف��رن�����س��ا وب��ري��ط��ان��ي��ا اىل 
يف  الدبلوما�سية  بعثاتهما  اغ��اق 
اع��ادة فتح هذه  اليمن، لكن متت 

ال�سفارات.

مقتل عن�سر من القاعدة 
يف جنوب اليمن 

•• عدن-ا ف ب:

افادت وزارة الداخلية اليمنية ام�س 
القاعدة قتل  تنظيم  ان عن�سرا من 
لتنفيذ  يعدها  ك��ان  عبوة  انفجار  يف 
مبحافظة  ل����ودر  م��دي��ن��ة  يف  ه��ج��وم 
ال��وزارة عرب  ابني اجلنوبية. وقالت 
االإره��اب��ي  اأن  االل���ك���رتوين  موقعها 
ال�����ذي ل��ق��ي م�����س��رع��ه يف احل���ادث���ة 
ا�سمه  عمره  من  ال�18  يف  �ساب  هو 

حممد علي حممد امل�سدعي .
وافاد بيان الوزارة ان العبوة النا�سفة 
يف  بتجهيزها  قيامه  اثناء  انفجرت 
منطقة جبلية تقع قرب قرية ماجل 

مبديرية لودر .
وك���ان���ت ل�����ودر ���س��ه��دت يف ال�����س��ن��ت��ني 
امل���ا����س���ي���ت���ني م����ع����ارك ����س���اري���ة ب��ني 
ذلك،  اىل  اليمنية  والقوات  القاعدة 
ذك�����رت ال���ل���ج���ان ال�����س��ع��ب��ي��ة امل��وال��ي��ة 
ال��ك��ود  منطقة  يف  ال��ي��م��ن��ي  للجي�س 
القريبة من مدينة زجنبار، عا�سمة 
اأ�سخا�س جمهولني  اأن ثاثة  ابني، 
بالقاء  قاموا  �سيارة  كانوا على منت 
قنبلة يدوية على �سيارة تابعة للجان 
ال�سعبية دون ان تفجر وذكر م�سدر 
من اللجان لوكالة فران�س بر�س ان 
اإط��اق النار  ح�سل اث��ر ذل��ك تبادل 
مع امل�سلحني املجهولني ما اأدى اإىل 
مقتل اأحدهم والقب�س على االثنني 

االآخرين .

م�سّلحون يقتلون 5 اأ�سخا�ض يف اأفغان�ستان
 •• كابول-يو بي اأي:

اأقدم م�سّلحون جمهولون على قتل 5 اأ�سخا�س من عائلة واحدة يف اإقليم 
عن  ام�س  االأفغانية  )خ��ام��ا(  �سحيفة  ونقلت  اأفغان�ستان  �سمال  ب��اغ��ان 
م�سوؤولني حكوميني حمليني قولهم اإن عائلة كانت بطريقها اإىل منزلها 
اأطلق م�سّلحون جمهولون  بعد ح�سور حفل زفاف و�سط باغان، عندما 

النار عليهم وقتلوا 5 منهم.
اأن احلادث وقع يف منطقة �ساهار �سانبا تابا، والقتلى  وذكر م�سوؤول اأمني 

هم 4 ن�ساء ورجل واحد.
واأ�سيبت يف احلادث امراأة وعدة اأطفال وقال امل�سوؤول اإن الرجل الذي قتل 
كان اأحد عنا�سر حركة )طالبان( ال�سابقني، وقد ان�سم موؤخراً اإىل عملية 

ال�سام. ومل تعلن اأية جهة بعد م�سوؤوليتها عن احلادث.

وامل��ن��ط��ق��ة وذك����رت وك��ال��ة االأن��ب��اء 
ال��ي��م��ن��ي��ة ال��ر���س��م��ي��ة )����س���ب���اأ( اأن 
التحديات  بحثا  واأو�سنت  القربي 
جمال  ب�ساأن  املنطقة  يف  االأم��ن��ي��ة 
ال��ي��م��ن  م���ك���اف���ح���ة االإره�����������اب يف 

واملنطقة، وم�ستجدات االأو�ساع.
تطورات  اىل  املباحثات  وتطرقت 
امل���رح���ل���ة االن���ت���ق���ال���ي���ة يف ال��ي��م��ن 

االأم��ريك��ي��ة اجل����رال ل��وي��د جيه 
ال��ي��م��ن على  اأو����س���نت، و���س��ل اىل 
راأ���س وف��د ع�سكري كبري يف وقت 

�سابق يف زيارة مل يعلن عنها.
وت���اأت���ي زي�����ارة ال���وف���د ال��ع�����س��ك��ري 
االأم����ريك����ي ل��ل��ي��م��ن ب��ع��د اإع����ان 
الرئي�س اليمني عبد ربه من�سور 
املا�سي، عن  يوم اخلمي�س  ه��ادي، 
م�����س��اع��ي ب������اده ل��ل��ح�����س��ول م��ن 
على  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
ط��ائ��رات م��ن دون ط��ّي��ار م��ن اأج��ل 

ماحقة عنا�سر القاعدة.
واأم���ريك���ا  ال��ي��م��ن  اأن  اىل  ي�����س��ار 
ج�������ّددا ال���ت���وق���ي���ع ع���ل���ى ات��ف��اق��ي��ة 
اأم��ن��ي��ة يف اإط����ار احل���رب ال��دول��ي��ة 
على االإره��اب، وذل��ك خال زيارة 
اأم���ريك���ا  ال��ي��م��ن��ي اىل  ال���رئ���ي�������س 

ال�سهر املا�سي.
اليمني  الرئي�س  ك�سف  ذل��ك،  اىل 
ان وع��دا  ه��ادي  رب��ه من�سور  عبد 
ق���ط���ع���ه زع����ي����م اجل����ن����اح ال��ي��م��ن��ي 
زع���ي���م  اىل  ال����ق����اع����دة  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
التنظيم امين الظواهري بالقيام 
كان   ، التاريخ  وج��ه  يغري  بهجوم 
����س���ف���ارات غ��رب��ي��ة يف  اق���ف���ال  وراء 
اأفريقيا  و�سمال  االو�سط  ال�سرق 
واأو���س��ح  اجل����اري.  ال�سهر  مطلع 
ت�سريحات  يف  ال��ي��م��ن��ي  ال��رئ��ي�����س 
اوردها م�سدر قريب من الرئا�سة 

ال��دويل  ال��دع��م  ا�ستمرار  واأهمية 
ل��ه��ا، وج���ه���ود ال��ي��م��ن م���ع ال����دول 
يف  اخلليجية  ل��ل��م��ب��ادرة  ال��راع��ي��ة 
باالإطار  واالل��ت��زام  بنودها  تنفيذ 
ال���زم���ن���ي امل����ح����دد ل����ه����ا، اإ����س���اف���ة 
االإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��ق�����س��اي��ا  ب��ح��ث  اإىل 

والدولية .
وك������ان ق���ائ���د ال����ق����ي����ادة امل���رك���زي���ة 

مباحثات اأمريكية مينية حول مكافحة الإرهاب

اأخبار ال�ساعة:
 نحو دعم ال�سعب ال�سوري

•• ابوظبي-وام:

�سد  الغا�سبة  الفعل  ردود  ت��زال  ال  ان��ه  ال�ساعة  اخبار  ن�سرة  قالت 
ال�سعب  اأبناء  �سد  الكمياوي  لل�ساح  ال�سورية  ال�سلطات  ا�ستخدام 
ال�سوري االأعزل تتوا�سل باطراد وما زال جل امل�ست�سفيات عاجزا عن 
اإيواء امل�سابني واملختنقني بالغازات ال�سامة ومعاجلتهم حيث ت�سري 
قفز  قد  وامل�سابني  القتلى  ال�سحايا من  اأع��داد  اأن  اإىل  التقديرات 
1600 ما بني قتيل وم�ساب وال تزال تتزايد  اأكر من  اإىل نحو 
واالإ�سامي  العربي  العام  ال��راأي  لدى  واحل��زن  االأ�سى  يثري  ب�سكل 
وال��دويل. وا�سافت الن�سرة حتت عنوان نحو دعم ال�سعب ال�سوري 
لئن كانت دولة االإمارات العربية املتحدة وال تزال حتذر من �سرورة 
الآثار  وال�سيوخ  والن�ساء  االأطفال  من  العزل  املدنيني  تعر�س  عدم 
احلروب وتداعياتها املاأ�ساوية اأو زجهم يف اأتون احلروب وال�سراعات 
ف���اإن ب��ي��ان  جمل�س ال��ت��ع��اون ل���دول اخلليج ال��ع��رب��ي��ة  ك��ان وا�سحا 
ارتكبت  التي  �سوريا  يف  امل��روع��ة  امل��ج��زرة  لهذه  واإدانت�����ه  �سجبه  يف 
االأ�سلحة  با�ستخدام  ال�سرقية  دم�سق  غوطة  يف  املا�سي  االأرب��ع��اء 
االأم��ني  و�سف  بح�سب  ان��ه  واو�سحت    . دوليا  املحرمة  الكيماوية 
فاإن   الزياين  را�سد  بن  عبداللطيف  الدكتور  التعاون  ملجل�س  العام 
هذه اجلرمية املروعة تاأتي اإمعانا يف قتل ال�سعب ال�سوري بكل اأنواع 
االأ�سلحة الفتاكة وهي حتد �سارخ وا�ستخفاف بكل القيم االأخاقية 
واالإن�سانية واالأعراف والقوانني الدولية حيث طالب ب�سدة جميع 
املجزرة  ه��ذه  جت��اه  م�سوؤولياتهم  بتحمل  ال��دويل  املجتمع  اأط���راف 
واتخاذ جمل�س االأمن الدويل  قرارا رادعا وفقا للف�سل ال�سابع من  
ميثاق االأمم املتحدة  الإنقاذ ال�سعب ال�سوري من املجازر امل�ستمرة 
واملروعة التي يتعر�س لها على يد النظام ال�سوري. وقالت الن�سرة 
االإم��ارات للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية  التي ي�سدرها مركز 
انه من املهم اأن يكون هذا احلادث املاأ�ساوي االأخري يف غوطة دم�سق 
الذي هز م�ساعر ال�سعوب يف بقاع االأر�س كلها دافعا قويا اإىل بناء 
موقف دويل موحد ينطوي على ر�سالة وا�سحة ومت�سقة مفادها اأن 
العامل ال ي�ستطيع ال�سكوت عما يجري على ال�ساحة ال�سورية واأن 
احلماية  توفري  عليه  حتتمان  واالإن�سانية  االأخاقية  امل�سوؤوليتني 
فاإن  هنا  وم��ن  امل��ج��ازر  من  مبزيد  ال�سماح  وع��دم  ال�سوري  لل�سعب 
هناك حاجة ما�سة اإىل تكثيف اجلهود االإقليمية والدولية من اأجل 
اإىل  واال�ستقرار  وال�سام  االأم��ن  ع��ودة  ي�سمن  �سيا�سي  حل  اإيجاد 
ال�سيا�سي لاأزمة  ا�ستمرار تعر احلل  انه مع  اىل  وا�سارت  �سوريا 
يواجه  االأر����س  على  امل�سلحة  امل��واج��ه��ات  ح��دة  وت�ساعد  ال�سورية 
اأع��داد  ت��زاي��د  م��ع  وخا�سة  �سعبا  اإن�سانيا  حتديا  ال�سوري  ال�سعب 

الاجئني والنازحني ب�سورة كبرية .. 
وه��ذا م��ا ت��وؤك��ده االإح�����س��اءات ال�����س��ادرة ع��ن هيئات االأمم املتحدة 
املفو�سية  ع��ن   ���س��ادر  اأح���دث تقرير  االأخ���رية فبح�سب  االآون���ة  يف 
اأكر  هناك  ف��اإن  املتحدة  ل��اأمم  التابعة  الاجئني   ل�سوؤون  العليا 
ال��دول  اإىل  ال��ن��زاع يف بادهم  ف��روا من  من مليوين الج��ئ �سوري 
املنظمات  اأن  اإىل  الدولية  التقارير  ت�سري  ذات��ه  الوقت  يف  امل��ج��اورة 
احتياجات  تلبية  عن  عاجزة  باتت  وغريها  واحلكومية  االإن�سانية 
االأردن ولبنان  اإىل  الذين جلوؤوا  اأولئك  الاجئني وال�سيما  هوؤالء 
اأجل  املزيد من اجلهود من  والعراق وه��ذا ال �سك يتطلب  وتركيا 
امل�ستقبل  يف  تفاقمها  دون  واحليلولة  ال�سوريني  معاناة  تخفيف 
اأوىل ال��دول التي حتركت  . واك��دت الن�سرة ان االإم���ارات كانت من 
لتخفيف معاناة الاجئني والنازحني ال�سوريني وعملت على توفري 
املزيد من الدعم وامل�ساندة  احتياجاتهم االأ�سا�سية وما زالت تقدم 

مل�ساعدتهم على جتاوز االأو�ساع ال�سعبة التي يعي�سونها.

�سيناريو اأبيي هل يت�سبب بخالفات جديدة بني ال�سودانني؟ 
•• اخلرطوم-وكاالت:

ع���ادت ���س��ي��ن��اري��وه��ات ال��ت��وت��ر ب��ني اخل���رط���وم وج��وب��ا لتطل 
براأ�سها من جديد بعد اإعان دولة جنوب ال�سودان ترتيبات 
تو�سف  -ال��ت��ي  اأب��ي��ي  منطقة  على  ا�ستفتاء  الإج���راء  ر�سمية 
اأكتوبر  يف  الدولتني  بني  عليها  واملتنازع  العكننة،  بخمرية 

ت�سرين االأول املقبل.
اأعلنته،  ما  لتنفيذ  حقيقية  ترتيبات  جوبا  ب��داأت  حني  ففي 
اأكدت اخلرطوم اأن الرتتيبات اجلنوبية غري قانونية ب�سبب 

اتفاق م�سبق بعدم قيام اال�ستفتاء من اأي طرف دون االآخر.
بينما ترف�س قبائل امل�سريية العربية اإجراء اال�ستفتاء دون 
ال�سودان  تفوي�سهم حلكومة  اأن  وي��رون  تاريخ حم��دد،  ذك��ر 
ب�ساأن املنطقة هو تفوي�س �سيا�سي ال يخول لها الت�سرف يف 

االأر�س.
ويقول ناظر القبيلة خمتار بابو منر اإن امل�سريية باقون يف 
اأبيي اإما على �سطح اأر�سها اأو حتتها ، متم�سكا مبا اأعلن بني 

الدولتني حول حل الق�سية توافقيا .

جوبا  ف���اإن  دوت  م��ي��ان  اخل��رط��وم  يف  ج��وب��ا  �سفري  وبح�سب 
ترتب ال�ستفتاء اأبيي يف اأكتوبر ت�سرين االأول املقبل وفق ما 
اأعلنته الرئا�سة اجلنوبية من قبل . ويف املقابل يرى الرئي�س 
اأج���وك اخلري  ال�����س��ودان  اأب��ي��ي ع��ن  اإ���س��راف  امل�سرتك للجنة 
الفهيم اأن ترتيب دولة اجلنوب لا�ستفتاء غري قانوين وال 
اأن  ، معتربا  االآخ��ر  دون  اال�ستفتاء  اأن يجري  ميكن لطرف 

اال�ستفتاء اأحد اأدوات احلل النهائي للق�سية.
ويقول اإن جلنة اأجوك غري مفو�سة للخو�س يف هذا اجلانب 
اتفاقية  اأن  �سيكت�سفون  لا�ستفتاء  يرتبون  م��ن  م�سيفا   ،

الرتتيبات االإدارية متنعهم من ذلك منفردين .
واقرتح يف ت�سريح �سحفي عقد موؤمتر لل�سلح بني جمتمعات 
املنطقة امل�سريية ودينكا نقوك باإ�سراف جلنة اأجوك بهدف 

الو�سول اإىل حل جذري للم�سكلة . 
وتتهم حكومة اخلرطوم نظريتها جوبا بالدفع مبجموعات 
ميزان  ت��رج��ح  اأك��ري��ة  اإح����داث  بغية  الأب��ي��ي  جنوبية  قبلية 
اال�ستفتاء ل�سالح اجلنوب حال ت�سجيل املقيمني من ال�سكان 

باملنطقة.

واأ�سدرت رئا�سة جمهورية جنوب ال�سودان اأمرا ق�سى مبنح 
موؤ�س�سات  جميع  يف  العاملني  اأب��ي��ي  اإقليم  ت�سميه  م��ا  اأب��ن��اء 
ال���دول���ة اإج�������ازات م��ف��ت��وح��ة ل��ل��ع��ودة اإىل االإق���ل���ي���م، ت��وط��ئ��ة 
لا�ستفتاء املزمع عقده يف اأكتوبر ت�سرين االأول املقبل ليقرر 
�سكان اأبيي م�سريهم بني تبعية جنوب ال�سودان اأو البقاء يف 

ال�سودان وفقاً ملقرتح االحتاد االأفريقي.
اال�ستفتاء  املحدد الإج��راء  التاريخ  اأن  امل�سريية  وترى قبائل 
�سنع خ�سي�ساً للغلبة عليهم باعتبار اأنهم يرحلون عن اأبيي 
اأكتوبر  امل�سروب يف  التوقيت  ملوا�سيهم يف  الع�سب  عن  بحثاً 
ت�سرين االأول. غري اأن رئي�س جبهة حترير اأبيي حممد عمر 
معتربا  اال�ستفتاء،  لقيام  امل�سريية  رف�س  اأعلن  االأن�ساري 
ق��ان��ون  ي�سندها  وال  �سرعية  غ��ري  ال�����س��ودان  ج��ن��وب  خ��ط��وة 

وتخالف بروتوكول املنطقة واتفاقيات ال�سام.
من  قيامه  حال  باال�ستفتاء  يعرتفوا  لن  امل�سريية  اإن  وق��ال 
بنتائجه،  ال��دويل  املجتمع  واح��د وكذلك لن يعرتف  طرف 
ب�ساأن  البلدين  بني  املوقعة  االتفاقيات  على  �ساهدا  لكونه 

اأبيي . 

•• كابول-ا ف ب:

ي��ت��وج��ه ال��رئ��ي�����س االف���غ���اين حميد 
باك�ستان  اىل  االث��ن��ني  غ���داً  ك����رزاي 
يف حماولة لافراج عن �سجناء من 
طالبان لتحريك مفاو�سات ال�سام 

املتوقفة مع هذه احلركة.
وتعترب باك�ستان العبا ا�سا�سيا النهاء 
منذ  امل�ستمر  افغان�ستان  يف  ال��ن��زاع 
االنتخابات  موعد  قبل  عاما،   12
الرئا�سية يف ني�سان ابريل وان�سحاب 
القتالية  القوات  االك��رب من  الق�سم 
وقوامها  االطل�سي  �سمال  حلف  يف 
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البلدين  ب��ني  ال��ع��اق��ات  ان  وي��ب��دو 
اجل������اري������ن حت�������س���ن���ت خ�������ال ق��م��ة 
�سباط  يف  ب��ري��ط��ان��ي��ا  ا���س��ت�����س��اف��ت��ه��ا 
فرباير لكنها توترت جمددا نتيجة 
�سل�سلة خافات ن�سفت اجواء الثقة. 
وقال ال�سفري االفغاين لدى باك�ستان 
حممد عمر دودزاي انه واثق من ان 
حتقيق  يف  �ست�ساهم  ك����رزاي  زي����ارة 
اىل  االفغانية  الدعوات  ب�ساأن  تقدم 
من  �سجناء  ع��ن  ل��اف��راج  باك�ستان 
ال�سام  مفاو�سات  ولدعم  طالبان 

التي تقودها حكومة كابول.
وق����ال حم��م��د ا���س��م��اع��ي��ل ق��ا���س��م��ي��ار 
لل�سام  االع��ل��ى  املجل�س  يف  الع�سو 
يف اف��غ��ان�����س��ت��ان امل��ف��او���س ال��ر���س��م��ي 
ل����ل����ح����ك����وم����ة االف�����غ�����ان�����ي�����ة، ان���ه���م 
�سيحاولون االفراج عن اكرب قيادي 
باك�ستان  يف  امل�����س��ج��ون  ط��ال��ب��ان  يف 
لفران�س  و���س��رح  ب���رادر  الغني  عبد 
بع�س  ع��ن  االف����راج  �سنحاول  ب��ر���س 
املوجودين يف  املعتقلني من طالبان 

الياباين  ال���وزراء  رئي�ض 
البحرين  يبداأ جولة ت�سمل 
وجيبوتي  وقطر  والكويت 

•• طوكيو-وام:

يبداأ رئي�س الوزراء الياباين �سينزو 
اآب�����ي ال���ي���وم ج���ول���ة ت�����س��م��ل مملكة 
اإ�سافة  وقطر  والكويت  البحرين 
اإىل جيبوتي ويرافق اآبي يف جولته 
حوايل 50 من كبار رجال االأعمال 
رئي�س  يونيكورا  هريوما�سا  بينهم 
احت����اد اأع���م���ال ال��ي��اب��ان وه��ريو���س��ي 
اأوك���������ودا ح���اك���م م�������س���رف ال���ي���اب���ان 
ال�����دويل. وي�����س��ع��ى رئي�س  ل��ل��ت��ع��اون 
ال��وزراء الياباين اإىل تعزيز �سراكة 
���س��ام��ل��ة م��ع دول ال�����س��رق االأو���س��ط 
حت��ق��ق اال���س��ت��ق��رار واالزده�������ار من 
خال لقاءات مع قادة هذه الدول. 

يونيفيل تدين 
تفجريي طرابل�ض 

•• بريوت-وام:

الدولية  ال��ط��وارئ  ق���وات  ق��ائ��د  ادان 
ال���ع���ام���ل���ة يف اجل����ن����وي ال��ي��ون��ي��ف��ي��ل 
اجل��������رال ب����اول����و �����س����ريا ال��ت��ف��ج��ري 
االج����رام����ي ال�����ذي وق����ع يف ج��ام��ع��ي 
طرابل�س وا�ستهدف املدنيني االأبرياء 
و����س���دد ع��ل��ى ان ال��ي��ون��ي��ف��ي��ل ت�����س��ارك 
ال�������س���ع���ب ال���ل���ب���ن���اين ه�����ذه االوق�������ات 
ال�سعبة من احلزن ال�سديد على هذه 
اخل�سارة باالرواح . واأكد �سريا يف بيان 
كل  لتقدمي  م�ستعدة  اليونيفيل  ان 
و�سعب  حلكومة  كافة  الدعم  ا�سكال 
ل��ب��ن��ان داع���ي���ا اىل ال����ه����دوء و���س��ب��ط 
ال��ن��ف�����س ام����ا ان ي��ت��م ال��ك�����س��ف عن 
املجرم وتقدميهم  العمل  فاعلي هذا 

للعدالة باأ�سرع وقت ممكن . 

�سيا�سية  ال�سباب  باك�ستان  �سجون 
واملهتمني مبفاو�سات ال�سام واملا 

عبد الغني برادر احدهم .
واف���رج���ت ب��اك�����س��ت��ان ال���ع���ام امل��ا���س��ي 
على  ط��ال��ب��ان  م��ن  �سجينا   26 ع��ن 
ال�سابق  العدل  وزي��ر  بينهم  دفعتني 
نور الدين ترابي واعترب املفاو�سون 
االف��غ��ان ه��ذه اخل��ط��وة بانها مهمة 

النهاء احلرب.
وال��ت��و���س��ل اىل ات��ف��اق ���س��ام يعترب 
االف���غ���ان���ي���ة  ال�����ق�����وات  اول�����وي�����ة الن 
املتمردين  حماربة  وحدها  �ستتوىل 
م����ع االن�������س���ح���اب امل���رت���ق���ب ل���ق���وات 

التحالف من هذا البلد.
لكن فتح مكتب لطالبان يف الدوحة 
يف حزيران يونيو الطاق املفاو�سات 
اثار ا�ستياء كرزاي الن احلركة التي 
 1996 ع��ام��ي  ب��ني  ك��اب��ول  حكمت 
حلكومة  �سفارة  اعتربته  و2001 

اجلهود  كافة  تدعم  اب��اد  ا���س��ام  ان 
لوقف العنف يف افغان�ستان.

و����س���رح امل�������س���وؤول ل��ف��ران�����س ب��ر���س 
ال�سام  عملية  كليا  باك�ستان  تدعم 
وامل�������س���احل���ة االف���غ���ان���ي���ة وك���ذل���ك 
م���ف���او����س���ات ال����دوح����ة وا�����س����اف ان 
ال���و����س���ع االق���ل���ي���م���ي وال����و�����س����ع يف 
�سيكون   2014 بعد  ما  افغان�ستان 
م���و����س���ع ب���ح���ث خ������ال ال������زي������ارة. 
باك�ستان مهتمة فعا بتحقيق �سام 
دائم يف افغان�ستان . ولزم امل�سوؤولون 
الباك�ستانيون ال�سمت ب�ساأن االفراج 
ع����ن م���زي���د م����ن ���س��ج��ن��اء ط��ال��ب��ان 
و���س��ي��ق��وم ك����رزاي ال����ذي زار ا���س��ام 
�سدة  اىل  و�سوله  منذ  بانتظام  اب��اد 
طالبان،  ن��ظ��ام  �سقوط  بعد  احل��ك��م 
البلد منذ انتخاب  باول زي��ارة لهذا 
ال��وزراء نواز �سريف يف ايار- رئي�س 

مايو.

�ساهم يف  اخل��اف  وه��ذا  املنفى.  يف 
ك��رزاي  الن  ال�سام  جهود  تقوي�س 
هدد مبقاطعة اي مفاو�سات جديدة 
مع طالبان وقطع املباحثات االمنية 

مع الواليات املتحدة.
وا�سر كرزاي على ان يكون حلكومته 
ال�سام  م��ب��اح��ث��ات  يف  حم���وري  دور 
رغ��م رف�س طالبان فتح ح��وار معه 
او مع مفاو�سيه النها تعتربه دمية 

بيد وا�سنطن.
وقال دودزاي اخللف املحتمل لكرزاي 
لتلفزيون تولو االخباري اذا �ساهمت 
باك�ستان فعليا يف التمهيد ملفاو�سات 
هذه  افغان�ستان  �ستقود  طالبان  مع 

العملية .
ال����دول����ة  م���������س����وؤول����ون يف  وي���ت���ه���م 
ملتمردي  ملجاأ  بتاأمني  الباك�ستانية 
ط��ال��ب��ان ومت��وي��ل��ه��م ل��ك��ن م�����س��وؤوال 
كبريا يف اخلارجية الباك�ستانية قال 

وحذر حمللون من توقع الكثري من 
ق��ال م�سوؤولون  ال��ت��ي  ال��زي��ارة  ه��ذه 
ان���ه���ا ت����ب����داأ االث����ن����ني و�����س����رح ع��ب��د 
ال��وح��ي��د وف���ا امل��ح��ل��ل وم��دي��ر مركز 
افغان�ستان يف جامعة كابول لفران�س 
يتمكن  ان  ي��اأم��ل  ك����رزاي  ان  ب��ر���س 
م���ن اق���ن���اع ط��ال��ب��ان ب��اجل��ل��و���س اىل 
االدارة  مب�ساعدة  املفاو�سات  طاولة 

الباك�ستانية اجلديدة .
وا�ساف لكننا مل نر �سيئا يدفعنا اىل 
لتغيري  م�ستعدون  بانهم  االع��ت��ق��اد 
���س��ي��ا���س��ت��ه��م ع��ل��ى االج�����ل ال��ط��وي��ل 
حيال افغان�ستان والتوقف عن دعم 

املتمردين .
ال��ب��اك�����س��ت��اين ح�سن  امل��ح��ل��ل  وق�����ال 
ع�����س��ك��ري ان درج�����ة ان���ع���دام ال��ث��ق��ة 
ك��رزاي  وزي���ارة  كبرية  البلدين  ب��ني 
���س��ت�����س��اه��م يف اح�����س��ن االح�������وال يف 

تهدئة موقتة .

كرزاي اإىل باك�ستان لالإفراج عن �سجناء من طالبان 

اأكرث من مئتي مهاجر ي�سلون بحرًا اإىل �سقلية ا�ستطالع ي�سري اإىل ارتفاع �سعبية رئي�سة الربازيل 
•• روما-ا ف ب:

اعلن خفر ال�سواحل يف �سقلية ام�س ان زوارق تقل اكر من مئتي مهاجر بينهم 26 امراة وع�سرة اطفال عربت املتو�سط متجهة 
اىل ال�سواحل االيطالية.

ور�سدت البحرية االيطالية زورقا مطاطيا يقل 116 مهاجرا يتحدر معظمهم من ال�سومال عند قناة �سقلية، وقامت �سفينة 
خلفر ال�سواحل مبرافقتهم اىل المبيدوزا، اجلزيرة االيطالية االقرب قبالة �سواحل افريقيا ال�سمالية.

ال�سواحل  خلفر  ت�سلمهم  ان  قبل  اخرين  مهاجر  مئة  با�ستقبال  )فرونتك�س(  احل��دود  عرب  للتعاون  االوروب��ي��ة  الوكالة  وقامت 
االيطاليني الذين قادوهم اىل بورتوبالو على ال�ساحل اجلنوبي ل�سقلية و�ساهم حت�سن االحوال اجلوية يف زيادة عدد املهاجرين 

املتجهني اىل ايطاليا وخ�سو�سا اىل �سقلية يف االيام االخرية.
واجلمعة، و�سل زورق يقل 140 مهاجرا قالوا انهم اتوا من �سوريا وم�سر اىل �سقلية.

ويفد معظم املهاجرين من افريقيا جنوب ال�سحراء عرب ليبيا او تون�س، وي�سلون غالبا يف ظروف ماأ�سوية ، لكن ق�سما اخر من 
املهاجرين ياتي من بلدان عربية ت�سهد ا�سطرابات وخ�سو�سا م�سر و�سوريا.

•• ريو دي جانريو-رويرتز:

�سعبية  ان  الربازيلية  باولو  �ساو  دو  ا�ستادو  قالت �سحيفة 
يف  تراجعها  بعد  ارتفعت  رو�سيف  ديلما  ال��ربازي��ل  رئي�سة 
االونة االخرية ب�سبب االحتجاجات ال�سخمة التي �سهدتها 
ال��ربازي��ل يف يونيو ح��زي��ران يف ال��وق��ت ال���ذي حت���اول فيه 
ارتفاع  من  واخل��وف  ال��راك��د  االقت�ساد  معاجلة  احلكومة 

الت�سخم.
الذين يعتربون  الربازيليني  ن�سبة  ان  ال�سحيفة  وا�سافت 
ادارة رو�سيف ممتازة او جيدة ارتفعت من 31 يف املئة اىل 
38 يف املئة قبل �سهر م�سرية اىل ا�ستطاع اجرته وكالة 

ايبوب البحاث الراأي وهذا هو ثالث ا�ستطاع للراأي تن�سره 
وكالتا �سي ان اي وايبوب منذ بدء موجة من االحتجاجات 
ال��زي��ادة يف  يف يونيو ح��زي��ران يف ع��دة م��دن برازيلية �سد 
والف�ساد  العامة  ا�سعار تذاكر احلافات و�سعف اخلدمات 

واالنفاق احلكومي على بطولة كاأ�س العامل لكرة القدم.
وقالت ال�سحيفة ان معدل التاأييد لرو�سيف بلغ 2ر54 يف 

املئة يف يونيو حزيران .
ال��ذي��ن �سنفوا  اال���س��خ��ا���س  ن�سبة  ان  اال���س��ت��ط��اع  واظ��ه��ر 
حكومة رو�سيف على انها �سيئة تراجع من 31 يف املئة اىل 
ابتداء من يوليو متوز. ومل تتغري ن�سبة من  املئة  24 يف 

اعتربوا اداء رو�سيف بانه متو�سط وظلت 37 يف املئة.
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•• الفجر – تون�ص – خا�ص

م����ع ان����ط����اق ف���ع���ال���ّي���ات اأ����س���ب���وع 
ال���رح���ي���ل م�������س���اء اأم���������س ال�����س��ب��ت 
ب�����س��اح��ة االع��ت�����س��ام ب���ب���اردو اأم���ام 
امل��ج��ل�����س  ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي مب�����س��ارك��ة 
ت��ظ��اه��رة  ���س��ع��ب��ي��ة ح���ا����س���دة، ويف 
����س���خ���م���ة ام������ت������زج ف���ي���ه���ا ال���ف���ن 
قيادات  كافة  بح�سور  بال�سيا�سة 
غرار  على  الوطني  االإنقاذ  جبهة 
اأوت  م��ن  ال�����س��اد���س  ي��وم  م�سريتي 
ت��راوح  امل��ا���س��ي��ني،  اأوت   13 وي���وم 
االأزم�����ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة م��ك��ان��ه��ا رغ��م 
التي  وال��ل��ق��اءات  امل�����س��اورات  كثافة 
النقابية  امل��رك��زي��ة  ق���ي���ادة  جت��م��ع 
ال�سيا�سيني  ال��ف��اع��ل��ني  مبختلف 
تكري�س  ُي���وؤّم���ن  خم���رج  ع��ن  بحثا 
التون�سي  ال��ع��ام  االحت����اد  م���ب���ادرة 
لل�سغل ويعيد اخل�سوم اإىل طاولة 

احلوار.

املرزوقي على خّط املبادرة
ي�����س��ن��ع  مل  ال�������س���ي���اق،  ه������ذا  ويف 
ال��ل��ق��اء ال����ذي ج��م��ع ب���ني االأم����ني 
ال���ع���ام ل���احت���اد ال���ع���ام ال��ت��ون�����س��ي 
لل�سغل ح�سني العبا�سي والرئي�س 
ال����ت����ون���������س����ي امل�������وؤق�������ت م��ن�����س��ف 
االأزمة  املرزوقي، احلدث يف ملف 
ح�سب  اللقاء  واقت�سر  التون�سية، 
ت��ب��ادل  ع��ل��ى  املعلنة  الت�سريحات 

االآراء بني اجلانبني. 
ووف��������ق ال����ب����ي����ان ال��������ذي ن�����س��رت��ه 
اللقاء،  تناول  التون�سية،  الرئا�سة 
امل�ساورات  بلغته  ما  ال�سبت،  اأم�س 
واحلوارات التي يقوم بها االحتاد 
ال�سيا�سية  االأط���راف  خمتلف  مع 

من تقدم . 
م��ن جهته، ق��ال اأم���ني ع��ام احت��اد 
بّلغ  اإّن���ه  العبا�سي،  ح�سني  ال�سغل 

املرزوقي  املن�سف  املوؤقت  الرئي�س 
واحل�����وارات  امل�������س���اورات  بلغته  م��ا 
التي يقوم بها االحتاد مع خمتلف 
االأط������راف ال�����س��ي��ا���س��ي��ة م���ن ت��ق��دم 
بتجاوز  الكفيلة  احل��ل��ول  الإي��ج��اد 
ال���و����س���ع ال���دق���ي���ق ال�����ذي مت���ر به 

الباد و�سبل اخلروج منه.
واأو������س�����ح رئ���ي�������س االإحت��������اد ع��ق��ب 
ال��ل��ق��اء، اأن���ه ت��ب��ادل م��ع امل��رزوق��ي 
ح���ول  واالآراء  ال���ن���ظ���ر  وج����ه����ات 
ال�����س��ب��ل ال��ك��ف��ي��ل��ة ب���ت���ج���اوز ه���ذا 
االنتقال  مب�سار  وال��دف��ع  الظرف 
قائا  االأم����ام  اإىل  ال��دمي��ق��راط��ي 
احل���������وارات وامل���������س����اورات ب�����س��دد 
مرحلة  اإىل  ت�سل  وب���داأت  التقدم 

متقدمة.
اأن��ه مت  ال�سياق،  واأ���س��اف يف نف�س 
كّل  العمل  موا�سلة  على  االت��ف��اق 
م���ن ج��ه��ت��ه الإي���ج���اد ح���ل ل��ازم��ة 
وت��ذل��ي��ل ال�����س��ع��وب��ات ال��ت��ي تقف 
بر  اإىل  بالباد  الو�سول  وج��ه  يف 
االأمان وجتاوز الفرتة االنتقالية، 
موؤكدا " �سنوا�سل هذا العمل كل 
من جهته ع�سانا جند احلل الذي 
املقام  يف  ال��ب��اد  م�سلحة  ير�سي 
املختلفة  االأطراف  االأول وير�سي 
ح���ول ح���ّل ه���ذه االأزم�����ة يف م��ق��ام 
ث����ان. وق���د ذك����رت ب��ع�����س امل�����س��ادر 
ابلغ املرزوقي مت�سك  العبا�سي  اأّن 
االأح����������زاب امل���ع���ار����س���ة ب��اإ���س��ق��اط 
احل��ك��وم��ة ق��ب��ل االإع�����ان ع��ن اأي 
ال�سيا�سيني.  حوار يجمع الفرقاء 
وك�������س���ف م�������س���در م����ن امل���رك���زي���ة 
اأو����س���ح  ال��ع��ب��ا���س��ي  اأن  ال��ن��ق��اب��ي��ة 
اأنه ال جمال للرتاجع  للمرزوقي 
عن تكوين حكومة كفاءات وطنية 

ترتاأ�سها �سخ�سية م�ستقلة.

تفا�سيل تقت�سي الدقة..

من اأحب و كره من كره على حد 
قوله.

ي��ت��ح��دث��ون  ال����ذي����ن  اأن  والح������ظ 
ع��ن اإ���س��ق��اط احل��ك��وم��ة، ه��م نف�س 
باإ�سقاطها  ه��ددت  التي  االأط���راف 
و ف�سلت يف ذلك  �سابقة  م��رات  يف 
ح�سب  ك���ذل���ك  االآن  ���س��ت��ف�����س��ل  و 

كامه.
اأن  على  ال��ل��وز  احلبيب  ���س��دد  كما 
من  مع  �ستتحاور  النه�سة  حركة 
ي��ت��ح��اور و���س��ت��ت��ن��ازل مل���ن ي��ت��ن��ازل، 
م�سيفا اأن االأطراف التي ت�سرتط 
اإ����س���ق���اط احل��ك��وم��ة ه���ي اأط�����راف 

تناق�س احلوار ح�سب تعبريه.
ل��ك��ن ���س��وت ح��م��ائ��م ال��ن��ه�����س��ة مل 
يكن اقل ارتفاعا، اإذ اأ�سار القيادي 
ال��ع��ج��م��ي  ال���ن���ه�������س���ة  يف ح����رك����ة 
ال����ورمي����ي ، امل����ع����روف مب��رون��ت��ه 
معه  اأج��رت��ه  ح���وار  يف  ال�سيا�سية، 
ن�سرته  التون�سية  املغرب  �سحيفة 
اأن  ال�����س��ب��ت، اإىل  اأم�����س  يف ع��دده��ا 
للتحاور  منطلق  االحت���اد  م��ب��ادرة 
احلكومة  حّل  وان  قراآنا،  ولي�ست 
ل��ي�����س م���ن م��ق��ا���س��ده��ا، م��ط��ال��ب��ا 
ال�سعبية  اجلبهة  با�سم  املتحدث 
حّمة الهمامي بالتحاور بعيدا عن 

الطرح املت�سدد ح�سب تعبريه.
وم���ع ا���س��ت��م��رار امل��خ��ا���س، يخ�سى 
جم��م��ل  ت��ب��ق��ى  اأن  ال���ت���ون�������س���ي���ون 
ه�����ذه ال����ل����ق����اءات ت������دور يف ح��ل��ق��ة 
يف  ال��ف��رق��اء  ي�ستمر  وان  مفرغة، 
االأ�سبقية  ح��ول  ينتهي  ال  نقا�س 
خ��ا���س��ة  ل��ل��دج��اج��ة،  اأم  ل��ل��ب��ي�����س��ة 
جميع  ح�سب  تون�س،  اقت�ساد  اأّن 
العمل،  اأرب���اب  ومنظمة  اخل���رباء 
االأزم��ة  ا�ستمرار  يحتمل  يعد  مل 
ال�سيا�سية وان املطلوب هو خطوة 
باجتاه  خطوة  االأمام..ولي�س  اإىل 

الهاوية.!

جت�������س���ي���ده ع���ل���ى اأر���������س ال����واق����ع 
ب��ا���س��ت��ق��ال��ة احل���ك���وم���ة ل��ي��ن��ط��ل��ق 
ب��ع��ده��ا احل����وار م��ن اأج����ل تكوين 
�سخ�سية  برئا�سة  كفاءات  حكومة 

وطنية م�ستقلة.

املبادرة لي�ست قراآنا
ق��ي��ادات حركة  االأث��ن��اء وا�سلت  يف 
لقبول  ق��راءت��ه��ا  ع��ر���س  النه�سة 
م�����ب�����ادرة االحت���������اد وه������ي ق������راءة 
رف�����س��ت��ه��ا ج��ب��ه��ة االإن����ق����اذ جملة 

وتف�سيا.
يف  القيادي  اأك��د  ال�سياق  ه��ذا  ويف 
ح��رك��ة ال��ن��ه�����س��ة احل��ب��ي��ب ال��ل��وز، 
وامل��ح�����س��وب ع��ل��ى ج��ن��اح ال�����س��ق��ور 
رئي�س  ب���ه  ���س��رح  م���ا  اأن  داخ��ل��ه��ا، 
اأن  ه��و  الغنو�سي،  را���س��د  احل��رك��ة 
النه�سة قبلت بالدخول يف احلوار 
انطاقا من مبادرة االحتاد العام 
تعترب  لكنها  و  لل�سغل،  التون�سي 
احلكومة  اإ�سقاط  ب�سرط  القبول 

اأمر مرفو�س و غري مقبول.
متم�سك  حزبه  اأن  اللوز  واأ���س��اف 
تو�سيع  اإىل  ال��رام��ي��ة  مب��ب��ادرت��ه 
احل���ك���وم���ة واالن����ف����ت����اح ع���ل���ى ك��ل 
املبادرات املقدمة من كل االأطراف 
م�سار  دع��م  تريد  التي  ال�سيا�سية 
االن����ت����ق����ال ال����دمي����ق����راط����ي وف���ق 

ت�سريحه.
اإىل  ت��دع��و  اأّن احل���رك���ة  ب���نّي  ك��م��ا 
ح��ك��وم��ة وح����دة وط��ن��ي��ة ب��رئ��ا���س��ة 
حزب االأغلبية، اأي حركة النه�سة، 
ال��ل��وز، هو  االأرج���ح ح�سب  اأن  كما 
ال��ع��ري�����س رئي�س  م��وا���س��ل��ة ع��ل��ي 
احلكومة احلايل لرئا�سة حكومة 

الوحدة الوطنية.
ال��ق��ي��ادي  اأك����د  مت�سل  ���س��ي��اق  ويف 
املجل�س  اأن  ال��ن��ه�����س��ة،  ح��رك��ة  يف 
اأحب  اإىل عمله  التاأ�سي�سي �سيعود 

اأن  اإن���ه ال مي��ك��ن   وق���ال الغنو�سي 
اإال  اأو م��وق��ف  ب����اأي ق����رار  ي�����س��رح 
ب��ع��د ا���س��ت�����س��ارة ه��ي��اك��ل احل��رك��ة 
وامل��ك��ت��ب  ال�������س���ورى  جم��ل�����س  اأي 
ج��ان��ب  اإىل  ل��ل��ح��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

�سركائه يف الرتويكا احلاكمة.
واأ�سار الغنو�سي اإىل عدم وجود اأي 
تطورات يف موقف احلركة خا�سة 
بعد االإعان عن القبول مببادرة 
االحت�����اد م���ع ال��ت�����س��ب��ث ب��ع��دم حل 

احلكومة.
ورف���������س م����ن ج���ه���ة اأخ��������رى ك��ل 
االإدالء  والعبا�سي  الغنو�سي  م��ن 
ب��ت�����س��ري��ح��ات ح�����ول امل���ق���رتح���ات 
التي مت تداولها خال االجتماع ، 
م�سريا كل منهما اإىل اأّن اللقاءات 
م�����ازال�����ت م���ت���وا����س���ل���ة ل���ت���دار����س 

الو�سع.
ي��اق��ي ح�سني  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم���ن 
النه�سة  ح��رك��ة  رئي�س  العبا�سي 

اللقاءات  من  رابعة  جولة  وكانت 
بني  اجل��م��ع��ة،  م�ساء   ، ق��د جمعت 
را����س���د ال��غ��ن��و���س��ي رئ��ي�����س ح��رك��ة 
النه�سة وح�سني العبا�سي االأمني 
ال���ع���ام ل���احت���اد ال���ع���ام ال��ت��ون�����س��ي 
اأّي  حت��ق��ي��ق  دون  ان��ت��ه��ت  ل��ل�����س��غ��ل 
امل�ساورات  ت�سفر  تقّدم يذكر، ومل 
املنعرج  ت�سنع  نتائج  ع��ن  بينهما 

املنتظر يف معاجلة االأزمة .
وقال رئي�س حركة النه�سة را�سد 
احل���وار  اأّن  ال��ل��ق��اء  اث���ر  الغنو�سي 
يتقدم و بلغ مرحلة فيها تفا�سيل 

تقت�سي الدقة.
ومن جهة اأخرى، اأكد العبا�سي اأّن 
النه�سة  حركة  اإىل  نقل  االحت���اد 
املعار�سة و�سينقل مقرتحات  راأي 
جديدة من النه�سة اإىل املعار�سة، 
ق��رارات  اأن��ه مل تتخذ  اإىل  م�سريا 
نهائية رغم اأن احلوار بلغ اأطوارا 

متقدمة.

ا�ستقالة احلكومة اأوال
الراعية  االأربعة  املنظّمات  وكانت 
ل��ل��ح��وار ال��وط��ن��ي، االحت����اد ال��ع��ام 
ال���ت���ون�������س���ي ل���ل�������س���غ���ل، االحت�������اد 
ال��ت��ون�����س��ي ل��ل�����س��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة، 
ال��راب��ط��ة ال��ت��ون�����س��ّي��ة ل��ل��دف��اع عن 
الوطنّية  والهيئة  االإن�سان  حقوق 
يف  اأك���دت  ق��د  بتون�س،  للمحامني 
باملبادرة  القبول  اأن  �ساخن  بيان 
من طرف حركة النه�سة يقت�سي 
ا�ستقالة  ع��ن  ال�����س��ري��ح  االإع�����ان 

احلكومة اأوال.
ودع�������ا ع���م���ي���د امل���ح���ام���ني حم��م��د 
ال���ف���ا����س���ل حم�����ف�����وظ  ال���ف���رق���اء 
بجدية  التعامل  اإىل  ال�سيا�سيني 
مع مبادرة االحتاد العام التون�سي 
احل��وار  النطاق  متهيدا  لل�سغل 

الوطني يف اقرب االآجال.
النوايا  اإع��ان  اإّن  وق��ال حمفوظ 
ع��ن ق��ب��ول م��ب��ادرة االإحت����اد يجب 

را����س���د ال��غ��ن��و���س��ي خ����ال االأي�����ام 
ال����ق����ادم����ة وذل�������ك ب���ع���د اج���ت���م���اع 

تن�سيقية الرتويكا.
وق����د ر���س��ح��ت اأخ����ب����ار ت���وؤك���د اأن���ه 
احلالية  احل��ك��وم��ة  اإم��ه��ال  �سيتم 
بت�سقيف زمني حمدود ال يتجاوز 
اال�ستقالة،  الإع���ان  االأ���س��ب��وع��ني 
وب��دء ح��وار ح��ول تركيبة حكومة 

االإنقاذ املرتقبة.
ونفت م�سادر من حركة النه�سة 
االإع��ام  و�سائل  بع�س  اأوردت���ه  ما 
عبد  تكليف  اإمكانية  ح��ول  اأم�����س 
ال���ل���ط���ي���ف امل���ك���ي وزي������ر ال�����س��ح��ة 
�سفوفها،  يف  وال��ق��ي��ادي  احل����ايل 

بت�سكيل حكومة كفاءات.
هذا  اأن  النه�سة  م�����س��ادر  واأك����دت 
االأم�����ر غ���ري م���ط���روح ح��ال��ي��ا وان 
�سيبقى يف من�سبه  العري�س  علي 
امل�������س���اورات  ا���س��ت��ك��م��ال  ح���ني  اإىل 

ال�سيا�سية.

خما�س ع�سري يف تون�س:

النه�سة توؤّجل ح�سم موقفها.. واملعار�سة تطلق مو�سم الرحيل..!

بعد حتويرات طالت بع�س قياداته:

ماذا وراء اإعادة انت�سار اجلي�ض التون�سي..؟
•• الفجر – تون�ص - خا�ص

ت��ت��ح��ول  ت��اري��خ��ه��ا  يف  م����رة  الأول 
اإىل  التون�سية  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 
م�����ادة اإع���ام���ي���ة ه���ي ال���ت���ي بقيت 
تاأ�سي�سها  بعيدة عن االأ�سواء منذ 
متاما  ال�سيا�سية  ال��ل��ع��ب��ة  وخ����ارج 
وقد متيزت بحيادها يف كل مراحل 
دولة اال�ستقال واملنعطفات التي 

مرت بها.
ورغ�������م االأزم����������ة اخل����ان����ق����ة ال��ت��ي 
ت�����س��ه��ده��ا ت��ون�����س ف��ه��ن��اك اإج��م��اع 
اأن تبقى ه��ذه  ال��ف��رق��اء ع��ل��ى  ب��ني 
ال�سراعات  عن  مناأى  يف  املوؤ�س�سة 

والتجاذبات ال�سيا�سية.
وق������د اأث��������ار ان�������س���ح���اب ع������دد م��ن 
اأف�������واج ق�����وات اجل��ي�����س م���ن اأم����ام 
عديد  الر�سمية  املوؤ�س�سات  بع�س 
الت�ساوؤالت حول �سر هذه العملية 
ال��ت��ي ت��زام��ن��ت ب��دوره��ا م��ع اإق��ال��ة 
من�سف  املوؤقت  التون�سي  الرئي�س 

املرزوقي لقيادات ع�سكرية.
با�سم  الر�سمي  الناطق  نفى  وق��د 
توفيق  ال��ت��ون�����س��ي��ة  ال���دف���اع  وزارة 

الرحموين ما راج يف بع�س و�سائل 
الوحدات  ان�سحاب  ح��ول  االإع���ام 
مقرات  اأم���ام  املنت�سرة  الع�سكرية 
تراب  بكامل  الر�سمية  املوؤ�س�سات 
اجل���م���ه���وري���ة ع���ل���ى اإث������ر ت��ل��ق��ي��ه��ا 
والعودة  باالن�سحاب  عاجلة  اأوامر 
بالزّي  التنقل  واجتناب  لثكناتها 

الر�سمي خارجها.
وكان موقع نواة التون�سي واملخت�س 
قد  اال�ستق�سائية  ال�����س��ح��اف��ة  يف 
ع��ن��وان اجلي�س  م��ق��اال حت��ت  ن�سر 
ي��ن�����س��ح��ب م���ن ال�������س���وارع و ي��ع��ود 
الت�سميات  مع  تزامنا  ثكناته  اإىل 
االأخ������رية واق������رتاب ح��م��ل��ة ارح���ل 
اأم�����س  فعالياتها  انطلقت  وال��ت��ي 

ال�سبت.
وجاء يف املقال اأن م�سادر ع�سكرية 
رفيعة امل�ستوى اأفادت باأّن تعليمات 
يوم  اأعطَيت  التنفيذ  عاجلة  عليا 
لكاّفة  اجل��اري  اأوت   20 الثاثاء 
يف  املنت�سرة  الع�سكرية  ال��وح��دات 
لان�سحاب  ال��ب��اد  ج��ه��ات  ���س��ّت��ى 
من املواقع واملقّرات التي حتر�سها 
بلديات،  معتمديات،  )حمافظات، 

ُع���ني م��ل��ح��ق��اً ع�����س��ك��ري��اً ب���اخل���ارج، 
اإىل جانب تعيني اجلرال حممد 
ع��ام��اً )مفت�س  ال��ن��ف��ط��ي م��ت��ف��ق��داً 

عام( للقوات امل�سّلحة.
ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����س  اأّن  اإىل  ي�����س��ار 
رف�ست  املعار�سة  االإن��ق��اذ  جلبهة 
التعيينات  اجل��م��ع��ة  ل��ه��ا  ب��ي��ان  يف 
ع��ل��ى راأ������س امل��وؤ���ّس�����س��ة ال��ع�����س��ك��رّي��ة 
واعتربتها جتاوزا للخّط االأحمر.

وك���ان ح���زب امل�����س��ار ال��دمي��ق��راط��ي 
ج��ب��ه��ة  ع���������س����و   ، االج�����ت�����م�����اع�����ي 
االإن����ق����اذ ، ق���د ع����رّب اإث�����ر اج��ت��م��اع 
عن   ، اخلمي�س  التنفيذي،  مكتبه 
عليه  اأق���دم  مل��ا  ال�سديد  ا�ستنكاره 
االئ����ت����اف احل����اك����م م����ن اإق������االت 
وتعيينات طالت ثاثة وظائف يف 
"مبا يوؤكد  قيادة اجلي�س الوطني 
ا���س��ت��م��رار ���س��ي��ا���س��ة ال��ه��ي��م��ن��ة على 
موؤ�س�سات الدولة والنيل من حياد 
تقدير  وفق  الع�سكرية"،  املوؤ�س�سة 

البيان.
ذك���رت م�سادر  ال�����س��ي��اق،  ه���ذا  ويف 
اإع���ام���ي���ة ت��ون�����س��ي��ة اجل��م��ع��ة، اأن 
اأمري اللواء اجلرال رئي�س اأركان 

املزيد من التفا�سيل، اأو ربط هذه 
العملية بالتعيينات اجلديدة التي 

�سملت قيادة اجلي�س التون�سي.
اإن  ب����ال����ق����ول  م���ن�������س���ر  واك����ت����ف����ى 
ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات اجل���دي���دة ع��ل��ى راأ�����س 
ق�����ي�����ادة امل����وؤ�����س���������س����ة ال���ع�������س���ك���ري���ة 
ال��ت��ون�����س��ي��ة ال ع��اق��ة ل��ه��ا ب��اإع��ادة 
ذلك  الع�سكرية،  الوحدات  انت�سار 
اأك��رب  ال��ه��دف منها ه��و حتقيق  اأن 
قدر من التجان�س واالن�سجام على 
م�ستوى القيادة الع�سكرية يف هذه 
الباد  فيها  التي تخو�س  املرحلة 

حربا على االإرهاب.
وك���ان���ت ال��رئ��ا���س��ة ال��ت��ون�����س��ي��ة قد 
اأعلنت اخلمي�س اأن الرئي�س املوؤقت 
م��ن�����س��ف امل�����رزوق�����ي، ع����نّي ق��ائ��دا 
اجلو،  �ساح  اأرك���ان  لهيئة  جديدا 
وم���دي���را ج���دي���دا ل��ا���س��ت��خ��ب��ارات 

اأثارت  الع�سكرية، وذلك يف خطوة 
ت�������س���اوؤالت ع���دي���دة ب��ال��ن��ظ��ر اإىل 
اأزم���ة  م��ع  ت��زام��ن  ال����ذي  توقيتها 

�سيا�سية خانقة تعي�سها الباد.
وبح�سب دائرة االإعام والتوا�سل 
ف��اإن  التون�سية،  للرئا�سة  التابعة 
امل����رزوق����ي ق����رر ت��ع��ي��ني اجل����رال 
ب�سري البدوي رئي�ساً الأركان جي�س 
ال��ط��ريان خ��ل��ف��اً ل��ل��ج��رال حممد 
جن���ي���ب اجل���ا����س���ي، ال������ذي ُع���ني 
اخلارجية  للعاقات  عاماً  مديراً 
وال��ت��ع��اون ال���دويل ب����وزارة ال��دف��اع 

الوطني.
ك��م��ا ق����ّرر اأي�����س��اً ت��ع��ي��ني اجل���رال 
ال��ن��وري ب��ن ط��او���س، م��دي��راً عاماً 
ل��اأم��ن ال��ع�����س��ك��ري )ا���س��ت��خ��ب��ارات 
ع���������س����ك����ري����ة( خ����ل����ف����اً ل����ل����ج����رال 
ال��ذي  ال��ع��ك��روت،  كمال  بالبحرية 

اإدارات  ك�����ربى  جت����اري����ة  م����راك����ز 
ح���ك���وم���ي���ة وم���ن�������س���ئ���ات ع��م��وم��ي��ة 
ب��اأف��واج��ه��ا  ف����ورا  ...( واالل��ت��ح��اق 

وثكناتها.
التابع  االإع����ام  مكتب  ن��ف��ى  وق���د 
عاقة  اأّي  اجل��م��ه��وري��ة  ل��رئ��ا���س��ة 
مفرت�سة بني التحركات امليدانية 
ل�����ل�����وح�����دات ال���ع�������س���ك���ري���ة وب����ني 
�سملت  ال��ت��ي  االأخ����رية  الت�سميات 

بع�س القيادات الع�سكرية.
وق������ال ال���ن���اط���ق ال���ر����س���م���ي ب��ا���س��م 
التون�سية عدنان من�سر،  الرئا�سة 
حرب  حالة  يف  تون�س  اإن  اجلمعة، 
املوؤ�س�سة  بدء  االإره��اب، معلناً  �سد 
ان��ت�����س��ار  اإع����������ادة  ال���ع�������س���ك���ري���ة يف 
وح���دات���ه���ا امل�����س��ّل��ح��ة ال���ت���ي ت��ق��وم 
بحماية املن�ساآت العامة و�سط عدد 

من مدن الباد.

واأو�����س����ح م��ن�����س��ر يف ت�����س��ري��ح��ات 
ال��ي��وم يف حالة  تون�س  اأن  اإذاع��ي��ة، 
التحدي  واأن  االإره��اب،  حرب �سد 
االإره����اب����ي ي��ح��ظ��ى ب���االأول���وي���ة يف 
تعدد  ُيف�سر  ما  املرحلة، وهو  هذه 

االجتماعات االأمنية والع�سكرية.
وم���ن ج��ه��ة اأخ�����رى، اأك����د ال��ن��اط��ق 
ان�سحاب  التون�سية  الرئا�سة  با�سم 
وح�����دات اجل��ي�����س ال��ت��ون�����س��ي ال��ت��ي 
ت���ق���وم ب��ح��را���س��ة ب��ع�����س امل��ن�����س��اآت 
احلكومية يف عدد من املدن، وقال 
اإط��ار  اإن ه��ذا االن�سحاب ان��درج يف 
خ��ط��ة الإع������ادة ان��ت�����س��ار ال���وح���دات 

الع�سكرية داخل املدن.
اإعادة االنت�سار  اأن قرار  اإىل  واأ�سار 
يف  لاأمن  االأعلى  املجل�س  اتخذه 
ال��ذي ُعقد قبل  االجتماع االأخ��ري 
اأيام، راف�ساً يف نف�س الوقت تقدمي 

قد  جي�س اجلو جنيب اجلا�سي 
رف�س علنا املن�سب اجلديد الذي 
املن�سف  امل��وؤق��ت  الرئي�س  ب��ه  كلفه 
ت��اأك��ي��د  اأي  ي�����س��در  امل���رزوق���ي ومل 

ر�سمي لهذه املعلومة.
وكان موقع نواة قد اأ�سار يف مقاله 
، بح�سب ما اأفادت به م�سادره، اإىل 
اأّن ه��ن��ال��ك خ��اف��ات اأو  ان���ه ي��ب��دو 
املوؤ�س�سة  ُروؤَيَتي  بني  ان�سجام  عدم 
ال�سيا�سية  وال�سلطة  الع�سكرية 
ال�سيا�سية  ل��اأح��داث  وتقييمهما 
ت��رم��ي بظالها  ال��ت��ي  االأم��ن��ي��ة  و 
ع����ل����ى ال������ب������اد خ��������ال ال����ف����رتة 
���ة يف م����ا ي��ت��ع��ّل��ق  ال���راه���ن���ة خ���ا����سّ
ت��دّخ��ل اجل��ي�����س وطبيعة  ب��ح��دود 
اأن يلعبه  به  الّذي يفرت�س  الدور 
�سواء  ال�سيا�سية  ال�ساحة  لتعديل 
م��ن خ���ال ح��م��اي��ة االح��ت��ج��اج��ات 
م��ن ف�سائل  امل��دع��وم��ة  امل��ي��دان��ي��ة 
خال  من  اأو  ال�سيا�سية  املعار�سة 
لها  ال�سماح  ع��دم  و  لها  الت�سّدي 
باإجناح حملة ارحل التي ت�ستهدف 
يف  النه�سوية  احلزبية  التعيينات 

موؤ�س�سات الدولة.

لقاء املرزوقي والعبا�سي مل يح�سم املوقف

اجلي�س ان�سحب من مواقع يف العا�سمه التون�سية

كرزاي اأفغان�ستان ل تتعجل توقيع اتفاقية اأمنية مع الوليات املتحدة
•• كابول-رويرتز:

ق�����ال ال���رئ���ي�������س االف����غ����اين ح��ام��د 
ك��رزاي ان ب��اده ال تتعجل توقيع 
ات��ف��اق��ي��ة م���ع ال����والي����ات امل��ت��ح��دة 
حت���دد ع���دد اجل���ن���ود االم��ري��ك��ي��ني 
مهمة  انتهاء  بعد  �سيبقون  الذين 
املقبل  العام  حلف �سمال االطل�سي 
ورمب��ا ترجيء قرارها اىل ما بعد 

انتخابات الرئا�سة.
ال���ق���وات  ت����غ����ادر  اأن  امل����ق����رر  وم�����ن 
ال��ق��ت��ال��ي��ة االج��ن��ب��ي��ة اأف��غ��ان�����س��ت��ان 

ب���غ���داد اع���ط���اء ح�����س��ان��ة ل��ل��ج��ن��ود 
االمريكيني العاملني هناك.

وق����ال ق��ائ��د ال���ق���وات ال���دول���ي���ة يف 
اأف��غ��ان�����س��ت��ان اجل�����رال االم��ري��ك��ي 
م��ق��اب��ل��ة  دان�������ف�������ورد يف  ج�����وزي�����ف 
م���ع روي������رتز م���وؤخ���را ان����ه اأج����رى 
حم���ادث���ات ع��ل��ى ج��م��ي��ع اال���س��ع��دة 
اأع�ساء  اىل  واالقاليم  املناطق  من 
الرئي�س  اىل  و���س��وال  ال���ربمل���ان... 
ال���رئ���ي�������س  اأن  م�����س��ي��ف��ا  ك���������رزاي 
االف���غ���اين ك���ان ع��اق��د ال���ع���زم على 

توقيع االتفاقية.

حت���دد ع���دد اجل���ن���ود االم��ري��ك��ي��ني 
ال���ب���اد بعد  ���س��ي��ب��ق��ون يف  ال���ذي���ن 
انتهاء مهمة حلف االط�سي ومكان  
وقال دبلوما�سيون اأمريكيون انهم 
بحلول  االتفاقية  توقيع  ي��ري��دون 
اأكتوبر ت�سرين االول كي ال ت�سبح 
حملة  يف  ا�ستغالها  ميكن  ق�سية 
التي  االفغانية  الرئا�سة  انتخابات 

�ستجرى العام القادم.
وقال كرزاي لل�سحفيني يف ق�سره 
ال�سبت  ام�����س  ك���اب���ول  ب��ال��ع��ا���س��م��ة 
ذلك  طلبوا  االم��ري��ك��ي��ني  اأن  رغ��م 

اأكتوبر  بحلول  االت��ف��اق��ي��ة  توقيع 
فاننا ل�سنا يف عجلة من اأمرنا واذا 
متت املوافقة على الوثيقة يف عهد 

هذه احلكومة فا باأ�س.
ميكن  عليها  املوافقة  يتم  مل  واذا 
م�سالة  يناق�س  اأن  القادم  للرئي�س 

قبولها او عدم قبولها.
بني  مماثلة  اتفاقية  انهيار  وك��ان 
ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة وال�����ع�����راق يف 
�سحب  اىل  وا�سنطن  دفع   2011
العراق. وكان من بني  قواتها من 
اأ�سباب انهيار تلك االتفاقية رف�س 

حظر التجوال يف بهاكر الباك�ستانية 
لوقف ال�ستباكات بني جماعتني متطرفتني

•• اإ�صالم اآباد-وام:

باك�ستان  و�سط  البنجاب  باقليم  بهاكر  بلدة  التجوال يف  فر�س حظر  ام�س  الباك�ستانية  ال�سلطات  اأعلنت 
امل�سلمني  وح��دة  جمل�س  وبني  واجلماعة  ال�سنة  الهل  تابعتني  جماعتني  بني  اجلارية  اال�ستباكات  لوقف 
ال�سرطة والقوات  12 �سخ�سا من الطرفني .ومت ن�سر فرق من  اأ�سفرت ام�س عن مقتل  ال�سيعية والتي 
�سيبقى  التجول  منع  ان  املحلية  بال�سرطة  م�سوؤول  .وق��ال  التوتر  مناطق  على  لل�سيطرة  الع�سكرية  �سبه 
�ساريا حتى ا�سعار اخر يف بهاكر التي تبعد 400 كيلومرت عن الهور عا�سمة البنجاب . ووقعت حادثتان يف 
�سواحي ا�سام اباد ام�س قتل ثاثة ا�سخا�س بينهم مدر�س عندما اطلق م�سلحون ي�ستقلون دراجة نارية 

النار على مدر�سة دينية واأ�سيب رجل وابنه يف حادث اطاق النار خارج م�سجد يقع و�سط ا�سام اباد.

بحلول نهاية 2014 موعد انتهاء 
املهمة التي يقودها حلف االطل�سي 
متمردي  قتال  م�سوؤولية  وت�سليم 

طالبان اىل القوات االفغانية.
غري اأن احللف يعتزم االبقاء على 
ب��ع��ث��ة اأق����ل ح��ج��م��ا مل��ه��ام ت��دري��ب��ي��ة 
اأف��غ��ان�����س��ت��ان بعد  وا���س��ت�����س��اري��ة يف 
ال���والي���ات  ت��ب��اط��وؤ  رغ����م   2014
املتحدة وغريها من دول احللف يف 
الك�سف عن عدد اأفراد هذه القوة.

وت�سغط وا�سنطن على اأفغان�ستان 
ثنائية  اأمنية  اتفاقية  ال�ستكمال 
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•• نيويورك-رويرتز:

من  �سلة  ام���ام  ال����دوالر  انخف�س 
ال���ع���م���ل���ة ال���رئ���ي�������س���ي���ة م���رتاج���ع���ا 
ثاثة  يف  ل��ه  م�ستوى  اأع��ل��ى  ع��ن 
ان قو�ست  بعد  الني  امام  ا�سابيع 
ب���ي���ان���ات اظ����ه����رت ه���ب���وط���ا ح����ادا 
يف م��ب��ي��ع��ات امل���ن���ازل اجل���دي���دة يف 
ب��اأن  التوقعات  املتحدة  ال��والي��ات 
االمريكي  املركزي  البنك  يقل�س 
ال�سهر  ال�سندات  برناجمه ل�سراء 

القادم.
اليورو  قفز  البيانات  ن�سر  وعقب 
دوالر  34ر1  م�������س���ت���وى  ف������وق 
اأع��ل��ى م�ستوى له  م��رت��دا ب��اجت��اه 
يف �ستة ا�س��هر ال����ذي �س�����جله يوم 

الثاثاء.
دعما  االوروب���ي���ة  العملة  ولقيت   
اي�����س��ا م��ن ع��ام��ات ع��ل��ى حت�سن 

االقت�ساد يف منطقة اليورو.
وت���راج���ع م��وؤ���س��ر ال������دوالر ال���ذي 
االمريكية  العملة  قيمة  يقي�س 
امام �سلة من �ست عمات رئي�سية 
360ر81  ايل  ب���امل���ئ���ة  2ر0 
اواخ�������ر  يف  ال������ي������ورو  و�����س����ج����ل   .
ال��ت��ع��ام��ات يف ����س���وق ن��ي��وي��ورك 
2ر0  مرتفعا  دوالر  3383ر1 
ب���امل���ئ���ة ع����ن م�������س���ت���وى االغ������اق 

بتعليقات  اي�سا  مدعوما  ال�سابق 
من م�سوؤول بلجنة �سنع ال�سيا�سة 
ب��ال��ب��ن�����������������������ك امل����رك����زي االوروب������ي 
ق����ال ان����ه ال ي����رى ���س��ب��ب��ا وج��ي��ه��ا 
ا�س������عار  البن������ك  يخف������س  الن 

الفائدة.
مرتفعا  اال���س��ب��وع  ال��ي��ورو  وينهي 
منذ  مكا�سبه  مو�سعا  باملئة  4ر0 
6ر0  ايل  اب  اغ�����س��ط�����س  ب���داي���ة 

باملئة.
وام����ام ال��ع��م��ل��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة ت��راج��ع 
الدوالر 1ر0 باملئة ايل 74ر98 
ين بعد ان �سجل اأعلى م�ستوى يف 

ين  15ر99  عند  ا�سابيع  ثاثة 
وفقا لبيانات رويرتز.

وع����ل����ى م������دى اال�����س����ب����وع ���س��ع��د 
ال������دوالر 1ر1 ب��امل��ئ��ة ام����ام ال��ني 
العام  بداية  منذ  مكا�سبه  مو�سعا 

ايل 7ر13 باملئة.
ام��ام  باملئة  1ر0  ال��ي��ورو  وارت��ف��ع 
04ر132  ايل  اليابانية  العملة 
م�ستوى  اأعلى  الم�س  ان  بعد  ين 

له يف �سهر عند 42ر132 ين.
وان��خ��ف�����س ال������دوالر اي�����س��ا ام���ام 
ع���م���ات اخ������رى م��ن��ه��ا ال��ف��رن��ك 
ال�سوي�سري والدوالر اال�سرتايل.

الدولر ينخف�ض بعد بيانات اأظهرت هبوطا 
حادا ملبيعات املنازل اجلديدة يف امريكا

غرفة اأبوظبي تدعو ال�سركات الإيطالية لتعزيز ا�ستثماراتها ال�سناعية يف الإمارة

تعيني مدير عام لفندق كمبين�سكي ع�ستار
 البحر امليت ومدير منطقة الأردن لفنادق كمبين�سكي

الذهب يحقق املزيد من االأرباح خلل االأ�سبوع املا�سي

احل�سن بكر: نرتقب املزيد من الرتفاعات على الذهب خالل الفرتة القادمة

قائا: اأن��ا فخور ب��اأن اأك��ون جزءا 
م��ن ال��ع��ام��ة ال��ت��ج��اري��ة ل��ف��ن��ادق 
واإن��ن��ي  االأ����س���ط���وري  كمبين�سكي 
اأتطلع اإىل تطوير املواقع الفريدة 
يف  كمبين�سكي  ب��ه��ا  ت��ت��م��ت��ع  ال��ت��ي 
وبناء  الها�سمية  االأردن��ي��ة  اململكة 

•• االأردن-الفجر:

اعلن ال�سيد اأويل اإيكهارت، رئي�س 
يف  كمبين�سكي  ف��ن��ادق  جم��م��وع��ة 
ال�����س��رق االو����س���ط واف��ري��ق��ي��ا عن 
ميكن�ست  ه��ي��ن��ك  ال�����س��ي��د  ت��ع��ي��ني 
كمبين�سكي  ل��ف��ن��دق  ع���ام  ك��م��دي��ر 
ع�ستار البحر امليت ومدير منطقة 

االأردن لفنادق كمبين�سكي .
ي��ن��ت��م��ي ال�����س��ي��د ه��ي��ن��ك ل��ع��ائ��ل��ة 
الفنادق  ب��ادارة  تخت�س  هولنديه 
ح���ي���ث مت��ت��ل��ك اح�����د ال���ف���ن���دق يف 
ه���والن���دا ه���ذا و ق���د در�����س ادارة 
مدر�سة  يف  ه��والن��دا  يف  ال��ف��ن��ادق 
تعليمه  اك���م���ل  ث���م  م��ا���س��رتي��خ��ت 
اجل��ام��ع��ي يف ج��ام��ع��ة ك��ورن��ي��ل يف 
هينك  ال�سيد  ميتلك  ن��ي��وي��ورك 
ال��ف��ن��ادق  ادارة  يف  متميزة  خ���ربة 
ت��زي��د ع���ن 25 ���س��ن��ة ق�����س��اه��ا يف 
اوروبا وال�سرق االو�سط و امريكا 
وا����س���ي���ا م���ع خمتلف  ال�����س��م��ال��ي��ه 
ال��ع��امل��ي��ه م��ث��ل هيلتون  ال�����س��رك��ات 
و ان��رتك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال ال���ع���امل���ي���ه و 
جمموعة  ث��م  بينين�سيا  ف��ن��ادق 
حيث  العامليه  كمبين�سكي  ف��ن��ادق 
���س��غ��ل م��ن�����س��ب م��دي��ر ع���ام ف��ن��دق 

�سنغهاي.
ال�سيد هينك  ولدى و�سوله علق 

امل����زي����د ع���ل���ى ال���ن���ج���اح���ات ال��ت��ي 
حققناها.

 وعاوة على ذلك، واأنا اأكر من 
كوجهة  اململكة  لتعزيز  متحم�س 
���س��ي��اح��ي��ة ف���ري���دة م���ن ن��وع��ه��ا يف 

ال�سرق االأو�سط. 

���س��ادر  متخ�س�س  ت��ق��ري��ر  اأظ��ه��ر 
عن �سركة بال اأف اإك�س للخدمات 
قد  الذهب  اأ�سعار  اأن  املعلوماتية، 
ارتفعت يوم اأم�س االول اإىل اأعلى 
 1399 اإىل  لت�سل  م�ستوياتها 
دوالر لاأون�سة يف ظل ما �سهده 
االأ�����س����ب����وع امل���ا����س���ي م����ن ب��ي��ان��ات 
واإعانات اقت�سادية ب�سكل خا�س 

من الواليات املتحدة االأمريكية.
ال���دويل،  امل���ايل  امل�ست�سار  وت��وق��ع 
احل�����س��ن ع��ل��ي ب��ك��ر، امل��دي��ر ال��ع��ام 
للخدمات  اإك�����س  اأف  ب��ال  ل�سركة 
ارتفاعات  ت�ستمر  اأن  املعلوماتية، 
ال��ذه��ب خ���ال ال��ف��رتة ال��ق��ادم��ة 
حيث قال اإن الهدف االأول للذهب 
 1427 نراه قريبا عند م�ستوى 
ي��ع��ت��رب  ف��ي��م��ا  ل���اأون�������س���ة  دوالر 
الهدف االأهم على املدى املتو�سط 

عند 1525 دوالر لاأون�سة.
احلالية  النطرة  اأن  بكر  واع��ت��رب 
ت��ت��ج��ه ن��ح��و االي��ج��اب��ي��ة يف اجت��اه 

الواليات املتحدة االأمريكية، حيث 
البيع  عقود  حجم  تراجع  �سهدنا 
الثالث  لاأ�سبوع   3.8% بن�سبة 
باأن  ال��ت��وايل وه��و ما يو�سح  على 
امل�ستثمرين  م��ن  ال��ع��دي��د  ه��ن��اك 
مم����ن ق����ام����وا ب���امل�������س���ارب���ة ع��ل��ى 
ب��داأوا فعليا  انخفا�س الذهب قد 
مراكز  وتغطية  ارب��اح��ه��م  بجني 

البيع لديهم.

ال���ذه���ب ن��ت��ي��ج��ة م���ا ن�����س��ه��ده من 
حت�����والت يف ال�����س��ي��ا���س��ة ال��ن��ق��دي��ة 
االأم����ري����ك����ي����ة. واأو������س�����ح ب���ك���ر اأن 
ب���ات م���ن ال��وا���س��ح اأن ال���ف���درايل 
بتقلي�س  فعليا  �سيقوم  االأمريكي 
ح��ج��م م�����س��رتي��ات��ه م���ن االأ����س���ول 
الكمي  التي�سري  ب��رن��ام��ج  �سمن 
وهو ما دفع بامل�ستثمرين للتوجه 
وبديا  اآم��ن  كماذ  الذهب  نحو 

عن الدوالر كعملة اأمان.
واأ�ساف بكر باأن االأ�سابيع القادمة 
حت��م��ل ال��ك��ث��ري ل��ل��ذه��ب وه����و ما 
يجعلنا نتوقع حتركات قوية على 
ارتفاع وانخفا�س  الذهب ما بني 
نحو  �سيكون  العام  االجت��اه  ولكن 

اخرتاق م�ستويات اأعلى.
اآخر  هاما  عاما  اأن  بكر  واأو�سح 
كان له اأثرا كبريا يف دفع الذهب 
لارتفاع متثل يف عمليات تغطية 
م���راك���ز ال��ب��ي��ع ع��ل��ى امل��ك�����س��وف يف 
اأ�����س����واق ال���ع���ق���ود امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة يف 

ت�ستثمر  اإم���ارات���ي���ة  ���س��رك��ات   8
ال����ق����ط����اع����ات  م������ن  ال�����ع�����دي�����د  يف 
واملجاالت احليوية يف اجلمهورية 

االإيطالية.

•• اأبوظبي-وام:

الكعبي  �سعيد  خلفان  �سعادة  دع��ا 
النائب االأول لرئي�س جمل�س اإدارة 
غ��رف��ة جت����ارة و���س��ن��اع��ة اأب��وظ��ب��ي 
ال�سركات واملوؤ�س�سات ال�سناعية يف 
الفر�س  من  لا�ستفادة  اإيطاليا 
املتاحة والت�سهيات التي توفرها 
ال�سناعية  خليفة  ال�سيخ  منطقة 
للمناطق  العليا  واملوؤ�س�سة  كيزاد 
واأك���د  املتخ�س�سة.  االق��ت�����س��ادي��ة 
�سعادته خال اجتماعه مع معايل 
منطقة  ح��اك��م  كابات�سي  ي��وج��و 
اإي���ط���ال���ي���ا وال���وف���د  ���س��ردي��ن��ي��ا يف 
�سعادة  بح�سور  امل��راف��ق  التجاري 
عام  مدير  الهاملي  حممد  هال 
الغرفة باالإنابة و�سامة املريخي 
ال��رئ��ا���س��ة على  ���س��وؤون  وزارة  م��ن 
وامل�ساركة  التواجد  تعزيز  اأهمية 
ال�سناعية  بامل�ساريع  االإي��ط��ال��ي��ة 
اجل����دي����دة يف اأب����وظ����ب����ي. واأ�����س����ار 
تعزيز  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ����س���رورة  اإىل 
اجلانبني  بني  والتن�سيق  التعاون 
امل�������س���اري���ع  ت���اأ����س���ي�������س  يف جم������ال 
واال�ستفادة  واملتو�سطة  ال�سغرية 

عدد ال�سركات االإيطالية امل�سجلة 
يف اإم��ارة اأبوظبي جتاوز ال� 500 
التجارية  ال��وك��االت  وع��دد  �سركة 
االإي��ط��ال��ي��ة امل�����س��ج��ل��ة يف ال��دول��ة 

ع��دد  ب��ل��غ  وك��ال��ة فيما   390 ب��ل��غ 
ال��ع��ام��ات ال��ت��ج��اري��ة االإي��ط��ال��ي��ة 
ولفت  ع��ام��ة.   6095 امل�سجلة 
من  اأك���ر  ه��ن��اك  اأن  اإىل  التقرير 

املتميزة  االإيطالية  التجارب  من 
م�ساركة  وك��ذل��ك  امل��ج��ال  ه���ذا  يف 
ال�سركات االإيطالية يف اال�ستثمار 
املجال  اأن  اإىل  منوها  االإم����ارة  يف 
وا���س��ع ل��ل��ت��ع��اون االق��ت�����س��ادي بني 
اجلانبني واال�ستفادة من الفر�س 
ال���ت���ي ت���وف���ره���ا اإم��������ارة اأب���وظ���ب���ي 
ال�سناعية  القطاعات  يف  وخا�سة 
تركز  ال��ت��ي  والتقنية  واخل��دم��ي��ة 
االقت�سادية  اأبوظبي  روؤي��ة  عليها 
خ��ال  الكعبي  واأ����س���اد   .2030
االج����ت����م����اع ب���امل�������س���ت���وى امل��ت��م��ي��ز 
ل��ع��اق��ات ال���ت���ع���اون االق��ت�����س��ادي 
ب��ني دول��ة  التي تربط  وال��ت��ج��اري 
االإم�����������ارات واإي���ط���ال���ي���ا وخ��ا���س��ة 
ال���ت���ع���اون  امل�����س��ت��م��ر يف  ال���ت���ط���ور 
وت������ب������ادل اخل���������ربات وت���اأ����س���ي�������س 
ال�سركات  بني  امل�سرتكة  امل�ساريع 
االإم��ارات��ي��ة واالإي��ط��ال��ي��ة. واأو���س��ح 
مكانة  تتبواأ  اإيطاليا  اأن  الكعبي 
متميزة بني �سركاء دولة االإمارات 
التجاريني وتاأتي على راأ�س قائمة 
امل�����س��درة للدولة والإم���ارة  ال���دول 
اإج��م��ايل  اأن  اإىل  الف��ت��ا  اأب��وظ��ب��ي 
البلدين  ب��ني  التجارية  امل��ب��ادالت 

تبحث  ال��ت��ي  �سردينيا  منطقة  يف 
ا���س��ت��ث��م��اري��ة �سناعية  ف��ر���س  ع��ن 
يف اإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي وع���ن ���س��رك��اء 
ا�ستثماريني وجتاريني يف االإمارة. 
كما قدم �سعادته للوفد االإيطايل 
���س��رح��ا ع���ن دور وم���ه���ام خ��دم��ات 
التي  والت�سهيات  اأبوظبي  غرفة 
ت��وف��ره��ا ل��ل�����س��رك��ات وامل��وؤ���س�����س��ات 
ورج������ال االأع����م����ال ال���راغ���ب���ني يف 
اال���س��ت��ث��م��ار يف االإم������ارة وذل����ك يف 
اإطار دعم اجلهود الر�سمية لتعزيز 
من  ك���واح���دة  اأب��وظ��ب��ي  تناف�سية 
اال�ستثماري  اجل���ذب  م��راك��ز  اأه���م 
واالقت�سادي باملنطقة. من جانبه 
دع�����ا م���ع���ايل ي���وج���و ك��اب��ات�����س��ي 
ال�سركات ورجال االأعمال يف اإمارة 
يف  ا�ستثماراتهم  ل��زي��ادة  اأب��وظ��ب��ي 
منطقة �سردينيا التي تعترب ثاين 
البحر  م��ن��ط��ق��ة  اأك����رب ج���زي���رة يف 
املتو�سط وتوفر فر�س ا�ستثمارية 
واقت�سادية متميزة يف العديد من 

القطاعات واملجاالت . 
واأكد امل�سوؤول االإيطايل على اأهمية 
تفعيل ال�سراكات اال�ستثمارية بني 
�سركات وفعاليات القطاع اخلا�س 

نهاية  يف  دره��م  مليار   20.8 بلغ 
ترتفع  اأن  ويتوقع   2011 العام 
ه����ذه االأرق�������ام ب�����س��ورة اإي��ج��اب��ي��ة 
املن�سرم  العام  نهاية  يف  ملحوظة 
.  وج���رى خال   2013 وال��ع��ام 
ع��دد من  اال جتماع مناق�سة  ه��ذا 
امل��ق��رتح��ات ال��ت��ي م���ن ���س��اأن��ه��ا اأن 
ت�ساهم يف تعزيز عاقات التعاون 
االق��ت�����س��ادي واال���س��ت��ث��م��اري بني 
�سردينيا  ومنطقة  اأبوظبي  اإم��ارة 
ح��ي��ث ت�����س��م��ن��ت ه���ذه امل��ق��رتح��ات 
زي�����ادة �����س����ادرات ال���دول���ة واإم�����ارة 
و�سردينيا  اإيطاليا  اإىل  اأب��وظ��ب��ي 
التجارية  ال��وف��ود  ت��ب��ادل  وك��ذل��ك 
واملنا�سبات  االأح��داث  وامل�ساركة يف 
االق���ت�������س���ادي���ة ودع������م وم�����س��ان��دة 
اأب���وظ���ب���ي  اإم���������ارة  ال�������س���رك���ات يف 
وم��ن��ط��ق��ة ���س��ردي��ن��ي��ا وت��اأ���س��ي�����س 
م�����س��اري��ع ا���س��ت��ث��م��اري��ة م�����س��رتك��ة 
يف ال���ق���ط���اع���ات وامل����ج����االت ال��ت��ي 
ت��ه��م اق��ت�����س��اد ال��ب��ل��دي��ن. واأع����رب 
عن  الكعبي  �سعيد  خلفان  �سعادة 
غ��رف��ة جت���ارة و�سناعة  ا���س��ت��ع��داد 
اأب��وظ��ب��ي يف ت��ق��دمي ك��اف��ة اأ���س��ك��ال 
اخلا�س  القطاع  ل�سركات  الدعم 

اأب����وظ����ب����ي وم��ن��ط��ق��ة  اإم����������ارة  يف 
���س��ردي��ن��ي��ا. واأ����س���ار ت��ق��ري��ر حديث 
مبنا�سبة  اأبوظبي  غرفة  اأ�سدرته 
اأن  للدولة  االإيطايل  الوفد  زي��ارة 

مركز اأبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري ينظم 
ندوة حول الالئحة اجلديدة لإجراءات التحكيم 

•• اأبوظبي-وام:

غرفة  مبادرات  اأح��د  التجاري  والتحكيم  للتوفيق  اأبوظبي  مركز  ينظم 
املقبل ندوة بعنوان الائحة اجلديدة  اأبوظبي الثاثاء  جتارة و�سناعة 
وذلك  التجاري   والتحكيم  للتوفيق  اأبوظبي  ملركز  التحكيم  الإج���راءات 
الندوة  وت��اأت��ي  التحكيم  الإج���راءات  اجل��دي��دة  الائحة  �سدور  مبنا�سبة 
للتوفيق  اأبوظبي  ن�ساط مركز  اط��ار  اأبوظبي يف  تعقد مبقرغرفة  التي 
والنهو�س  التحكيمي  ال��وع��ي  ن�سر  اإىل  ال��ه��ادف  ال��ت��ج��اري  والتحكيم 
بالثقافة القانونية والتحكيمية من خال التعريف بالائحة اجلديدة 
للمركز التي تعد من اأهم اأدوات التطوير والتحديث لنظام التحكيم يف 

الدولة عامة واإمارة اأبوظبي خا�سة. 
و�سيتم خ��ال ال��ن��دوة ت��ق��دمي ع��ر���س مف�سل ل��اجت��اه��ات ال��ت��ي اأخ��ذت 
ف�سا  التطبيق  و�سهولة  والتحديد  ال��و���س��وح  حيث  م��ن  الائحة  بها 
ومقارنة  لاأطراف  القانوين  لاأمان  وتوفريها  قواعدها  �سمولية  عن 
ن�سو�س الائحة اجلديدة باأف�سل قواعد التحكيم العاملية مثل القانون 
اإدارة  ووجهت  الهامة.  التحكيم  مراكز  ولوائح  اليون�سرتال  النموذجي 
العاملة يف  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  ملمثلي  الدعوة  للتحكيم  اأبوظبي  مركز 
املجال  هذا  يف  العاملني  العاقة  ذات  واجلهات  والدولة  اأبوظبي  اإم��ارة 
حل�سور هذه الندوة للتعرف واالطاع على الائحة اجلديدة الإجراءات 
التحكيم يف املركز . و�سيحا�سر يف هذه الندوة كل من امل�ست�سار الدكتور 
حممد حممود الكمايل املدير العام ملعهد التدريب والدرا�سات الق�سائية 
وامل�ست�سار الدكتور جمدي اإبراهيم قا�سم املدير التنفيذي ملركز اأبوظبي 

للتوفيق والتحكيم التجاري.

�سبط 20 ماكينة خمالفة

بلدية راأ�ض اخليمة ت�سرتط ترخي�ض مكائن 
ت�سنيع القهوة والن�سكافيه جلمهور الأ�سواق 

•• راأ�ص اخليمة -الفجر :

�سناعة  ملكائن  املالكة  ال�سركات  ح�سول  اخليمة  راأ���س  بلدية  ا�سرتطت 
مع  املبا�سر  التعامل  من  لتمكينها  الرتخي�س  على  والن�سكافيه  القهوة 

اجلمهور يف املراكز التجارية وال�سوبر ماركت والكافرتيات وغري ذلك .
تفتي�سية  بحملة  م��وؤخ��را  قامت  للبلدية  التابعة  ال�سحة  ادارة  وك��ان��ت 
ك�سفت عن خمالفات وا�سعة يف ممار�سة االأن�سطة املتعلقة ب�سناعة القهوة 
والن�سكافية يف االأ�سواق التجارية متثلت يف عدم احل�سول على تراخي�س 
لها  التابعة  اجلهات  ومعاقبة  ماكينة   20 عمل  وق��ف  على  ترتبت  مما 

بفر�س غرامات مالية كبرية .
فاإن  املكتوم  حممد  خليفة  بالبلدية  العامة  ال�سحة  اإدارة  ملدير  ووفقا 
املاكينات امل�سنعة للقهوة والن�سكافية بطريقة خمالفة ل�سرط احل�سول 

على تراخي�س لن ي�سمح لها بالعمل اال بعد �سحيح اأو�ساعها .
االإم��ارة يف حملة  اأنحاء  ماكينة يف جميع  ع�سرين  اأوقفنا  لقد  واأ�ساف: 
من  خماطبتها  للبلدية  �سبق  التي  املحات  على  اأم�س  املفت�سون  نفذها 
قبل حول �سرورة ت�سحيح اأو�ساع هذه املاكينات املخالفة للقوانني وك�سف 
املاكينات  ه��ذه  �ساحبة  ال�سركات  من  الأي  ت�سمح  لن  البلدية  اأن  املكتوم 
مبعاودة العمل اإال بعد احل�سول على الرتاخي�س التي تخول لها ذلك، 
الفتاً اإىل اأن هذه اخلطوة تاأتي �سمن خطة البلدية الإحكام الرقابة على 
عملها  وتقنني  امل�سروبات  بيع  منافذ  �سمنها  وم��ن  البيع  منافذ  جميع 

بطريقة قانونية ملا فيه م�سلحة امل�ستهلك.
وا�ستطرد : اأن هذه املاكينات التي تقدم املحات خالها م�سروبات �ساخنة 
مثل القهوة والكابت�سينو والن�سكافيه قد انت�سرت خال الفرتة املا�سية 
بطريقة �سريعة خا�سة يف املحات املوجودة بال�سوارع الرئي�سية، م�سرياً 
يف  ل�سركتني  تابعة  اأ�سا  هي  باالإمارة  املنت�سرة  املاكينات  معظم  اأن  اإىل 

اإمارة اأخرى.

الأوراق املالية : 99.06 % ن�سبة اإف�ساح ال�سركات
 امل�ساهمة العامة املحلية للبيانات املالية ن�سف ال�سنوية 

اأ�سل  من  �سركات   105 بلغ  قد   2013 العام  من  ال�سنوية  ن�سف  املالية  بياناتها 
106 �سركات م�ساهمة عامة حملية مدرجة يف اأ�سواق االأوراق املالية بالدولة وبن�سبة 
اإف�ساح اإجمالية بلغت 99.06 يف املائة. كما اأ�سارت الهيئة اإىل اأن عدد ال�سركات التي 
مل تف�سح عن بياناتها املالية ن�سف ال�سنوية من العام 2013 خال املدة القانونية 
اأجنبية. واأ�سادت الهيئة  املحددة قد بلغ �سركتني منها �سركة حملية واأخرى �سركة 
بال�سركات التي بادرت باإعان اإف�ساحاتها خال املدة القانونية املحددة م�سرية اإىل 
ويف  الدولة  يف  املالية  االأوراق  اأ���س��واق  يف  الثقة  تعزيز  يف  لاإف�ساح  البالغة  االأهمية 

تو�سيح البيانات واملعلومات للم�ستثمرين.

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت هيئة االأوراق املالية وال�سلع اأن ن�سبة اإف�ساح ال�سركات امل�ساهمة العامة املحلية 
عن البيانات املالية ن�سف ال�سنوية عن الفرتة املالية املنتهية يف 30 يونيو 2013 
قد بلغت 99.06 يف املائة وبلغ عدد ال�سركات املدرجة التي زودت الهيئة بالبيانات 
�سركة   119 اأ�سل  من  �سركة   117 قانونيا  امل��ح��ددة  املهلة  خ��ال  امل��ذك��ورة  املالية 
مدرجة يف االأ�سواق ومقيدة لدى الهيئة وبن�سبة اإف�ساح اإجمالية 98.32 يف املائة. 
اأعلنت عن  اإجمايل عدد ال�سركات املحلية التي  اأن  اأ�سدرته  واأ�سافت الهيئة يف بيان 



14 األحد  -  25   أغسطس    2013 م   -   العـدد    10878
Sunday    25    August     2013  -  Issue No   10878



15

الفجر الريا�ضي
األحد  -  25   أغسطس    2013 م   -   العـدد    10878
Sunday    25    August     2013  -  Issue No   10878

اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  م��ه��رج��ان  ي��ق��ام 
ن��ه��ي��ان ال��ع��امل��ي ل��ل��خ��ي��ول ال��ع��رب��ي��ة االأ���س��ي��ل��ة ال��ي��وم 
الثامنة  وار�سو يف جولته  �سلوزيفيت�س يف  مب�سمار 
ع��ل��ي ك��اأ���س امل��غ��ف��ور ل��ه ب����اإذن اهلل ال�����س��ي��خ زاي����د بن 
التاج  الثالثة من بطولة  نهيان اجلولة  اآل  �سلطان 
الثاثي واجلولة التا�سعة من بطولة العامل ل�سمو 
على  افهار  لل�سيدات  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة 
م�سمار �سلوزيفيت�س يف وار�سو العا�سمة البولندية 
ويقام ال�سباقان حتت مظلة الن�سخة اخلام�سة من 
املهرجان العاملي. وياأتي تنظيم املهرجان بتوجيهات 
���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب 
الرئا�سة �سمن  ال��وزراء وزير �سوؤون  رئي�س جمل�س 
له  املغفور  كاأ�س  على  �سموه  مهرجان  اإ�سرتاتيجية 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  تعاىل  اهلل  ب��اإذن 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك  العامل ل�سمو  وبطولة 
ل�سباقات  ال��راب��ع  العاملي  وامل��وؤمت��ر  اف��ه��ار  لل�سيدات 
2013 وكاأ�س الوثبة �ستد  اخليول العربية تولوز 
وموؤمتر �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك لتطوير 

وتنمية مهارات الفر�سان اير�س . 
وتاأتي فعاليات هذه اجلولة االأوروبية التي تكت�سب 
قيمة  وتبلغ  واالأرف���ع  االأغ��ل��ى  كونها  خا�سة  اأهمية 
جائزتها املالية 20 األف يورو لكل �سباق باالإ�سافة 
30 األف يورو للفائز ببطولة  اإىل تخ�سي�س مبلغ 
وال��ذي  النقاط  بنظام  زاي���د  لكاأ�س  الثاثي  ال��ت��اج 
ان��ط��ل��ق يف م�����س��م��ار دون���دخ���ت يف ه��ول��ن��دا و���س��ه��د 
الثانية. وحتت�سن  م�سمار برلني فعاليات اجلولة 
 10 خ��ال  م��ن  الريا�سية  التظاهرة  ه��ذه  بولندا 
���س��ب��اق��ات مب�����س��ارك��ة 81 خ��ي��ا م��ن اق���وى اخل��ي��ول 
ان  الكبري  وطموحها  االأ�سيلة  واملهجنة  العربية 
تنال األقابا هذه اجلوالت املتميزة يف كل �سيء حيث 
احل��دث  ل��ه��ذا  ا�ستقباال  زاه��ي��ة  حلة  امل�سمار  لب�س 
النجاح  ظل  يف  املهرجان  ياأتي  كما  الكبري.  العاملي 
مهرجان  حققها  التي  الوا�سعة  واالأ���س��داء  الكبري 
العاملي  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  م��ن�����س��ور  ال�����س��ي��خ  �سمو 
خريطة  يف  ب��ارزة  عامة  واأ�سبح  العربية  للخيول 
الثامنة على  العاملية. وخ�س�ست اجلولة  ال�سباقات 
كاأ�س ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان للفئة الثالثة 
امليل  مل�سافة  فما فوق  �سنوات  اأرب��ع  �سن  للخيول يف 

 20 املالية  اإجمايل جوائزها  والبالغ  2600 مرت 
اخليول من جميع  نخبة من  ي��ورو مب�ساركة  األ��ف 
النهائية  ان هذه اجلولة  اأوروب��ا. وي�سار ايل  اأنحاء 
فيها  ي�سعي  زايد  كاأ�س  الثاثي على  التاج  لبطولة 
اجلواد الفرن�سي امريتو العائد ايل الدكتور ديفارو 
رئي�س رابطة اخليول العربية االأ�سيلة يف اأملانيا لنيل 
اإىل ذلك بعد ان جمع النقاط  اللقب وهو االأق��رب 
اجل��واد  وي�سرف على  ال�سابقة  اجل��والت  االأك��ر يف 
ام مانيودو.  ال��ف��ار���س  ام��ريت��و ج��ري يخرت وي��ق��وده 
ومن اقوي املر�سحني للفوز اجلواد الفرن�سي او�سام 
دو ك��اري��ر جل��ي دي��ل��وف��ا وب��ا���س��راف ك��ي اورب��ان��زي��ك 
وبقيادة اأي مازوركوي�سكي واجلواد الرو�سي نونيت 
اأي  وبقيادة  �س�سونيا  جي  وبا�سراف  تري�سك  ملزرعة 
�سيزيك  ب��ريات جلي  البولندي  تورجييف واجل��واد 
�سيزميوزيك.  دبليو  وب��ق��ي��ادة  ديكالوبا  وب��اإ���س��راف 
وي��ن��اف�����س ع��ل��ى ال��ل��ق��ب اي�����س��ا ال��دمن��ارك��ي ام��ب��اك��ت 
وبقيادة  زمينا�سكي  كي  وباإ�سراف  �سنيكنبريج  ال�س 
يف  الن  ف��ام��ر  البلجيكي  واجل����واد  بيتكوي�سكي  ب��ي 
م��ازور  ا���س  وبقيادة  ديكالوبا  ف  وبا�سرا  زوتكركني 
و اميوليتي جلياجنا وبا�سراف دي كالوبا وبقيادة 
اأي ري��زن��ك��وف. وخ�����س�����س��ت اجل��ول��ة ال��ت��ا���س��ع��ة من 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  ل�سمو  العامل  بطولة 
لل�سيدات اإفهار مل�سافة 1600مرت للخيول العربية 
من  وي��ع��د  ف��وق  فما  �سنوات  اأرب���ع  �سن  يف  االأ�سيلة 
اأغنى ال�سباقات املخ�س�سة لل�سيدات يف العامل وتبلغ 
اإجمايل جوائزه املالية 20 األف يورو وت�سارك فيه 
دول  خمتلف  م��ن  ال�سيدات  نخبة  م��ن  فار�سة   12
العامل. وتقود الفار�سة االأمريكية ايليد غرانت التي 
جاك�سي  اجل��واد  تاريخها  يف  انت�سارا   18 حققت 
فيما تقود الفار�سة اال�سرتالية دانييل وولكر التي 
حققت 35 فوزا يف تاريخها اجلواد بوراين با�سك 
..فيما تقود الفار�سة االأملانية جيني بيكمان �ساحبة 

ال12 فوزا اجلواد اوجكو .
وتقود الفار�سة ال�سويدية انا كا�سون التي حققت 
اربعة انت�سارات اجلواد هيزبان والفار�سة الت�سيكية 
رادك������ا ه���اردك���وف���ا 3 ان���ت�������س���ارات اجل������واد ان��ان��ك��ي 
انت�سارات   6 مي�سون  جوانا  االجنليزية  والفار�سة 
اجلواد كار�سكي كورجري والفار�سة املجرية جوديت 

ديكن�سون 15 فوزا اجلواد �سارية اخلالدية. وتقود 
انت�سارات   8 بروناود  كارولني  الفرن�سية  الفار�سة 
اجلواد ايكو اوفريا والفار�سة االيرلندية جني فويل 
6 انت�سارات اجلواد نريوبي روز والفار�سة الرتكية 
ومن  �سيدروال  اجل��واد  انت�سارات   6 فاتورا  ديوجو 
اأبرز املر�سحات الفار�سة الرويجية �سيلجا �ستورين 
من  االأوىل  اجلولة  مت�سمنة  �سباقا  ب12  الفائزة 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  ل�سمو  العامل  بطولة 
..وتقود   2012 الفليج يف م�سقط عام  يف م�سمار 
اجلواد �سيلتيك الفائز بهذه اجلولة يف العام املا�سي 
املحرتفة  البولندية  الفار�سة  هي  املتناف�سات  واخر 
ماجدولني �سيزابا التي حققت 3 انت�سارات وتقود 

اجلواد اجلا�سبار . 
وتتاألف �سل�سلة البطولة التي �سربت �سهرتها االآفاق 
من 12 �سباقا تقام يف خمتلف اأنحاء العامل وتتاأهل 
اأبوظبي  يف  البطولة  نهائيات  اإىل  �سباق  كل  بطلة 
ب��داي��ة  يف  ال��ع��امل  يف  الن�سائية  ال�����س��ب��اق��ات  عا�سمة 
ع��ام.  ك��ل  م��ن  ل�سباقات اخل��ي��ول  االإم��ارات��ي  املو�سم 
اأبوظبي لل�سياحة بالتن�سيق  وينظم املهرجان هيئة 
وبالتعاون مع هيئة  الريا�سي  اأبوظبي  مع جمل�س 
ال���دويل خليول  االإم����ارات ل�سباق اخل��ي��ل واالحت���اد 
العربية  اخل��ي��ول  وجمعية  اإف��ه��ار  العربية  ال�سباق 
ال�سباب  ل��رع��اي��ة  ال��ع��ام��ة  الهيئة  وب��دع��م  االأ���س��ي��ل��ة 
والريا�سة والناقل طريان االإمارات وبرعاية �سركة 
ابوظبي  و���س��رك��ة  ال�سياحي  واال�ستثمار  التطوير 
االأم����ريات  واأري�����ج  ال��ق��اب�����س��ة  واأراب���ت���ك  لا�ستثمار 
واالحت���اد  ال���ع���واين  و���س��رك��ة  لا�ستثمار  وال��را���س��د 
ال��ن�����س��ائ��ي ال��ع��ام وجل��ن��ة ري��ا���س��ة امل�����راأة واأك��ادمي��ي��ة 
و�سا�س  الن�سائية  ل��ل��ري��ا���س��ة  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 
ومزرعة  �سعب  ن��ادر  والدكتور  وك��اب��ال  لا�ستثمار 
والفرو�سية  لل�سيد  ال��دويل  واملعر�س  �ستد  الوثبة 
واأجنحة  �سنرت  والوثبة  للفرو�سية  اأبوظبي  ون��ادي 

القرم ال�سرقي جنة وري�سنغ بو�ست. 
واأك����د م��ب��ارك امل��ه��ريي م��دي��ر ع���ام ه��ي��ئ��ة اأب��وظ��ب��ي 
من  اأه��داف��ه  حقق  املهرجان  ان  والثقافة  لل�سياحة 
ال�سابقة وما  ال��ذي حققه يف دورات��ه  النجاح  خال 
حققه من اإجنازات م�سهود لها عامليا يف اطار �سون 
الرتاثية  بالريا�سات  واالهتمام  والتقاليد  الرتاث 

ويف مقدمتها ريا�سة الفرو�سية وروؤية �سمو ال�سيخ 
اإع��اء  يف  تتج�سد  التي  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور 
اأهم  على  واحل��ف��اظ  العامل  يف  العربي  اخليل  �ساأن 
اجلزيرة  يف  العربية  للخيول  االأ�سيلة  ال�ساالت 
ال��ذي  الكبري  ال��ن��ج��اح  اأن  اأن  اإىل  واأ���س��ار  ال��ع��رب��ي��ة. 
حققه املوؤمتر العاملي الرابع خليول ال�سباق العربية 
ل��زي��ادة  اإ���س��اف��ة  ت��ول��وز بفرن�سا يعد  اأق��ي��م يف  ال���ذي 
االهتمام باخليل العربي و�سيكون له نتائج ايجابية 
يف املرحلة القادمة. واأو�سح ان العا�سمة البولندية 
ال�����س��اد���س  امل���وؤمت���ر  ف��ع��ال��ي��ات  ال��ت��ي �ست�سهد  وار����س���و 
2015 ه��و ام��ت��داد  خل��ي��ول ال�����س��ب��اق ال��ع��رب��ي��ة يف 
للنجاحات الكبرية التي حققها املهرجان يف تنويع 
االحداث الريا�سية املهمة لريا�سة الفرو�سية حيث 
اأوروب��ا واأمريكا.  اأهمية خا�سة يف  اأ�سبحت تكت�سب 
واختتم موؤكدا اأن هذا النجاح ما كان ليتحقق لوال 
الدعم الاحمدود الذي يجده املهرجان من �سمو 
ال�سيخة  و�سمو  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ 
العام  الن�سائي  االحت��اد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة 
رئي�سة  االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأع��ل��ى  الرئي�س 
االإم���ارات  اأم  والطفولة  لاأمومة  االأع��ل��ى  املجل�س 
االإم��ك��ان��ي��ات  ك��اف��ة  بت�سخري  �سموهما  وت��وج��ي��ه��ات 

ليوا�سل املهرجان ر�سالته العاملية. 
مديرة  ال�سويدي  ن��ورة  �سعادة  اأك���دت  جهتها  وم��ن 
االحت�����اد ال��ن�����س��ائ��ي ال���ع���ام رئ��ي�����س��ة جل��ن��ة االإم������ارات 
للريا�سة الن�سائية ان مهرجان �سمو ال�سيخ من�سور 
بن زايد اآل نهيان العاملي ل�سباقات اخليول العربية 
العامل  بطولة  خا�سة  فعاليات  م��ن  يت�سمنه  مب��ا 
افهار  لل�سيدات  ال�سيخة فاطمة بنت مبارك  ل�سمو 
جنح يف ابراز الوجه امل�سرق للمراأة االإماراتية اأمام 
العامل باأ�سره وذلك ترجمة لاهتمام البالغ الذي 
توليه �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك اأم االإمارات 
ب�سكل عام وحر�سها على  الدولة  امل��راأة يف  بريا�سة 
االإماراتية  للفتاة  �سموها  وم�ساندة  وم���وؤازرة  دع��م 
الإبراز ن�ساطها كعن�سر فعال يف املجتمع ولذلك كان 
حر�س �سموها على دعم املهرجان من خال رعاية 
وا�سادت  العاملي.  �سموها  واأو�سكار  �سموها  مونديال 
مبا  املهرجان  يحققها  التي  املتاحقة  بالنجاحات 
يحتويه من فعاليات خمتلفة ..كما اأ�سادت باالإقبال 

ال��ه��ائ��ل ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة يف م��ون��دي��ال اأم االإم�����ارات 
ال��ع��امل. واختتمت  م��ن معظم دول  ال��ف��ار���س��ات  م��ن 
من�سور  ال�سيخ  ل�سمو  وال��ت��ق��دي��ر  ال�سكر  م��وج��ه��ة 
ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان ع��ل��ى دع���م ���س��م��وه ال��احم��دود 
ه��ذه  يف  للم�ساركة  ال��ف��ر���س��ة  واإت���اح���ة  ل��ل��م��ه��رج��ان 
يعد  ذلك  اأن  ..موؤكدة  العاملية  الن�سائية  التظاهرة 
املقابل  املجتمع. ويف  امل��راأة يف  اإيجابيا لدور  موؤ�سرا 
ابوظبي  ملجل�س  العام  االأم��ني  املحمود  حممد  اأك��د 
لدعم  ك��ب��رية  اأه��م��ي��ة  ي���ويل  املجل�س  ان  ال��ري��ا���س��ي 
الريا�سات والفعاليات التي ت�ساهم يف اإحياء ريا�سة 
االآباء واالأجداد وتعزز ثقافة وتراث دولتنا احلبيبة 
انطاقا من النهج الوطني وامل�ساعي احلثيثة الإبراز 
العاملي  امل�ستوى  ب�سورة مميزة على  االأح��داث  تلك 
وذل���ك مت��ا���س��ي��ا م��ع ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة امل��ج��ل�����س تنفيذا 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  �سمو  لتوجيهات 
اآل  �سلطان  بن  زاي��د  موؤ�س�سة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س 
نهيان لاأعمال اخلريية واالإن�سانية ..على االهتمام 
اأبوظبي  باإمارة  الريا�سات  اأن��واع  والتطوير جلميع 
للم�سرية  التقدم  دفع عجلة  الفاعلة يف  للم�ساهمة 
تعزز  وم��ت��ط��ورة  متقدمة  م��رات��ب  نحو  الريا�سية 
من �ساأنها اخلطط الطموحة يف النهو�س والتميز 
لريا�سة اأبوظبي. ومن جانبها اأكدت الرا �سوايا انه 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ من�سور  �سمو  بتوجيهات 
�سي�سهد م�سمار وار�سو ختام �سباقات التاج الثاثي 
الذي انطلق يف م�سمار دوندخت يف هولندا و�سهدت 
برلني فعاليات اجلولة الثانية وقد خ�س�س للفائز 
به من خال جتميع النقاط 30 األف يورو اإ�سافة 
اىل جائزة ال�سباق االإجمالية البالغة 20 األف يورو 
لكل من �سباق كاأ�س زايد ومونديال اأم االإم��ارات يف 

تظاهرة ريا�سية غري م�سبوقة. 
لل�سباقات يف  �سل�سلة  اكرب  يعد  املهرجان  ان  وقالت 
العامل باالإ�سافة اإيل تنوع ن�ساطاته لدعم اخليول 
العربية يف اإطار �سون الرتاث والتقاليد واالهتمام 
ب���ال���ري���ا����س���ات ال���رتاث���ي���ة ويف م��ق��دم��ت��ه��ا ري��ا���س��ة 
بنت  ال�سيخة فاطمة  �سمو  واأك��دت دعم  الفرو�سية. 
اأم االإم��ارات لل�سيدات يف كافة اأنحاء العامل  مبارك 
�سي�ست�سيف12  وار���س��و  م�سمار  اأن  اإىل  ..م�سرية 
فار�سة من خمتلف قارات العامل يف ال�سباق االأغلى 

�سباقات  عا�سمة  اب��وظ��ب��ي  يف  ال��ن��ه��ائ��ي��ات  و���س��ت��ق��ام 
ال�����س��ي��دات يف ال���ع���امل. ويف ن��ه��اي��ة ح��دي��ث��ه��ا اأك����دت 
ان امل��ه��رج��ان ب�����س��دد االإع����ان ع��ن م��ف��اج��اأة خ��ال 
دورت���ه  وال��ف��رو���س��ي��ة يف  لل�سيد  اب��وظ��ب��ي  م��ع��ر���س 
احلادية ع�سرة يف الفرتة من 4- 7 �سبتمرب املقبل 
و�ستدخل مو�سوعة غيني�س لاأرقام القيا�سية. ومن 
�سقاري  نادي  ممثل  املن�سوري  من�سور  اأكد  جانبه 
االإمارات ان مهرجان �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
ال��وزراء وزير �سوؤون  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
العربي  اخليل  �ساأن  اإع��اء  ليج�سد  ياأتي  الرئا�سة 
االأ�سيلة  ال�ساالت  اأه��م  على  واحل��ف��اظ  العامل  يف 
اأطلقها  التي  للمبادرات  كان  .كما  العربية  للخيول 
واملوؤمترات  وال�سباقات  املهرجانات  اإقامة  يف  �سموه 
املحلية والدولية والتي اخت�ست بريا�سة الفرو�سية 
االرت��ق��اء  يف  وف��اع��ل  مبا�سر  دور  العربية  للخيول 
ال��ري��ا���س��ة ع��امل��ي��ا وزي�����ادة �سعبيتها  مب�����س��ت��وى ه���ذه 
يف  �سموه  جهود  يثمن  وه��ذا  وعامليا  وعربيا  حمليا 
يحت�سن  الذي  العاملي  املهرجان  اإ�سرتاتيجية  ر�سم 
كاأ�س املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
بنت  فاطمة  ال�سيخة  ل�سمو  العامل  وبطولة  نهيان 

مبارك لل�سيدات. 

•• راأ�ص اخليمة - الفجر :

يف اطار مباراتيه التجريبية يف مع�سكره اخلارجي 
يف ميونخ حقق فريق االإم��ارات فوزه الثاين على 
اإم�ساء  2-1 من  فريق كارخني االأمل��اين بنتيجة 
امل��ردود  فيها  ال��ربازي��ل��ي جايري وظهر  امل��ح��رتف 

اجليد ملع�سكر �سقور االإمارات .
مكونه  بت�سكيله  امل���ب���اراة  االإم�������ارات  ف��ري��ق  ب����داأ 
م��ن احل��ار���س ع��ب��د اهلل م��و���س��ى ويف خ��ط ال��دف��اع 
احل�����س��ن ���س��ال��ح وم������رزوق ح�����س��ن وه�����ادف �سيف 
الو�سط احل�سني  فيما مثل خط  نيني  اهلل  وعبد 
���س��ال��ح وه��ي��ث��م ع��ل��ي وع��ب��د اهلل ع��ل��ي واأم��ام��ه��م 
االأم��ام  ويف  هريكي  ولويز  رودريغو  الربازيليان 
ال��ف��ري��ق��ان الهجمات  ت��ب��ادل  ال��ربازي��ل��ي ج��اي��ري. 
خ���ال ال�����س��وط االأول ال����ذي ج���اء م��ت��ك��اف��ئ��اً بني 
الفريقان و�سجل من خاله املحرتف الربازيلي 
الثاين  ال�سوط  ويف  ل��اإم��ارات.  الهدفني  جايري 
لعب م��درب االإم���ارات عيد ب��اروت بنف�س ت�سكيلة 
ال�سوط االأول با�ستثناء دخول احلار�س علي �سقر 
الفريق  العبو  ووا���س��ل  خمي�س،  خالد  وامل��ه��اج��م 
ت��األ��ق��ه��م يف ال�����س��وط ال��ث��اين ح��ت��ى ال��دق��ي��ق��ة 70 
باروت  للمدرب عيد  تغيريات عديدة  �سهد  الذي 
اآلو علي وح�سن علي  بدخول طال علي وحيدر 
وعلي  �سماريخ  وخ��ال��د  م�سبح  وج��وه��ر  اإب��راه��ي��م 
املروي وحممد �سعيد وعبد اهلل مو�سى وم�سعود 
احلمادي . ويلعب فريق االإمارات اليوم مع نادي 
الو�سل الذي يتواجد مبدينة نورمربغ ،ويختتم 
م��ب��اري��ات��ه ال���ودي���ة االأرب���ع���اء امل��ق��ب��ل ب��ل��ق��اء فريق 
اإ�ستادت االأملاين قبل اأن يعود اإىل االإم��ارات م�ساء 
اخلمي�س القادم. واأعرب عيد باروت املدير الفني 
ر�ساه  ع��ن  االإم����ارات  ب��ن��ادي  االأول  ال��ك��رة  لفريق 
خا�سهما  ال��ت��ي  والثانية  االأوىل  للتجربة  ال��ت��ام 

املدرب:النتائج  وق��ال  اأملانيا.  مع�سكر  يف  الفريق 
اإط��اق��ا فاملهم  امل��ب��اري��ات ال تهمني  ه��ذه  يف مثل 
عندي هو االأداء وجتربة اأكرب عدد من الاعبني 
واأ�ساف باروت اأنه يعمل على رفع امل�ستوى الفني 
وال��ب��دين جلميع الاعبني خ��ال ف��رتة االإع��داد 
الذي ظهر  بامل�ستوى  للغاية  �سعيد  واأن��ة  احلالية 
بخطى  ي�سريون  الذين  ع��ام  ب�سكل  الاعبني  به 
ثابتة للغاية يف املع�سكر با�ستثناء بع�س االأخطاء 
وتو�سيحها  ت�سجيلها  على  نعمل  التي  الب�سيطة 

لاعبني لتافيها خال املباريات الر�سمية .
واأ�ساد املدرب مب�ستوى املع�سكر من كافة النواحي 
اأن  ا�ستطيع   : وق���ال  ب��ال��ن��م��وذج��ي  و���س��ف��ة  ح��ي��ث 
على  ي�ساعد  حيث  للغاية  باملتميز  املع�سكر  اأ�سف 
نهاية  واأمتنى مع  املرجوة منه  االأه��داف  حتقيق 
املاأمول  اأن نكون و�سلنا للم�ستوى  االإع��داد  فرتة 
قبل العودة اإىل االإم��ارات. و�سدد مدرب ال�سقور 
الفريق  م��ع  ج��دي��دة  �سيا�سة  �سينتهج  اأن���ه  ع��ل��ى 
خال املو�سم املقبل ولكن هذه ال�سيا�سة �ستت�سح 
ب�سكل نهائي بعد اال�ستقرار على القائمة النهائية 
املو�سم  لاعبني الذين �سيتم االعتماد عليهم يف 
اجل���دي���د خ��ا���س��ة وان ال��ف��ري��ق ح���دث���ت ب���ه ع��دة 
اأو �سم  الاعبني  بع�س  �سواء يف رحيل  تغيريات 

العبني جدد .
كما اأكد املدرب اأن م�ساألة منح الفر�سة لاعبني 
اأ�سا�سي  ب�سكل  تعتمد  اجلديد  املو�سم  يف  ال�سباب 
على الاعبني اأنف�سهم ومدى قدرتهم على اإثبات 
الذات وفر�س اأنف�سهم على الت�سكيل ولكن ب�سكل 
اأنا �سعيد بهوؤالء الاعبني واأمتنى االعتماد  عام 
خامات  بالفعل  الأن��ه��م  املقبلة  ال��ف��رتة  يف  عليهم 
طيبة للغاية وي�سريون بخطى ثابتة مع الفريق 
ول�����س��ت خ��ائ��ف��ا م��ن ال��دف��ع ب��ه��م ط��امل��ا ي�ستحقون 

الفر�سة .

مهرجان من�سور بن زايد العاملي للخيول العربية الأ�سيلة يقام يف بولندا اليوم

يف مع�سكره التجريبي 

الإمارات يك�سب كارخني الأملاين 1-2 

القا�سمي ي�سق طريقه ال�سعب يف بطولة العامل للراليات يف اأملانيا

جنم الراليات الإماراتي يحارب الظروف الغادرة ب�سيارته اأبوظبي �سرتوين وزميله يف الفريق �سوردو يحقق تقدمًا مثريًا
منذ ان�سمامه لبطولة العامل للراليات، بات رايل اأملانيا 
واحدا من اأ�سعب الراليات امل�ساركة يف البطولة العاملية، 
لل�سائقني  �سعبا  حت��دي��ا  ي�سكل  اأخ����رى  م���رة  ه��و  وه���ا 

امل�ساركني فيه. 
وب��ع��د ث��اث��ة ج����والت م��ن ا���س��ل ���س��ت��ة ج����والت خا�سة 
اأملانيا، متكن جنم  ايام بطولة رايل  عقدت ام�س ثالث 
التقدم  من  القا�سمي  خالد  ال�سيخ  االإماراتي  الراليات 
مركزا واحدا ب�سحبة ماحه الربيطاين �سكوت مارتن 

للراليات،  العاملية  ت��وت��ال  ���س��رتوي��ن  اب��وظ��ب��ي  ب�سيارة 
لي�سبح يف املركز 12.

ال����رايل وال��ق��ي��ادة على  ال��ق��ا���س��م��ي ع��ل��ى �سعوبة  وع��ل��ق 
االأر�سية االإ�سفلتية قائا: حاولت اأن ا�سغط اكر على 
ال�سيارة يف املرحلة اخلا�سة الثانية، لكن القيادة يف هذه 
املراحل، والتي جتمع بني ال�سرعة و�سيق امل�سار لي�ست 

املف�سلة يل، خا�سة بهذه االأر�سية االإ�سفلتية . 
وال��ق��ا���س��م��ي اأق����رب ل��ل��ق��ي��ادة ع��ل��ى االأر���س��ي��ات الرملية 

حتقيق  م��ن  متكن  حيث  ا�سرتاليا  ك��رايل  واحل�سوية 
اأف�سل نتيجة له يف بطولة العامل للراليات حتى اليوم، 
وبعد   ،2011 اخل��ام�����س يف  امل��رك��ز  فيها  اح���رز  وال��ت��ي 
اأ�سرتاليا  اأملانيا يتطلع قدما للم�ساركة يف �سباق  �سباق 

ال�سهر القادم.
تركيزه على عدم  القا�سمي  الوقت احل��ايل، ي�سب  ويف 
ارتكاب االأخطاء التي ت�سببت باإخراج مت�سدر البطولة 
ت�سببت  والتي  اجلمعة،  يوم  اأوغ��ري  �سبي�ستيان  العاملية 

ميكو  اأبوظبي  �سرتوين  فريق  يف  زميله  باإخراج  اأي�سا 
هريفونني ام�س . اأما ال�سائق الثاين يف فريق �سرتوين 
�سباق  بيوم  حظي  فقد  ���س��وردو،  داين  ابوظبي،  ت��وت��ال 
ج��ي��د، ومت��ك��ن م��ن ال��ت��ق��دم ب�سكل م��ل��ح��وظ يف م��رك��زه 
مت�سدر  ع��ن  ثانية   23.8 بعد  على  لي�سبح  ال��ث��ال��ث، 
ال�����رايل ج���ريي م��ات��ا الت���ف���اال، وب���ف���ارق 9 ث����واين عن 

�ساحب املركز الثاين تريي نويفيللي. 
ويف الوقت الذي �سكلت فيه الطرقات االإ�سفلتية الزلقة 

لرايل املانيا حتديا �سعبا الأف�سل ال�سائقني يف العامل، 
قطع  امل��ط��وع  حممد  ال�ساب  االإم��ارات��ي  ال�سائق  اأن  اإال 

�سوطا كبريا يف طريق تعلمه واكت�سابه اخلربة. 
 16 من  املوؤلف  للرايل  العا�سرة  اجلولة  نهاية  وحتى 
ج��ول��ة، مت��ك��ن امل��ط��وع، وال����ذي ي�����س��ارك يف ال����رايل اإىل 
اأبوظبي  ب�سيارة  اأول��ي��ه  م��اك  �ستيفني  م��اح��ه  ج��ان��ب 
40 من  ال�  املركز  الدفع، من حتقيق  ثنائية  �سرتوين 

ا�سل 69 �سائقا متكن من موا�سلة ال�سباق. 
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قام املنتخب العراقي لل�سباب باجناز تاريخي عندما 
االإم�����ارات  �سنة   20 ال��ع��امل حت��ت  ك��اأ���س  اإىل  ت���اأّه���ل 
النا�سئ  ال��ف��ري��ق  وي�ستعد  ال��ف��ائ��ت،  ال��ع��ام   2013
 17 حتت  العامل  كاأ�س  بطولة  يف  للمناف�سه  ب��دوره 
 17 حت��ت  منتخب  وي�سعى   2013 االإم����ارات  �سنه 
العراقي لل�سري على خطى زمائهم يف فريق  �سنة 
ال�سباب للتميز يف بطولة كاأ�س العامل حتت 17 �سنة 
17 نوفمرب  من  ابتداءاً  تاريخهم  االأوىل يف  للمرة 

ولغاية 8 نوفمرب.
�سنة موهبة   20 ال��ع��راق حتت  اأظهر منتخب  وق��د 
اإىل  الو�سول  من  قو�سني  قاب  كان  اأن  بعد  متميزة 
املباراة النهائية لبطولة كاأ�س العامل حتت 20 �سنة. 
فقد كان املنتخب العراقي هو اأول منتخب يلعب يف 
ال��ث��اث خال  االإ���س��ايف يف جميع مبارياته  ال��وق��ت 
العراق  ملنتخب  بالن�سبة  اأم��ا  املجموعات.  ت�سفيات 
حتت 17 �سنه، فاإن م�ساركته يف بطولة كاأ�س العامل 
يتطلع  حيث  تاريخه،  يف  االأوىل  �ستكون   17 حتت 

ال��راف��دي��ن م��ت��اب��ع��ة جن���اح �سقيقه االأك����رب،  اأ���س��ب��ال 
وبذلك تتجه االأنظار مرة اأخرى نحو جنوم العراق 
خال ا�ستعداداتهم لبطولة ال تن�سى هذا اخلريف.

�سهر  البطولة  يف  مقعده  املنتخب  �سمن  اأن  ومنذ 
بتدريب  زي��دان  موّفق  امل��درّب  يقوم  املا�سي،  اأكتوبر 
املع�سكرات  من  �سارم  برنامج  وف��ق  ال�ساّب  الفريق 
على  ال��اع��ب��ني  اإع����داد  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  التدريبية 
العامل،  كاأ�س  بحجم  لبطولة  ا�ستعداداً  وج��ه  اأكمل 
الوّدّية  املباريات  من  ع��دداً  الربنامج  يت�سمن  حيث 
م���ع اأ���س��م��اء ل��ه��ا اع��ت��ب��اره��ا ع��ل��ى ال�����س��اح��ة ال��ك��روي��ة 
االآ���س��ي��وي��ة اأم���ث���ال م��ن��ت��خ��ب��ات االإم������ارات و اإي�����ران و 

اأوزباك�ستان حامل اللقب االآ�سيوي.
اإال اأن املدرب العراقي يدرك باأن منتخب باده لي�س 
الوحيد الذي ي�سارك للمرة االأوىل يف تاريخه هذا 
العام. وبالفعل، يك�سف املدرب عن بع�س اأوراقه التي 
العراق �سي�سكلون مفاجئًة يف  اأ�سبال  اأن  ت�سرح كيف 
البطولة. يقول املدرب زيدان، لقد تابعت عن كثب 

اأمريكا  م��ن  للبطولة  املتاأهلة  املنتخبات  م��ن  ع���دداً 
باأننا  القول  واأ�ستطيع  واأوروب��ا،  واأفريقيا  اجلنوبية 
�سنكون نداّ لهذه الفرق. هناك العديد من العوامل 
التي تلعب ل�سالح منتخبنا، فمثًا هناك جماهرينا 
�ستكون  ال��ت��ي  االإم����ارات  دول���ة  يف  الكبرية  العراقية 
ح��ا���س��رة يف ال��ب��ط��ول��ة ل��دع��م��ن��ا، ك��م��ا اأن ال��اع��ب��ني 
معتادون على طق�س دولة االإمارات الذي ال يختلف 

كثرياً عنه يف العراق. 
اأ�سبال ال��راف��دي��ن ق��د ج��ذب االأن��ظ��ار  وك��ان منتخب 
كاأ�س  لبطولة  ت��اأه��ل  عندما  ال��ع��امل��ي  امل�ستوى  على 
1986، كما  العامل للرجال للمرة االأوىل يف العام 
خمتلفة  عمرية  فئات  من  عراقية  منتخبات  قامت 
ب���اإجن���ازات ك��ب��رية ع��ل��ى ال�����س��اح��ة ال��ك��روي��ة العاملية، 
يف  النهائي  ن�سف  ال���دور  اإىل  الو�سول  اآخ��ره��ا  ك��ان 
اإىل  باالإ�سافة   ،2004 �سنة  االأوملبية  االألعاب  دورة 
املناف�سة للمرة الرابعة يف بطولة كاأ�س العامل حتت 

20 �سنة يف تركيا هذا ال�سيف.

االإم��ارات  البطولة يف  العراقي نحو  املنتخب  طريق 
طويل ومليء بالتحديات، اإال اأن املدرب زيدان عرّب 
عن فرحه بتاأهل �سباب باده للمرة االأوىل بعد عدة 
اإىل  التاأهل  وا�سحاً  ك��ان  هدفنا  بالقول:  حم��اوالت 
بطولة كاأ�س العامل حتت 17 �سنة يف االإمارات لقد 
تعلمنا العديد من الدرو�س خال بطولة اآ�سيا لكرة 
�ساعدنا  ما  وه��ذا  �سنة،   16 حتت  للنا�سئني  القدم 

على حتقيق نتائج جيدة خال العامني الفائتني. 
ومن املوؤكد اأن جهود املنتخب العراقي كانت مثمرة، 
بعد  املجموعة  ت�سدر  ال�ساب  الفريق  ا�ستطاع  فقد 
والتايلندي،  العماين  املنتخب  من  كل  على  ف��از  اأن 
وال��ت��ع��ادل م��ع امل��ن��ت��خ��ب االأ����س���رتايل. ه���ذه النتائج 
�سعب،  ام��ت��ح��ان  حت��ت  املنتخب  و�سعت  االإي��ج��اب��ي��ة 
حيث كان عليهم الفوز على املنتخب العراقي للتاأهل 

للبطولة.
ي�سرح املدرب زيدان بالقول: لقد كانت هذه املباراة 
هي االأهم واالأ�سعب يف البطولة، فقد كان ال�سغط 

ك��ب��رياً ع��ل��ى ال��اع��ب��ني يف ه���ذه امل���ب���اراة ال��ت��ي كانت 
�ستحدد اإن كنا �سنتاأهل اأم ال عملنا بجهد على اإعداد 
من  ممكن  ق��در  اأك��رب  على  ليكونوا  نف�سياً  الفريق 

الرتكيز يف املباراة. 
ينتظرها  العراقية  القدم  كرة  اأن  فيه  �سك  ومما ال 

اأنظار  يلفت  اأن  ا�ستطاع  فالعراق  م�سرق،  م�ستقبل 
التاريخي  وبتاأهله  عديدة،  كروية  مبواهب  العامل 
ل��ب��ط��ول��ة ك���اأ����س ال���ع���امل حت���ت 17 ���س��ن��ة االإم������ارات 
معنوية  ب���روح  ال��راف��دي��ن  اأ���س��ب��ال  يتحلى   ،2013

عالية.

�سكلت مناف�سات اليوم االأول يف اجلولة ال�ساد�سة 
مبدينة  حالياً  املقامة  االإك�سرتمي  �سباقات  من 
ك���اردي���ف ال��ربي��ط��ان��ي��ة مب��ث��اب��ة حت����دي �سعب 
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ف��ري��ق امل�����وج، م�����س��ق��ط م���ع ت��ع��ر���س 
ال��ف��ري��ق ل��ظ��روف ج��وي��ة متقلبة وه��ب��وب ري��اح 
خفيفة يف خليج كارديف. حيث حل قارب املوج، 
ع��ل��ى الئ��ح��ة ترتيب  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  م�سقط يف 
�سباقات اليوم االأول و�سهد م�سار ال�سباق، الذي 
ال�سباق، والذي  اأماكن  اأ�سيق  يعترب واحداً من 
هبوب  ال��ق��دم،  ك��رة  ملعب  م�سمار  �سكل  ي��اأخ��ذ 
اإختفاء  8 عقدة مع  ري��اح ال تزيد �سرعتها عن 
ال��ري��اح مت��ام��اً يف بع�س االأوق����ات، يف ظ��ل �سعي 
من  ن��وع  اأي  لتحقيق  بجدية  الثمانية  ال��ف��رق 
التفوق يف ال�سرعة عن القوارب االأخرى خال 
اليوم االأول.   اأقيمت يف  التي  ال�سباقات الثاثة 
اإىل  االأول  ال�سباق  يف  امل��خ��ادع��ة  ال��ب��داي��ة  واأدت 
تعر�س طاقم فريق املوج، م�سقط للتزاحم مع 
قوارب االأ�سطول الرئي�سي، وهو ما كلف الفريق 
ث��م��ن��اً ب��اه��ظ��اً، واأج����ربه ع��ل��ى احل��ل��ول يف امل��رك��ز 
ال�سابع مع نهاية ال�سباق االأول. ولكن الظروف 
اجلوية حت�سنت قليًا وعاد الفريق اإىل اإيقاعه 
فريق  وع���اد  التاليني.  ال�سباقني  يف  الطبيعي 
البداية  بف�سل  الفوز  طريق  اإىل  م�سقط  امل��وج 
القوية يف ال�سباق االأخري ليحقق طاقم الفريق 
قيمة  نقاط  على  ويح�سلون  �سباق،  يف  فوزهم 

دعمت موقعهم على الئحة ترتيب ال�سباق. 
 م��ع اإن��ت��ه��اء م��ن��اف�����س��ات ال��ي��وم االأول م��ن ه��ذه 
�سباقات  ثاثة  اإق��ام��ة  �سهدت  والتي  الفعالية، 
اأداء  اأف�����س��ل  ال�سوي�سري  ت��ي��م  ري���ل  ف��ري��ق  ق���دم 

، يف  ال�سباق  له، وجنح يف ت�سدر الئحة ترتيب 
االآخ��ر،  ال�سوي�سري  األينجي  ق��ارب  تقدم  ح��ني 
ب��ف��ارق نقطتني حم��ت��ًا امل��رك��ز ال��ث��اين.  وق��ال 
كان  ال��ه��ادي،:  م�سعب  الواعد  الُعماين  البحار 
للغاية،  ط��وي��ًا  ك��اردي��ف  يف  ه��ن��ا  االأول  ي��وم��ن��ا 
ح��ي��ث ان��ت��ظ��رن��ا ف���رتة ط��وي��ل��ة ل��ه��ب��وب ال��ري��اح، 
وخ�سنا  النهاية  يف  قوتها  زادت  ال��ري��اح  ول��ك��ن 
اأعقبها  التي  التجريبية  ال�سباقات  م��ن  اثنني 
اأبحرنا  وق��د  ر�سمية.  �سباقات  ثاثة  اإن��ط��اق 
اأن هناك  ب�سكل متناغم نوعاً ما، ولكننا نعرف 
االأداء  اإىل  ن��ت��ط��ل��ع  ون��ح��ن  ل��ل��ت��ح�����س��ن،  جم����ااًل 
كان  لقد  بقوله:  واأ���س��اف  غ���دا.   اأف�سل  ب�سكل 
ف��رد يرغب  ك��ل  ك��ان  للغاية، حيث  �سعباً  ي��وم��اً 
يف حتقيق الفوز فح�سب، وكان كل فرد يفر�س 
ال��ك��ث��ري م��ن ال�����س��غ��وط ع��ل��ى ن��ف�����س��ه، وه���و اأم��ر 

يف  اليوم  متعادلني  اأ�سبحنا  وقد  متوقعاً.  كان 
النقاط مع قارب األينجي على الئحة الرتتيب 
نبذل  ونحن  االإك�����س��رتمي،  ل�سباقات  االإج��م��ايل 
حتى  نكافح  و�سوف  لدينا،  ممكن  جهد  اأق�سى 
ال�سباق يف حماولة منا لتعزيز �سدارتنا  نهاية 
يل  الربان  وحت��دث  االإك�سرتمي40.   ل�سباقات 
اإج��م��ااًل،  فقال:  ال�سباق  اإنتهاء  بعد  ماكميان 
كان ال�سباق �سعباً للغاية، ولكن هذه هي طبيعة 
وكان  متقلبة،  ال��ري��اح  وكانت  االإب��ح��ار.  ريا�سة 
دائماً  يلوح  كارديف  خليج  على  الواقع  الفندق 
لنف�س  تعر�سنا  وق��د  الطريق،  طريق  على  لنا 
املا�سي.  العام  خال  لها  تعر�سنا  التي  امل�سكلة 
الرياح  تقلبات  على  التغلب  ج��داً  ال�سعب  ومن 
ومعرفة تطورات ونتائج هذه الظروف املتقلبة. 
وعندما تتقلب الرياح، فاإنها ترتك فارقاً كبرياً 

وكانت  ال��ل��ع��ب.  خمططات  تنفيذ  كيفية  على 
ولكنها مثلت  ما،  نوعاً  التقلبات ع�سوائية  هذه 
اأكرب �سعوبة واجهناها يف ذلك اليوم!  واأ�ساف 
بقوله: جميع الفرق اأبحرت ب�سكل جيد، وحققت 
الفرق اجلديدة اأداًء رائعاً؛ حيث خا�ست بع�س 
اإىل  جنباً  املقدمة  يف  وحلت  اجليدة،  ال�سباقات 
ال�سباق  ه��ذا  ت�سارك يف  ال��ت��ي  ال��ف��رق  م��ع  جنب 
نهاية  تكون عطلة  و�سوف  منذ فرتات طويلة. 
ف�سوف  لذا  وممتعة،  م�سوقة  منا�سبة  االأ�سبوع 
ومن  االأم����ور  �ستتك�سف  كيف  لن�ساهد  ننتظر 
املتوقع زي��ادة �سرعة الرياح غ��داً، وهو ما ميثل 
بداية جيدة ونحن نتطلع اإىل خو�س يوم جديد 
امل��وج،  فريق  طاقم  ويتطلع  امل��ي��اه.   �سطح  على 
م�سقط اإىل حت�سن الظروف اجلوية، ويتوقون 
اإىل العثور على التناغم االأن�سب لتحقيق الفوز 
يف ال�����س��ب��اق��ات ال��ت��ي ت��ق��ام خ���ال ع��ط��ل��ة نهاية 
االأ�سبوع ومع تبقي ثاثة �سباقات فقط، ميثل 
بع�س  لتحقيق  ح��ا���س��م��ة  ف��ر���س��ة  ال�����س��ب��اق  ه���ذا 
األينغي، الند القوي  التقدم والفارق على قارب 
ل��ف��ري��ق امل�����وج، م�����س��ق��ط ع��ل��ى الئ��ح��ة ال��رتت��ي��ب 

االإجمايل ل�سباقات قوارب االإك�سرتمي40. 
وتتوا�سل مناف�سات ال�سباق اىل يوم غد االثنني، 
مع  اجلوية  الظروف  تتح�سن  اأن  املتوقع  وم��ن 
بني  م��ا  �سرعتها  ت���رتاوح  ري���اح  بهبوب  توقعات 
البنوك  عطلة  ت�سهد  و�سوف  عقدة.   14-12
ق��دوم  امل��ت��ح��دة(  اململكة  يف  الر�سمية  )العطلة 
م�سار  ح��اف��ة  مل��اأ  اجل��م��اه��ري  م��ن  هائلة  ح�سود 
وه���و ما  ال�����س��ب��اق،  وم��ت��اب��ع��ة مناف�سات  ال�����س��ب��اق 
يجعل م�سمار �سباق كارديف مقراً رائعاً بالفعل 

الأطقم قوارب االإك�سرتمي40 لاإبحار عليه.

الرتتيب العام ل�سل�سلة �سباقات االإك�سرتمي 
اجلــولــة   2013 ــي  ــراع ــس ــ� ال لــلإبــحــار 

ال�ساد�سة كارديف بعد اليوم االأول
املركز- الفريق - النقاط

1- ريل تيم )�سوي�سرا(، 27 نقطة
2- األينجي )�سوي�سرا(، 23 نقطة

3- املوج، م�سقط )�سلطنة ُعمان(، 21 نقطة
4- فريق ريد بل لاإبحار ال�سراعي )النم�سا(، 

20 نقطة
5- فريق ت�ساينا �سبرييت )ال�سني(، 18 نقطة
6- ف��ري��ق ���س��اب ل��اإب��ح��ار ب��ق��وارب االإك�����س��رتمي 

)الدمنارك(، 18 نقطة
7- فريق جاك بيندار )نيوزيلندا(، 16 نقطة

8- فريق ويلز )بريطانيا العظمى(، 13 نقطة

جدول �سباق كارديف اجلولة ال�ساد�سة 

ال�سبت 24 اأغ�سط�س
14:00 – 17:00 �سباق لقوارب االإك�سرتمي 

40 يف م�سمار ال�سباق
– 18:00 �سباق الت�سفيات لقوارب   17:00

االإك�سرتمي 40 
االأحد 25 اأغ�سط�س

14:00 – 17:00 �سباق لقوارب االإك�سرتمي 
40 يف م�سمار ال�سباق 

االإثنني 26 اأغ�سط�س
14:00 – 17:00 �سباق لقوارب االإك�سرتمي 

40 يف م�سمار ال�سباق.

بطولة العامل الرابعة ل�سباحة النا�سئني: اكتمال و�سول وفود 91 دولة اإىل دبي والفتتاح اليوم
 1000 اأك���ر م��ن  ال��ي��وم عقد و���س��ول  اكتمل 
�سباح واإداري مع م�سجعيهم من اأفراد اأ�سرهم 
الرابعة  العامل  بطولة  يف  للم�ساركة  دب��ي  اإىل 
مناف�ساتها  تنطلق  التي  للنا�سئني،  لل�سباحة 
ال��ع��امل  نا�سئي  م��ن  نخبة  مب�����س��ارك��ة  االإث��ن��ني 
 91 و���س��ب��اح��ًة، مي��ث��ل��ون  ���س��ب��اح��اً   753 ت�سم 
بعثة  دب��ي  اإىل  اأم�����س  ي��وم  دول���ة، حيث و�سلت 
الفريق االأ�سرتايل التي تتاألف من 28 فردا، 
قادمني من الدوحة عقب امتامهم مع�سكرهم 

التدريبي هناك.
االأ�سرتايل  الفريق  �سكوت، مدير  واأكد مايكل 
اأن �سباحيه اأظهروا امتاكهم الإمكانات كبرية، 
خال  اخل��ربات  من  املزيد  �سيكت�سبون  واأنهم 
م�ساركتهم يف هذا اللقاء الدويل، وقال: اأظهر 
عدد من �سباحي الفريق ما ميكن اأن يقدموه 
فعًا على �سعيد املناف�سات الوطنية والدولية، 
وق���د م��ث��ل اأك����ر م��ن ن�����س��ف اأع�����س��اء ال��ف��ري��ق 
اأ�سرتاليا يف بطولة تران�س تا�سمان للنا�سئني، 

اأ�سرتاليا  ومهرجان  با�سيفيك،  ب��ان  وبطولة 
املا�سيني،  ال��ع��ام��ني  خ���ال  لل�سباب  االأومل���ب���ي 
لل�سباحني  م��دخ��ًا مهماً  احل���دث  ه��ذا  وي��ع��د 
اإىل  لان�سمام  الختيارهم  يتطلعون  ال��ذي��ن 
ف����رق ال���رج���ال يف امل�����س��ت��ق��ب��ل ال���ق���ري���ب، حيث 
ه��ذه  يف  املكت�سبة  اخل���ربة  م��ن  �سي�ستفيدون 
ال�سباقات لتعزيز تقدمهم اإىل املراحل التالية 

يف م�سوارهم اإىل ريودي جانريو وما بعدها. 
اأ�سغر  رب��ي��ع��اً   14 ج���اك  �ساينا  اأظ��ه��رت  وق���د 
كبرية  م��ق��درات  االأ���س��رتايل  الفريق  �سباحات 
4 بطات  قادتها لتبواأ املركز اخلام�س، خلف 
يف  ح��رة  �سباحة  50م  �سباق  نهائي  يف  اأوملبياد 
املا�سي، ومن املقرر  اأ�سرتالية يف مايو  بطولة 
اأن تطارد جاك الذهب يف 3 �سباقات هي 50م، 

و100م، و200م �سباحة حرة. 
ب���دوره يتطلع م��اك ه��ورت��ون، جن��م ال�سباحة   
االأ�����س����رتايل ال�����س��اع��د ل��ل��م�����س��اف��ات ال��ط��وي��ل��ة، 
ال�ستعادة لقبه يف �سباق 1500م، الذي هيمن 

عليه ال�سباحون االأ�سرتاليون ل�سنوات عديدة، 
وقد �سجل ماك 17 عاماً زمناً حتت 15 دقيقة 
5 ث��وان من رقمه ال�سخ�سي،  ب�  اأق��ل  يف مايو، 
وياأمل يف تقدمي عر�س طيب من خال جدول 
م�ساركاته املزدحم يف هذا احلدث، يف �سباقات 
200م، و400م، و800م، و1500م �سباحة 

حرة، على مدى االأيام ال�ستة للبطولة.
لل�سباحة  االأ���س��رتايل  الفريق  اأع�ساء  يرتدي 
للنا�سئني القبعات اخل�سراء، بينما ي�سع فريق 
قبعات  للرجال  لل�سباحة  الرئي�سي  اأ�سرتاليا 
ال��ع��امل لل�سباحة يف  ب��ط��والت  ال��ل��ون يف  ذهبية 

بر�سلونة ومونرتيال.
رئي�س  ن��ائ��ب  ال��ق��وز،  ق��ال��ت ح�سة  م��ن جانبها 
اأن نرحب  املنظمة للبطولة:  ي�سعدنا  اللجنة 
ب��ك��وك��ب��ة م���ن ال��ري��ا���س��ي��ني م���ن ج��م��ي��ع اأن��ح��اء 
اأج��م��ل  ملتابعة  ونتطلع  دب���ي،  رب���وع  يف  ال��ع��امل 
جممع  ح��و���س  يف  ال��ع��امل��ي��ة  ال�سباحة  ع��رو���س 
ال��ري��ا���س��ي ه���ذا االأ���س��ب��وع، مب�ساركة  ح��م��دان 

البطولة،  ه��ذه  يف  القوية  ال��ف��رق  م��ن  العديد 
التوقعات مبناف�سات �سعبة  يعزز  الذي  االأم��ر 
امل�ستقبل  جن��وم  ب���روز  م��ع  احل���دث  �سي�سهدها 

ال�ساعدين. 
 31-26 م����ن  ال����ف����رتة  يف  ال���ب���ط���ول���ة  ت���ق���ام 
يومياً  التمهيدية  االأدوار  وتنطلق  اأغ�سط�س، 
تعقد  بينما  10 �سباحاُ-12.30 ظهراً،  من 
االأدوار ن�سف النهائية والنهائية م�ساء كل يوم 
الدخول  تذكرة  �سعر  ويبلغ  م�ساًء،   8-6 من 
20 درهماً لليوم الواحد، و 80 درهماً جلميع 
اأي����ام احل����دث، وت��ت��وف��ر ال��ت��ذاك��ر خ���ال ف��رتة 
ب��واب��ة جممع حمدان  ال��ب��ط��ول��ة، عند  ان��ع��ق��اد 
الريا�سي، الواقع على طريق االإمارات )طريق 
دب����ي ال��ع��اب��ر ���س��اب��ق��اً(، وت���ق���دم خ��دم��ة ال��ن��ق��ل 
وخ��ال  ي��وم��ي��اً،  للجمهور  خدماتها  امل��ج��اين 
فرتتي املناف�سة ال�سباحية وامل�سائية انطاقاً 
من مركز االإم��ارات للت�سوق »مول االإم��ارات«، 

ومركز دبي للت�سوق »دبي مول«.

اأ�سبال الرافدين على اأمّت اال�ستعداد لبطولة كاأ�س العامل حتت 17 �سنة-االإمارات 2013

املنتخب العراقي ي�سعى لل�سري على خطى زمالئهم يف فريق ال�سباب للتميز يف البطولة

يف اليوم االأول للجولة ال�ساد�سة ل�سل�سلة �سباقات االإك�سرتمي للإبحار ال�سراعي

رياح كاردف املتقلبة ت�سعل املناف�سة وفريق املوج م�سقط يحل ثالثًا على لئحة ترتيب اجلولة

ور�سة عمل دوري املحرتفني ت�سرح مهام وواجبات م�سوؤويل املباريات
���س��ه��دت ور����س���ة ع��م��ل جل��ن��ة دوري امل��ح��رتف��ني يف ي��وم��ه��ا 
امل��ب��اري��ات  وم��ن��ظ��م��ي  من�سقي  م��ن  ك��ب��ريا  ح�����س��ورا  االأول 
ومم��ث��ل��ي االأن���دي���ة وال���ت���ي ب�����داأت ي���وم اخل��م��ي�����س يف ف��ن��دق 
اأم�����س  ا���س��ت��م��رت  �سيتي  في�ستفال  ان��رتك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال-دب��ي 
االول وام�س وت�سهد الور�سة اختبارات للوقوف على مدى 
املباريات  ومن�سقي  مراقبي  من  فيها  امل�ساركني  جاهزية 
نا�سر  ع���ب���داهلل  ���س��ع��ادة  ب��ح�����س��ور  ال��ل��ج��ن��ة  تنظمها  ال��ت��ي 
يف  الفنية  اللجنة  رئي�س  التنفيذي  املكتب  ع�سو  اجلنيبي 
جلنة دوري املحرتفني واأن�س بوخ�س مدير قطاع االت�سال 
ومي�سيل  االإدارة  قطاع  مدير  العريفي  و�سهيل  املوؤ�س�سي 
ت�ساي مدير االإدارة الفنية وامل�سابقات وال�سيد كيث دالتون 
مدير عمليات املباريات يف االحت��اد االأوروب��ي لكرة القدم. 
اإن  الور�سة  بداية  اجلنيبي يف  نا�سر  �سعادة عبداهلل  وق��ال 
اللجنة  �سنوات على عمر دوري املحرتفني ي�سع   5 مرور 
يف  ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج  دوري  اجل���دي���دة  بت�سميته  وال�����دوري 
مرحلة الن�سج وهو ما يتطلب عما م�ساعفا من اجلميع 

للو�سول اإىل االإ�سافة املطلوبة. 
اأن  اأو���س��ح خ��ال��ه��ا  األ��ق��ى ك��ول��ن �سميث كلمة  م��ن ج��ان��ب��ه 
الور�سة تقام بهدف �سقل املهاراتهم والوقوف على جاهزية 
جلنة  تنظمها  التي  املباريات  تنظيم  يف  امل�ساركني  جميع 
دوري املحرتفني. من جانبها قدمت مي�سيل ت�ساي �سرحا 
اإليهم  املباريات عن املهام والواجبات املوكلة  وافيا ملراقبي 
االأن��دي��ة  ودور  اللجنة  ب��ط��والت  ملباريات  تنظيمهم  خ��ال 
اإىل �سرورة  اإ���س��اف��ة  امل��ب��اري��ات  تلك  تنظيم  االإم��ارات��ي��ة يف 
املراقبني  قبل  من  فح�سها  الواجب  االأ�سياء  الئحة  اتباع 
على  ت�ساي  و�سددت  وبعدها.  وخالها  امل��ب��اراة  بداية  قبل 
اأهمية العمل جنبا اىل جنب من قبل املراقب التابع للجنة 
وحماولة  ن��اد  لكل  التابع  العام  واملن�سق  املحرتفني  دوري 
ع���دم اإي��ق��اف امل���ب���اراة مهما ك��ان��ت ال��ظ��روف وع���دم اع��ط��اء 
اأوام��ر غري وا�سحة الأن ذلك قد يعقد االأمور  اأو  اآراء  اأية 
مراقب  يتحلى  اأن  �سرورة  على  نف�سه  الوقت  يف  ..موؤكدة 

املباراة باحليادية وح�سن قيادة الفريق التنظيمي للمباراة. 
اللوائح التي و�سعتها  اأهمية االط��اع املو�سع على  واأك��دت 
جلنة دوري املحرتفني والتي �سيتم توزيعها على االأندية 
التي  واالأم��ور  الق�سايا  ملختلف  الوحيد  املرجع  باعتبارها 
�سرح  ت�ساي  ووا�سلت  امل��ب��اري��ات.  تنظيم  قد حت��دث خ��ال 
املعتمدة  اال���س��ت��ادات  الئحة  خ��ال  من  االأن��دي��ة  م�سوؤولية 
النظام اجلديد  املحرتفني و�سرحت  من قبل جلنة دوري 
كان  م��ا  وب��ني  بينه  االخ��ت��اف  واأوج���ه  االعتماد  لبطاقات 
معتمدا يف املو�سم املا�سي ..كما عددت قائمة املواد املمنوعة 

التي ال ي�سمح بدخولها اإىل امللعب. 
تنفيذي  م�سوؤول  اجل��اد  با�سل  حممد  �سرح  جانبه  وم��ن 
فني يف االإدارة الفنية وامل�سابقات يف جلنة دوري املحرتفني 
مقدما  اجل���ودة  �سبط  بغرامات  املتعلقة  االأم���ور  خمتلف 
بتلك  يتعلق  فيما  امل��ا���س��ي  امل��و���س��م  ع��ن  مف�سا  ت��ق��ري��را 
املخالفات ومن ناحية اأخرى اأكد املازم يحيى يو�سف من 
اأهمية توفري جميع عوامل االأمن وال�سامة  �سرطة دبي 
خال املباريات التي تنظمها جلنة دوري املحرتفني مبينا 
اأن���ه م��ن امل��ه��م ال��ع��م��ل ي���دا ب��ي��د م��ن ق��ب��ل ال��ن��ادي واللجنة 
اأما كيث دالتون فقدم �سرحا  وال�سرطة على توفري ذلك. 
واف��ي��ا ع��ن ع��وام��ل االأم����ن وال�����س��ام��ة خ���ال حما�سرته 
ب��ه��ا يف ور���س��ة ع��م��ل جل��ن��ة دوري املحرتفني  ���س��ارك  ال��ت��ي 
التي من  ..م�ستعر�سا مقاطع فيديو و�سور عن احل��االت 
اليوم الثاين من  املباريات. يف  اأن يواجهها مراقبو  املمكن 
روؤية جلنة دوري  با�ستعرا�س  افتتح كولن �سميث  الور�سة 
م�سابقات  كاأكر  م�سابقاتها  مكانة  تر�سيخ  يف  املحرتفني 
دوري املحرتفني تقدما يف اآ�سيا واأهداف اللجنة يف تطوير 
ك���رة ال��ق��دم يف االإم�����ارات م��ن خ���ال ال��ع��م��ل م��ع ال�سركاء 
للو�سول اإىل امل�ستوى املطلوب يف البطوالت التي تنظمها 
االإدارة  ت�ساي مديرة  تابعت مي�سيل  اللجنة. ومن جانبها 
الفنية وامل�سابقات يف جلنة دوري املحرتفني ور�سة العمل 
حيث قدمت �سرحا وافيا للح�سور عن معدات الاعبني . 

يف املباراة الأوىل بينهما.. الظفرة والعربي يتعادلن بهدف لكل فريق 
املباراة  يف  فريق  لكل  بهدف  القطري  والعربي  الظفرة  تعادل 
مبدينة   08-23 اجلمعه  م�ساء  بينهما  اقيمت  ال��ت��ي  ال��ودي��ة 

نورمبريج باأملانيا.
والرديف  الثاين  ال�سف  بت�سكيلة  الفريقان  لعبها  التي  املباراة 
جاءت قوية من الفريقني اأظهر فيها العبي الفريقني م�ستوى 
مميز ، الظفرة بداأ املباراة بت�سكيلة تكونت من حممد علي غلوم 
يف حرا�سة املرمى وامامه حممد قا�سم وفواز اخلالدي وابراهيم 
�سعيد و�سقر ادري�س يف خط الدفاع ويف الو�سط ر�سا عبدالهادي 
وعبداهلل عبدالهادي وعبداهلل النقبي وابراهيم مراد وعبداهلل 
الظفرة  م��درب  الهجوم،واجرى  خط  يف  وحمدراقع  ال�سيعري 
بديًا  اب��راه��ي��م  ���س��امل  ب��دخ��ول   30 الدقيقة  يف  تغيرياته  اول 

حلمد راقع الذي �سعر باأمل خفيف.

تقدم العربي بالهدف االأول يف الدقيقة 34 عن طريق مهاجمه 
املا�س الذي ا�ستغل خطاأ بني حار�س ودفاع الظفرة لري�سل كرة 

التقدم ل�سالح العربي والتي انتهى عليها ال�سوط االأول.
ومع بداية ال�سوط الثاين اجرى مدرب الظفرة اوىل تغيرياته 
بدخول �سامي ربيع كبديل ل�سقر ادري�س ثم بعده بع�سر دقائق 
ق 55 دخل اأحمد عبداهلل وحممد ح�سني خوري وجوهر اأحمد 
ومروان احلمادي كبدالء ملحمد قا�سم وعبداهلل النقبي و�سامل 
ابراهيم وفواز اخلالدي، ويف الدقيقة 70 دخل احلار�س عاوي 
كبديل لغلوم ثم عبدالرحيم حممد كبديل لعبداهلل ال�سيعري. 
مع  العربي  �سباب  ل�سالح  عليه  ماهي  على  النتيجة  وا�ستمرت 
ما  له  حتقق  حتى  التعادل  الإدراك  حماوالته  الظفرة  موا�سلة 
اأراد عن طريق �سربه حرة مبا�سرة نفذها القائد اأحمد عبداهلل 

الذي  التعادل  لتعلن  العربي  حار�س  ميني  على  جميلة  ب�سورة 
انتهت عليه املباراة.

الظفرة  لقاء  ريجنزبورج  مبدينة  ال�سبت  م�ساء  ويتجدد  ه��ذا 
املباريات  االأول يف خام�س  الفريق  م�ستوى  ولكن على  بالعربي 
الودية للفريق مبع�سكره اخلارجي باأملانيا والذي يختتم بتاريخ 

28-08حيث اأكمل الفريقان ا�ستعدادتهما للقاء.

طاقم حتكيم اإماراتي
ادار املباراة طاقم حتكيم اماراتي يتواجد يف مع�سكره التدريبي 
مب��دي��ن��ة ن��ورم��ب��ريج وي��ت��ك��ون م��ن حم��م��د ع��ل��ي �سيف احل��م��ادي 
كحكم و�سط و�سالح ربيع م�ساعد اأول واأ�سمر البدواوي كم�ساعد 

ثاين.
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بعد مناف�سة قوية وتبادل حتطيم االأرقام القيا�سية طوال االأ�سبوع االأول

امل��ري يت�س���در ت�سفي���ات بطول���ة دب���ي الثاني���ة للياق����ة البدني�����ة
حتت رعاية ودعم �سمو ال�سيخ ماجد بن حممد بن 
را�سد اآل مكتوم، رئي�س هيئة دبي للثقافة والفنون، 
يف  البدنية  للياقة  دب��ي  بطولة  مناف�سات  توا�سلت 
 ، ب��ال��دول��ة  واملقيمني  للمواطنني  املفتوحة  فئتها 
اإىل  الهادفة  �سموه  م��ب��ادرات  من  واح��دة  تعد  التي 
البدين  الن�ساط  باأهمية  املجتمعي  ال��وع��ي  زي���ادة 
الرئي�سي  الراعي  دو  من  بدعم  وتقام  والريا�سي، 
ونوادي  الر�سمي،  ال�سريك  الريا�سي  دبي  وجمل�س 
البدنية  اللياقة  �سريك  الريا�سية  فري�ست  فيتن�س 
دبي  حلبة  مول  دبي  للفعاليات،  دبي  ل�:  باالإ�سافة 
للتزلج.  ومتكن مروان املري من اعتاء ال�سدارة 
تتوا�سل  التي  للت�سفيات  االول  االأ���س��ب��وع  ختام  يف 
فري�ست  فيتن�س  ب��ن��وادي  امل��ق��ب��ل  �سبتمرب   8 ح��ت��ى 
يف  للبطولة  املعتمدة  ال��ث��اث  بفروعه  الريا�سية 
كل من: مردف �سيتي �سنرت وقرية املعرفة ومركز 
كل  يف  م�سارك   36 منها  ويتاأهل  للت�سوق،  الواحة 
من فئتي الرجال وال�سيدات اإىل النهائيات بني 12 
اإىل 14 �سبتمرب املقبل على حلبة دبي التزلج بدبي 

مول.
قوية  مناف�سة  بعد  للت�سفيات  امل��ري  ت�سدر  وج��اء 
�سهدت تبادل حتطيم االأرقام املوؤهلة اإىل النهائيات 
ح��ت��ى مت��ك��ن ال��ن��ج��م االإم���ارات���ي م��ن ت�سجيل زم��ن 
من  ج��زء  و22  ثانية  و11  دقيقة   12 وم��ق��داره 
التزلج  ج��ه��از  على  مت��ري��ن  خالها  اأجن���ز  الثانية، 
 500 مل�سافة   )Ski-Erg( ال��واق��ف��ة  بالو�سعية 
العبور  ، مترين   A 20 مرة بطريقة  القفز  مرت، 
لاأر�س مع  ال�سندوق ومام�سة اجل�سم  فوق  من 
رفع الكفني لعدد 15 مرة )يكون ارتفاع ال�سندوق 
مع  اأم��ت��ار   10 مل�سافة  امل�سي  مترين  ب��و���س��ة(،   24
م�ستقيمة  ب��ط��ري��ق��ة  ي��د  ل��ك��ل  ك��ل��ج   46 وزن  ح��م��ل 
بجانب اجل�سم لعدد 4 مرات، مترين االأكتاف من 
م�ستوى الكتف اإىل اأعلى الراأ�س مع حمل وزن 20 
كلج لكل يد لعدد 5 مرات، مترين اجلري االإرتدادي 
10 مرات، حيث قام بتكرار  10 مرت لعدد  مل�سافة 

مترين  م��اع��دا  م���رات  ل��ث��اث��ة  ال�سابقة  ال��ت��م��اري��ن 
التزلج ف��ي��وؤدى مل��رة واح���دة، ووذل���ك خ��ال م��دة ال 
امل��ري على  وتقدم  اأق�سى.  دقيقة بحد   14 تتعدى 
الرويجي هالفارد بور�سيم الذي حل باملركز الثاين 
بزمن مقداره 12 دقيقة و27 ثانية و22 جزء من 
املرزوقي  في�سل  الثالث  باملركز  جاء  فيما  الثانية، 
 12 م��ق��داره  بزمن  بنجاح  التدريبات  اأن��ه��ى  ال��ذي 

و18  ثانية  و53  دقيقة 
جزء من الثانية.

امل���رك���ز ال���راب���ع ك����ان من 
ن�������س���ي���ب اال����س���ك���ت���ل���ن���دي 
رو���������س غ���ي���ل���م���ور ب���زم���ن 
و54  دق���ي���ق���ة   12 ب���ل���غ 
ب���ات �سعود  ث��ان��ي��ة، ف��ي��م��ا 
باملركز  ال�سام�سي  �سيف 
اخل��ام�����س ب��زم��ن وق���دره 
ثانية  و58  دق��ي��ق��ة   13
الثانية،  م��ن  ج���زء  و40 
من  اأول  ك���ان  ب��اإن��ه  علما 

واملقيمني  املواطنني  بني  بنجاح  االخ��ت��ب��ارات  اأنهى 
امل�ساركني بالبطولة، وهو مر�سح لتح�سني زمنه يف 

االأيام املقبلة.

جوكه: ت�سميم مميز لل�سعار والكوؤو�س
ك�سف خالد عبداهلل جوكه مدير اأول الدعم واملتابعة 
حممد  بن  ماجد  ال�سيخ  ل�سمو  اخلا�س  املكتب  يف 
الفنان  اأن  البطولة،  وم��دي��ر  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
، قام  املعروف مطر بن الحج  الت�سكيلي االإماراتي 
باإعادة ت�سميم �سعار البطولة يف الن�سخة احلالية، 
�ستقدم  ال��ت��ي  امل��م��ي��زة  ال��ك��وؤو���س  بت�سميم  ق��ام  كما 
ت�سكيلها م�ستقا  والتي مت  االأوىل  املراكز  الأ�سحاب 
م��ن ���س��ع��ار احل����دث. وق���ال م��دي��ر ال��ب��ط��ول��ة ن�سكر 
الفنان االإماراتي مطر بن الحج على جهوده الذي 
�سخر اإبداعاته بخدمة هذه البطولة، انطاقا من 

املبادرات الوطنية الرائدة الهادفة  ح�سه على دعم 
لتوعية املجتمع حول جانب مهم للعناية بلياقتهم 
و�سحتهم . واأ�ساف جاءت كوؤو�س البطولة لتكمل 
بن  مطر  الت�سكيلي  الفنان  اإب��داع��ات  م��ن  �سل�سلة 
دائما  يرتجمه  ال���ذي  ب�سغفه  يتميز  ال���ذي  الح���ج، 
اإ���س��اف��ة اإىل  يف ل��وح��ات وم��ن��ح��وت��ات فنية خ��اب��ة، 
الت�سميم  اآل��ي��ات  خ��ا���س يف  ملفهوم  ب��ن الح��ج  تبني 
ال��ك��وؤو���س  واإىل ج��ان��ب    .
قد  املنظمة  اللجنة  ف��اإن 
مالية  ج��وائ��ز  خ�س�ست 
ت�����ق�����ارب امل����ل����ي����ون دره�����م 
)970 األف درهم( توزع 
ع���ل���ى ك���اف���ة امل��ت��ن��اف�����س��ني 
م����ن ال����رج����ال وال��ن�����س��اء 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة  امل��ن��اف�����س��ات  يف 
مقدمتها  يف  ل��ل��ب��ط��ول��ة، 
دره���������م  األ��������������ف   200
ل�ساحبي املركز االأول يف 
فئتي الرجال وال�سيدات، 
املراكز  الأ�سحاب  كوؤو�س مميزة  �سيتم منحهم  كما 
جلميع  ل��ل��م��ي��دال��ي��ات  ب��االإ���س��اف��ة  االأوىل  ال���ث���اث 

املتناف�سني.
دره��م،  األ��ف   50 مبلغ  على  الثاين  املركز  و�سينال 
 20 األ��ف، اخلام�س   30 ال��راب��ع  األ��ف،   40 الثالث 
الثامن  اآالف،   9 ال�سابع  األ��ف،   10 ال�ساد�س  األ��ف، 
8 اآالف، التا�سع 7 اآالف، العا�سرة 6 اآالف، احلادي 
اآالف   4 مبلغ  تخ�سي�س  مت  فيما  االأف،   5 ع�سر 

درهم الأ�سحاب املركز من 12 اإىل 36.

هالة بدري: البطولة تخلق اأجواء اإيجابية
التنفيذي  النائب  ب���دري،  هالة  قالت  جانبها  م��ن 
للرئي�س، لاإعام واالت�سال يف دو اإن �سراكتنا مع 
الأه��داف  ترجمة  ه��ي  البدنية  للياقة  دب��ي  بطولة 
مبادرة دو يف احلركة بركة الرامية اإىل ن�سر ثقافة 

احلركة والطاقة االإيجابية حيث اأن مراحل التاأهل 
للبطولة تخلق جوا ايجابيا للتناف�س والتحدي بني 
وحتقيق  التميز  اإىل  الطاحمني  امل�ساركني  جميع 
اأفراد  املراتب االأوىل.  واأ�سافت نحن ندعو جميع 
امل��ج��ت��م��ع اإىل ت��ب��ن��ي احل���رك���ة وال��ن�����س��اط ال��ب��دين 
جماعية  مناف�سات  يف  وامل�ساركة  للحياة،  كاأ�سلوب 
اأن  اإيجابية كبطولة دبي للياقة البدنية من �ساأنه 

ي�ساهم يف ا�ستدامة احلياة ومنو وتطور املجتمع. 
املوؤ�س�سات  م��ن  دو  وت��ع��د 
ال�����وط�����ن�����ي�����ة ال�������س���ب���اق���ة 
امل��������ب��������ادرات  جم���������ال  يف 
اأطلقت  ح��ي��ث  ال�سحية، 
مبادرة  فعاليات  ال�سركة 
)يف احل��رك��ة ب��رك��ة( على 
داخليا  املوؤ�س�سة  امل�ستوى 
ب��رن��ام��ج  م��ن خ���ال  اأول 
ع���ل���م���ي مم���ن���ه���ج ي���ه���دف 
الوعي  م�ستوى  رف��ع  اإىل 
ال�����س��ح��ي، وامل�����س��اه��م��ة يف 

�سحي  حياة  منط  تبني  على  دو  موظفي  ت�سجيع 
�سحية  وا�ست�سارات  ن�سائح  ذلك  و�سمل  ومتوازن، 

ومتارين ريا�سية يف مكاتب ال�سركة، وغريها.

ور�سة عمل لل�سيدات 
ن��ادي  ب��ف��رع  ال�سبت  ام�����س  املنظمة  اللجنة  اأق��ام��ت 
ل�سرح  عمل  ور�سة  املعرفة،  بقرية  فري�ست  فيتن�س 
ق���واع���د ال���ت���دري���ب امل��ع��ت��م��د ل��ل�����س��ي��دات، ب��اإ���س��راف 
للبطولة،  التحكيم  جلنة  رئي�س  ك��و  م��ات  امل���درب 
اإىل ج��ان��ب ا���س��ت��ع��را���س خ��ربت��ه يف ه���ذا ال��ن��وع من 
اال�سرتاتيجية  الريا�سية وكيفية و�سع  التدريبات 
امل�ساركني. و�سيقدم كو �سرحا  تنا�سب قدرات  التي 
ال�سيدات  يتم منح  التدريبات حيث  تف�سيا حول 
15 دق��ي��ق��ة الإجن����از ك��ل م���ن: مت��ري��ن ع��ل��ى جهاز 
مل�سافة   )Ski-Erg( الواقفة  بالو�سعية  التزلج 

، مترين   A 20 مرة بطريقة  القفز  400 مرت، 
ال��ع��ب��ور م���ن ف���وق ال�����س��ن��دوق وم��ام�����س��ة اجل�سم 
ل��اأر���س م��ع رف���ع ال��ك��ف��ني ل��ع��دد 15 م���رة )ي��ك��ون 
ارتفاع ال�سندوق 24 بو�سة(، مترين امل�سي مل�سافة 
10 اأمتار مع حمل وزن 30 كلج لكل يد بطريقة 
مترين  م��رات،   4 لعدد  اجل�سم  بجانب  م�ستقيمة 
مع  الراأ�س  اأعلى  اإىل  الكتف  م�ستوى  من  االأكتاف 
حمل وزن 14 كلج لكل يد لعدد 5 مرات، مترين 
اجلري االإرتدادي مل�سافة 
 10 ل�����ع�����دد  م������رت   10
م�������رات، واأي���������س����اً ت�����وؤدى 
ال��ت��م��اري��ن ل��ث��اث م��رات 
ب���ي���ن���م���ا مت�����ري�����ن ج���ه���از 
ال���ت���زل���ج مل����رة واح������دة يف 

بداية التمارين.

الريا�سية  دبي  قناة 
تعر�س املناف�سات

قامت قناة دبي الريا�سية 
ت�سفيات  ح��ول  حلقة  بعر�س  ال�سبت  اأم�����س  م�ساء 
ال��ب��ط��ول��ة ال���ت���ي ك���ان���ت ق���د ان��ط��ل��ق��ت ي����وم االأح����د 
دبي  بطولة  ع��ن  خا�س  برنامج  يف  وذل��ك  املا�سي، 
ال�سبت  ي��وم  امل�ساهري  قناة  تقدمه  البدنية  للياقة 
حلقات  ثاثة  عر�ست  باإنها  علما  ا�سبوع،  كل  من 
قد  فيما  املن�سرم،  رم�سان  �سهر  خ��ال  اإ�سبوعية 
اال�سبوع  امل�ساهري  قناة  بثتها  التي  احللقة  �سهدت 
للمراحل  املعتمدة  التدريبات  ا�ستعرا�س  املا�سي 
اإتاحة  بهدف  تنفيذها  واآل��ي��ة  ب��احل��دث  التاأهيلية 
على  وال��ع��م��ل  ال��ت��اأق��ل��م  على  للم�ساركني  الفر�سة 
وقامت  املقبلة.  الفرتة  خال  بها  جاهزيتهم  رفع 
قناة دبي الريا�سية بتغطية مناف�سات البطولة من 
�سيتي  م��ردف  يف  الت�سفيات  اإقامة  مواقع  خمتلف 
�سنرت وقرية املعرفة ومركز الواحة للت�سوق، بهدف 
اأهمية  وتعميم  تفا�سيله  ب��ك��اف��ة  احل���دث  تغطية 

امل�ساركة  على  ال�سباب  وت�سجيع  الريا�سة  ممار�سة 
يف احلدث االأ�سخم من نوعه بدبي لهذا النوع من 
من  االأ�سخم  احل��دث  هذا  ويعد  البدين.  الن�ساط 
العربية  االإم���ارات  ودول��ة  دب��ي  م�ستوى  نوعه على 
التناف�سي  املتحدة، من حيث تخ�س�سه يف اجلانب 
حمليا  رواج���ا  تلقى  ب��ات��ت  وال��ت��ي  البدنية  للياقة 
وا�سعا نظرا الأهميته برفع اللياقة البدنية ملمار�سيه 
وم�ساعدتهم على مواجهة اأمرا�س الع�سر احلديث 
املزمنة، مبا يرفع من طاقاتهم االنتاجية وي�ساهم 

بتعزيز قدراتهم على املدى البعيد.

الت�سجيل متاح عرب املوقع االلكرتوين
متاحا  البطولة  وامل�ساركة يف  الت�سجيل  باب  مازال 
امل��وق��ع االل��ك��رتوين  امل��ق��ب��ل ع��رب  7 �سبتمرب  ح��ت��ى 
www.dxbfitness. ل��ل��ح��دث  ال��ر���س��م��ي 

com ، علما بانه ي�سهد اإقباال متزايدا من خمتلف 
فيما  املناف�سات،  يف  للم�ساركة  واالأعمار  اجلن�سيات 
تتوقع اللجنة املنظمة اأن يت�ساعف عدد امل�سجلني 
ب�����س��ك��ل ك��ب��ري خ�����س��و���س��ا يف اال���س��ب��وع االأخ�����ري من 
املعلومات  كافة  الر�سمي  املوقع  ويتيح  الت�سفيات. 
وج��ود  ج��ان��ب  اإىل  ب��احل��دث  اخل��ا���س��ة  والتفا�سيل 
الوقت  م��ن  الكثري  تتطلب  ال  للت�سجيل  اإ�ستمارة 
ال���س��ت��ك��م��ال��ه��ا، ح��ي��ث ج����اءت ه���ذه اخل���ط���وة ب��ه��دف 
الت�سجيل  امل�ساركني من خال  توفري اجلهد على 
من اأماكن اإقامتهم اإىل جانب تنظيم عملية حجز 
وقت خو�س املرحلة التاأهيلية، التي تقام يوميا بني 
ال�ساعة 8 اإىل 12 �سباحا و4 اإىل 10 م�ساء، فيما 
�سهر  من  ال�سابع  حتى  مفتوحا  الت�سجيل  �سيكون 
�سبتمرب املقبل، علما باأن كل م�سرتك ميكنه خو�س 
اأرقامه  وحت�سني  مرة  من  اأك��ر  التاأهيلية  املرحلة 
ال�سخ�سية نظري دفع ر�سوم تبلغ 80 درهم للمرة 
اأ�سحاب  النهائية  للمرحلة  يتاأهل  حيث  الواحدة، 
فئتي  م��ن  ك��ل  يف  االأوىل  للمرحلة  ال�36  امل��راك��ز 

الرجال وال�سيدات.

الفنان الت�سكيلي 
مطر بن الحج ي�سمم 
كوؤو�س مميزة الأبطال 

املناف�سات 

اللجنة املنظمة 
تنظم ور�سة عمل 

لل�سيدات امل�ساركات 
باحلدث

العني  بنادي  القدم  لكرة  االأول  الفريق  بعثة  تعود 
اأن  بعد  ال��دول��ة  اإىل  االأح��د  اليوم  النم�سا فجر  من 
القطري  االأهلي  اأمام  الثانية  مباراته  الفريق  اأدى 
ع�سر يوم اأم�س، وياأتي قرار اجلهاز الفني واالإداري 
املحدد  امل��وع��د  م��ن  �ساعة   48 ال��ف��ري��ق قبل  ب��ع��ودة 
مع  التكيف  اإىل  �سعياً  الدولة،  اإىل  البعثة  لو�سول 
يتيح  ال��ذي  الوقت  واال�ستفادة من عامل  االأج���واء، 

للعني متابعة حت�سرياته لل�سوبر.
وب����������دوره اأك�������د م�����س��رف 
ل���ك���رة  االأول  ال����ف����ري����ق 
ال����ق����دم ب����ن����ادي ال���ع���ني، 
حم����م����د ع���ب���ي���د ح����م����اد، 
ظل  االأول  ال���ف���ري���ق  اأن 
�سامية  ب��رع��اي��ة  ي��ح��ظ��ى 
واه���ت���م���ام م��ت��ع��اظ��م من 

اأ���س��ب��اب  تهيئة  خ���ال  م��ن  ل��ل��ن��ادي،  ال��ع��ل��ي��ا  االإدارة 
النجاح وت�سخري كل االإمكانات لتحقيق روؤية النادي 
اأن �سقف الطموحات  اإىل  واأهدافه املرجوة، م�سرياً 
ارتفع يف املو�سم اجلديد قيا�ساً بالدعم الاحمدود 
والذي ي�سع العني دائماً كاأحد اأف�سل االأندية التي 

تطبق اأعلى معايري االحرتاف.
واأ�ساف: وجه ال�سيخ عبداهلل بن حممد بن خالد اآل 
نهيان، رئي�س جمل�س اإدارة نادي العني لكرة القدم 
ال��روؤي��ة  لتنفيذ  ال��ظ��روف  ك��ل  بتوفري  النم�سا،  م��ن 
الفنية للجهاز الفني بقيادة جورج فو�ساتي، ال�سيء 
الاعبني  اأم����ام  االأج�����واء  تهيئة  يف  �سي�سهم  ال���ذي 
من  واال���س��ت��ف��ادة  املقبلة  للمرحلة  الفني  واجل��ه��از 
الوقت لاإعداد وفقاً لت�سور املدرب واإدارة الفريق، 
ال��ت��ك��ي��ف مع  اإىل  ���س��ي��وؤدي  امل���وع���د  ت��ق��دمي  اأن  ك��م��ا 
نهاي������������������������ة  من  ق�سي������������������������ر  وقت  بعد  االأج��������واء، 

املع�سك�������������������������ر يف النم�س�����������ا.
العني  به  يحظى  ظل  ال��ذي  املعنوي  الدعم  وتابع: 
ع��ل��ى م���ردود  اإي���ج���اب���اً  ال���ن���ادي، ينعك�س  م���ن ق���ي���ادة 
واأث��ن��اء  للمو�سم  التح�سري  ف��رتة  خ��ال  الاعبني 
امل�ستويني  على  الفريق  على  املقررة  اال�ستحقاقات 
املحلي والقاري، اإىل جانب اهتمام ومتابعة جمل�س 
االإدارة برئا�سة ال�سيخ عبداهلل بن حممد بن خالد 
اآل نهيان، والتوا�سل له قيمته ، لكن الو�سول اإىل 
اآالف  وق����ط����ع  امل���ع�������س���ك���ر 
االأم������ي������ال ل����ل����وق����وف م��ع 
ال���ف���ري���ق، ي��ح��م��ل اآ���س��م��ى 
بالن�سبة  وال��ق��ي��م  امل��ع��اين 
ل��اع��ب��ي ال��ف��ري��ق، ب��داي��ة 
اإىل  ال�������س���ي���خ  ب����و�����س����ول 
ب��ت��واج��د  م�����روراً  املع�سكر 
مبارك  را���س��د  م��ع��ايل  االإدارة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
عبداهلل  حممد   ، االإدارة  جمل�س  وع�سو  ال��ه��اج��ر 
بن بدوه ، والذي حر�س على الو�سول اإىل النم�سا 
االإدارة  جمل�س  وع�سو  ال��ف��ري��ق،  على  لاطمئنان 
حم��م��د عبيد ح��م��دون، ال���ذي ي��ت��وا���س��ل ع��ل��ى نحو 
دائم لتفقد اأو�ساع الفريق، واإدارة النادي داأبت على 
متابعة التح�سريات اخلا�سة بالفريق االأول داخل 
وخارج الدولة، واإن كان العني ي�ستحق تلك اجلهود 

فهم اأي�ساً ي�ستحقون ال�سكر والتقدير .
وح����ول ت��ع��دي��ل ب��رام��ج ال��ف��ري��ق ق����ال: ق���رر امل���درب 
ث��م تبداأ  ي��وم االأح����د،  ال��اع��ب��ني راح���ة  منح جميع 
االث��ن��ني ومت  غ��د  ي��وم  ال�سوبر  مل��ب��اراة  التح�سريات 
االتفاق بني اجلهازين الفني واالإداري على متابعة 
م��ب��اراة  بعد  للمو�سم اجل��دي��د  االإع����دادي  ال��ربام��ج 
ال�سوبر ، وذلك الأن املدرب ي�سع يف تقديره االإعداد 

م��واج��ه��ة  ع��ل��ى  ف��ق��ط  ل��ربن��ام��ج ط��وي��ل ال يقت�سر 
ال�سوبر.

كوزمني وال�سوبر 
تاأثري وج��ود كوزمني يف  ���س��وؤال ح��ول  على  وتعليقاً 
اجلهاز الفني لاأهلي قال:  االإحاطة باملناف�س من 
االأمور املهمة قبل املواجهة، واإن كان كوزمني يعرف 
اأكر  دراي��ة  على  اأي�ساً  العني، فنحن  جميع العبي 

بكوزمني، كما اأننا نعرف 
اأي  اأك�������ر م����ن  ف���ري���ق���ن���ا 
�سخ�س اآخر، ولكن يبقى 
ح�سر،  مبن  دائماً  العني 
ومن يرتدي �سعار العني 
مي����ث����ل ف����ك����ر واأ�����س����ل����وب 
ال����ع����ني، وع���ن���دم���ا ي��ك��ون 

بالفريق  يرتبط  فهو  حتديداً،  العني  عن  احلديث 
البطل، ويبقى االأهم بالن�سبة لنا اأن نكون يف درجة 

اجلاهزية املطلوبة .

مع�سكر لينز
ورداً على �سوؤال حول مع�سكر العني يف النم�سا قال 
لينز، قال: ال يوجد فريق كرة قدم يعد نف�سه ملباراة 
واح����دة ع��ل��ى ح�����س��اب ا���س��ت��ح��ق��اق��ات��ه ط���وال امل��و���س��م، 
مبارياته،  كل  يف  للفوز  �سي�سعى  العني  اأن  وامل��وؤك��د 
ق�سرية  ك��ان��ت  للمو�سم  التح�سري  ف���رتة  اأن  غ��ري 
جداً خ�سو�ساً يف ظل الظروف التي رافقت الفريق، 
وال��ت��ع��اق��د م��ع امل���درب ج���ورج فو�ساتي خ��ال فرتة 

وجيزة .
امل�����س��اح��ة  اإىل  ي��ح��ت��اج  م����درب ج��دي��د  اأي  واأك����م����ل: 
وذلك  الفنية،  مفاهيمه  لرت�سيخ  الكافية  الزمنية 

وتعديل  االأوراق  ت��رت��ي��ب  اإع����ادة  م��ن  يتمكن  ح��ت��ى 
ال���ك���روي اجل��دي��د،  االأو����س���اع مب��ا يتما�سى وف��ك��ره 
وكنا نتمنى اأن تكون الفرتة الفا�سلة ما بني فرتة 
التح�سري وبداية املو�سم اأطول وذلك حتى يت�سنى 
للفريق اأداء ح�س�س تدريبية ومباريات ودية اأكر، 
لكن  ال����راأي،  ه��ذا  يف  معنا  يتفق  فو�ساتي  وامل����درب 
املهم اأن العبي العني هم العامل االأ�سا�سي يف اإجناح 
املع�سكر من خال االلتزام بتنفيذ اخلطط الفنية 

وال�سوابط االإدارية.

العرف ال�سائد
وق������ال : خ��اط��ب��ن��ا جل��ن��ة 
امل������ح������رتف������ني  دوري 
مباراة  تاأجيل  بخ�سو�س 
مطلبنا  اأن  غ��ري  ال�سوبر 
مل يجد القبول، بحجة اأن العرف ال�سائد يف العامل 
اإقامة مباراة كاأ�س ال�سوبر قبل افتتاح املو�سم، وهذا 
اإ�سبانيا بر�سلونة  االأمر غري �سحيح فقد تابعنا يف 
م��رور  بعد  ال�سوبر  م��ب��اراة  لعبا  م��دري��د  واأتلتيكو 

جولة من بداية الدوري االإ�سباين لكرة القدم. 

ال �سيء يدعو للقلق 
املدرب  التي ذكرها  امل�سكات  �سوؤال حول  على  ورداً 
حول اإ�سابة الثاثي مرييل رادوي وجيان اأ�سامواه 
بالعنا�سر  يحت�سد  العني  ق��ال:  برو�سكي،  واأليك�س 
اجليدة ، غري اأن هذا االأمر ال يتعار�س بوجود ركائز 
بالفريق، وهذا االأمر ال يقت�سر على العني بل يف كل 
االأندية بالعامل جتد غياب بع�س الاعبني موؤثراً 
اإىل  ورادوي  جيان  تعر�س  وبالفعل  الفريق،  على 
اإ�سابات خفيفة ورادوي انخرط فعلياً يف التدريبات، 

اأن  غري  املقبلة،  الفرتة  خ��ال  به  �سيلتحق  وجيان 
األيك�س برو�سكي اأجرى عملية جراحية باأملانيا يوم 
اأم�س يف الع�سلة ال�سامة، وعودته بني 14 اإىل 21 

يوما.
واأ�����س����اف: ب��رو���س��ك��ي ���س��ب��ق واأن اأج�����رى ع��م��ل��ي��ة يف 
على  اأن مت عر�سه  وبعد  ان��ه  البطن غري  ع�سات 
اأخ���رى،  عملية  اإىل  حاجته  تبني  باأملانيا  الطبيب 
وعلى �سوء ذلك وجه ال�سيخ عبداهلل بن حممد بن 

ب��اإج��راء  نهيان،  اآل  خالد 
ال��ع��م��ل��ي��ة ف������وراً ح��ت��ى ال 
ويتمكن  ال��وق��ت  ي��درك��ن��ا 
ال������اع������ب م������ن ال�����ع�����ودة 
امل��ي��ادي��ن  اإىل  ال�����س��ري��ع��ة 
ورمبا يعود للم�ساركة يف 
بقية  اأم��ا  ال�سباب  مباراة 

الاعبني فجميعهم يف درجة جيدة من اجلاهزية 
اأف�سل ما لديهم مع الفريق  ويعملون على تقدمي 

وذلك وفقاً لروؤية املدرب فو�ساتي . 
باأن العني مطالب  واأو�سح: ال جديد عندما نقول 
يتم  مو�سم  كل  ففي  البطوالت،  كل  على  باملناف�سة 
و���س��ع االأه����داف وحت��دي��د االأول���وي���ات، وتعمل على 
اأمر  فهذا  اأه��داف��ك  بلوغ  يف  جنحت  واإذا  حتقيقها، 
اأ�سباب تتطلب  اأخفقت فابد من وجود  جيد، واإذا 
املراجعة والت�سويب، خ�سو�ساً اأن دورينا عمره 40 
عاماً مل تقت�سر املناف�سة فيه على فريق حمدد، بل 

رمبا 8 فرق هي التي كانت حت�سد اللقب.

اإعلم من�ساوي
النم�ساوي  االإع��ام��ي  االه��ت��م��ام  ح��م��اد على  وع��ل��ق 
االهتمام  اأن  �سك  با  ق��ائ��ًا:  الفريق  بتح�سريات 

النم�سا  يف  املحلي  االإع���ام  من  العني  با�ستعدادات 
اأي  اإىل الفخر واالع��ت��زاز، وعندما جتد  اأم��ر يدعو 
االإم��ارات يحظى باالهتمام والتقدير  ممثل لدولة 
اأن  ي��ح��ل ف��ي��ه��ا، ف��ه��ذا يعني  ال��ت��ي  ال����دول  يف جميع 
االأمر مل ياأت من فراغ، بل جاء بف�سل ا�سرتاتيجية 
ال��ن��ادي، ودل��ي��ًا على  ق��ي��ادة  اأر���س��ت معاملها  ناجحة 
ال�سمعة الطيبة للعني يف املدجج بالعنا�سر اجليدة، 
االأ�سماء  اأف�سل  ا�ستقدام  على  درج  النادي  اإن  حيث 
والاعبني  امل��درب��ني  م��ن 
وه��������ذا االأم����������ر ان��ع��ك�����س 
اإيجاباً على �سمعة النادي 
وجه  على  العني  ومدينة 
اخل���������س����و�����س وال�����دول�����ة 

ب�سورة عامة.

جمهور العني
ووج����ه ح��م��اد ر���س��ال��ة اإىل ج��م��اه��ري ال��ع��ني ق��ائ��ًا: 
يف  للفريق  القوية  وم�ساندتهم  ح�سورهم  اأمت��ن��ى 
امل��و���س��م، والعني  ، وخ��ال م��ب��اري��ات  م��ب��اراة ال�سوبر 
بدون جمهوره ينق�سه الكثري، ومب�ساندة جماهريه 
اأن  وعلينا  ���س��اب��ة،  اأك���ر  وي��ك��ون  ق��وت��ه  تت�ساعف 
امل��و���س��م اجل��دي��د �سيكون خمتلفاً  ب���اأن  ن���درك ج��ي��داً 
جميع  با�ستعدادات  قيا�ساً  �سبقته،  التي  املوا�سم  عن 
على  املناف�سة  تكون  اأن  واأت��وق��ع  للمناف�سة،  ال��ف��رق 
اأن��دي��ة، على   5 اإىل   4 ال���دوري ما بني  لقب بطولة 
دوري  و�سع  العني  اأن  كما  املا�سية،  امل��وا���س��م  عك�س 
اأبطال اآ�سيا �سمن اأولويات اأهدافه يف املو�سم املقبل، 
اإىل جانب الدفاع على لقب بطولة الدوري، وكاأ�س 
���س��اح��ب ال�����س��م��و رئ��ي�����س ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل ، مع 

املناف�سة على كاأ�س ات�ساالت .

بعثة العني تعود من النم�سا

حماد: مبادرات عبداهلل بن حممد ت�ستحق التقدير وتوؤدي اإىل تعزيز جاهزية الالعبني

قوة العني تت�ساعف 
بح�سور اجلماهري

ارتفاع �سقف الطموحات 
من موا�سفات االأبطال

العرف ال�سائد ت�سبب يف عدم 
النظر لطلب تاأجيل ال�سوبر 

اع��ت��م��دت جل��ن��ة امل��ن��ت��خ��ب��ات ب��احت��اد االإم������ارات ل��ك��رة ال��ق��دم 
لكرة  الوطني  ملنتخبنا  الفني  املدير  من  املقدمة  القائمة 
تاأهبا  الع��ب��ا   23 ت�سم  ال��ت��ي  علي  م��ه��دي  املهند�س  ال��ق��دم 
للم�ساركة  ال�سعودية  العربية  للملكة  ال�سفر  اإىل  لل�سفر 
خال  بالريا�س  �ستقام  التي  الودية  الدولية  البطولة  يف 
الفرتة من 5 حتى 9 �سبتمرب القادم. ي�سارك يف البطولة 
وت��ري��ن��داد  ون��ي��وزي��ان��دا  وال�����س��ع��ودي��ة  االم�����ارات  منتخبات 
اأمام  املرتقبة  ملباراته  االأبي�س  حت�سريات  �سمن  وتوباجو 

اجلولة  �سمن  املقبل  اأكتوبر   15 يوم  كونغ  هونغ  منتخب 
 2015 اآ�سيا  كاأ�س  نهائيات  اإىل  املوؤهلة  للت�سفيات  الثالثة 
حل�����س��اب امل��ج��م��وع��ة اخل��ام�����س��ة ال��ت��ي ي��ت�����س��دره��ا منتخبنا 
الوطني بر�سيد 6 نقاط. ومن املقرر اأن تغادر البعثة اإىل 
اململكة العربية ال�سعودية يف31 اأغ�سط�س اجلاري. ويحتل 
ال�سهري  الت�سنيف  ح�سب   84 ال�  املركز  الوطني  منتخبنا 
واملركز  429 نقطة  بر�سيد  القدم  لكرة  ال��دويل  لاحتاد 

ال�سابع اآ�سيويا واالأول خليجيا.

احتاد كرة القدم يعتمد 23 لعبا للم�ساركة 
يف يف البطولة الدولية بال�سعودية اقيمت  التي  لل�سباب  الثانية  االأ�سيوية  االل��ع��اب  دورة  مناف�سات  ام�س  اختتمت 

ناجنينغ بال�سني وت�سدرت فيها �ساحبة ال�سيافة جدول امليداليات بفارق كبري عن 
اقرب مناف�ساتها، واحرز العرب 13 ميدالية منها 4 ذهبيات.

وت�سدرت ال�سني كما كان متوقعا الرتتيب بر�سيد 93 ميدالية )46 ذهبية و23 
ف�سية و24 برونزية(، تليها كوريا اجلنوبية ولها 52 ميدالية )25 ذهبية و13 
ف�سية و14 برونزية(، ثم اليابان بر�سيد 18 ميدالية )7 ذهبيات و5 ف�سيات و6 
برونزيات( وحقق الريا�سون العرب 13 ميدالية يف هذه الدورة منها 4 ذهبيات لكل 

من ال�سعودية والكويت وقطر و�سوريا.
ان  ال���دورة  ختام  عقب  الفهد  احمد  ال�سيخ  اال�سيوي  االومل��ب��ي  املجل�س  رئي�س  وق��ال 
نتائج  ان هناك  ذات��ه، كما  االل��ع��اب اجن��از بحد  ه��ذه  ا�سيوية يف  دول��ة   45 م�ساركة 
ال�سباب  اوملبياد  التتويج يف  ان يكونوا على من�سات  اال�سيويني يف  مب�سرة لابطال 

املقبل وت�ست�سيف ناجنينغ بالذات اوملبياد ال�سباب الثاين ال�سيف املقبل.
وتابع الفهد ان نف�س الاعبني اال�سيويني �سيمثلون بلدانهم العام املقبل يف اوملبياد 
 .2014 ال�سباب وهذا امر مهم للجان االوملبية الوطنية وال��دول يف م�ساركتها يف 
وعن نتائج الدول العربية قال �سيكون لها نتائج ممتازة يف اوملبياد ال�سباب، وانا �سعيد 
الن اغلب الدول العربية التي �ساركت يف دورة ناجنينغ جنحت يف حتقيق ميداليات.
كرة  االل��ع��اب اجلماعية خ�سو�سا يف  العربية يف  ال��دول  بع�س  م�ستوى  ان  وا���س��اف 
اليد كان ممتازا، ثاث دول من اخلليج و�سلت اىل ن�سف النهائي ثم كانت الذهبية 
اكر  تهتم  ان  العربية  ال��دول  انه على  فاأعتقد  القدم  كرة  اىل  بالن�سبة  اما  لقطر، 

بالقاعدة النه تكرر نف�س ال�سيناريو بعدم و�سول فرقها اىل املباراة النهائية .
واو�سح يف هذا ال�سدد على الدول العربية ان تركز اكر على القاعدة وهذا موؤ�سر 

للم�ستقبل الن ايران والعراق مع منتخبات �سرق ا�سيا حتقق نتائج جيدة.

13 ميدالية عربية يف اآ�سياد ال�سباب
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العربية لل�سيارات - رينو تقّدم اأربع �سيارات 
اإىل الفائزين يف حملتها الرتويجية حّك واربح 
الواحد  عبد  جمموعة  يف  االأب��رز  ال�سركة  وهي  لل�سيارات،  العربية  قّدمت 
دبي  يف  واإنفينيتي  وني�سان  رينو  ل�سيارات  احل�سري  وامل���وّزع  الر�ستماين 
اإىل  جديدة   Duster دا�سرت  رينو  �سيارات  اأرب��ع  ال�سمالية،  واالإم����ارات 
واربح اخلا�سة  الرتويجية حّك  االأربعة يف حملتها  املحظوظني  الفائزين 

ب�سهر رم�سان املبارك.  

راأ�سهم  وعلى  بوليوود  جن��وم  كبار  من  جمموعة  ح�سره  مهيب،  حفل  يف 
قاعة  اأقيم يف  �سارما،  �سينج  واآديتي  ملبا،  وماني�سا  دوبيا،  ونيها  اآرب��از خان، 
�سمايا فندق ريتز كارلتون دبي موؤخراً حفل ع�ساء مبنا�سبة النجاح الكبري 
الذي حققه مهرجان االأكادميية الهندية الدولية لل�سينما )اآيفا( يف دورته 
بال�سني.  ماكاو  منتجع  يف  ا�سابيع  عدة  منذ  اأقيمت  والتي  ع�سرة  الرابعة 
ياأتي هذا احلفل يف اإطار التوا�سل الذي يقوم به هوؤالء النجوم مع ع�ساق 
حمط  اأ�سحت  دب��ي  اأن  االأعتبار  يف  االأخ��ذ  مع  باملنطقة  الهندية  ال�سينما 
انظار اجلميع ووجهة مف�سلة لدى النجوم، كما اأنها حتت�سن جالية هندية 
كبرية. ي�سار اإىل اأن احلدث من تنظيم �سركة ويزكرافت العاملية، و�سارك 
بها  التي حتظى  الكبرية  لاأهمية  ال�سركات كرعاة نظراً  العديد من  فيه 

ال�سينما الهندية يف املنطقة. 
ازدانت القاعة باالأنوار املتنوعة والتي اأدخلت البهجة على قلوب احل�سور، 
وعج املكان بال�سيوف من كبار ال�سخ�سيات وو�سائل االإعام. ومن ناحية 
الفنية  وال��ف��ق��رات  ال��رق�����س��ات  م��ن  متنوعة  جمموعة  ع��ر���س  فتم  اأخ���رى 
امل�ستوحاة من اأفام بوليوود، وحتدث النجوم مع جمهور احل�سور وكانت 
كافة  احل�سور  على  البهجة  اأدخلت  التي  الفنية  الفقرات  من  عدد  هناك 
ال��ن��ج��وم ب�سكل تلقائي وع��ف��وي. وم���ن احل�����س��ور من  وال��ت��ي ���س��درت ع��ن 
ال��ن��ج��وم، واحل�����س��ول منهم على  ال��ت��ذك��اري��ة م��ع  ال�����س��ور  ال��ت��ق��اط  ا�ستطاع 

توقيعاتهم)اوتوجراف(، مما ادخل البهجة على قلوبهم. 
ويف ت�سريح لفي�سوا موهان نائب رئي�س �سركة ويزكرافت العاملية ملنطقة 
ال�سرق االأو�سط واأفريقيا قال فيه:  نتوجه بخال�س ال�سكر والتقدير لكل 
وكذلك  كافة،  احل�سور  قلوب  على  البهجة  ادخلوا  الذين  بوليوود  جنوم 
فعال  ب�سكل  �ساهموا  والذين  للفعالية  الراعية  لل�سركات  مو�سول  ال�سكر 
يف اإجناحها. واأ�سري هنا اإىل اأن ويزكرافت العاملية، لها باع طويل يف تنظيم 
والعامات  املنتجات  واإط���اق  الفنية،  كاملهرجانات  ال��ك��ربى  الفعاليات 

الكربى. 
وخال احلفل مت عر�س فيلم ت�سجيلي عن الدورة الرابعة ع�سر ملهرجان 
االأكادميية الهندية الدولية لل�سينما )اآيفا( 2013 والذي اقيم يف منتجع 
بوليوود  م��ن جن��وم  كبري  ع��دد  املهرجان  ���س��ارك يف  بال�سني، حيث  م��اك��او 

االحتفاالت  على   2013 دورة  ورك��زت  وا�سعة.  اإعامية  بتغطية  وحظي 
املتنوعة مبرور 100 عام على انطاق ال�سينما الهندية وانت�سارها يف كافة 

اأرجاء العامل وكذلك خلق جمهور خا�س بها. 

وفد من �سرطة دبي يتعرف على َمَعامل جزيرة ال�سمالية
زار موؤخرا وفد من �سرطة دبي برئا�سة املقدم عبدالرزاق النجار، جزيرة ال�سمالية التابعة لنادي تراث االإمارات يف اأبوظبي، اأطلعوا خالها على َمَعاملها وتعرفوا على االأن�سطة والفعاليات التي 
يقدمها النادي لطاب املراكز التابعة له من البنني والن�سائي. تاأتي هذه الزيارة يف اإطار التن�سيق والتعاون مع الهيئات واجلهات احلكومية على م�ستوى دولة االإمارات من اأجل غر�س الرتاث 

الوطني يف اأوا�سط النا�سئة وال�سباب وا�ستثمار اأوقاتهم خال العطلة ال�سيفية يف اأن�سطة وفعاليات وبرامج حتقق 
االإن�سان يف مقدمة  التي و�سعت  الر�سيدة  لقيادتنا  الرئي�س  والهدف  االأ�سا�س  املادة  بو�سفهم  الكبري لهم  الهدف 
يف  االأن�سطة  اإدارة  يف  الربامج  من�سق  املرزوقي  اأحمد  حممد  الوفد  واأع�ساء  رئي�س  ا�ستقبال  يف  وك��ان  اأولوياتها. 
النادي. الذي قّدم �سرحاً تف�سيلياً للوفد الزائر عن مكانة واأهمية جزيرة ال�سمالية كمحمية طبيعية، بعدها جتول 
اأع�ساء الوفد يف رحاب اجلزيرة واأطلعوا خالها على امليادين الرتاثية، ومار�سوا فيها عدداً من االألعاب الرتاثية 
كريا�سة الهجن االإبل ، وريا�سة الفرو�سية، كما زاروا بيت النوخذه علي بن ح�سن الرميثي وتعرفوا على تفا�سيل 
ن�سر  ودوره��ا يف  لل�سراع  االإم��ارات  اأن�سطة مدر�سة  على  باالإطاع  الزيارة  واختتمت  الدولة  التقليدية يف  العمارة 
ريا�سة القوارب ال�سراعية احلديثة.  ويف ختام الزيارة عرب املقدم عبدالرزاق النجار واأع�ساء الوفد عن �سكرهم 
وتقديرهم ملا يوليه �سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة رئي�س نادي تراث 
اأبناء الدولة كافة. واأ�ساف قائًا: لقد �ساهدنا  االإم��ارات، من دعم ورعاية متوا�سلة الأحياء الرتاث املحلي بني 
الأول مرة يف الدولة جزيرة متكاملة من كّل النواحي كمحمّية طبيعة �ساحرة، �سمت العديد من املََعامل تقدم فيها 
العديد من االأن�سطة التي تعيد اجليل احلايل اإىل زمن االآباء واالأجداد ليكونوا اأبناء �سائرين على ُهداهم يف حفظ 

و�سيانة الرتاث من ال�سياع.

تتربع  رم�سان  يف  التوحد  لدعم  درهم   30000
بها ور�سة Build-A-Bear ملركز امل�ساعر يف دبي

�سنع  ل��اأط��ف��ال  تتيح  ال��ت��ي    Build-A-Bear عمل  ور���س��ة  احتفلت 
درهم   30000 بالتربع  املبارك  الفطر  بعيد  باأنف�سهم  املح�سوة  األعابهم 
مع  بالتعاون  للتوحد  ال��ت��ربع��ات  جمع  ط��ري��ق  ع��ن  دب��ي  يف  امل�ساعر  مل��رك��ز 
يف  انت�سرت  التي  امل��ب��ادرة  و�سهدت  املحلي.  املجتمع  يف  اخل��ريي��ة  املنظمات 
امل�ساعر يف  الور�سة مع مركز  تعاون  التعاون اخلليجي  نطاق دول جمل�س 

دبي جلمع التربعات عن طريق بيع لعبتها الدب البطل .

امل�سرق ينظم جمموعة من الفعاليات 
مبنا�سبة يوم زايد للعمل الإن�ساين

العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف  الرائدة  الوطنية  املالية  املوؤ�س�سة  امل�سرق  اأعلن 
ملبادرة �ساحب  تلبية  املبادرات  اإطاق جمموعة من  واملنطقة عن  املتحدة 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س 
، تخليداً لذكرى  ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل، يوم زاي��د للعمل االإن�ساين 
القائد املوؤ�س�س املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 

طيب اهلل ثراه. 
اأطلقها  التي  املبادرات  اإجناح  االأكرب يف  وامل�ساهمة  الدور  للتطوع  كان  لقد 
البنك، والتي ت�سمنت زيارة اإىل م�ست�سفى لطيفة والتفاعل مع 70 طفًا 
من املر�سى، وخال الزيارة قام موظفي البنك بق�ساء اليوم مع االأطفال 

وتوزيع الهدايا لهم. 
اإف��ط��ار خ��ال �سهر  1000 وجبة  امل�سرق بتوزيع  ق��ام  اأخ��رى  م��ب��ادرة  ويف 

رم�سان املبارك على جمموعة من �سكن العمال، وامل�ساجد.   
اأمرب براهم�ساري، رئي�س ق�سم الت�سويق وخربة العماء يف امل�سرق:  وقال 
اإننا نحر�س يف امل�سرق على االإ�ستمرار يف امل�ساركة الفعالة يف املبادرات التي 
يتم اإطاقها يف جمتمعنا، والأننا جزءاً اليتجزاأ من املجتمع اأطلق امل�سرق 
جمموعة من املبادرات يف هذا ال�سهر املبارك لتعزيز روح العطاء، وم�ساعدة 

املحتاجني يف جمتمعنا . 

منتجع و�سبا اأنانتارا دبي نخلة 
جمريا يعلن تعيني رئي�سًا للطهاة

رئي�ساً  تك�ستور  يواكيم  تعيني  مّت 
اأن��ان��ت��ارا  و�سبا  منتجع  يف  للطهاة 
دبي نخلة جمريا املوؤلف من 293 
غرفة والذي �سيفتح اأبوابه يف 15 

�سبتمرب 2013.
���س��ي��دي��ر ال�����س��ي��ف اجل���دي���د ف��ري��ق 
ع���م���ل امل���ط���ب���خ امل�����وؤل�����ف م����ن 95 
موظفاً يف مطاعم املنتجع ال�ستة: 
وبو�سمان  وميكونغ،  كري�سيندو، 
ب��ي��ت�����س  وذا  غ����ري����ل،  اأ����س���رتال���ي���ان 
بار،  وم��اي  ولوت�س الوجن،  هاو�س، 
الغرف وخدمة  اإىل خدمة  اإ�سافًة 
ت����زوي����د ال���ط���ع���ام ل���اإج���ت���م���اع���ات 
تك�ستور  و�سي�ستفيد  وامل��ن��ا���س��ب��ات، 
 30 خ���ربة  م���ن  اجل���دي���د  دوره  يف 
ع���اًم���ا اأم�������س���اه���ا يف ال��ع��م��ل ح��ول 
بلده  من  متنوعة  باأ�سواق  العامل 
االأم اأملانيا اإىل كوريا اجلنوبية اإىل 

بلدان جنوب �سرق اآ�سيا.

كونكورد الفجرية باإدارة املروج 
يقيم احتفاًل خا�سًا بالعائالت 

يف  ال��واق��ع  الفخم  الفندق  امل���روج،  ب���اإدارة  الفجرية  كونكورد  فندق  احتفل 
قلب املدينة، بعيد الفطر املبارك من خال اإقامة جمموعة من االأن�سطة 

والفعاليات اخلا�سة بالعائات واملليئة باملرح واالإثارة والرتفيه.
النهارية  بالفعاليات  منهم  االأط��ف��ال  �سيما  وال  ال�سيوف  ا�ستمتع  حيث 
العديدة التي �سملت م�سرح العرائ�س والر�سم على الوجوه وربط البالونات 
املائية املختلفة يف منطقة  يف بهو الفندق، ناهيك عن االألعاب وامل�سابقات 
للفتيات  الفر�سة  �سنحت  فقد  امل�ساء  عند  اأم��ا  بول  �سبا�س  �سباحة  بركة 
العيد  اأزي��اء  واملتاألق من خال عر�س  االأنيق  ال�سغريات الإظهار جانبهن 

اخلا�سة باالأطفال الذي اأقيم يف �سالة حفات ليالينا.

جنوم بوليوود يحتفلون يف دبي بنجاح الدورة الرابعة ع�سرة 
ملهرجان الأكادميية الهندية الدولية لل�سينما )اآيفا(

اأمريكية دبي ت�ست�سيف موؤمتر هارفارد للعالقات الآ�سيوية والدولية 

ب��ا���س��ت�����س��اف��ة اجل��ام��ع��ة ل��ل��م��وؤمت��ر حقيقية. 
دب��ي وجهة  و�ستبقى  كانت  وق��ال: 
وامل��وؤمت��رات  االأح���داث  ال�ستقطاب 
على  املثايل  ملوقعها  نظراً  العاملية 
بف�سل  وذل�����ك  ال���ع���امل،  خ��ري��ط��ة 
روؤي�������ة ����س���اح���ب ال�������س���م���ّو ال�����س��ي��خ 
نائب  اآل مكتوم،  را�سد  حمّمد بن 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
ال���������وزراء ح���اك���م دب�����ي رع������اه اهلل 

دب���ي بدعمها  اأم��ري��ك��ي��ة  وت��ف��ت��خ��ر 
واالإم���ارات يف  لروؤية دبي  امل�ستمر 
اأك��ادمي��ي��ة مرموقة،  فر�س  ج��ذب 
واج��ت��م��اع��ي��ة، وث��ق��اف��ي��ة اىل ه��ذه 
امل��ن��ط��ق��ة و����س���وف ت��ع��ق��د ج��ل�����س��ات 
امل�����وؤمت�����ر يف ك�����ل م�����ن اجل���ام���ع���ة 
االأمريكية يف دبي، وم�سرح ميدان 
اآمي���اك�������س، وف���ن���دق ج���ي دب����ل يو 
وي�ستمر  دب����ي،  م��ارك��ي��ز  م���اري���وت 

اإعالن الفائزين ب�سحوبات ميغا مول ال�سارقة 
يف اأم�سية حافلة باملرح والرتفيه واجلوائز

يف ام�سية حافلة باملرح والتفرفيه 
اع���ل���ن م��ي��غ��ا م�����ول ال���������س����ارق ع��ن 
اأ�سماء الفائزين باجلائزة الكربى 
وه�������ي �����س����ي����ارت����ني م���ي���ن���ي ك���وب���ر 
ال��ف��ائ��زي��ن م���ن بني  ومت اخ���ت���ي���ار 
اختيارهم  مت  متناف�سني  ثمانية 
قبل  م��ن  م�سبقا  ع�����س��وائ��ي  ب�سكل 
م���������س����وؤول����ني م�����ن غ����رف����ة جت�����ارة 
ال�سيد  ال�����س��ارق��ة. وق���ام  و���س��ن��اع��ة 
غرفة  ممثل  �سطاف،  العزيز  عبد 
وال�سيد  ال�سارقة،  و�سناعة  جت��ارة 
عبد اهلل اخلمي�س، مدير العاقات 
ميغا  مركز  يف  واحلكومية  العامة 
اجل��وائ��ز  بت�سليم  ال�����س��ارق��ة،  م���ول 
للفائزين وهم مهند الكياين من 
�سوريا و مرمي علي من االم��ارات 
ال���ع���رب���ي���ه امل����ت����ح����دة. واخ���ت���ت���م���ت 
فنيني  بعر�سني  ال�سحب  فعاليات 
راق�����س��ي��ني ل��ف��رق��ة ���س��وي��ت ك��ري��زي 

وفرقة ميغا مول باجن . 

اأكرب  اأح��د   ، ي�ستمر عامل مده�س 
يف  امل��غ��ط��اة  الرتفيهية  ال��وج��ه��ات 
املنطقة بتقدمي كل ما هو جديد 
ومميز لزواره حتى 28 اأغ�سط�س 
فعاليات  اخ��ت��ت��ام  م��وع��د  اجل����اري 
هذه الوجهة التي بداأت با�ستقبال 
املا�سي.  يونيو   20 منذ  زواره����ا 
وم����ن ب���ني ال��ف��ع��ال��ي��ات اجل���دي���دة 
اال�ستمتاع  لاأطفال  ميكن  التي 
للجميع  ت��ق��دم جم��ان��اً  وال��ت��ي  بها 
ع��ل��ى م�����س��رح م��ده�����س ال��رئ��ي�����س��ي 
يجمع  للدينا�سورات  حي  عر�س 

بني الفائدة والت�سلية.
وي�����ع�����ت�����رب ه���������ذا ال�����ع�����ر������س م���ن 
تقدم  التي  التعليمية  الفعاليات 
الفائدة لاأطفال بقالب ترفيهي 
رائ��������ع، ح���ي���ث مي���ك���ن ل���اأط���ف���ال 
االإط������اع ع��ل��ى ج��ان��ب م���ن ح��ي��اة 
وال��ت��ف��اع��ل معها  ال��دي��ن��ا���س��ورات 
م�����ن خ�������ال جم�������س���م���ات ت����اأخ����ذ 
املنقر�سة  امل��خ��ل��وق��ات  ه���ذه  �سكل 
ت��زوي��ده��ا  ال�����س��ن��ني مت  اآالف  م��ن��ذ 
يخيل  وحركية  �سوتية  مبوؤثرات 
اأنها  االأوىل  للوهلة  اإليها  للناظر 

االأمريكية يف  ت�ست�سيف اجلامعة 
دبي بالتعاون مع جامعة هارفارد 
م�����وؤمت�����ر ه�������ارف�������ارد ل���ل���ع���اق���ات 
االآ�سيوية والدولية 2013 ابتداًء 
اأغ�سط�س   26 22 حتى  ي��وم  من 
ت��و���س��ي��ع  ����س���ع���ار  حت����ت   ،2013
االآفاق: ر�سم ازدهار م�ستقبل اآ�سيا 
يف  االأوىل  للمرة  امل��وؤمت��ر  ويعقد 

ال�سرق االأو�سط ويف مدينة دبي.
حفل االفتتاح مت يف م�سرح ميدان 
اآمي����اك���������س ب���ح�������س���ور م��ت��ح��دث��ني 
يناق�سون  دول��ي��ني  اخت�سا�سيني 
م����وا�����س����ي����ع ت���خ���ت�������س ب���ال���ب���ي���ئ���ة، 
والعديد  امل��ب��ادرة  وروح  والتعليم، 

من الق�سايا ال�ساخنة. 
ي����ع����د ه�������ذا احل���������دث م������ن اأك������رب 
امل���وؤمت���رات ال��ط��اب��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة يف 
اأك��ر  فيه  ي�سارك  حيث  املنطقة، 
من  ج��ام��ع��ي  ط���ال���ب   400 م���ن 
من  وخا�سة  العامل  اأنحاء  جميع 

اآ�سيا.
ال�����س��ي��د ال��ي��ا���س ب���و ���س��ع��ب، ن��ائ��ب 
رحب  التنفيذي  اجلامعة  رئي�س 

الدينا�سورات تغزو عامل مده�ض

كرم فندق رم��ادا داون تاون يف دبي موؤ�س�سة جرين هوب االإمارتية على جهودها يف حماية البيئة خال 
لقاء عقد موؤخرا مع وفد من املوؤ�س�سة يف الفندق. رحب فريق عمل الفندق بالوفد وقام باأخده يف جولة 
تكرميا على  الوفد  اأع�ساء  تقدير جلميع  �سهادات  كما قدمت  ع�ساء  ماأدبة  وتبعه  الفندق  تعريفية حول 
جهودهم واملبادرات العديدة التي تقدمها املوؤ�س�سة حلماية البيئة. كما يوؤكد رمادا داون تاون على اأهمية 
ن�سر الوعي بني �سفوف ال�سباب وتعزيز دورهم يف حماية البيئة واحلفاظ على مواردها الطبيعية. وقال 
اأع�ساء موؤ�س�سة  اأن نثني على اجلهود امللحوظة من  وائل الباهي، مدير عام فندق رمادا داون تاون، نود 
جرين هوب حول االإمارات العربية املتحدة، ونحن يف فندق رمادا داون تاون نقدم الدعم الكبري للموؤ�س�سة 
يف �سبيل احلفاظ على بيئة �سحية الأجيالنا القادمة، ومن ال�سروري اأن نكون على وعي باملخاطر البيئية 
اأن ي�سجع هوؤالء االأطفال  امل��وارد الطبيعية يف �سن مبكرة حتى يت�سنى لنا احلفاظ عليها وناأمل  واأهمية 

اأ�سدقائهم وزمائهم للم�ساركة يف املبادرات واالأن�سطة البيئية املختلفة.

فندق رمادا داون تاون دبي يكرم موؤ�س�سة جرين هوب الإماراتية 
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تراكم النحا�ض يف املخ 
قد يوؤدي للزهامير

اأظهرت درا�سة اأمريكّية حديثة اأن عن�سر النحا�س قد يكون اأحد االأ�سباب 
الرئي�سية لاإ�سابة مبر�س الزهامير. 

اإّنهم  ن��ي��وي��ورك  يف  رو�س�سرت  جامعة  يف  الطبي  امل��رك��ز  م��ن  باحثون  وق��ال 
وجدوا اأدّلة قوية ت�سري اإىل اأن تراكم هذا املعدن يف املخ ينجم عنه تغريات 

حتفز ظهور املر�س.
ويلعب معدن النحا�س املتوافر يف اللحوم احلمراء واملك�سرات والعديد من 
فّعالة  اأدواراً  ال�سنبور،  من  ال�سرب  مياه  يف  وحّتى  واخل�سراوات،  الفواكه 
يف كفاءة عمل االأع�ساب ومنو العظام وتكوين االأن�سجة ال�سامة وافرازات 

الهرمونات.
الربيطانية،  ميل  دايلي  ل�سحيفة  وفقاً  الدرا�سة،  على  القائمون  واأو�سح 
الطبيعية  االإزال��ة  املخ يعرقل  املرتاكم يف  النحا�س  اأن  اأظهرت  اأن بحوثهم 
لربوتني �سام يعرف با�سم اميلويد بيتا ويرتبط تراكم طبقاته باالإ�سابة 

بالزهامير، كما اأنه يحفز اأي�ساً اإنتاج هذا الربوتني.

ليندا رون�ستاد م�سابة بالباركين�سون 
اأنها  بعد جوائز غرامي،  الفائزة  رون�ستاد،  ليندا  االأمريكية  املغنية  اأعلنت 

م�سابة مبر�س الباركين�سون، ما يجعلها عاجزة عن الغناء.
وقالت رون�ستاد )67 عاماً( يف مقابلة مع الرابطة االأمريكية للمتقاعدين، 
اإنها عانت من عوار�س ل�سنوات قبل ت�سخي�س اإ�سابتها باملر�س، واأ�سافت 

مل اأكن قادرة على الغناء ومل اأعرف ال�سبب .
واأ�سارت اإىل اأنها عانت من بع�س عوار�س االرجتاف ل�سنوات قبل اأن تق�سد 

اخت�سا�سي اأع�ساب.
وكانت رون�ستاد التي ا�ستهرت يف ال�سبعينات والت�سعينات، فازت ب�11 جائزة 

غرامي وجائزتني من اأكادميية املو�سيقى الريفية وجائزة اإميي.
ال�سابق  اأنها كانت يف  الرغم من  رون�ستاد غري متزوجة على  اأن  اإىل  ي�سار 
على عاقة مع حاكم والية كاليفورنيا جريي براون، وخمرج �سل�سلة اأفام 

حرب النجوم جورج لوكا�س.
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يومية - �سيا�سية - م�ستقلة 

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�سل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

- فاك�س: 4488436 املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اأول �سورة لبنة 
كيم كارد�سيان 

ك�سف مغني الراب االأمريكي كانيي 
وي�ست، عن اأول �سورة البنته نورث 
من زوجته جنمة تلفزيون الواقع 
ك��ي��م ك��ارد���س��ي��ان. وذك�����رت و���س��ائ��ل 
اأط��ل يف  اأن وي�ست  اإع��ام اأمريكية 
برنامج والدة حبيبته التلفزيوين 
ك��ري�����س ج��ي��ن��ري، وك�����س��ف ع���ن اأول 
منذ  كارد�سيان،  من  البنته  �سورة 
ي��ون��ي��و  ح����زي����ران   15 والدت����ه����ا يف 
املا�سي. وقال وي�ست بغية وقف كل 
اأنه �سيكون  املثارة، وجدت  ال�سجة 
اأح�������س���ر ���س��ورة  اأن  م���ن اجل��م��ي��ل 
نورث اإىل املو�سم االأخري لربنامج 
وكارد�سيان  اأن��ه  مو�سحاً   ، جدتها 
مل ي�سعيا لقب�س مال مقابل ن�سر 
اأول �سورة ل�سغريتهما. ي�سار اإىل 
اأن الطفلة تظهر يف ال�سورة فيما 
بعد  كتفها  على  وال��دت��ه��ا  حتملها 
العمر.  من  العا�سر  االأ�سبوع  بلوغ 
واأع��ل��ن جن��م ال���راب خ��ال املقابلة 
عن حبه لكارد�سيان التي قال اإنها 
اإىل  ال��ف��رح��ة  جلبت  وق��د  �سعادته 

عاملي .

يقتل زوجته خلروجها دون اأذنه
اأفغان�ستان قتل زوجته  ب�سمال  اأن رجا  ال�سرطة  اأعلنت 
الأن��ه��ا ذه��ب��ت ل��ل�����س��وق ب���دون اأذن�����ه، وق���ال رئ��ي�����س �سرطة 
املقيم فى  اأط��ل��ق خ���وداي���داد  ال��دي��ن خ��ان  املنطقة حم��ي 
منطقة �ساردارا النار على زوجته )24 عاما( الأنها ذهبت 
القاتل  ه��رب  خ��ان  واأ���س��اف   ، باملنطقة  �سوق  يف  للت�سوق 
عقب وقوع احلادث و بداأت ال�سرطة عملية البحث عنه .

قد  االأفغانية  امل�ستقلة  االإن�����س��ان  حقوق  مفو�سة  وك��ان��ت 
املفاجئة  الزيادة  ب�ساأن  قلقها  عن  املا�سى  ال�سهر  اأعربت 
فى عدد ق�سايا العنف �سد الن�ساء، وقد �سجلت املفو�سية 
اأكر من 700 ق�سية من هذا النوع خال الفرتة من 20 
مار�س اإىل 20 يونيو املا�سيني اأى بزيادة 30  % باملقارنة 
اإن  املفو�سية  واأو�سحت  املا�سي،  العام  الفرتة من  بنف�س 
اأكر من 240 �سيدة قتلن على اأيدي اأقاربهن خال تلك 

الفرتة . 

يحلق �سعر ابنته لع�سيانها اأوامره
م�سادة  اإث���ر  ابنته  �سعر  بحلق  غا�سب  ���س��وداين  اأب  ق��ام 

كامية وترا�سق لفظي بينهما. 
وقعت يف منطقة  احلادثة  اإن  وقالت �سحيفة اخلرطوم 

غرب احلارات مبدينة اأم درمان يف العا�سمة. 
وبرر االأب فعلته باأنه ظل ي�سدي الن�سح البنته طالبة يف 

اجلامعة بخ�سو�س بع�س ال�سلوكيات التي مل ترق له. 
وقال االأب اإن النقا�س مع ابنته و�سل اإىل طريق م�سدودة، 

فقام بحلق �سعرها. 
وكانت ال�سابة تعتزم حتريك دعوى جنائية �سد والدها 
اإقناعها بعدم القيام بذلك وحل  اأن االأهل جنحوا يف  اإال 

االأمر ودياً. 

�ُسجنت لت�سريب ابنها من املدر�سة
وقف  م��ع  اأ���س��ه��ر  ت�سعة  بال�سجن  اأمل��ان��ي��ة  حمكمة  ق�ست 
ي��وم يف  األ��ف  امل��در���س��ة  م��ن  ابنها  ت�سرب  اأم  بحق  التنفيذ 

الفرتة من �سبتمرب 2003 حتى يناير 2012. 
النطق  اأث��ن��اء  برلني  يف  اجلزئية  املحكمة  رئي�سة  وقالت 
باحلكم على االأم باالإدانة النتهاكها واجب الرعاية: كان 
ت�سببت يف  اأن��ك  اإال  ول��د �سالح،  يكون لك  اأن  اإمكانك  يف 

اإف�ساده . 
ال�����س��اب��ع��ة ع�����س��رة،  ال�����ذي ي��ب��ل��غ االآن  ال��ف��ت��ى،  مل ي��ظ��ه��ر 
داخ�����ل امل����دار�����س ال���ت���ي ال��ت��ح��ق ب��ه��ا يف م��دي��ن��ت��ي ب��رل��ني 

ولودفيج�سهافن اإال على فرتات متباعدة. 
وال ي�ستطيع املراهق القراءة وال الكتابة، اإال ب�سعوبة. 

تتعلم  اأط��ف��ال ومل  اأم خلم�سة  امل���راأة، وه��ي  التزمت  وق��د 
القراءة وال الكتابة، ال�سمت اأثناء املحاكمة. 

ومت تغرمي االأم، البالغة 34 عاما، عدة مرات يف ال�سابق 
ب�سبب االإهمال يف تربية اأبنائها. 

ال�سحك ين�سط ع�سالت القلب
ا�ستغله  ما  البال، هذا  ويريح  الهموم  ويزيل  القلب  ين�سط ع�سات  العمر فهو  ال�سحك يطيل  اإن  االأطباء  يقول 
العمر فهو ي�ساعد على تن�سيط ع�سات  اإىل تاميذه. ال�سحك يطيل  ال�سر  جريمان لتغيري حياته وينقل هذا 
القلب، وهذا �سر الفائز بجائزة بطولة ال�سحك الطويل يف اأملانيا ملن ي�ستطيع اأن ي�سحك ملدة ثاث �ساعات. ويقول 
جريمان، �ساحب مدر�سة ال�سحك يف اإثيوبيا، وهو رجل حوله مر�س االإيدز اإىل �ساحب اأطول �سحكة يف العامل: 
عندما اأ�سحك من كل قلبي واأنظر مبا�سرة يف عينيك، فاإن ذلك يحدث نوعاً من العدوى وتبداأ اأنت اأي�ساً بال�سحك 
. وي�سيف جريمان، ال�سحك هو اأف�سل و�سيلة للتوا�سل بني النا�س، فكما راأيتم يف دورتنا، امل�ساركني من كل دول 
العامل ياأتون وي�سحكون دون اأي متييز . وا�ستطاع جريمان بعد عام واحد من فتحه للمدر�سة تدريب اأكر من 
200 �سخ�س وقد جنح االأمر معهم فعَا . الكثري من الطاب يتجهون اإىل مدر�سته حلل كل امل�ساكل واالأزمات التي 
تواجههم بال�سحك، فما عليهم �سوى دفع 25 دوالراً حل�سور ثمانية اأ�سابيع للعاج بال�سحك. ويقول اأحد طاب 
مدر�سة جريمان: بعد اأن ان�سممت لهذه املدر�سة، اأ�سبح باإمكاين ال�سحك ب�سهولة اأكرب . واأفاد الدكتور برهان، اأن 
ال�سحك يف حد ذاته من خال اآليات خمتلفة، يو�سع االأوعية الدموية. الدكتور برهان، وقفت احلياة �سده عندما 
اإيجابية وقرر  اإىل  ال�سلبية  اال�ست�سام وحول طاقته  النريان جتارته وخ�سر كل ما ميلك، عندها رف�س  اأحرقت 

مواجهة املر�س والعمل بال�سحك.
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يعي�ض 24 عامًا بقلب جاحظ من بطنه
خ�سع �سيني لعملية جراحة نادرة لت�سحيح عيب خلقي، حيث ولد 
بقلب جاحظ من بطنه، وهي حالة نادرة ت�سيب 5 اأطفال من كل 

مليون مولود، ومعظمهم ميوتون بعد وقت ق�سري من الوالدة.
رون��غ مينغ، من مقاطعة هينان، مع هذه احلالة  اأن هوانغ  عا�س 
النادرة ملدة 24 عاماً، اإال اأن الطبيب املعالج اأخربه بتدهور حالته 
ال�سحية، واأنه بحاجة الإجراء عملية جراحية عاجية لتحريك 
ع�سلة القلب اإىل القف�س ال�سدري بعيداً عن بطنه، الأن اأي �سغط 

اأو حركة غري طبيعية يتلقاها يف بطنه قد توؤدي اإىل وفاته.
وقال والدا هوانغ اإنهما كانا حري�سني عليه عندما كان �سبياً، ومل 
على �سحته، كما  االآخرين خوفاً  االأطفال  باللعب مع  له  ي�سمحا 
اأنهم مل يتحملوا نفقات العملية، اإال انه يف وقت �سابق هذا العام، 
االخ��ت��ب��ارات  واأظ��ه��رت  القلب،  جل��راح��ة  مب�ست�سفى  للعاج  �سعى 
األف   200 ح��وايل  تكلف  لعملية  وبحالة  �سريعاً  تدهور  حالته  اأن 

يوان.
وجذبت حالة هوانغ اهتمام و�سائل االإعام، وخال �ستة اأيام تلقى 
جميع االأموال التي يحتاجها للعملية، من القراء ومتابعي و�سائل 
االإع��ام، وجنحت اجلراحة التي ا�ستمرت الأكر من 10 �ساعات، 

واأ�سبحت االآن بطنه م�سطحة.
حدث  ال��ذي  اجليد  التغيري  اإن  �سعادته  ع��ن  معرباً  ه��وان��غ  وق��ال 
بحياته يرجع اإىل العديد من النفو�س الرقيقة التي تربعت له، 

بح�سب �سحيفة نيويورك دايلي نيوز.

يعود للحياة بعد اإعالن وفاته 
45 دقيقة، وبعد  مل��دة  ي��ال ل�سكتة قلبية  ت��وين  االأم��ريك��ي  تعر�س 
ف�سل االأطباء يف عملية اإنعا�سه، اأعلنت وفاته من قبل طبيب القلب 
امل�سرف على حالته، لكن قلبه عاد للنب�س ثم عاد اإىل احلياة، مما 

اأثار حرية االأطباء الذين كانوا ي�سرفون على حالته.
فقد نقل توين يال 37 عاما على وجه ال�سرعة اإىل مركز لكيرتينغ 
الطبي بالقرب من منزله يف مدينة دايتون بوالية اأوهايو بعد اأن 
�سباحا  ال��راب��ع��ة  ال�ساعة  يف  ممر�سة  ميلي�سا  زوج��ت��ه  ا�ستيقظت 

والحظت اأنه يتنف�س ب�سكل غريب.
وح�سب �سحيفة ديلي ميل على موقعها االإلكرتوين فاإن الزوجة 
مل تتمكن من اإيقاظ زوجها لكنها اأجرت له تنف�سا �سناعيا حتى 

و�سلت �سيارة االإ�سعاف.
قلبية  ل�سكتة  دي��زل  يعمل ميكانيكيا ملحركات  ال��ذي  يال  وتعر�س 
ملدة 45 دقيقة، وبعد ف�سل االأطباء يف اإنعا�سه اأعلنت وفاته من قبل 
طبيب القلب راجا نزير. وقال طبيب القلب جربنا معه كل �سيء 
اأن  عليك  معينة  وعند حلظة  القلبية.  ال�سكتات  نعلمه عن عاج 
تتوقف عن االإنعا�س . واأ�ساف اأنه بعد حلظات، راأى جهاز مراقبة 
اأو م��رت��ني كل  ُي��ظ��ه��ر م��وج��ات كهربائية ���س��غ��رية م���رة  ي���ال  ق��ل��ب 
اأن قلب يال ين�سط واأنه يعود اإىل احلياة  دقيقة، والحظ الفريق 
مرة اأخرى. وقال نزير خال ال�سنوات الع�سرين املا�سية، مل اأر اأو 

اأ�سمع قط عن اأي �سخ�س تعلن وفاته ثم يعود اإىل احلياة .
وبعد اأيام من احلادث عاد يال اإىل منزله ويف �سدره جهاز لتنظيم 
في�سبوك  على  �سفحته  على  ي��ال  كتب  والح��ق��ا  ال��ق��ل��ب.  ���س��رب��ات 
اأ�سبوع ملدة ترتاوح بني 35 و45 دقيقة. كان  فارقت احلياة منذ 

الو�سع �سيئا لدرجة اأن الطبيب اأعلن وفاتي.
املمثلة الربيطانية ليلى كولنز ت�سع ب�سمة يديها قبل العر�س االأول من الفيلم الرنويجي

 The Mortal Instruments: City of Bones. )رويرتز(

�ستيفن موير يف 
)�سوت املو�سيقى(

عن  بلود  ت��رو  م�سل�سل  جن��م  يطّل 
ا�سي الدماء، �ستيفن موير، يف  م�سّ
دور ال�سابط فون تراب، يف ن�سخة 
الكا�سيكي  الفيلم  تلفزيونية من 
املغنية  جانب  اإىل  املو�سيقى  �سوت 

كاري اأنردوود يف دور ماريا .
ريبورتر(  )ه��ول��ي��وود  موقع  وذك��ر 
يف  البطولة  دور  �سيوؤدي  موير  اأن 
االإنتاج الذي تعر�سه �سبكة )اأن بي 
دي�سمرب  االأول  ك��ان��ون   5 يف  �سي( 

خال مو�سم عيد املياد.
وتبلغ مدة االإنتاج املبا�سر ل� �سوت 

املو�سيقى على القناة 3 �ساعات.
وكان قد اأعلن اأن اأندروود �ستوؤدي 
التي  ال�سابقة  الراهبة  ماريا،  دور 
تتوىل تربية اأوالد عائلة فون تراب 

وتزوج الحقاً من االأب.
ي�سار اإىل اأن فيلم �سوت املو�سيقى 
ي�����روي ق�����س��ة ف���ت���اة ت���رك���ت ال��دي��ر 
ل��ت��ع��م��ل م��رب��ي��ة يف م��ن��زل ���س��اب��ط 
اأوالد   7 ول��دي��ه  زوج��ت��ه  فقد  قا�س 
ف��وق��ع��ت يف ح��ب��ه وت��زوج��ت��ه خ��ال 
اأهم  من  ويعترب  النازية،  احلقبة 

االأفام الكا�سيكية.

باتين�سون يزور 
م�ست�سفى لالأطفال 

ر���س��م ال��ن��ج��م ال��ربي��ط��اين روب���رت 
ب��ات��ي��ن�����س��ون اب��ت�����س��ام��ة ع��ل��ى وج���وه 
اأوالد مر�سى، بعدما زار م�ست�سفى 
اأجنل�س  لو�س  مدينة  يف  لاأطفال 
)بيبول(  موقع  وق��ال  االأمريكية. 
االأمريكي اإن باتين�سون قام بزيارة 
ل��و���س  م�����س��ت�����س��ف��ى  اإىل  م��ف��اج��ئ��ة 
اأجن��ل�����س ل���اأط���ف���ال ح��ي��ث ال��ت��ق��ى 
امل��ر���س��ى،  االأوالد  م��ن  مب��ج��م��وع��ة 
و�ساعدهم يف القيام باأعمال تزيني 

واإعداد اإطارات ل�سور.
ال��ب��ال��غ من  امل��م��ث��ل  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
اإط��اراً  بنف�سه  اأعد  27 عاماً  العمر 
القنية  قدراته  من  و�سخر  زهرياً، 
وي���وق���ع  �����س����وراً  ي��ل��ت��ق��ط  اأن  ق���ب���ل 
االأوالد يف  اأع������ّده  اإط�����ار  ك���ل  ع��ل��ى 

امل�ست�سفى.
وزار باتين�سون مري�سني مل ت�سمح 
مب��غ��ادرة  ال�����س��ح��ة  حالتهما  لهما 

غرفتيهما.

اأحيا تطور علمي جديد االأمل لكثري من االأزواج الذين 
يعانون من العقم يف العاج واالإجناب. واأعلن اأطباء يف 
بلجيكا اأنهم تو�سلوا اإىل طريقة جديدة لعاج م�سكلة 
زهيدة ال  وبكلفة  االإجن��اب،  على  القدرة  اأو عدم  العقم 

تتجاوز ب�سع مئات من الدوالرات.
ل��اأزواج  و�سيلة  �ستوفر  اجل��دي��دة  الطريقة  اإن  وق��ال��وا 
يف  �سعوبات  يواجهون  ال��ذي��ن  م��ن  الفقرية،  ال���دول  يف 

االإجناب.
وجنحت الطريقة اجلديدة حتى االآن يف ا�ستياد اأكر 
اأن تنجح مع ن�سف  املوؤمل  اأربعة ع�سر طفا ومن  من 

الن�ساء الاتي ي�سعني للعاج وفق ما اأعلنه االأطباء.
ويدر�س باحثون بهيئة التخ�سيب الب�سري وعلم االأجنة 

يف بريطانيا اإمكانية تطبيق االأمل اجلديد. 
نظام  على  االأط��ب��اء  وف��ق  اجل��دي��دة  الطريقة  وتعتمد 
اال�سطناعي  التلقيح  اإىل  احلاجة  ينفي  مب�سط  زراع��ة 

واملخترب  العقاقري  كلفة  يخف�س  مبا  خمربيا  الكامل 
على ال�سواء. ويرى االأطباء اأن االأجنة ال حتتاج الأكر 
اإىل  م�سريين  امللقحة،  البوي�سة  ل��زراع��ة  و�سيط  م��ن 
على  املبي�س  حلث  رخي�سة  عقاقري  ا�ستعمال  اإمكانية 
اإنتاج عدد من البوي�سات بدال من حقن املراأة بعقاقري 
يف  بوي�سة  ع�سرين  من  اأك��ر  الإن��ت��اج  التكاليف  باهظة 
حاليا  املتبعة  التقنيات  اأن  اإىل  ُي�سار  ال��واح��دة.  ال��دورة 
باهظة  ت����زال  ال  اال���س��ط��ن��اع��ي  التلقيح  تقنية  وم��ن��ه��ا 
التكاليف وت�سل كلفة دورة العاج الواحدة يف بريطانيا 
على �سبيل املثال اإىل ما يعادل 15 األف دوالر مما يجعل 

العاج مق�سورا على االأغنياء. 
لكن االأطباء يف عيادة كرييت هيلث يف بريطانيا بحثوا 
طريقة  تطوير  خ��ال  م��ن  كلفته  خف�س  اإم��ك��ان��ي��ة  يف 
ج���دي���دة ل��ل��ت��ل��ق��ي��ح اال���س��ط��ن��اع��ي مب�����س��اع��دة ع��ق��اق��ري 

خ�سوبة، وبكلفة تعادل 265 دوالرا. 

اأمل جديد لعالج م�سكلة العقم 

خطوبة تايلور اأرم�سرتونغ 
وجدت املمثلة االأمريكية تايلور اأرم�سرتونغ احلب من جديد، وباتت خمطوبة االآن من 

زوجها جون بلوهر بعد مرور �سنتني على انتحار زوجها االأول.
واأكد املتحدث با�سم ارم�سرتونغ 42 عاماً اأن بلوهر تقّدم بطلب يد اأرم�سرتونغ 

للزواج يف منتجع باملك�سيك.
اأرم�سرتونغ قبلت طلب زوجها للزواج،  اأن  اإ�س ويكلي  وذك��رت جملة يو 
بعد.  للزواج  موعد  يحدد  ومل  واملا�س.  الذهب  من  خامت  على  وح�سلت 

اأرم�سرتونغ ت�ستهر بدورها يف م�سل�سل ربات منزل بيفريل هيلز  اأن  ي�سار اإىل 
احلقيقيات ، و�سيكون هذا الزواج الثاين لها بعد انتحار زوجها االأول را�سل اأرم�سرتونغ يف اآب 

اأغ�سط�س 2011. ويذكر اأن الأرم�سرتونغ ابنة يف ال�ساد�سة من العمر.


