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العراقيون يحملون احلكومة 
م�سوؤولية تردي الأمن 

   

جبهة الإنقاذ ت�ستنفر ن�ساء تون�س يف عيدهّن
هل تتولىّ وداد بو�سماوي رئا�سة احلكومة؟

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

تون�س.  الأط��راف مبواقفها يف  اغلب  الختالفات ومت�ّسك  تتوا�سل 
الرتويكا احلاكمة  امل��واق��ف، وت�سّلب  التعار�س احل��اد يف  ه��ذا  ورغ��م 
و�سعوبة  التوافق  با�ستحالة  يوحي  مبا  مبطالبها  املعار�سة  وت�سّبث 
اإىل  احتكام  يعنيه ذلك من  الطرفني، وما  والتحكيم بني  الو�ساطة 
القليلة  الأي��ام  اأّن  يرون  املحللني  بع�س  فاّن  ال�سراع،  ال�سارع حل�سم 
الأزمة  من  للخروج  املقرتحات  بع�س  طياتها  يف  �ستحمل  القادمة 
احلالية، مقرتحات قد حتظى بقبول الفرقاء ال�سيا�سيني وترحيبهم، 
ل اإىل اأر�سية م�سرتكة، خا�سة  ويف احلّد الأدنى النطالق منها للتو�سّ
التكتل، مل يعد  اأط��راف الرتويكا احلاكمة، ممثال يف حزب  اأّن احد 
متم�سكا باحلكومة احلالية، ف�سال على ات�ساع دائرة الذين يوؤكدون 
اأّن الو�سع الراهن بات ي�ستدعي عملّية جراحّية، اأي تغيريا جوهريا 
يف احلكومة، اإ�سافة اإىل تكوين هيئة �سيا�سية جتمع القوى القائمة 
املوا�سيع  خمتلف  يف  روؤاه��ا  وتقدمي  النتخابات  تنظيم  نحو  للدفع 
امل�ساندين  قائمة  تو�ّسع  ���س��ان  م��ن  اأّن  م��راق��ب��ون  وي���رى  الأ�سا�سية. 
لتغيري احلكومة وا�ستبدالها بحكومة كفاءات وتكنوقراط وبرئا�سة 
التون�سي  العام  الحت��اد  دور  يعّزز  اأن  �سانه  من  م�ستقلة،  �سخ�سية 
لل�سغل يف اخلروج من الأزمة باعتباره اجلهة الأوفر حظا لتقريب 

خمتلف وجهات نظر الأطياف ال�سيا�سية.
الذي  الوقت  يف  والتكهنات،  التوقعات  بور�سة  انطلقت  الأث��ن��اء،  يف 
عن  و�سيك  باإعالن  وُت��ل��ّوح  تون�س،  ن�ساء  الإن��ق��اذ  جبهة  فيه  ت�ستنفر 
بخطوطها  النه�سة  ح��رك��ة  فيه  وتتم�سك  م��وازي��ة،  اإن��ق��اذ  حكومة 

احلمراء، ويتوا�سل فيه اعت�سام الرحيل.
علي  يقودها  التي  النه�سة  حكومة  اأّن  تون�س  يف  ك��ث��ريون  ويعتقد 
العري�س �سقطت فعلّيا بعد التطورات والأحداث الأخرية ، م�سددين 
تركيبة احلكومة ل يف  املنتظر يف  احل��وار  اأن يخو�س  ���س��رورة  على 

مبداأ ت�سكيلها.                                         )التفا�سيل �س11(

مركز لل�سرطة ق�سفه الرهابيون يف مدينة العري�س  )رويرتز( 

اجلي�س يعلن مقتل واإ�سابة 25 اإرهابيًا وتدمري خمزن اأ�سلحة يف �سيناء 

م�سادر اأمنية تتوقع بدء ف�ض اعت�سامي رابعة والنه�سة اليوم
الإخوان يهددون باحتالل ميدان التحرير والأزهر يحملهم م�سوؤولية ف�سل املبادرات ال�سلمية 

�سهيد يف غزة وم�ستوطنون يقتحمون الأق�سى 

االحتالل يو�سع اال�ستيطان بال�سفة والقد�ض مبباركة امريكية

مقتل خم�سة جنود مينيني يف هجوم للقاعدة

•• عوا�صم-وكاالت:

ق��ال وزي���ر الإ���س��ك��ان الإ���س��رائ��ي��ل��ي اوروي اري��ئ��ي��ل ان 
�سكنية  وح��دة  األ��ف  لبناء  مناق�سات  �ستن�سر  وزارت���ه 
يف القد�س ال�سرقية وامل�ستوطنات يف ال�سفة الغربية 
الإ�سرائيلي،  والإ�سكان  البناء  وزي��ر  واأعلن  املحتلة. 
اأوري اأريئيل، عن بناء 1187 وحدة �سكنية جديدة 
يف امل�ستوطنات يف القد�س ال�سرقية وال�سفة الغربية، 
تاأتي  اخل��ط��وة  ه��ذه  اإن  اإ�سرائيلي  تقرير  ذك��ر  فيما 
بالتن�سيق مع الإدارة الأمريكية ومبوازاة توقع اإقرار 

حكومة اإ�سرائيل باإطالق �سراح اأ�سرى فل�سطينيني.
اإن الإدارة الأمريكية  وقالت �سحيفة معاريف ام�س 
جديدة  بناء  اأع��م��ال  اإ�سرائيل  تنفذ  اأن  على  واف��ق��ت 
اأوىل من  دفعة  �سراح  اإط��الق  مقابل  امل�ستوطنات  يف 

الأ�سرى الفل�سطينيني غدا الثالثاء.
من جانبه قال رئي�س حزب كادميا ال�سرائيلي �ساوؤول 
موفاز انه من امل�ستحيل التو�سل اىل اتفاق الت�سوية 
ا�سهر  ت�سعة  غ�سون  يف  الفل�سطينيني  م��ع  الدائمة 

•• �صنعاء-ا.ف.ب:

اعلن م�سدر ع�سكري مقتل خم�سة جنود مينيني يف 
هجوم �سنه عنا�سر من القاعدة قرب من�ساأة بلحاف 

لنتاج الغاز جنوب �سرق اليمني.
و�سرح امل�سدر لوكالة فران�س بر�س طالبا عدم ذكر 
ا�سمه ان جماعة من القاعدة قدموا ب�سيارة اىل جوار 
اوتوماتيكية  با�سلحة  النار  وفتحوا  التفتي�س  نقطة 

ال��وزراء ال�سرائيلي بنيامني  ..م�سريا اىل ان رئي�س 
�سريك فل�سطيني  اأنه ما من  ي�سعى لإثبات  نتنياهو 

موجود لعملية ال�سالم.
ام�س  ف��ج��ر  فل�سطيني  ا�ست�سهد  اخ���ر  �سعيد  ع��ل��ى 
ب��ر���س��ا���س ق�����وات الح����ت����الل ����س���رق خم��ي��م الربيج 
و���س��ط ق��ط��اع غ���زة. واأف����اد ���س��ك��ان حم��ل��ي��ون اإن قوات 
اإىل  الت�سلل  �ساب حاول  النار على  اأطلقت  الحتالل 
داخل اإ�سرائيل عرب ال�سريط احلدودي �سرق الربيج 
الأمر الذي اأ�سفر عن ا�ست�سهاده على الفور. واأ�سارت 
اإ�سرائيلية  ع�سكرية  جيبات  اأن  اإىل  حملية  م�سادر 
اقرتبت من ال�ساب وجتمعت حوله قبل اأن تتاأكد من 
مقتله لفتا اإىل اأنها عادت اإىل املوقع وتركته يف ذات 

املكان . 
ام�س  امل�ستوطنني  جم��م��وع��ات  ا���س��ت��اأن��ف��ت  ذل���ك  اىل 
باب  جهة  م��ن  امل��ب��ارك  الأق�����س��ى  امل�سجد  اقتحامها 
امل��غ��ارب��ة ب��ح��را���س��ات م���ع���ززة م���ن ���س��رط��ة الحتالل 
اخل��ا���س��ة ب��ع��د اإغ���الق���ه اأم��ام��ه��م م��ع��ظ��م اأي�����ام �سهر 

رم�سان.

ان  ق��ب��ل  اجل��ن��ود  م��ن  م�����س��رع خم�سة  اىل  ادى  مم��ا 
تتمكن من الفرار اىل جهة غري معلومة.

من�ساآت  حرا�سة  مكلفة  وح���دة  اىل  اجل��ن��ود  وينتمي 
�سبوة  من  امل�ستخرج  الطبيعي  الغاز  ت�سييل  حمطة 

التي متلك �سركة توتال ق�سما من ا�سهمها.
واعلنت ال�سلطات اليمنية الربعاء انها احبطت خطة 
كان تنظيم القاعدة يهدف من خاللها ال�سيطرة على 
مدن ومن�ساآت نفطية واحتجاز رهائن من الجانب.

وا�ستعر�س الوزير تقارير اأمنية حول اأعداد املعت�سمني والأ�سلحة التي 
بحوزتهم واحل�سون التي قاموا بتد�سينها يف امليدانني واأعداد الن�ساء 

والأطفال املوجودين بينهم.
يف حني ك�سفت م�سادر اإخبارية، عن تهديدات لأن�سار جماعة الإخوان 
التحرير  م��ي��دان  اإىل  بالتوجه  العدوية  راب��ع��ة  م��ي��دان  يف  املعت�سمني 
تقرير  بح�سب  اعت�سامهم،  بف�س  التهديد  على  رداً  وذل��ك  بالقاهرة، 
ن�سره موقع العربية.  وكان التيار الكهربائي يف ميدان رابعة بالقاهرة 
تعر�س لنقطاع كامل موؤقت، فيما تغلب الإخوان على هذا النقطاع 

بت�سغيل املولدات الكهربائية. 
من  احل��ذر  بتوخي  املعت�سمني  مبنا�سدة  املن�سة  على  القائمون  وب��داأ 

•• القاهرة-وكاالت:

تلبية  اجلماعة  رف�س  ان  الزه���ر  �سيخ  م�ست�سار  مهنا  د.حم��م��د  اك��د 
وال�سعب  اهلل  امام  امل�سوؤولية  يحملها  وامل�ساحلة  للحوار  الزهر  دعوة 
�سعار  الدعوة لل�سلح هي  ان  ان روح ال�سالم تقول  والتاريخ مو�سحاً 
ال�سالم وامل�سلمني.  وكان الزهر قد دعا ا�سحاب املبادرات للم�ساحلة 
لالجتماع ملناق�ستها للخروج مببادرة تعمل علي حل الزمة ال�سيا�سية 
امل��ب��ادرات ال��ت��ي طرحها ك��ل م��ن د.حم��م��د �سليم العوا  ال��راه��ن��ة وه��ي 

ود.عبداملنعم ابوالفتوح وال�سيخ حممد ح�سان وحزب النور. 
واكدت الحزاب والقوي املدنية ان مبادرة الزهر للم�ساحلة الوطنية 
ا�ساعت  ال��ت��ي  امل�سلمني  الخ����وان  جماعة  رف�����س  ب�سبب  ميتة  ول���دت 
حوارات  لي  برف�سها  الوطنية  للم�ساحلة  فر�سة  اآخ��ر  نف�سها  علي 
الزهر  �سيخ  رعاية  حتت  الراهنة  ال�سيا�سية  الزم��ة  حلل  مبادرات  او 
اما  ام��ام خيارين  ت�سع م�سر  اجلماعة  ان  وا�سافت  الطيب.  د.احمد 
بهم  وال�سرر  �سبابها  بدماء  او متاجرة اجلماعة  للوراء  الزمن  اع��ادة 

كما انها مبوقفها هذا ت�ستبعد نف�سها من امل�سهد ال�سيا�سي. 
تبداأ  اأن  املتوقع  من  ان  ام�س  وحكومية  اأمنية  م�سادر  قالت  ميدانيا 
املعزول  للرئي�س  اعت�سامني موؤيدين  التحرك �سد  امل�سرية  ال�سرطة 

حممد مر�سي بالقاهرة يف وقت مبكر اليوم الثنني.
وميثل العت�سامان اأبرز نقاط املواجهة بني اجلي�س الذي عزل مر�سي 

وموؤيديه الذين يطالبون باعادته اىل من�سبه.
واأ�ساف امل�سدر اأن اللواء حممد اإبراهيم وزير الداخلية اجتمع ظهر 
اأم�س مع عدد من م�ساعديه وانتهي الجتماع اإيل حتديد فجر الثنني 

موعدا نهائيا لبدء ف�س اعت�سامي رابعة والنه�سة.

هجوم مباغت لل�سرطة، يف امليدان، الذي يعت�سم فيه جماعة الإخوان 
رئا�سة  م��ن  مر�سي  حممد  ال��دك��ت��ور  ع��زل  على  اح��ت��ج��اج��اً  امل�سلمني، 
الدولة. هذا ودعا ان�سار الرئي�س ال�سالمي حممد مر�سي ام�س الحد 
امل�سرية  ال�سلطات  مهلة حددتها  تنتهي  بينما  تظاهرات جديدة،  اإىل 

التي ت�ستعد لتفريق اعت�سامني يف �ساحتني يف القاهرة بالقوة. 
الببالوى  الدكتور حازم  امل�سري  ال��وزراء  اأكد رئي�س  اآخر  على �سعيد 
دعم حكومته الكامل للقوات امل�سلحة يف حربها �سد الإرهاب وتطهري 

�سيناء من الرهابيني.
امل�سرية، ع�سر  امل�سلحة  القوات  فيه  اأعلنت  ال��ذي  الوقت  جاء هذا يف 
ام�س اأن عنا�سرها هاجمت بوؤرة ملجموعة من الإرهابيني ب�سمال �سيناء 
خمزناً  ��رت  دمَّ كم  وج��ري��ح،  قتيل  بني  منهم   25 �سقوط  عن  اأ�سفرت 

لالأ�سلحة والذخرية.
اأركان  العقيد  امل�سرية  امل�سلحة  القوات  با�سم  الر�سمي  الناطق  وق��ال 
حرب اأحمد حممد علي، عرب �سفحته الر�سمية على موقع التوا�سل 
الجتماعي )في�سبوك(، اإن عنا�سر من القوات امل�سلحة قامت بتنفيذ 
مدينة  يف  التومة  قرية  جنوب  اإرهابية  جمموعة  �سد  نوعية  عملية 
بدماء  اأي��دي��ه��م  تلوثت  مم��ن  �سيناء(  �سحراء  )ي�سمال  زوّي���د  ال�سيخ 

�سهدائنا يف اجلي�س وال�سرطة ب�سمال �سيناء.
اإرهابياً بني  25 عن�سراً  اأ�سفرت عن �سقوط  العملية  اأن  واأو�سح علي 
والذى  وال��ذخ��رية  لالأ�سلحة  خم��زن  تدمري  جانب  اإىل  وجريح  قتيل 
املدنية  وال�����س��رط��ة  امل�سلحة  ال��ق��وات  ���س��د  العنا�سر  ه���ذه  ت�ستخدمه 
القوات  د  تعهُّ داً  جم���دِّ �سيناء،  �سمال  يف  الأب��ري��اء  امل��واط��ن��ني  وت��روي��ع 
امل�سلحة مبالحقة الإرهابيني والق�ساء على البوؤر الإجرامية حتى يتم 

فر�س الأمن يف �سمال �سيناء وكافة ربوع م�سر.

عنا�سر اجلي�س احلر على منت مروحية رو�سية ال�سنع ا�ستولوا عليها يف حلب

•• عوا�صم-وكاالت:

ال�سورية  املعار�سة  ق��وات  اأعلنت 
ال�سيطرة  م�����ن  مت���ك���ن���ت  اأن�����ه�����ا 
ع��ل��ى م�����س��ت��ودع��ات ����س���واري���خ يف 
ال���غ���وط���ة ال��غ��رب��ي��ة ل��دم�����س��ق، يف 
لل�سبيحة  ا�ستهدفت جتمعا  حني 
ا�ستداد  وق���ع  ع��ل��ى  ال��ع��ا���س��م��ة،  يف 

املعارك يف ريف الالذقية.
اإن  الثورة  تن�سيقيات  احتاد  وقال 
املعار�سة اقتحمت كتيبة الت�سليح 
والنقل التابعة للفرقة ال�سابعة يف 
غوطة دم�سق الغربية، و�سيطرت 
ع��ل��ى م�����س��ت��ودع��ات ال�����س��واري��خ يف 
ع�سرات  حت����وي  ال���ت���ي  ال��ك��ت��ي��ب��ة، 
ال�����س��واري��خ امل�����س��ادة ل��ل��دروع من 

نوع فاغوت الرو�سية ال�سنع.
وكانت قوات املعار�سة قد ا�ستولت 
م�ستودعات  على  املا�سي  ال�سهر 
منطقة  يف  ل��ل�����س��واري��خ  اأخ������رى 

القلمون بريف دم�سق.
نا�سطون  اأك���د  ذات���ه  ال�����س��ي��اق  ويف 
40 من عنا�سر  اأك��ر من  مقتل 
وال�سبيحة  ال��ل��ب��ن��اين  اهلل  ح���زب 
م�ساء  ملغومة  �سيارة  تفجري  يف 
ال�����س��ب��ت اأم����ام م��ب��ن��ى اأم��ن��ي قرب 
للنظام  امل��وؤي��د  الإع��الم��ي  مكتب 
�سارع  ل��ط��ف يف  رف��ي��ق  ال�������س���وري 

الأمني بحي ال�ساغور يف دم�سق.

مقتل الع�سرات من حزب اهلل اللبناين وال�سبيحة يف تفجري �سيارة ملغومة 

معارك يف الالذقية واملعار�سة ت�سيطر على م�ستودعات �سواريخ بدم�سق

ال�ساحل  على  الالذقية  ريف  ويف 
ال�سوري، اندلعت معارك و�سفت 
املعار�سة  ب����ني  ����س���ر����س���ة  ب���اأن���ه���ا 
امل�سلحة وقوات النظام التي �سنت 
يف  واملدفعية  بالطائرات  هجوما 
املناطق  بع�س  ل�ستعادة  حماولة 

التي �سيطرت عليها املعار�سة.
ال�سوري  املر�سد  ذك��ر  جهته  م��ن 
حميط  يف  ج����رت  ا���س��ت��ب��اك��ات  اأن 
قرية ا�سرتبة التي ي�سيطر عليها 
مقاتلو املعار�سة م�سريا اإىل اأنباء 
القوات  ���س��ف��وف  ع��ن خ�����س��ائ��ر يف 

النظامية.
اإن���ه ت�سدى  احل��ر  وق���ال اجلي�س 
يف حمافظتي اإدلب وريف دم�سق 

ل��رت��ل��ني ك��ان��ا يف ط��ري��ق��ه��م��ا اإىل 
ريف الالذقية ودمر دبابات وقتل 

جنودا نظاميني.
القوات  ت�سن  اأي����ام  ث��الث��ة  وم��ن��ذ 
حتت  م�����س��ادا  هجوما  النظامية 
ل�ستعادة  ومدفعي  ج��وي  غ��ط��اء 

القرى التي فقدتها.
�سخ�سا هم ع�سرة  وك��ان ع�سرون 
م��دن��ي��ني وع�������س���رة م��ق��ات��ل��ني قد 
الطريان  ���س��ن��ه��ا  ب����غ����ارات  ق��ت��ل��وا 
بريف  �سلمى  بلدة  على  احل��رب��ي 
الالذقية ال�سمايل، حيث تخو�س 
ع���دة ف�����س��ائ��ل م���ا ���س��م��ت��ه معركة 
حتى  و�سيطرت  ال�ساحل  حترير 
الآن على حوايل ع�سر قرى يقع 

ع�سرين  م�����س��اف��ة  ع��ل��ى  ب��ع�����س��ه��ا 
القرداحة  ب��ل��دة  م���ن  ك��ي��ل��وم��رتا 

م�سقط الرئي�س ب�سار الأ�سد.
وك��ان الق�سف ق��د جت��ددت ام�س 
�سورية  وبلدات  الأح��د على مدن 
م���ت���ف���رق���ة ب���ع���د غ��������ارات اأوق���ع���ت 
بالالذقية  ال���ق���ت���ل���ى  ع���������س����رات 

والّرّقة.
ا�ستباكات  اإن  �سام  �سبكة  وق��ال��ت 
جنوبي  الع�سايل  حي  يف  اندلعت 
�ساروخي  ق�سف  و���س��ط  دم�����س��ق، 
ال���ن���ظ���ام���ي���ة، كما  ال�����ق�����وات  م����ن 
درو�سا  يف  ا���س��ت��ب��اك��ات  ان���دل���ع���ت 

وزاكية بريف دم�سق.
للجي�س  م�����روح�����ي�����ات  وك�����ان�����ت 
على  اأم�����س  اأغ����ارت  ق��د  النظامي 
م��دي��ن��ة ال���رق���ة اخل��ا���س��ع��ة منذ 
مقاتلة  ك��ت��ائ��ب  ل�سيطرة  ���س��ه��ور 
مما  الن�سرة  جبهة  مقدمتها  يف 
وفق  مدنيا   13 مقتل  يف  ت�سبب 
املر�سد ال�سوري، الذي قال اإن من 
)�ست  اأط��ف��ال  �سبعة  القتلى  ب��ني 
اأعمارهم  ت���رتاوح  ب��ن��ات و���س��ب��ي( 

بني اأربع وع�سر �سنوات.
كما �سهدت مدينة دير الزور قتال 
عنيفا بعد اأن اأعلن اجلي�س احلر 
حكومية  م���ق���ار  ع��ل��ى  ���س��ي��ط��رت��ه 
ال��ب��ع��ث يف حي  بينها م��ق��ر ح���زب 

احلويقة.

م���ق���ت���ل ث����الث����ة ج���ن���ود 
اأفغان�ستان يف  اأم��ري��ك��ي��ني 

•• كابول-رويرتز:

ومن  اأمريكيون  م�سوؤولون  ق��ال 
ثالثة  ان  الطل�سي  �سمال  حلف 
�سرق  قتلوا يف  اأم��ري��ك��ي��ني  ج��ن��ود 

اأفغان�ستان ام�س الحد.
لرويرتز  اأمريكي  م�سوؤول  وق��ال 
اقليم  يف  ق���ت���ل���وا  م�����س��ل��ح��ني  ان 
ينتمون  ال���ذي���ن  اجل���ن���ود  ب��ك��ت��ي��ا 
الدولية  الم��ن��ي��ة  امل��ع��اون��ة  ل��ق��وة 
اي�ساف التي يقودها حلف �سمال 

الطل�سي.
وك��ان اخ��ر جندي قتل من قوات 
ال�سهر  الط��ل�����س��ي  ���س��م��ال  ح��ل��ف 

املا�سي.
وبكتيا اأحد القاليم الواقعة على 
احلدود مع باك�ستان و�سهد بع�سا 
م��ن اأ���س��واأ امل��ع��ارك خ��الل احلرب 
املتحدة  ال���ولي���ات  ق��ادت��ه��ا  ال��ت��ي 

منذ 12 عاما يف اأفغان�ستان.
ون������������ادرا م�����ا ي���������س����ارك اجل����ن����ود 
عمليات  يف  بكتيا  يف  المريكيون 
امل�سوؤولية  ت�سليمهم  منذ  قتالية 
الم������ن  ق����������وات  اىل  الم�����ن�����ي�����ة 
���س��اب��ق هذا  الف���غ���ان���ي���ة يف وق����ت 
اأ���س��ا���س��ا حاليا  ال���ع���ام. وي���درب���ون 

القوات الفغانية.
الدولية  المنية  املعاونة  ولقوة 
الطل�سي  ���س��م��ال  ح��ل��ف  ب��ق��ي��ادة 
يف  اأجنبي  جندي  األ��ف  مئة  نحو 
األف   68 نحو  بينهم  اأفغان�ستان 

اأمريكي. 

مواقــيت ال�سالة
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اإ�سادة بامل�ساعدات التي تقدمها موؤ�س�سة خليفة بن زايد لالأعمال االإن�سانية يف �سبوة اليمنية 
•• عتق- اليمن-وام:

زايد  بن  خليفة  موؤ�س�سة  ت�ستاأنف 
يف  الإن�سانية  لالأعمال  نهيان  اآل 
الفرتة القليلة القادمة يف مدينة 
ع��ت��ق ع��ا���س��م��ة حم��اف��ظ��ة ���س��ب��وة..
توزيع بقية املعونات الغذائية التي 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  خ�س�سها 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
منه  م��ك��رم��ة  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
للفقراء واملحتاجني يف املحافظة. 
توقفت  امل���ع���ون���ات  ه�����ذه  وك����ان����ت 
الفطر وهي  اإج��ازة عيد  مبنا�سبة 
امل�ستحقة  الأ���س��ر  لكل  خم�س�سة 
مبا فيها اليتامى واملعاقني ومتثل 
بقيمة  �ساملة  معونات  من  ج��زءا 
خ�س�سها  دره������م  م���ل���ي���ار  ن�����س��ف 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
امل�ستحقني  مل�����س��اع��دة  اهلل  حفظه 
من اأبناء ال�سعب اليمني ال�سقيق. 
�سالح  ال��ي��م��اين  ال�سحفي  واأك����د 
امل�ساعدات  اأن  اخلليفي  حقرو�س 
بن  خليفة  موؤ�س�سة  قدمتها  التي 
زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�سانية 
رم�سان يف حمافظة  �سهر  خ��الل 
واأنها  مثيل  لها  ي�سبق  مل  �سبوة 
الفقرية  الأ�������س������ر  اىل  و����س���ل���ت 
واملعاقني  وال��ي��ت��ام��ى  وامل��ح��ت��اج��ة 

املحافظة.  17  يف  ال���  امل��دي��ري��ات 
وكانت موؤ�س�سة خليفة بن زايد اآل 
نهيان لالأعمال الإن�سانية بداأت يف 
�سهر رم�سان توزيع هذه ال�سالل 
م�ستحقة  اأ�سرة  لكل  �سلة  مبعدل 
حتتوي على 150 كيلوجراما من 
الأرز والدقيق وال�سكر و 16 لرتا 
واأ�سارال�سحايف  الطبخ.  زيت  من 
اأن  اىل  ح�����رق�����و������س  ال�����ي�����م�����اين 
م�����س��اع��دات م��وؤ���س�����س��ة خ��ل��ي��ف��ة بن 
زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�سانية 
حمافظة  ذل�������ك  ق����ب����ل  ����س���م���ل���ت 
ببناء  ق���ام���ت  ح��ي��ث  ح�����س��رم��وت 
األف وحدة �سكنية تعوي�سا للذين 
في�سانات  ج��راء  بيوتهم  تهدمت 
عام 2006 كما �ساهمت يف توزيع 
اخل���ي���ام والأدوي���������ة وغ���ريه���ا من 
امل�ساعدات. وختم حديثه بتوجيه 
ال�سكر مرة اأخرى نيابة عن اأبناء 
�ساحب  اإىل  كافة  اليمني  ال�سعب 
ال�سمو رئي�س الدولة واىل حكومة 
ملا يقدمونه من  الإم��ارات  و�سعب 
واقت�سادية  خ��دم��ات��ي��ة  م�����س��اري��ع 
ك���ب���رية م��ت��م��ن��ي��ا م���وا����س���ل���ة هذا 
الكبريالذي  الن�����س��اين  ال��ع��ط��اء 
ب���داأه امل��غ��ف��ور ل��ه ال�سيخ زاي���د بن 
عندما  وخا�سة  نهيان  اآل  �سلطان 

اأعاد بناء �سد ماأرب. 

اأبناء  من  حقرو�س  وال�سيد  فيها 
الأع�ساء  اأح�����د  وه����و  امل��ح��اف��ظ��ة 
  17 الذين ميثلون مديرياتها ال� 
امل�سوؤولني يف  اإىل جانب عدد من 
اأوكلت  الذين  واأعيانها  املحافظة 
ك�سوفات  اإع��������داد  م��ه��م��ة  ال���ي���ه���م 
با�سماء الأ�سر امل�ستحقة للمعونات 
ال���غ���ذائ���ي���ة. وق�����ال يف ح���دي���ث مع 
اإن هذه  الإم��ارات وام  اأنباء  وكالة 
امل���ع���ون���ات ل��ي�����س ل���ه���ا م��ث��ي��ل من 
واأنها  ال�سكل  بهذا  التوزيع  حيث 
و�سلت اىل م�ستحقيها من الأ�سر 
املحافظة  يف  واملحتاجة  الفقرية 
تف�سيل  ودون  ع���ادل���ة  ب��ط��ري��ق��ة 

وال�سالمي  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل��ني  يف 
العامل  دول  م����ن  ال���ع���دي���د  يف  و 
اتت  اإن  وق����ال لغ����رو  الأخ�������رى. 
ال�سمو  �ساحب  م��ن  املكرمة  ه��ذه 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ 
ف��ه��ورج��ل ك���رمي اب���ن رج���ل كرمي 
م�سيفا  �سلف  خل��ري  خلف  وخ��ري 
هذه  م��ن  ممتنون  �سبوة  اأب��ن��اء  اأن 
اأتت يف وقتها ووجه  التي  املكرمة 
ال�سمو  ل�ساحب  اجل��زي��ل  ال�سكر 
يف  امل�سوؤولني  واىل  الدولة  رئي�س 
موؤ�س�سة خليفة بن زايد اآل نهيان 
قاموا  الذين  الإن�سانية  لالأعمال 
خ��ري ق��ي��ام ب��ه��ذا ال��ع��م��ل اخلريي 

موؤ�س�سة  م�سوؤويل  اىل  با�سمائهم 
روؤية  لديهم  توجد  الذين  خليفة 
للتو�سع وال�ستمرار يف دعم هوؤلء 
ال�سحفي  وحت����دث  امل��ح��ت��اج��ني. 
ح��رق��و���س ع��ن اآل��ي��ة ال��ع��م��ل التي 
امل�ساعدات  ه����ذه  ت��ق��دمي  ب��ه��ا  مت 
اآلية  انها  م��وؤك��دا  م�ستحقيها  اىل 
للمرة  تطبيقها  ج��داوي��ت��م  جيدة 
ميداين  ا�����س����راف  حت����ت  الوىل 
املوؤ�س�سة  م�����س��وؤويل  م���ن  م��ب��ا���س��ر 
للتاأكد من و�سول هذه امل�ساعدات 
ذلك  اإن  وق��ال  املعنية.  ال�سر  اىل 
يعد دليال على حر�سهم ال�سديد 
املن�سود  ال����ه����دف  حت���ق���ي���ق  ع���ل���ى 

اأح���د على اأح���د واأ���س��اف اأن���ه مل�س 
جميعا  الب�سطاء  على  املعونة  اأث��ر 
الذين يكنون كل احلب والتقدير 
الح��رتام لقيادة و�سعب الإمارات 
باخلري  ال������دع������اء  وي����وا�����س����ل����ون 
خليفة  ال�����س��م��وال�����س��ي��خ  ل�����س��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
حفظه اهلل . وتابع اأن هذه املعونة 
وعلى  �سموه  على  غريبة  لي�ست 
.. منوها يف هذا  الإم�����ارات  دول���ة 
ال�سدد باملغفور له ال�سيخ زايد بن 
ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �سلطان 
اأن ب�سماته الن�سانية  م�سريا اإىل 
واخلريية الكثرية موجودة و بارزة 

على  رم�سان  �سهر  اأث��ن��اء  وعملوا 
الغذائية  امل��ع��ون��ات  ه���ذه  اإي�����س��ال 
الفقراء  م����ن  م�����س��ت��ح��ق��ي��ه��ا  اىل 
واملعاقني.  واليتامى  واملحتاجني 
ك��م��ا ت���وج���ه ب��ال�����س��ك��ر اأي�������س���ا اإىل 
ال�سيخ عو�س حممد الوزير ع�سو 
جم��ل�����س ال���ن���واب ال��ي��م��ن��ي ممثال 
عن �سبوة لدوره الكبري يف اجناح 
عملية الإغاثة وم�ساعدة م�سوؤويل 
املوؤ�س�سة يف تو�سيل امل�ساعدات اىل 
ال�سيخ  اإن  وق���ال  امل��ع��ن��ي��ة.  الأ����س���ر 
الوزير كلفه �سخ�سيا قبل حوايل 
ح��ال��ة من  األ����ف  ���س��ه��ري��ن بح�سر 
ف��ق��راء م��دي��ن��ة ع��ت��ق ورف����ع ك�سف 

الن�سانية  الإغ����اث����ة  ع��م��ل��ي��ة  م���ن 
التوزيع  اأن  للموؤ�س�سة م�سريا اىل 
رم�سان  يف  بح�سورهم  يتم  ك��ان 
والن�سف  ال��ث��ام��ن��ة  ال�����س��اع��ة  م���ن 
م�ساء اىل الثالثة من �سباح اليوم 
كانوا  النا�س  اأن  واأ���س��اف  ال��ت��ايل. 
هذه  م��ن  ارتياحهم  ع��ن  ي��ع��ربون 
الكرمي  ال�سهر  املعونة وخا�سة يف 
جتاه  لت��و���س��ف  م�����س��اع��ره��م  واأن 
رئي�س الدولة و حكومتها و�سعبها 
اخلا�سة  املعونات  اإج��م��ايل  ويبلغ 
�سلة  األ��ف    24 �سبوة   مبحافظة 
توزع للمرة الأوىل على امل�سجلني 
يف ك�سوفات اإح�سائية معتمدة من 

اأكرث من خم�سة اآالف و600 �ساعة تطوعية نفذها متطوعو الهالل االأحمر فرع اأبوظبي خالل رم�سان
مع  ال��دوري��ة  تقاريرهم  وتتبع  الهيئة  ترعاهم  ال��ذي��ن  الأي��ت��ام  ���س��وؤون 
الكفالء من املح�سنني ومرافقتهم حلفالت الإفطار التي رعتها العديد 
من ال�سركات واملوؤ�س�سات املحلية والإ�سراف عليهم وذلك بهدف اإدخال 
الفرحة وال�سرور يف اأنف�سهم ..وقد تخلل تلك احلفالت بع�س الربامج 
بالإ�سافة  عليهم  وال��ه��داي��ا  اجل��وائ��ز  وت��وزي��ع  وامل�سابقات  الرتفيهية 
املحلية  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال�����س��رك��ات  بع�س  ملوظفي  التطوعية  خلدماتهم 
زايد  ال�سيخ  اليومي مب�سجد  الإف��ط��ار  برنامج  عائالتهم يف  اأف��راد  مع 
على  كانوا  الأحمر  بالهالل  امل�سئولني  كافة  اأن  بالذكر  جدير  الكبري. 
توا�سل م�ستمر مع متطوعي الهالل الأحمر فرع اأبوظبي وقاموا بعدة 
زيارات ميدانية مل�سجد ال�سيخ زايد الكبري يف اأبوظبي للتعرف على �سري 
العمل خالل ال�سهر الكرمي وت�سجيعهم على ال�ستمرار يف هذا املجهود 

اخلريي والإن�ساين.

الرم�سانية والأماكن الأخرى التي يتواجد بها املرتددون على اجلامع 
والرتاويح  الع�ساء  �سالة  لتاأدية  اأو  الرم�سانية  الإفطار  وجبة  لتناول 
والوعاظ  العلماء  من  الدولة  �سيوف  يقدمها  التي  الدرو�س  وح�سور 

خالل ال�سهر الف�سيل.
بتنفيذ خم�سة  اأب��وظ��ب��ي  ف���رع  الح��م��ر  ال��ه��الل  ���س��ارك متطوعو  وق���د 
الف و612 �ساعة تطوعية يف فعاليات متنوعة ومتعددة خالل �سهر 
زايد  ال�سيخ  جامع  يف  اليومي  تواجدهم  اأب��رزه��ا  ك��ان  امل��ب��ارك  رم�سان 
يف  ومتثلت  امليدانية  املتطوعني  مهام  تنوعت  حيث  باأبوظبي  الكبري 
ال�سائمني والزائرين  ال�سائمني من �سيوف الرحمن  ا�ستقبال ح�سود 
اخليام  لأماكن  واإر�سادهم  �سفوفهم  وتنظيم  اجلن�سني  من  للم�سجد 
لل�سائمني  املنا�سب  اجل��و  توفري  اإىل  بالإ�سافة  ل��الإف��ط��ار  املخ�س�سة 
وقيام  ال��رتاوي��ح  ل�سالة  امل�سلني  جمهور  واإر���س��اد  احتياجاتهم  وتلبية 

الليل وتوجيههم نحو الأماكن املخ�س�سة لل�سالة واخلدمات العامة.. 
كما متيزت خدمات متطوعي فرع اأبوظبي الإن�سانية خالل م�ساركتهم 
التطوعية يف امل�سجد بتقدمي امل�ساعدة لفئة ذوي الحتياجات اخلا�سة 

وكبار ال�سن والن�ساء والأطفال الزائرين للم�سجد.
كما �ساهم البع�س من املتطوعني يف حملة التوعية ال�سحية جلمهور 
الطبية  الفحو�سات  بع�س  باإجراء  متثلت  والتي  اخليام  يف  ال�سائمني 
توزيع  يف  م�ساركتهم  اإىل  اإ�سافة  ال�سحية  املراكز  اإح��دى  مع  بالتعاون 
امل�ستحقة  الأ���س��ر  على  الرم�ساين  وامل���ري  وامل��ال��ي��ة  العينية  امل�����س��اع��دات 
وا�ستقبال احلالت الإن�سانية وتقدمي ملفاتهم للدرا�سة من قبل اللجان 
الأطباء  من  املتطوعني  من  عدد  ع�سويتها  يف  ي�سارك  والتي  املخت�سة 

واملخت�سني يف املجال الجتماعي.
متابعة  يف  ومتميزة  فعالة  م�ساركات  كذلك  الفرع  متطوعات  و�سجلت 

•• اأبوظبي-وام:

اأ�ساد �سعادة الدكتور حممد عتيق الفالحي الأمني العام لهيئة الهالل 
 137 نفذها  التي  الإن�سانية  التطوعية  باجلهود  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر 
اأبوظبي  يف  الأح��م��ر  ال��ه��الل  لفرع  املنت�سبني  م��ن  ومتطوعة  متطوعا 
اإفطار  ال��ي��وم��ي بخيام  ت��واج��ده��م  اأث��ن��اء  امل��ب��ارك  خ��الل �سهر رم�����س��ان 

ال�سائم بجامع ال�سيخ زايد الكبري يف اأبوظبي.
جاء ذلك خالل الزيارة التفقدية التي قام بها الفالحي خليام اإفطار 
الأحمر  الهالل  ولقائه مبتطوعي  الكبري  زايد  ال�سيخ  بجامع  ال�سائم 
فرع اأبوظبي بح�سور �سعادة را�سد مبارك املن�سوري نائب الأمني العام 

لل�سوؤون املحلية بالهالل الأحمر.
واط���ل���ع ال���ف���الح���ي ع��ل��ى ���س��ري ال��ع��م��ل وت��ن��ظ��ي��م ال�����س��ائ��م��ني باخليام 
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•• اأبوظبي-الفجر:

اإدارة  �سجلتها  التي  الق�سايا  عدد  بلغ 
العامة  ب���������الإدارة  اجل��ن��ائ��ي��ة  الأدل�������ة 
�سرطة  وامل���ن���اف���ذ يف  الأم�����ن  ل�������س���وؤون 
اإدارة  ن���ظ���ام  ب���ا����س���ت���خ���دام  اأب����وظ����ب����ي 
)فيدليم�س(  املختربات  يف  املعلومات 
منذ ب��داي��ة ال��ع��ام اجل���اري وحتى 25 
م��ن ي��ول��ي��و )مت����وز( امل��ا���س��ي 7 اآلف 
و49 ق�سية، بينما بلغ عددها يف العام 

املا�سي 12 األفاً و388 ق�سية.
�سيف  ال����دك����ت����ور  ال���ع���م���ي���د  واأو������س�����ح 
�سوؤون  العامري، مدير عام  بوظفرية 
اأبوظبي،  ���س��رط��ة  يف  وامل��ن��اف��ذ  الأم����ن 
على  دوم���اً  تعمل  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  اأن 
مبا  وال��ف��ن��ي،  الإداري  العمل  جت��وي��د 
التطوير  يف  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا  ي��ح��ق��ق 
العمل،  اأداء  يف  الإل��ك��رتوين  والتحول 
اإىل اأن نظام فيدليم�س لإدارة  م�سرياً 

امل���ع���ل���وم���ات، اأث���ب���ت جن���اح���اً ك���ب���رياً يف 
يخ�س  ما  يف  خا�سة  املعلومات،  اإدارة 
الفحو�سات والتقارير الفنية، والربط 
الإلكرتوين بني اأق�سام الأدلة، واإن�ساء 

قاعدة بيانات متكاملة.
دعماً  ي�سكل  اجلديد  النظام  اإن  وق��ال 
الإدارة،  ل�سرتاتيجية  واإداري�����اً  فنياً 
الإدارة  اأه������داف  حت��ق��ي��ق  يف  وي�����س��ب 
العامة ل�سوؤون الأمن واملنافذ املنبثقة 
من الأهداف الرئي�سية ل�سرتاتيجيات 

�سرطة اأبوظبي.
ا�ستكمال  اأن  العامري  العميد  واعترب 
ال����رب����ط الإل������ك������رتوين ب����ني الأدل�������ة 
اجلنائية والنيابة واملحاكم، وتوظيف 
جهات  مع  فيدليم�س  نظام  اإمكانيات 
حكومية اأو خا�سة ذات �سلة م�ستقباًل 
نقلة نوعية يف جمال العمل يف الأدلة، 

وت�سريعاً لوترية الإجناز.
الرحمن  عبد  العقيد  قال  جانبه  من 

احلمادي، مدير اإدارة الأدلة اجلنائية، 
تطبيق  م���ن  الأ����س���ا����س���ي  ال���ه���دف  اإن 
ي��ت��ب��ل��ور يف حتقيق  ن��ظ��ام ف��ي��دل��ي��م�����س 
اجلنائية،  لالأدلة  الأمثل  ال�ستخدام 
ل��ت��ح��ق��ي��ق اأع���ل���ى م�����س��ت��وي��ات اجل����ودة 
املتعلقني  والإداري  ال��ف��ن��ي  الأداء  يف 
واإجن���از  اجل��ن��ائ��ي��ة،  ال��ع��دال��ة  بتحقيق 
ال��ع��م��ل ب��ال�����س��رع��ة امل��م��ك��ن��ة وال���دق���ة 

املطلوبة.
ب���داأ الإع����داد  امل�����س��روع  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
مع  يتنا�سب  مب��ا   2011 ع���ام  يف  ل��ه 
طبيعة العمل يف الأدل��ة اجلنائية، ثم 
الق�سايا  جميع  واإدخ����ال  ت�سجيل  مت 
باأبوظبي  الأدل����ة  اأق�����س��ام  اإىل  ال����واردة 
اأن��ه يف  اإىل  وال��ع��ني وط��ري��ف ، م�سرياً 
عام 2012 مت اإجناز عمليات الربط 

مثل  املخربية  الفحو�س  اأج��ه��زة  بني 
والكيمائية  البيولوجية  ال��ف��ح��و���س 
اإدخ������ال كافة  اأت�����اح  - وال���ن���ظ���ام، مم���ا 
الق�سايا اإلكرتونياً دون تدخل ب�سرى، 
ال�سرطة  ببع�س مراكز  ربطه  كما مت 
التي لديها �سالحية ا�ستالم التقارير 

الفنية.
اأن نظام فيدليم�س  واأ�ساف احلمادي 

متطلبات  ����س���وء  ع��ل��ى  ت�����س��م��ي��م��ه  مت 
موا�سفة اآيزو 17025 التي ح�سلت 
اأداء  15 موؤ�سر  الإدارة، ويوفر  عليها 

اإلكرتونياً دون تدخل ب�سري.
ولفت اإىل اأن الق�سايا، يتم ا�ستالمها 
واأق�سام  مراكز  من  اإلكرتونياً  حالياً 
ا�ستعدادات  حالياً  وجت��رى  ال�سرطة، 
والت�سليم  ال���س��ت��الم  عمليات  ل��رب��ط 
ل��ل��ق�����س��اي��ا م����ن ال���ن���ي���اب���ة وامل���ح���اك���م 

اإلكرتونياً.
وق����ال ال��ن��ق��ي��ب اخل��ب��ري اأح��م��د �سعيد 
نظام  تطبيق  ع��ل��ى  امل�����س��رف  ال��ك��ع��ب��ي، 
اإجراءات  يوفر  النظام  اإن  فيدليم�س، 
اإىل  احل����اج����ة  دون  دق���ي���ق���ة  اأم����ن����ي����ة 
ال�ستخدام الورقي، كما ي�سم النظام 
وحدة لتنمية كفاءة وقدرات املوظفني 
اإعداد  يتيح  مم��ا  ب�����الإدارة،  العاملني 
برامج تدريب مثالية وفقاً لحتياجات 

الأق�سام والفروع بالأدلة اجلنائية.

ع��ل��ى تزويد  ي��ع��م��ل  ال��ن��ظ��ام  اأن  واأك����د 
الإح�سائيات  اأن���واع  بكافة  امل�ستخدم 
على  والتقارير  الدقيقة  التف�سيلية 
���س��ك��ل ر����س���وم ب��ي��ان��ي��ة وج�������داول، كما 
املوظفني،  اأداء  لقيا�س  وحدة  يحتوي 
العام  الإداء  ل��ق��ي��ا���س  اآخ����ر  وم���وؤ����س���راً 

لالإدارة، ودلياًل اإلكرتونياً للتدريب.
البيانات  نقل  اإمكانية  النظام  ويوفر 
بني خمتلف الأق�سام والفروع، وطباعة 
النتائج والتقارير تلقائياً مبجرد ربط 

النظام اإلكرتونياً مع الأجهزة.
فيدليم�س  نظام  اأن  الكعبي  واأ���س��اف 
ن��ظ��ام اجل�����ودة اخلا�سة  ي��ب��ني ط����رق 
املختربات  مي���ّك���ن  ب��ح��ي��ث  ب����������الإدارة 
اأعلى  ومراجعة  حتقيق  من  اجلنائية 
معايري العتماد الدولية للجودة، كما 
املتوافقة  الأج��ه��زة  ال��ن��ظ��ام  ي�ستخدم 
مع معايري ال�سناعة العاملية، واأنظمة 

الت�سغيل مثل نظام ويندوز.

•• دبي-وام:

اأعلن �سعادة املهند�س عي�سى امليدور 
اأن  ب��دب��ي  ال�سحة  هيئة  ع��ام  م��دي��ر 
يف  قريبا  �ستقدم  ال��ط��وارئ  خدمات 
املراكز ال�سحية يف دبي وهي جتربة 
تعد الأوىل يف املنطقة وحتد جديد 
ت�سعى الهيئة لتحقيقه انطالقا من 
ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  روؤي��ة 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دب����ي  رع����اه اهلل  يف ح��ك��وم��ة ت�سل 
اإليها  اأن ي�سل  النا�س ل تنتظر  اإىل 

اجلمهور.
وق���ال امل��ي��دور ان���ه م��ا ك���ان متعارف 
يف  تقدم  الطوارئ  خدمات  اأن  عليه 
را�سد  الكربى  الثالث  امل�ست�سفيات 
ودب������ي ول���ط���ي���ف���ة ���س��ي��خ��ت��ل��ف حيث 
املراكز  مب���ق���دور  ���س��ي��ك��ون  الآن  ان���ه 
اخلدمات  ه����ذه  ت���ق���دمي  ال�����س��ح��ي��ة 
القريب  امل�����س��ت��ق��ب��ل  يف  ل��ل��ج��م��ه��ور 
..م�����س��ددا ع��ل��ى اأه��م��ي��ة م��رك��زي ند 

ي�سكالنه من  مل��ا  وال��رب���س��اء  احل��م��ر 
اإ�سافة �سحية كبرية لالإمارة وذلك 
يخدمان قطاعني ممتدين  كونهما 

جغرافيا و�سكانيا.
ل�سعادة  ج���ول���ة  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 
املهند�س عي�سى امليدور على موظفي 
ك��اف��ة والتي  ال��ق��ط��اع��ات  ال��ه��ي��ئ��ة يف 
بداأها بالإدارة العامة لهيئة ال�سحة 
بدبي ثم م�ست�سفى دبي حيث التقى 
ال���ك���ادر ال��ط��ب��ي وامل��وظ��ف��ني وع���ددا 
والزوار  واملتعاملني  املراجعني  من 
القرتاحات  م��ن  للعديد  وا���س��ت��م��ع 
التي كانت ت�سب جميعها يف تطوير 

الأداء وجودة اخلدمات ومتيزها.
العاملني  جميع  اإىل  ال�سكر  ووج���ه 
لبذل  املوظفني  داعيا  امل�ست�سفى  يف 
العمالء  خلدمة  اجلهد  م��ن  امل��زي��د 

واملر�سى.
وا�ستاأنف املدير العام للهيئة جولته 
بعد  را���س��د  مل�ست�سفى  ثانية  ب��زي��ارة 
اأي��ام عيد  اأول  التي �سادفت  الزيارة 
باملدراء  فيها  التقى  املبارك  الفطر 

الطبي  ال�����ك�����ادر  م����ن  وال���ع���ام���ل���ني 
مركز  اإىل  ت���وج���ه  ث����م  والإداري 
الكرامة للياقة الطبية حيث التقى 
ب��ع��دد ك��ب��ري م��ن امل��راج��ع��ني الذين 
والأحاديث  ال��ت��ه��اين  م��ع��ه  ت��ب��ادل��وا 

الودية.
ك���ان���ت  ل���ط���ي���ف���ة  م�������س���ت�������س���ف���ى  ويف 
للميدور  ال��ت��ال��ي��ة  ال���زي���ارة  حم��ط��ة 
من  للعديد  خ��الل��ه��ا  ا�ستمع  ح��ي��ث 
القرتاحات التي تقدم بها العاملون 
تبعها  الأداء  لتطوير  امل�ست�سفى  يف 
التقى  ال��رب���س��اء  م��رك��ز  اإىل  ب��زي��ارة 
ب��امل��رك��ز وناق�س  ال��ع��ام��ل��ني  خ��الل��ه��ا 
م��ع��ه��م م��و���س��وع ت��ف��ع��ي��ل ال��ع��م��ل يف 
املراكز ال�سحية التابعة للهيئة على 

مدار ال�ساعة.
عام  اأب��دى مدير  اجلولة  نهاية  ويف 
ب�سكل  ارتياحه  بدبي  ال�سحة  هيئة 
و�سرعة  وا�سلوب  م�ستوى  حول  عام 
اإجراءات العمل املتبعة على امل�ستوى 
الإداري والطبي مثمنا اجلهود التي 
يقوم بها املوظفون يف مواقع عملهم 

والتوا�سل  ال��ع��م��الء  ر���س��ا  لتحقيق 
م��ع��ه��م وم��ط��ال��ب��ا ب��ب��ذل امل���زي���د من 

الهيئة  ت��ط��ل��ع��ات  لتحقيق  اجل��ه��ود 
وبراجمها التطويرية وغر�س ثقافة 

خدمات  لتقدمي  العمل  يف  اجل���ودة 
و�سمعة  متميزة حتافظ على موقع 

املجال  يف  رائ����دة  كموؤ�س�سة  الهيئة 
الطبي على م�ستوى املنطقة. 

•• دبي-وام:

ل�سرطة  العامة  القيادة  يف  انطلقت 
الأن�سطة  ب����رام����ج  ف���ع���ال���ي���ات  دب�����ي 
املدار�س  لطلبة   2013 ال�سيفية 
التي تنظمها الإدارة العامة خلدمة 
املجتمع بالتعاون مع برنامج وطني 
وطالبة  ط���ال���ب   600 مب�������س���ارك���ة 
ال����ع����دي����د من  ع���ل���ى  ت���وزي���ع���ه���م  مت 
الأن�سطة التي تتما�سى مع الأهداف 
ال�سرتاتيجية ل�سرطة دبي الرامية 
الوطنية  هويتنا  على  احل��ف��اظ  اإىل 
وحتقيق الأمن وال�ستقرار للمجتمع 
تقدمي  يف  دب��ي  �سرطة  دور  وتفعيل 
اأوقات  و�سغل  املجتمعية  اخل��دم��ات 
ال�سيف  ف��رتة  خ��الل  ال�سباب  ف���راغ 

مبا يعود عليهم بالنفع والفائدة.
وق���ال ال��ل��واء ع��ب��د ال��رح��م��ن حممد 
خلدمة  العامة  الإدارة  مدير  رفيع 
املجتمع يف �سرطة دبي رئي�س اللجنة 
 2013 ال�سيفية  لالأن�سطة  العليا 
ال�سيفية  الأن�������س���ط���ة  ب����رام����ج  اأن 
ل�����س��رط��ة دب����ي و���س��ع��ت وف����ق روؤي����ة 
متيم  خلفان  �ساحي  الفريق  معايل 
ونائبه  دب���ي  ل�سرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د 
املزينة  مطر  خمي�س  ال��ل��واء  �سعادة 
الوطنية  ال��ه��وي��ة  ل��ت��ع��زي��ز  ال��رام��ي��ة 
خمتلف  يف  الطالب  مواهب  واب���راز 

املجالت والأن�سطة.
الالزم  الدعم  تقدمي  �سرورة  واأك��د 
لإجن������اح م��ث��ل ه����ذه ال����ربام����ج التي 
�سباب  م�����ن  م���ه���م���ة  ل���ف���ئ���ة  ت����وج����ه 

القيادة  التزام  وتاأتي �سمن  املجتمع 
مب�سوؤولياتها  دب��ي  ل�سرطة  العامة 
الطلبة  تاأهيل  يتم  حيث  املجتمعية 
يف برامج ع�سكرية وريا�سية ودورات 
م��ت��خ�����س�����س��ة وت��ث��ق��ي��ف��ي��ة وم���ه���ارات 
اإدارية خالل فرتة الإجازة ال�سيفية 
لديهم  ال����ف����راغ  اأوق�������ات  وا���س��ت��ث��م��ار 
تعزيز  على  يعمل  النحو  ه��ذا  على 
ل��ل��وط��ن وي��غ��ر���س فيهم  ان��ت��م��ائ��ه��م 
ال��ق��ي��م وامل�����ه�����ارات امل��ط��ل��وب��ة جليل 
امل�ستقبل ويجنبهم دروب النحراف 

واإهدار طاقاتهم ب�سكل �سلبي.
وقال اللواء حممد �سعيد املري نائب 
مدير الدارة العامة خلدمة املجتمع 
نائب رئي�س اللجنة العليا لالأن�سطة 
اأن القيادة العامة ل�سرطة  ال�سيفية 

الأن�سطة  ت��ن��ظ��ي��م  م���ن  ت��ه��دف  دب���ي 
ال�سيفية اإىل ا�ستثمار فرتة الإجازة 
ب�سكل جيد من خالل برامج مفيدة 
الأ�سر  نفو�س  يف  الطماأنينة  تبعث 
من  للحد  وت�سعى  الأم����ور  واأول���ي���اء 
ال���ظ���واه���ر ال�����س��ل��ب��ي��ة ال���ت���ي ت����ربز يف 
درء  اأن  اإىل  ..م�سريا  ال�سيف  ف��رتة 
اخل��ط��ر ع���ن ال�����س��ب��اب ي��ق��ع يف �سلم 
اأولويات الأجهزة الأمنية واملوؤ�س�سات 
ل�سرطة  العامة  والقيادة  التعليمية 
الطلبة  اأبنائها  جتاه  والتزامها  دبي 
ال�سيفية  اإج���ازات���ه���م  ف����رتة  خ����الل 
القيادة  ل��ت��وج��ه��ات  ام��ت��ث��ال  وذل����ك 
العليا يف �سرطة دبي بالرتكيز على 
ال��ن�����سء ل���س��ي��م��ا ف��ئ��ات ال��ط��ل��ب��ة من 
خمتلف املراحل الدرا�سية باعتبارهم 

اإىل  منا  حتتاج  التي  الطيبة  البذرة 
الرعاية والهتمام. واأ�ساف انه من 
اإجازتهم  هنا عمدنا وخ��الل ف��رتات 
ال�����س��ي��ف��ي��ة ع��ل��ى ا���س��ت�����س��اف��ت��ه��م عرب 
املتنوعة  ال����ربام����ج  م���ن  جم��م��وع��ة 
وال��ه��ادف��ة يف حلة ج��اذب��ة تركز على 
اكت�ساف  ع��ل��ى  وت����وؤك����د  امل���خ���رج���ات 

املواهب والإبداعات بني امل�ساركني.
دورات  اأن  امل�����ري  ال����ل����واء  واأو�����س����ح 
برامج  ع���ل���ى  ت��ع��ت��م��د  ال�����س��ن��ة  ه�����ذه 
واأن�����س��ط��ة حت��م��ل يف ج��وه��ره��ا روح 
اإيجاد  على  وتركز  الوطنية  الهوية 
امل�ساركني  بني  الطالبية  الإبداعات 
ح��ت��ى ي��ك��ون��وا م��ث��ال ي��ح��ت��ذى ب���ه يف 

املجتمع.
ويف هذا ال�سياق التقى املقدم يو�سف 

ال�سوؤون  اإدارة  م���دي���ر  ال���ل���وغ���اين 
الإداري�������ة ب�������الإدارة ال��ع��ام��ة خلدمة 
امل��ج��ت��م��ع امل��ن�����س��ق ال����ع����ام ل����ل����دورات 
الدكتور  امل��ق��دم  بح�سور  ال�سيفية 
التوعية  ق�سم  رئي�س  علي  اآل  اأحمد 
املن�سق  ن���ائ���ب  وامل���ك���ت���ب���ات  ال��دي��ن��ي��ة 
ال���ع���ام الأن�����س��ط��ة ال�����س��ي��ف��ي��ة وع���دد 
امل�سجلني  ب��ال��ط��ل��ب��ة  ال�����س��ب��اط  م���ن 
ل��ه��م بع�س  واأ�����س����دى  الأن�����س��ط��ة  يف 
منها  التنظيمية  واللوائح  الن�سائح 
ال�سرية  وح�سن  ب��امل��واع��ي��د  الل��ت��زام 
بالزي  والتقيد  وامل��ظ��ه��ر  وال�����س��ل��وك 
واحرتام  ل��ل��دورات  امل��وح��د  الر�سمي 

املدربني.
والطالبات  ال��ط��ل��ب��ة  ت����وزي����ع  ومت 
العمرية  ال����ف����ئ����ات  خم���ت���ل���ف  م�����ن 

املتنوعة  ال�����س��ي��ف��ي��ة  ال���ربام���ج  ع��ل��ى 
الع�سكرية  ال�������دورات  ت�����س��م��ل  ال���ت���ي 
ل��ل��ط��الب يف اأك��ادمي��ي��ة ���س��رط��ة دبي 
والتايكواندو  ال���ك���ارات���ي���ه  ودورات 
العمليات  و�سيف  التوعية  و�سفراء 
الغرقى  اإن�����ق�����اذ  وف������ن  وال����غ����و�����س 
والعالقات  ال��واع��د  امل���رور  و�سرطي 
ودورة يف  اخل��ل��ي��ل  ورك�����وب  ال��ع��ام��ة 
امل�سور  بعنوان  ودورة  امل��ايل  امل��ج��ال 
الإدارة  يف  ودورات  ال�سغري  الوطني 
وال�سيانة وت�سغيل اأجهزة الكمبيوتر 
املتعاملني  امل��ط��ارات وخ��دم��ة  واأم���ن 
وال����ر�����س����د الإع������الم������ي والإن������ت������اج 
بعنوان  ودورات  واملونتاج  ال�سحفي 
اللكرتوين  والإب��داع  اإناثنا لرتاثنا 

واملتحري الواعد.

يحقق اأعلى امل�ستويات يف اأداء العمل

�سرطة اأبوظبي تطبق نظام فيدليم�ض يف خمتربات االأدلة 

امليدور: خدمات الطوارئ �ستقدم قريبًا يف املراكز ال�سحية يف دبي 

انطالق برامج االأن�سطة ال�سيفية 2013 يف �سرطة دبي

•• ابوظبي-الفجر:
خادم  حكومة  حاليا  بها  تقوم  التي  التو�سعة  على  بناء 
املكي، وخا�سة يف �سحن  احل��رم  ال�سريفني يف  احلرمني 
الدول  ب��ني  فيما  الر�سمي  للتوافق  وتنفيذا  ال��ط��واف.. 
بن�سبة  دول��ة  ك��ل  حجاج  ع��دد  بتقلي�س  كافة  ال�سالمية 
%20 وحفاظا على راحة احلجاج وتاأمني حج متكامل 
مربور، فاإن الهيئة العامة لل�سوؤون ال�سالمية والأوقاف 
تهيب بالإخوة الراغبني يف احلج ممن �سبق لهم اأن اأدوا 

اأن يتيحوا املجال يف هذه ال�سنة  ما افرت�سه اهلل عليهم 
والتي تليها اإىل النا�س الذين مل يحجوا من قبل.

يلتزموا  اأن  احل���ج  م��ق��اويل  بجميع  ال��ه��ي��ئ��ة  تهيب  ك��م��ا 
بالأعداد املخ�س�سة لهم من بعثة احلج الر�سمية لدولة 
اأن بعثة احلج لهذا العام  الإمارات العربية املتحدة علماً 
لن متنح الرتاخي�س اإل ملن مت التوافق عليه من الأعداد 

مع املقاولني .
اأ�سدرت  ق��د  اململكة  يف  احل��ج  وزارة  اأن  اجلميع  ون��ذك��ر 

تعليماتها الوا�سحة بهذا ال�ساأن ، 
الأمر الذي ي�ستوجب معه تقلي�س الطاقة ال�ستيعابية 
اأعداد  للزيادة يف  ال�ستجابة لأي طلب  ، وعدم  للمطاف 
الأقليات  ،ودول  والإ���س��الم��ي��ة  العربية  ل��ل��دول  احل��ج��اج 
الإ���س��الم��ي��ة، ع���ن احل�����س��ة امل���ق���ررة حل���ني الن��ت��ه��اء من 
تعمل  التي  الأخ���رى  املطاف،وامل�ساريع  تو�سعة  م�سروع 
ح��ك��وم��ة خ����ادم احل���رم���ني ح��ال��ي��اً ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذه��ا بهدف 
وزيادة  املقد�سة  وامل�ساعر  ال�سريفني  احل��رم��ني  تطوير 

الطاقة لهذه الأماكن م�ستقبال ، مب�سيئة اهلل تعاىل كما 
ذكرت الوزارة . 

وعليه فقد �سرح �سعادة حممد عبيد املزروعي ،رئي�س بعثة 
،ب��اأن بعثة حج الإمارات  الر�سمية لدولة الم��ارات  احلج 
كبقية بعثات احلج الإ�سالمية تقدر جهود حكومة خادم 
احلرمني ال�سريفني امل�سكورة، و�ستلتزم بالن�سبة املقررة، 
والتي �ستخف�س اأعداد حجاجنا من )6228( حاجا اىل 

)4982( ملو�سم احلج هذا العام 1434ه�.

هيئة ال�سوؤون االإ�سالمية تدعو لاللتزام باالأعداد املقررة للحج
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املدفع : الربنامج يتواءم مع اأهداف احلكومة الحتادية و�سوًل لتحقيق روؤية الإمارات 2021

)�سيف بالدي 2013( ينطلق اليوم يف 55 مركزًا على م�ستوى الدولة
•• دبي-الفجر:

ت��ن��ط��ل��ق ال����ي����وم الث����ن����ني امل���واف���ق 
فعاليات  اجل����اري  اأغ�����س��ط�����س   12
لالأن�سطة  ال���وط���ن���ي  ال���ربن���ام���ج 
 ،2013 ب���الدي  �سيف  ال�سيفية 
الثقافة  وزارة  ت��ن��ظ��م��ه  ال�������ذي 
والهيئة  املجتمع  وتنمية  وال�سباب 
والريا�سة  ال�سباب  لرعاية  العامة 
ثقافياً  م���رك���زاً   55 م��ن  اأك����ر  يف 
م�ستوى  على  واجتماعياً  و�سبابياً 
ال���دول���ة ل���س��ت��ق��ب��ال م��ا ي��ق��رب من 
22 األ���ف ط��ال��ب وط��ال��ب��ة حتى 5 
من �سبتمرب املقبل، وذلك جت�سيدا 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ل���دع���وة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل ، واأخيه �ساحب 
اآل  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو 
مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س 
دب���ي رعاه  ال�����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
ال�سمو  اأ���س��ح��اب  واخ��وان��ه��م��ا  اهلل 
، ب�سرورة  الم��ارات  ال�سيوخ حكام 
ال�سباب  بقطاع  والهتمام  العناية 
وو�سع الربامج الكفيلة حلمايتهم 
م���ن امل��خ��اط��ر وا���س��ت��غ��الل اأوق����ات 

الفراغ ال�ستغالل الأمثل .
اأك����د خ��ال��د امل���دف���ع رئي�س  ب�����دوره 
الوطني  للربنامج  العليا  اللجنة 
�سيف ب��الدي ان ال��دورة اجلديدة 
للربنامج تاأتي لتتما�سى ، والروؤية 
اأط��ل��ق��ه��ا معايل  ال���ت���ي  اجل����دي����دة 
اآل نهيان  ال�سيخ نهيان بن مبارك 
وال�����س��ب��اب وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����ر 
العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  امل��ج��ت��م��ع 
نحو  وال��ري��ا���س��ة  ال�سباب  ل��رع��اي��ة 
التطوير امل�ستمر حتقيقاً لأهداف 
ال��ربن��ام��ج ال��ت��ي ت��ت��وائ��م واأه����داف 
احل����ك����وم����ة الحت�������ادي�������ة و�����س����اًل 
 2021 الإم�����ارات  روؤي���ة  لتحقيق 
ال�سباب  بقطاع  الهتمام  ب�سرورة 
ان الربنامج  اإىل  الدولة لفتا ً  يف 
ح����از ع��ل��ى ث��ق��ة اأول����ي����اء الأم�������ور ، 
ل��ي��ت��ح��ول ال��ربن��ام��ج ال��وط��ن��ي من 
القائمني  وج���دي���ة  ال���ت���زام  خ���الل 

امل�ساركة .
واأفاد رئي�س اللجنة العليا املنظمة 
)�سيف  ال�����وط�����ن�����ي  ل����ل����ربن����ام����ج 
املراكز  كافة  ب��اأن  بالدي2013( 
ا�ستعداداتها  اأك���م���ل���ت  امل�������س���ارك���ة 
اجلن�سني  م��ن  ال�سباب  ل�ستقبال 
ب���داي���ة م���ن ال���ي���وم، م���ن خ���الل ما 
تدريبية  دورة   150 ع���ن  ي���زي���د 
ع��ل��م��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة وت���راث���ي���ة و90 
ور�سة عمل والعديد من امل�سابقات 
الثقافية والجتماعية والريا�سية 
بالإ�سافة لأكر من 75 حما�سرة 
توعية يف خمتلف املجالت ورحالت 

داخلية بالدولة.
اإننا نطمح من خالل  وقال املدفع 
ب��ن��اء جيل واع  اإىل  ه��ذا ال��ربن��ام��ج 
وم��ث��ق��ف ب���ربن���ام���ج م��ت��ك��ام��ل من 
النتماء  م�����س��اع��ر  ت��ع��زي��ز  ����س���اأن���ه 
والولء يف نفو�س ال�سباب، وتنمية 
وا�ستثمار  لديهم،  الوطني  احل�س 
املثلى  ب��ال��ط��ري��ق��ة  ال���ف���راغ  اأوق�����ات 
وت��ق��دمي امل��ف��ي��د ل��ه��م، اإ���س��اف��ة اإىل 
من  ع��دد  اأك���رب  وا�ستقطاب  ج��ذب 
مهارات  على  وتدريبهم  ال�سباب، 
مواهبهم  و�سقل  ج��دي��دة،  وفنون 
ن�سر  عن  ف�سال  قدراتهم،  وزي���ادة 

ال�سباب  ف���راغ  وق��ت  على  امل��رتت��ب��ة 
خالل  م��ن  ال�سيفية،  الإج����ازة  يف 
اأكرب  لح���ت���واء  م��ب��ت��ك��رة  منهجية 
باعتبارهم  ال�سباب،  م��ن  �سريحة 
بهم  العناية  ووج���وب  الأمم،  اأم���ل 

ورعايتهم وحمايتهم.
وعنيت املراكز الثقافية وال�سبابية 
ت��ق��دمي برامج  وال�����س��اط��ئ��ي��ة ع��ل��ى 
م���ت���ك���ام���ل���ة، ت�������س���ت���ث���م���ر امل����واه����ب 
الثقافية  الأن�������س���ط���ة  خ����الل  م���ن 
والرتفيهية  والريا�سية  والفنية 
والدورات  والعلمية  والجتماعية 
العمل  وور����س  الهادفة  التدريبية 
والندوات واملحا�سرات وامل�سابقات.
الربنامج  ان  ال���ع���ط���ار  وا�����س����اف 
ال�سيفية  ل��الأن�����س��ط��ة  ال���وط���ن���ي 
اأكرب م�ساحة  �سيف بالدي يغطي 
م�����ن خ�����ارط�����ة دول��������ة الإم������������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، ب��ال��ت��ع��اون مع 
والثقافية  الجتماعية  املوؤ�س�سات 
الداعمة للحركة الثقافية وعجلة 
ولقت  الغالية،  دولتنا  يف  التطور 
�سديدا  اإق��ب��ال  ال�سابقة  ال����دورات 
ال�سباب؛  ق��ب��ل  م��ن  وا�ستح�ساننا 
وال�سباب  الثقافة  وزارة  جعل  مما 
العامة  والهيئة  املجتمع  وتنمية 

املواهب  اإىل �ساحة لكت�ساف  عليه 
ويتخطى   ، باملبدعني  وال��ت��ع��ري��ف 
الهدف املبا�سر من تنظيمه ؛ وهو 
�سغل اأوقات الطالب خالل الإجازة 
اأه��داف اأكر عمقاً  ال�سيفية ، اإىل 

وطموحاً.
واأ�ساف اأن وزارة الثقافة وال�سباب 
العامة  والهيئة  املجتمع  وتنمية 
ل���رع���اي���ة ال�������س���ب���اب وال���ري���ا����س���ة، 
لتحقيق  ط��اق��ات��ه��م��ا  ك���ل  ك��ر���س��ت��ا 
ترحيبهما  م���ع  الأه���������داف،  ه����ذه 
ال����ب����ن����اءة م����ن عدد  ب���ال�������س���راك���ات 
املحلية  وال��ه��ي��ئ��ات  ال������وزارات  م��ن 
واخلا�سة  والتعليمية  والحت��ادي��ة 
اأه��داف �سيف بالدي  التي راأت يف 
للتنمية  غ���اي���ات���ه���ا  م����ع  ت���ط���اب���ق���ا 

املجمعية ال�ساملة.
اأه����م م��ا مييز  واأو����س���ح امل��دف��ع اأن 
بالدي،  �سيف  الوطني  الربنامج 
ال�سركاء  جميع  جهود  توحيد  هو 
الفريق  ب��روح  والعمل  واملنظمني، 
العليا  اللجنة  م��ن  ب��داي��ة  ال��واح��د 
وجلانها املختلفة، مرورا بال�سركاء 
للربنامج،  ال��داع��م��ني  امل�ساهمني 
والعاملني  امل�سرفني  اإىل  و���س��وًل 
ب����امل����راك����ز والأن�������دي�������ة واجل����ه����ات 

املجتمع،  وخ��دم��ة  ال��ت��ط��وع  ثقافة 
واكت�ساف املواهب اجلديدة، ودعم 
ملكة القيادة �سعياً وراء تن�سئة جيل 
امل�سوؤولية  ق��ادر على حتمل  جديد 

وامل�ساركة يف بناء الوطن. 
الدكتور  ا���س��ار  ذات����ه  ال�����س��ي��اق  ويف 
اأن  اإىل  ال����ع����ط����ار  غ����ل����وم  ح���ب���ي���ب 
ي��ع��ك�����س م����دى حر�س  ال���ربن���ام���ج 
املنا�سب  املناخ  توفري  على  الدولة 
ل�ستقطاب ال�سباب وتوفري البيئة 
اجلاذبة لهم واإك�سابهم القدرة على 
حملياً،  م��ط��روح  ه��و  م��ا  مناف�سة 
بني  يجمع  الربنامج  اأن  مو�سحا 
جنباته برامج تتنوع بني الرتفيه 
وبناء  العلمية،  وال��ف��ائ��دة  وامل��ت��ع��ة 
وثقافياً  ريا�سياً  والنا�سئة  ال�سباب 
تر�سيخ  اإىل  اإ���س��اف��ة  واج��ت��م��اع��ي��ا، 
ال��ق��ي��م الأ���س��ي��ل��ة واحل���ف���اظ على 

الهوية الوطنية.
من جانبها، ت�سعى اللجنة املنظمة 
احلكومية  وامل��وؤ���س�����س��ات  وال��ه��ي��ئ��ات 
ال���ت���ع���اون  وغ������ري احل���ك���وم���ي���ة يف 
ل��ت��ح��ق��ي��ق الأه�����������داف وال����غ����اي����ات 
العمل  ث���ق���اف���ة  ول��ن�����س��ر  امل����رج����وة 
واأولياء  ال��ط��الب  ب��ني  ال��ت��ط��وع��ي 
ال�سلبية  ل��الآث��ار  ومعاجلة  الأم���ور 

لرعاية ال�سباب والريا�سة ي�سعيان 
لت�سمل  العام  ه��ذا  يف  التو�سع  اإىل 
اأنحاء  الفعاليات والأن�سطة جميع 
ال����دول����ة م����ن ج���ام���ع���ات وم���راك���ز 
اإىل  اإ���س��اف��ة  واج��ت��م��اع��ي��ة،  ثقافية 
الف�سائيات  يف  الإع��الم��ي  الن�سر 
والإذاع���ات وم��ن خ��الل الإعالنات 
والالفتات  ال�سحف  يف  املطبوعة 
الإع��الن��ي��ة يف ال�������س���وارع، مل��ا لهذه 
احل���م���ل���ة م����ن اأه����م����ي����ة ك������ربى يف 
واإجنازه  هدف  اإيجاد  قيمة  غر�س 
اأهمية  وت���ن���م���ي���ة  ال�������س���ب���اب  ل�����دى 
الوقت يف حياتهم. وو�سعت جلنة 
للجنة  ال��ت��اب��ع��ة  ال�سبابية  امل��راك��ز 
دل��ي��ال مف�ساًل  ل��ل��ربن��ام��ج  ال��ع��ل��ي��ا 

املراكز  ل��ك��ل  امل��ي��دان��ي��ة  ل���ل���زي���ارات 
الت�سغيلية  اخل��ط��ط  تتابع  بحيث 
ل��ك��ل م��رك��ز وت��ر���س��د م���دى تقدم 
مييزه  ال��ربن��ام��ج  واأن  ب��ه��ا،  العمل 
احلفاظ  ب��ني  يجمع  ال��ذي  التنوع 
والهوية  ال�����س��ع��ب��ي  امل������وروث  ع��ل��ى 
نفو�س  يف  الوطنية  القيم  وغر�س 
الإبداع  على  وتدريبهم  ال��ط��الب، 
وت�سليحهم  والب���ت���ك���ار  والإن����ت����اج 
واملعارف  امل���ه���ارات  م���ن  ب��ال��ع��دي��د 
ال�سباب يف حياتهم  التي يحتاجها 
اإىل  وامل���ه���ن���ي���ة،اإ����س���اف���ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 
اكت�ساف املواهب يف �ستى املجالت، 
الإن�سان بدنياً  بناء  والرتكيز على 
وذه����ن����ي����ا. ول������دى ال���ل���ج���ن���ة خطة 

على  تطبيقها  حت����اول  ت�سغيلية 
املراكز  يف  ����س���واء  ال����واق����ع  اأر�������س 
مراكز  اأو  امل�سائية  اأو  ال�سباحية 
اللجنة  ول���ك���ن  وال���ب���ن���ات،  ال��ب��ن��ني 
اأ�سابيع  م��ن  اأ���س��ب��وع  لكل  ت�سع  مل 
�سيف بالدي 2013، هدفاً معيناً 
املراكز  ط��ب��ي��ع��ة  وذل����ك لخ���ت���الف 
وخ�سو�سياتها ولكن هناك اأهدافاً 
لتحقيقها  املراكز  كل  ت�سعى  عامة 
فاملراكز  اخلا�سة،  لطبيعتها  وفقاً 
ل�ستقطاب  ت�����س��ع��ى  ال�����س��اط��ئ��ي��ة 
اإمكانيات  لديهم  ال��ذي��ن  ال�سباب 
لديهم  اأو  ال��غ��و���س  اأو  ال�����س��ب��اح��ة 
امل��ي��ول وال���س��ت��ع��داد مل��م��ار���س��ة تلك 
ال��ري��ا���س��ات ال��ب��ح��ري��ة. اأم����ا جلنة 
يف  فا�ستحدثت  الثقافية  امل��راك��ز 
الدورة ال�سابعة من �سيف بالدي؛ 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ربام��ج امل��ب��ت��ك��رة يف 
لدورات  اإ�سافة  الثقافية،  امل��راك��ز 
ورحالت  والر�سم  الآيل  احلا�سب 
ثقافية متنوعة ، بجانب ا�ستحداث 
رحالت �سفاري وخميمات طالبية 
ومن الن�ساطات التي �سيتم تفعيلها 
يف املراكز الور�س امل�سرحية والفنون 
الفرو�سية  يف  ودورات  الت�سكيلية، 
وح�����ف�����ظ الأح��������ادي��������ث وال����ف����ن����ون 

ال�سعبية والألعاب ال�ساطئية.
مبتكرة  دورات  اع���ت���م���اد  مت  ك��م��ا 
 3 بحيث يتم تنفيذ ما يزيد على 
الدورات  بجانب  اأ�سبوعيا،  دورات 
امل�ستمرة طوال فرتة ال�سيف مثل 
تعليم اللغة الجنليزية واحلا�سب 

الآيل.

تعيني رئي�س جديد لإدارة �سوؤون اخلدمة العامة4308 زائرًا ملراكز منتزه ال�سحراء يف ال�سارقة خالل عيد الفطر

اأبوظبي لالإعالم ت�سع خدمة املجتمع يف قائمة اأولوياتها  •• ال�صارقة-وام:

ال�سحراء  ا�ستقبلت مراكز منتزه 
واملحميات  البيئة  لهيئة  التابعة 
 4308 ال�����س��ارق��ة  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة يف 
زائرا من خمتلف مناطق الدولة 
وال����دول امل��ج��اورة لها خ��الل ايام 

عيد الفطر ال�سعيد.
ال�سحراء  منتزه  مراكز  و�سهدت 
ال����ت����ي ت�������س���م م����رك����ز ح���ي���وان���ات 
ومزرعة  العربية  اجل��زي��رة  �سبه 
الط�������ف�������ال وم����ت����ح����ف ال����ت����اري����خ 

لفتا  اق��ب��ال  وال��ن��ب��ات��ي  الطبيعي 
م��ن ق��ب��ل ال�����زوار ال��ذي��ن ق�سدوا 
منتزه ال�سحراء بهدف ال�ستمتاع 
مب�����س��اه��دة احل���ي���وان���ات ال���ن���ادرة 
بيئاتها  يف  ب��الن��ق��را���س  وامل��ه��ددة 
تاريخ  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف  الطبيعية 
ال�سحراء  يف  الطبيعية  احل��ي��اة 
ال���ن���ب���ات���ات التي  ال��ع��رب��ي��ة وع���ل���ى 
القدمية  الع�سور  يف  تعي�س  كانت 
حيوانات  م�ساهدة  اىل  بال�سافة 
اأهمية  ع��ل��ى  وال���ت���ع���رف  امل����زرع����ة 

تربيتها.
وت�سري اإح�سائية 2012 ال�سادرة 
واملحميات  ال���ب���ي���ئ���ة  ه���ي���ئ���ة  م����ن 
ان  اىل  ال�������س���ارق���ة  يف  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
عدد زوار مراكز منتزه ال�سحراء 
خالل عام 2012 بلغ 300 األف 
البيئة  هيئة  حت��ر���س  حيث  زائ���ر 
على تنظيم العديد من الن�ساطات 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة امل��ت��ن��وع��ة وامل��ف��ي��دة مثل 
والتطبيقية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ال����ور�����س 
وا����س���ت���ق���ب���ال امل�����دار������س و ال������زوار 

وتنظيم املعار�س التوعوية.
التاريخ  ملتحف  الزائر  وي�ستطيع 
على  التعرف  والنباتي  الطبيعي 

والعالقة  النباتات  تطور  مراحل 
والنباتات  الإن�����س��ان  ب��ني  امل��ع��ق��دة 
ع����رب م����ا ي��ت�����س��م��ن��ه امل���ت���ح���ف من 
�سيقة  تعليمية  واخ��ت��ب��ارات  األ���وان 
بالتنقل  ل���ل���زوار  ي�����س��م��ح  ك��م��ا   ..
الدينا�سورات يف  اأق��دام  اآث��ار  فوق 
وروؤية  الطبا�سريي  الع�سر  اأر���س 
التى  والرائعة  الغريبة  النباتات 

منحتنا اإياها الطبيعة.
�سبه  ح����ي����وان����ات  م����رك����ز  وي���ت���ي���ح 
التعرف  للزوار  العربية  اجلزيرة 
�سبه  يف  ال�����ربي�����ة  احل�����ي�����اة  ع���ل���ى 
الزواحف  مثل  العربية  اجل��زي��رة 
و الطيور و احل�سرات واحليوانات 
املنقر�سة كالنمر العربي والو�سق 
م�ساهدة  اىل  ب��ال���س��اف��ة  وال��ف��ه��د 
ت����ن����در روؤي����ت����ه����ا مثل  ح����ي����وان����ات 
والأفعى  ال�����س��ح��راوي  العنكبوت 
الوبر  و  احل�����ب�����ارى  و  ال�������س���ام���ة 
وي�ستمتع  وال��ق��ن��ف��ذ  ال�����س��خ��ري 
ال���زوار خ��الل جولتهم يف مزرعة 
العتناء  ميكنهم  حيث  الط��ف��ال 
مثل  الأل��ي��ف��ة  احل��ي��وان��ات  ببع�س 
الأبقار واجلياد واملاعز وال�ستمتاع 

يف اإطعامها. 

الوطنية  ال���ه���وي���ة  ع��ل��ى  واحل����ف����اظ 
باأننا  وال����رتاث احل�����س��اري، ون��وؤك��د 
ع��ل��ى ق���در ه���ذه امل�����س��وؤول��ي��ة الكبرية 
لتوفري  ون�سعى  عاتقنا،  على  امللقاة 
املجتمع  خ�سو�سية  يعك�س  حمتوى 
اإ�سافة  تقدمه  يف  وي�سهم  ال��ع��رب��ي، 
اإىل حماية الرتاث احل�ساري وذلك 
م���ن خ���الل جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من 

املن�سات والو�سائل الإعالمية . 
اإدارة �سوؤون اخلدمة العامة  وت�سعى 

•• اأبوظبي-الفجر: 

ج����ددت اأب��وظ��ب��ي ل���الإع���الم، اإح���دى 
واأكرها  الإعالمية  املوؤ�س�سات  اأكرب 
التزامها  الأو�سط،  ال�سرق  يف  تنوعاً 
بالدور الكبري الذي ت�سهم به و�سائل 
التنمية  م�����س��رية  دع����م  يف  الإع������الم 
الجتماعية والثقافية والقت�سادية 
وذلك من خالل تعيني عبد الرحيم 
البطيح مديراً لإدارة �سوؤون اخلدمة 
م�سوؤولياته  ت�سمل  ح��ي��ث  ال��ع��ام��ة، 
�سمن  املحتوى  تطوير  يف  امل�ساهمة 
م��ن�����س��ات اأب���وظ���ب���ي ل����الإع����الم مبا 
يتالءم مع الأولويات ال�سرتاتيجية 
حلكومة اأبوظبي ومبا ي�سمن تعزيز 
دولة  ت�سهدها  التي  التنمية  م�سرية 

الإمارات. 
ومي��ت��ل��ك ال��ب��ط��ي��ح خ���ربة ت�����س��ل اإىل 
اأكر من 17 عاماً يف جمال الإعالم، 
مركز  م��دي��ر  من�سب  �سابقاً  و�سغل 
اأبوظبي، وعمل  الأخبار يف تلفزيون 
عن كثب على جمموعة من الق�سايا 
وامل���و����س���وع���ات امل��رت��ب��ط��ة ب���ال���روؤى 

حلكومة  ال�سرتاتيجية  واخل��ط��ط 
كما  ع��ام،  ب�سكل  والإم���ارات  اأبوظبي 
العديد  م���ع  م��ب��ا���س��ر  ب�����س��ك��ل  ع��م��ل 
واملتخ�س�سني  ال���ق���رار  ���س��ن��اع  م���ن 

واأ�سحاب الراأي. 
غبا�س  �سيف  ق��ال  املنا�سبة،  وب��ه��ذه 
املدير التنفيذي للعمليات يف اأبوظبي 
العامة  اخلدمة  اأهمية  اإن  لالإعالم 
مل�سرية  املت�سارعة  الوترية  من  تنبع 
التنمية التي ت�سهدها دولة الإمارات 
اأبوظبي  يف  ودورن��ا  املتحدة  العربية 
لالإعالم لدعم روؤية اإمارة اأبوظبي، 
البطيح  ب���اأن  ت��ام��ة  ثقة  ون��ح��ن على 
تعزيز  ب����دور حم����وري يف  ���س��ي�����س��ه��م 
اخلدمة  ���س��وؤون  اإدارة  ف��ري��ق  ج��ه��ود 
ال��ع��ام��ة، ف��ه��و ���س��ح��ايف م��ن الدرجة 
النه�سة  م�سرية  �سهد  وق��د  الأوىل 
ولديه  واإقليمياً،  حملياً  ال�سحافية 
احل�سول  يف  الإع����الم����ي����ني  ���س��غ��ف 
وايجاد  وت��دق��ي��ق��ه��ا  امل��ع��ل��وم��ة  ع��ل��ى 
احللول املنا�سبة للتحديات التي قد 
الإعالم  لو�سائل  واأ�ساف،   . ت�ستجد 
املجتمعات،  ب���ن���اء  يف  حم�����وري  دور 

تطوير  اإىل  ل���الإع���الم  اأب��وظ��ب��ي  يف 
الإعالمية  واملوؤ�س�سات  املن�سات  دور 
اأب��وظ��ب��ي ل��الإع��الم يف  ال��ت��ي متلكها 
اإب��راز مكانة دول��ة الإم��ارات العربية 
الإقليمية  ال���������س����وؤون  يف  امل���ت���ح���دة 
الإماراتية  القيم  ون�سر  وال��دول��ي��ة، 
وال�سالم  والت�سامح  الع��ت��دال  م��ن 
واحلوار على وجه التحديد. ومتتاز 
الو�سائل  ب��ت��ن��وع  لإع�����الم  اأب���وظ���ب���ي 
التجارية  وال���ع���الم���ات  الإع���الم���ي���ة 
كافة  اإىل  ت�سل  والتي  التي متتلكها 
�سرائح املجتمع، حيث تعمل اأبوظبي 
لالإعالم على دعم ركائز روؤية اإمارة 
تقدمي  خ��الل  من   2030 اأبوظبي 
حمتوى منا�سب ومالئم يف جمالت 
وال�سحة  والبيئة  والثقافة  التعليم 
وال��ري��ا���س��ة. م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال عبد 
اأبوظبي  ت��ن��ف��رد  ال��ب��ط��ي��ح  ال��رح��ي��م 
وا�سعة  جمموعة  ببنائها  ل��الإع��الم 
من و�سائل العالم واملن�سات، ابتداًء 
اإن��ت��اج الأف����الم م����روراً ب�سبكات  م��ن 
ال�سحف  اإىل  والإذاع�����ة  التلفزيون 
الإلكرتونية،  وال��ب��واب��ات  وامل��ج��الت 

من  فريدة  كونها  على  نوؤكد  والتي 
نوعها يف العامل العربي، وهذا يوفر 
للو�سول  غ��ري حم���دودة  ف��ر���س��اً  لنا 
بيئات  اأينما كان ومن  اإىل جمهورنا 
لهم ق�سة جناح  ن��روي  متعددة، كي 
اأبوظبي باأ�سلوب مو�سوعي، ون�سلط 
ال�����س��وء ع��ل��ى اأب�����رز ال��ق�����س��اي��ا التي 
التحديات  ومناق�سة  املجتمع  تهم 
وحتقيق  التنمية  عملية  تعيق  التي 
.  يذكر  الأه������داف ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
اخ����ذت على  ل���الإع���الم  اأب��وظ��ب��ي  اأن 
بالتنوع  الحتفاء  م�سوؤولية  عاتقها 
يف  القت�سادي  والتقدم  الجتماعي 
الإم�����ارات اإىل ج��ان��ب احل��ف��اظ على 
والفخر  وال���رتاث  الوطنية  الهوية 
ب��ه��م��ا، ح��ي��ث ع��م��ل��ت امل��وؤ���س�����س��ة على 
تدريب وتنمية جمموعة كبرية من 
الكوادر الوطنية و�ساهمت يف تعزيز 
املحتوى  يف  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة  ال����ق����درات 
الثقافة  ي��دع��م  ال���ذي  حملياً  املنتج 
والطفل  امل��������راأة  ك���م���ا  الإم�����ارات�����ي�����ة 
مناق�سة  اإىل  اإ����س���اف���ة  الإم�����ارات�����ي، 
الق�سايا التي تهمهم وتعزيز ثقافة 

العدد  10867 بتاريخ 2013/8/12    
   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2013/1928 جتاري جزئي ال�سارقة  
اىل املدعى عليها/�سركة ال اف ا�س امبيك�س )�س م م ح( متثلها قانونا: ليليابالبيكوفا  
اقامت عليك  قد    ) ع  م  )�س  املتكاملة  المارات لالت�سالت  �سركة  املدعية:  ان  حيث 
وقدره  مبلغ  باأداء  فيها  تطالبك  املحكمة  هذه  لدى  اعاله  رقمها  املذكورة  الدعوى 
)14.742 درهم( بال�سافة للفائدة بواقع 12% بال�سافة للر�سوم وامل�ساريف ومقابل 
اتعاب املحاماة. لذلك يقت�سي ح�سوركم امام هذه املحكمة  )الدائرة املدنية اجلزئية 
على  وذلك لالجابة   2013/8/14 يوم  والن�سف من  الثامنة  ال�ساعة  الوىل( يف متام 
الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ويف حال تخلفكم عن احل�سور او عدم ار�سال 

وكيل عنكم يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابكم.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10867 بتاريخ   2013/8/12     
يف الدعوى رقم 2012/1050 جتاري كلي - حماكم دبي

املطلوب اعالنهما:اخل�سم املدخل الثاين/ منري نور الدين ابو زيد- �سوري اجلن�سية 
اخل�سم املدخل الثالث/ عمار حممد عيد اخلوالده-�سوري اجلن�سية. بناء على تكليفنا 
الدعوى اعاله  املحا�سبية يف  املوقرة لأعمال اخلربة  من قبل حمكمة دبي البتدائية 
موعدا  ظهرا  والن�سف  الثانية  ال�ساعة   2013/8/21 املوافق  الربعاء  يوم  حددنا  فقد 
خالد  �سارع  دب��ي-  بر  بدبي-  الكائن  مبكتبنا  وذل��ك  املحا�سبية  اخل��ربة  اجتماع  لعقد 
بن الوليد- مقابل وزارة خارجية المارات دبي- بناية هم�سة A مكتب 408- الطابق 
يقت�سى  لذا  دبي.  فاك�س: 3852556-04 �س ب: 95642  الرابع- هاتف: 04-3852552 
ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور الجتماع املذكور مع اح�سار كافة امل�ستندات 

املتعلقة بالدعوى. 
املقطريي لتدقيق احل�سابات- ع�سو م�ستقل يف جمموعة ) اي جي ان الدولية( 

اخلبري املحا�سبي
احمد حممد علي مقطري العامري    

دعوة حل�سور اجتماع اخلربة املحا�سبية

العدد  10867 بتاريخ   2013/8/12     
يف الق�سية رقم 2013/940 جتاري كلي - ابوظبي  

اىل املدعى عليه: حميد را�سد الهويل ال�سويدي- يف الدعوى رقم 2013/940 جتاري كلي ابوظبي 
نعلمكم بانه قد مت ندبنا خبريا ح�سابيا يف الدعوى املذكورة واملرفوعة �سدكم من قبل ال�سادة/ 
موؤ�س�سة المارات لالت�سالت- ات�سالت وعليه ندعوكم ب�سفتكم طرفا يف الق�سية امل�سار اليها 
للتدقيق  عبدالرحمن  حممد  اخلبري  مكتب  ابوظبي-  يف  الكائن  مكتبنا  اىل  باحل�سور  اع��اله 
وال�ست�سارات- حما�سبون قانونيون �سارع املرور- ال�سارع الرابع- الزعفرانه- بعد تقاطع �سارع 
23 الجتاه اليمني ل�سارع املرور بجانب بناية لولو ا�سفار لل�سقق الفندقية - ا�سفل البناية مكتب 
عرب العامل لتاجري ال�سيارات - طابق امليزانني- مكتب رقم )2( وذلك يف متام ال�ساعة الواحدة 
الدعوى وتقدمي ما  ب�سان  ا�ستف�سارات اخلبري  وذلك لالجابة على  يوم 2013/8/15  من ظهر 
لديكم من م�ستندات ويف حال تخلفكم عن احل�سور وعدم ) ر�سال من ميثلكم يف الوقت املحدد 
�سلفا، فاننا �ستبا�سر اجراءات اخلربة وتقدمي تقريرنا لعدالة املحكمة املوقرة من واقع امل�ستندات 

املتاحة لدينا.
اخلبري احل�سابي/ حممد عبدالرحمن املرزوقي  

تبيلغ ح�سور جل�سة خربة ح�سابية

العدد  10867 بتاريخ 2013/8/12     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2012/1971  جتاري كلي
امل�ستقبل  ب��اب  �سركة  مدير  ب�سفته  احل��م��ريي-  احمد  عبدالرحمن  ع��ب��داهلل   -1 عليه/  امل��دع��ى  اىل 
ال��دع��وى املذكورة  اق��ام  امل��دع��ي / خالد بخيت عبيد ال�سام�سي  ق��د  جم��ه��ول  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
بندب اخلبري  املو�سوع  الف�سل يف  وقبل   2013/7/2 بتاريخ  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  وعليه  اعاله 
احل�سابي �ساحب الدور- مامل يتفق اخل�سوم علي ت�سميته خالل ا�سبوع- تكون مهمته بعد مطالعة 
اوراق الدعوى وما بها من م�ستندات وما ع�سى ان يقدمه اخل�سوم منها النتقال ملقر املدعي واملدعي 
عليهم لالطالع على ما لديهم من م�ستندات وكذا الطالع على �سجالتهم ودفاترهم التجارية �سواء 
املدعي  بني  التعامل  بداية   -1 لبيان:  تو�سال  الدعوى  مبو�سوع  واخلا�سة  اللكرتونية  او  الورقية 
واملدعي عليهم وم�سمون التفاق بينهم ومدي التزام كل منهم بهذا التفاق وتطور العالقة بينهم : 
2- بيان الب�سائع حمل التعامل بني الطرفني وقيمتها  وما اذا كان قد مت ت�سليمها للمدعي من عدمه 
وما اذا كان قد قام ب�سداد ثمنها من عدمه وت�سفية احل�ساب بني الطرفني للوقوف على ما اذا كان 
ي�ستحق لي من الطرفني ثمة مبالغ قبل الخر من عدمه   وحددت لها  املحكمة جل�سة يوم الحد 

.ch1B.8 املوافق 2013/8/25 ال�ساعة 9.30 �سباحا يف القاعة
رئي�س الق�سم            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ جاينال عبدين 
بنجالدي�س  احل�������ق-   ن�����ور 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية-   
�سادر   )1404182( رقم 
يجده  من  بنجالدي�س.  من 
بتليفون  الت�������س���ال  ع��ل��ي��ه 
   050/8126600 رق���م 

�سرطة دبي تتلقى 24 األفًا و838 مكاملة خالل عطلة عيد الفطر
901 لال�ستف�سارات الأخرى.

واأ�سار اإىل ان املكاملات غري الطارئة تت�سبب يف اإهدار الوقت واجلهد 
اأم�س  يف  يكون  قد  وال��ذي  اجلمهور  من  املت�سلني  لباقي  املخ�س�س 

احلاجة للم�ساعدة 
ق�سوى  اأهمية  من  العمليات  غرفة  به  تتمتع  ملا  نظرا  ان��ه  مو�سحا 
الطارئة  للبالغات  الأول  امل�ستجيب  كونها  ح�سا�سة  عمل  وطبيعة 
فاإنها تتلقى عددا كبريا من املكاملات الطارئة على مدار ال�ساعة والتي 
يتم اتخاذ الإجراءات اإزائها فور تلقيها لذا فاإن املكاملات غري الطارئة 

ت�سكل عبئا ثقيال على العاملني بغرفة العمليات. 

ونا�سد جميع ال�سائقني وم�ستخدمي الطريق البتعاد عن املمار�سات 
اخلاطئة عند قيادة املركبة وتوخي احليطة واحلذر لدى القرتاب 
من التقاطعات والتاأكد من خلو ال�سارع من امل�ساة خا�سة يف مناطق 

عبور امل�ساة ويف الأحياء ال�سكنية.
واأ�ساف اأن القيادة العامة ل�سرطة دبي ت�سعى دائما اإىل ن�سر الوعي 
وال��ث��ق��اف��ة امل���روري���ة ب��ني اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع خ��ا���س��ة اأ���س��ح��اب املركبات 
وم�ستخدمي الطريق من خالل تنظيم الربامج واحلمالت امل�ستمرة 

على مدار العام ملختلف ال�سرائح.
من جانبه نا�سد املالزم اأول زايد حممد البعداين رئي�س ق�سم الر�سد 

والتحليل يف اإدارة مركز القيادة وال�سيطرة اجلمهور بعدم الت�سال 
 901 الرقم  الطارئة والت�سال على  اإل يف احل��الت   999 بالرقم 
واملتمثلة  دبي  �سرطة  املقدمة من  ال�ستف�سار عن اخلدمات  يف حال 
يف ال�ستف�سارات اجلنائية واملرورية وكيفية ا�ستخراج �سهادات بحث 
الدفن  ت�سريح  و�سهادة  الأم��ر  يهمه  من  و�سهادة  اجلنائية  احلالة 

وكيفية ال�سرتاك يف برنامج اأمن امل�ساكن
 بالإ�سافة اإىل ال�ستف�سارات املتعلقة بخدمة اأمرا�س القلب وغريها 

من ال�ستف�سارات .
.منوها باأن الرقم 999 خم�س�س للطوارئ فقط فيما مت تخ�سي�س 

•• دبي-وام:

قال املقدم خزرج ماجد حممد مدير اإدارة مركز القيادة وال�سيطرة 
اأن مركز القيادة  بالنيابة يف الإدارة العامة للعمليات يف �سرطة دبي 
عيد  عطلة  خالل  هاتفية  مكاملة  و838  األفا   24 تلقى  وال�سيطرة 
البليغة  ب��ني  ت��راوح��ت  ح��ادث��ا  و598  األ��ف��ا  و�سجل  ال�سعيد  الفطر 
ترك  وع���دم  زائ���دة  ب�سرعة  ال��ق��ي��ادة  نتيجة  والب�سيطة  واملتو�سطة 
م�سافة كافية بني املركبات وعدم التزام بع�س ال�سائقني بخط ال�سري 

والإهمال وعدم النتباه اأثناء القيادة كانت �سبب تلك احلوادث.
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بتوجيهات مكتوم بن حممد 

حماكم دبي تعتمد م�سروع ق�ساة الغد بهدف �سناعة ق�ساة امل�ستقبل

ور�سة عمل حول الت�سخي�ض بقراءة خمطط القلب بجامعة اخلليج الطبية 

يقل  ل  مب����ع����دل  م���اي���ع���ادل���ه���ا  اأو 
النتيجة  ت��ق��ل  واأل   ،85% ع���ن 
الدرا�سية  ل��ل�����س��ه��ادة  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
ع�سر  واحل����ادي  العا�سر  لل�سفني 
م�سى  قد  يكون  واأل   ،80% عن 

•• دبي-الفجر: 

اإىل توجيهات �سمو ال�سيخ  ا�ستناداً 
م��ك��ت��وم ب���ن حم��م��د ب���ن را����س���د اآل 
ن���ائ���ب ح���اك���م دب����ي رئي�س  م��ك��ت��وم 
املجل�س الق�سائي يف دبي، باعتماد 
م�سروع ق�ساة الغد ، اأ�سدر �سعادة 
ب��ن هزمي  �سعيد  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور 
م���دي���ر ع�����ام حم���اك���م دب�����ي ق������راراً 
ال��غ��د يف  ق�����س��اة  م�����س��روع  بتطبيق 
ق�ساة  �سناعة  بهدف  دبي  حماكم 
طلبة  اختيار  خ��الل  من  امل�ستقبل 
اإم����ارات����ي����ني ل����درا�����س����ة ال���ق���ان���ون، 
ت��اأه��ي��ل��ه��م وت��دري��ب��ه��م و�سقل  ي��ت��م 
قدراتهم ليكونوا مر�سحني اأقوياء 

لأهم مهنة عرفتها الب�سرية.

وي�����س��ارك يف ب��رن��ام��ج ق�����س��اة الغد 
كاًل من مبادرات مكتوم بن حممد 
اآل مكتوم للتميز والفكر القانوين، 
ودائرة حماكم دبي، ودائرة املوارد 
ال��ب�����س��ري��ة حل��ك��وم��ة دب����ي، ومعهد 
الطلبة  وي�ستهدف  الق�سائي،  دبي 
الثانوية  خ��ري��ج��ي  الإم���ارات���ي���ني 

العامة ومن يف حكمهم.
على  امل���������س����روع  اإط��������الق  وق�����د مت 
املرحلة  ا���س��رتط��ت  اإذ  م��رح��ل��ت��ني، 
 5 ال��درا���س��ة  م��دة  تكون  اأن  الأوىل 
يف  ال��ط��ال��ب  فيها  يلتحق  ���س��ن��وات، 
اأو  الربيطانية  اجل��ام��ع��ات  اح��دى 
دبي،  حماكم  تعتمدها  جامعة  اأية 
حا�ساًل  امل���ت���ق���دم  ي���ك���ون  اأن  ع��ل��ى 
العامة  ال���ث���ان���وي���ة  ����س���ه���ادة  ع���ل���ى 

ال��ث��الث��ة الأوىل،  ال�����س��ن��وات  خ��الل 
ويخ�سع املتدرب لربنامج تدريبي 
دبي  معهد  م��ع  بالتعاون  متكامل 
املتدرب  ي��خ�����س��ع  ك��م��ا  ال��ق�����س��ائ��ي، 
�سعادة  واأك������د  ال�����س��ن��وي.  ل��ل��ت��ق��ي��م 
ب��ن هزمي  �سعيد  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور 
م���دي���ر ع����ام حم���اك���م دب����ي حر�س 
توجيهات  تنفيذ  دبي على  حماكم 
دائماً  تكون  واأن  الر�سيدة،  القيادة 
با�ستمرار  تطلق  واأن  امل��ق��دم��ة،  يف 
التي  وامل��ت��م��ي��زة  املبتكرة  امل���ب���ادرات 
دولة  يف  الق�سائي  القطاع  تخدم 
الإمارات ب�سكل عام، ويف دبي ب�سكل 
خا�س، اإنطالقاً من روؤيتها الريادة 

يف عمل املحاكم .
يعد  الغد  ق�ساة  برنامج  اإن  وق��ال 

اأكر من عام على ح�سول املتقدم 
واأل  العامة،  الثانوية  �سهادة  على 
يقل املجموع الكلي لنتيجة �سهادة 
ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة الأل��ي��ت�����س عن 
اأي  املتقدم ي�سغل  5.5، واأل يكون 
وظيفة حكومية، و�ستكون الدرا�سة 
طيلة  والتفرغ  النتظام  بطريقة 

مدة الدرا�سة.
اأم���ا امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن برنامج 
يتم  اأن  ع��ل��ى  فن�ست  ال��غ��د  ق�����س��اة 
ت��ع��ي��ني اخل���ري���ج يف حم���اك���م دبي 
ع�سرة  احل�����ادي�����ة  ال�����درج�����ة  ع���ل���ى 
ومي���ن���ح ج��م��ي��ع الم���ت���ي���ازات التي 
بالإ�سافة  امل���وظ���ف  ب��ه��ا  ي��ح��ظ��ى 
كما   ،30% م���ه���ارات  ب���دل  ملنحه 
يتم منحه م�سمى �سابط ق�سائي 

•• عجمان-الفجر:

متدرب  ط���ب  ط���ال���ب   50 ����س���ارك 
وطالبة يف جامعة اخلليج الطبية 
طرق  ح��ول  تدريبية  عمل  بور�سة 
ال��ت�����س��خ��ي�����س ال���ط���ب���ي لأم����را�����س 
ر�سم  خم���ط���ط  ب�����ق�����راءة  ال���ق���ل���ب 
الأطباء  من  ع��دد  ح�سرها  القلب 
القلب  ب���اإم���را����س  امل��ت��خ�����س�����س��ني 
واملمر�سني  واملقيمني  واملتدربني 
والفنيني  ال��ط��ب��ي��ني  وامل�����س��اع��دي��ن 
ال�سحية  ال���رع���اي���ة  م��ق��دم��ي  م���ن 

وطلبة الطب يف اجلامعة.

واأكد د. ع�سيبة اأنها تهدف لإك�ساب 
مهنية  طبية  م���ه���ارات  امل�����س��ارك��ني 
وتاأهيلهم لإجراء مقارنة منهجية 
املر�سية  احل��������الت  ل��ت�����س��خ��ي�����س 
ملر�سى القلب وال�سلوكيات اليومية 
التي تت�سبب بعدم انتظام �سربات 

القلب واإحت�ساء ع�سلة القلب.
اي��ه��اب ع�سيبة  ال��دك��ت��ور  واأو����س���ح 
العمل  ور���س  �سل�سلة  �سمن  باأنها 
ب�سكل  اجل���ام���ع���ة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي 
واإك�سابهم  الطلبة  لتهيئة  منتظم 
خمتلف  ح��ول  ومعلومات  خ���ربات 
القلب  ب��اأم��را���س  املتعلقة  الأم����ور 

وطرق  القلب  ب��اإم��را���س  الإ���س��اب��ة 
قراءة املخطط القلبي اخلا�س بهم 
الأعرا�س  بع�س  ع��ل��ى  ،وال��ت��ع��رف 
وعدم  التاجي  لل�سريان  املر�سية 
واإ�سابات  القلب،  �سربات  انتظام 
التي  وال������رئ������ة  ال����ق����ل����ب  ع�������س���ل���ة 
اإثر  الأ�سخا�س  بع�س  بها  ي�ساب 
و  وال��ت��وت��ر  النف�سية  الن��ف��ع��الت 
الإث��ارة، و نتيجة تعاطي املخدرات 
وعدم   ، للقلب  امل��دم��رة  اآث���اره���ا  و 
ذلك  نتيجة  ال��ذي يحدث  التوازن 
ال�ستقالبية،  وال����س���ط���راب���ات   ،
املوؤثرة  الأخ�����رى  وال���س��ط��راب��ات 

التدريبية  ال��ور���س��ة  تنظيم  ي��اأت��ي 
العمل  ور���������س  ����س���ل�������س���ل���ة  ����س���م���ن 
اجلامعة  تنظمها  التي  التدريبية 
ع��ل��ى م����دار ال���ع���ام ب��ه��دف تدريب 
وت���اأه���ي���ل ال��ط��ل��ب��ة امل��ن��ت�����س��ب��ني لها 
تفيدهم  خ���������ربات  لإك���������س����اب����ه����م 
بامل�ستقبل وكذلك تعريفهم بطرق 

قراءة خمطط القلب.
اإيهاب  الدكتور  الور�سة  يف  حت��دث 
باجلامعة  امل�ساعد  ع�سيبة،الأ�ستاذ 
ورئ��ي�����س ق�����س��م ال��ق��ل��ب والأوع���ي���ة 
�سي  اإم  ج��ي  مب�ست�سفى  ال��دم��وي��ة 

عجمان.

اإك�ساب  يف  ���س��اه��م��ت  ب��اأن��ه��ا  لف��ت��ا 
باأعلى  ط��ب��ي��ة  خ����ربات  امل�����س��ارك��ني 
خمطط  ت��ف�����س��ري  يف  امل�������س���ت���وي���ات 

القلب للمر�سى. 
وبني باأنها ا�ستملت على حما�سرات 
تفاعلية وتطبيقات عملية وتخللها 
مناق�سات م�ستفي�سة حول الطرق 
ال��وق��ائ��ي��ة واح���رتازي���ة ال��ت��ي يجب 
مفاهيم  انت�سار  لتجنب  ات��خ��اذه��ا 
خ��اط��ئ��ة ح���ول م��ر���س ال��ق��ل��ب بني 

املر�سى.
وعر�ست خالل ور�سة العمل مناذج 
خمتلفة واقعية حية حول اأعرا�س 

من الربامج املبتكرة التي تو�سلت 
اإل����ي����ه حم����اك����م دب������ي وذل�������ك بعد 
�سل�سلة من الجتماعات واللقاءات 
واحل��وارات، حيث اأن جمرد درا�سة 
القانون ل ت�سنع ق�ساة حقيقيني 
ا�سرتاتيجية  غاية  التوطني  ولأن 

ميكن  ول  بال�ستعجال  تتحقق  ل 
ومعايري  موا�سفات  بدون  متر  اأن 
الغد  م�����س��روع ق�ساة  ف��ك��رة  ج���اءت 
خالل  م��ن  امل�ستقبل  ق�ساة  لبناء 
ال�سيخ  توجيهات حكيمة من �سمو 
م��ك��ت��وم ب���ن حم��م��د ب���ن را����س���د اآل 

ن���ائ���ب ح���اك���م دب����ي رئي�س  م��ك��ت��وم 
امل��ج��ل�����س ال��ق�����س��ائ��ي ب����اإم����ارة دبي 
يتكفل  الذي  امل�سروع  باإطالق هذا 
والتاأهيل  اجل��ام��ع��ي��ة  ب��ال��درا���س��ة 
الذي  الوطنية  للكوادر  والتدريب 

يكفل �سنع قا�سي للم�ستقبل. 

نتيجة القلق النف�سي وغري ذلك.
اع��ت��م��اده��ا برنامج  ب��اأن��ه مت  ي��ذك��ر 

الإماراتية  ال�سحة  وزارة  قبل  من 
التعليم  م��ن  �ساعات   9 باحت�ساب 

ال��ط��ب��ي امل�����س��ت��م��ر م���ا ي��ف��ي��ده��م يف 
م�سرية عملهم الطبية.

جوالة جامعة ال�سارقة ترفع علم الدولة يف املخيم العاملي بكندا
•• اأوتاوا-وام:

رفع جوالة جامعة ال�سارقة اأم�س الول علم دولة الإمارات العربية املتحدة 
الكندية  العا�سمة  ت�ست�سيفه  الذي  للجوالة  الرابع ع�سر  العاملي  املخيم  يف 
اللجنة  م��ع  بالتعاون  الكندية  الك�سفية  اجلمعية  املخيم  وتنظم  اأوت����اوا. 
اأواكامنجمينو  منطقة  يف  الأم��ريك��ي  الك�سفي  والإقليم  العاملية  الك�سفية 
الدولة  وف��د  و�سول  بعد  ال��دول��ة  علم  رف��ع  ومت  الكندية.  العا�سمة  �سمال 
ممثلة  ال�سارقة  جامعة  جوالة  فيه  ت�سارك  وال��ذي  الكندية  الأرا���س��ي  اىل 

اأواكامنجمينو  منطقة  يف  املخيم  مكان  اىل  التوجة  ثم  الكندية  بال�سوارع 
�سمال العا�سمة الكندية اأوتاوا حيث مت توزيع جميع الوفود تبعا ملخيماتهم 
امل�سارك يف املخيم  الوفد  الك�سفية. وجه  الفرعية والنخراط فى الربامج 
ال�سكر  احلليم  عبد  ه�سام  ال��دك��ت��ور  بقيادة  للجوالة  ع�سر  ال��راب��ع  العاملي 
�سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  ال�سارقة  جامعة  اإدارة  اإىل 
وموؤ�س�س  رئي�س  ال�سارقة  الأعلى حاكم  املجل�س  القا�سمي ع�سو  بن حممد 
جامعة ال�سارقة راعي احلركة الك�سفية يف اإمارة ال�سارقة واىل جمل�س ادارة 
جمعية ك�سافة الإمارات بقيادة �سعادة الدكتور �سامل عبدالرحمن الدرمكي 

فيما  اجل��اري  اأغ�سط�س  ع�سر من  الثامن  وي�ستمر حتى  الإم���ارات  لك�سافة 
ترعى م�ساركة الوفد غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة. واأقيم حفل الفتتاح 
اأمام مبنى الربملان الكندي  العاملي الرابع ع�سر للجوالة  الر�سمي للمخيم 
وح�سره قادة ك�سفيون من جميع اأنحاء العامل حيث بداأ احلفل با�ستعرا�س 
امل�ساركة ومنها علم دولة الإم��ارات العربية  ال��دول  طابور العر�س لأع��الم 
املتحدة والقاء بع�س الكلمات من ممثلي اللجنة الك�سفية العاملية والك�سافة 
التذكارية  ال�سور  التقاط  مت  فيما  الك�سفي  الوعد  اجلميع  وردد  الكندية 
امل�ساركني  جلميع  عر�س  طابور  ذل��ك  وعقب  الكندية  للمو�سيقى  وعر�س 

على دعمهم الالحمدود لن�ساطات جوالة جامعة ال�سارقة كما تقدم بال�سكر 
لدارة غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة على دعمهم ورعايتهم لهذه امل�ساركة 
الدولية . وي�سارك يف املخيم العاملي الرابع ع�سر للجوالة اأكر من خم�سة 
اآلف جوال وقائد من خمتلف اأنحاء العامل ممثلني ل�  75 دولة لتكون بذلك 
جوالة جامعة ال�سارقة قد رفعت حد امل�ساركات اخلارجية القوية يف التمثيل 
امل�سرف ورفع علم الدولة يف خمتلف امل�ساركات العاملية الأكر ح�سورا والتي 
وال�سويد واحلر�س  دولية يف اجنلرتا  متثلت من قبل يف خميمات ك�سفية 

على عك�س �سورة ال�سباب الإماراتي و العمل الطالبي الك�سفي. 

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د  امل���������دع���������و/ واج��������د 
باك�ستاين  ج�����ول-  رح���م���ن 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية-   
�سادر   )9151651( رقم 
ب��اك�����س��ت��ان. م���ن يجده  م���ن 
بتليفون  الت�������س���ال  ع��ل��ي��ه 
   050/5339745 رق���م 

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل���دع���و/ اق���ت���ريان ال 
ع���ب���د لطيف  خ�����ان  ل��ط��ي��ف 
خان   - باك�ستاين اجلن�سية-   
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
يجده  من   )4103902(
بتليفون  الت�������س���ال  ع��ل��ي��ه 
   050/5228144 رق���م 

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل��دع��و/ ع��الء الدين 
بنجالدي�س  ع���ب���دال���روب-   
�سفره  ج�������واز  اجل���ن�������س���ي���ة- 
�سادر   )488837( رق���م 
يجده  من  بنجالدي�س.  من 
بتليفون  الت�������س���ال  ع��ل��ي��ه 
   050/4456645 رق���م 

فقدان جواز �سفرت
امل��دع��و/ عاطف منري  فقد  
م�سر     - ع���ط���ي���ه   ح���ل���ي���م 
�سفره  ج�������واز  اجل���ن�������س���ي���ة- 
�سادر   )2210929( رقم 
م���ن الم��������ارات. م���ن يجده 
بتليفون  الت�������س���ال  ع��ل��ي��ه 
   050/7124299 رق���م 

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���دت  امل���دع���وة/ ري��ك��ا بت 
اندوني�سيا     - روي�س  عبود 
�سفرها  ج�����واز  اجل��ن�����س��ي��ة- 
�سادر   )612304( رق���م 
يجده  م��ن  اندوني�سيا.  م��ن 
بتليفون  الت�������س���ال  ع��ل��ي��ه 
   050/3264633 رق���م 

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������دت  امل�������دع�������وة/ ع����اب����ده 
ب�سري  حم���م���د  حم���م���د  ����س���ري 
باك�ستاين     - حم���م���د  ق�����ول 
�سفرها  ج������واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
�سادر   )5122231( رق���م 
يجده  م����ن  ب���اك�������س���ت���ان.  م����ن 
بتليفون  الت�����������س�����ال  ع���ل���ي���ه 
  050/9056203 رق�����م 

فقدان جواز �سفرت
امل������دع������و/ حممد  ف����ق����د  
يون�س     حم���م���د  ع�����دن�����ان 
اجلن�سية-  ب���اك�������س���ت���اين 
ج���������������واز �������س������ف������ره رق������م 
)140515(  من يجده 
بتليفون  الت�����س��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 055/6868441    

فقدان جواز �سفرت
بت  تا�سنى  املدعوة/  فقدت  
اندون�سية  ����س���رياد-  ���س��ادق 
اجل��ن�����س��ي��ة  - ج���واز �سفرها 
�سادر   )779491( رق���م 
يجده  م��ن  اندوني�سيا.  م��ن 
بتليفون  الت�������س���ال  ع��ل��ي��ه 
   055/3792010 رق���م 

اعالن تغيري ا�سم        
انا نرياج كومار باريك تزوجت من ني�سا باريك واحمل جواز �سفر 
 2007/1/10 بتاريخ  جايبور  يف  �سادر   )G1083484( رق��م 
ومقيم دائم يف الهند براتاب النجار جودبور- راج�ستان- واقيم 
 6794 : العني �س ب  املتحدة مدينة  العربية  ب��الم��ارات  ، حالياً 
وكما  ال�سهادة اخلطية  بناء على  باريك  ني�سا  ا�سم زوجتي  ان�سر 
وذلك  الهند  العدل حكومة  كاتب  قبل  ال�سفر من  ج��واز  اي��د يف 

باأثر فورى.

اعالن تغيري ا�سم        
ان������ا، ان���ي���ل ازه����ي����ك����ودان ف���ي���ت���ي���ل، اح���م���ل ج������واز ���س��ف��ر ه���ن���دي رقم 
)Z2358548( �سادر من ابوظبي بتاريخ 2012/6/11 مبوجبه افيد 
بان �سيفكريان يحمل جواز �سفر هندي رقم )G1761250( �سادر 
ابوظبي   854  : ب  �س   : يف  حاليا  اقيم   2010/3/14 بتاريخ  دب��ي  من 
واقيم ب�سورة دائمة يف 372/29 كري�سنا جاردنز ، فيالت لين، تري�سور، 
كريال 680001 هو ابني القا�سر كما افيد مبوجبه باأنني قمت بتغيري 

ا�سمه من �سيفكريان اىل  �سيفكريان انيل ، مع النفاذ الفوري.

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:�س.ال�سرق الو�سط للعوازل �س.ذ.م.م
BAAB Sectional overhead doors:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:178028       بتاريخ:2012/8/15 م
با�س��م: �س.ال�سرق الو�سط للعوازل �س.ذ.م.م

 : رق��م  هاتف   10223 رق��م  بريد  �سندوق   K بناية   - �ساحب  خ��ان  بناية  بعد  ال��رم��ول  املطار  وعنوانه:�سارع 
042844622 حتويلة رقم 135 فاك�س: 042855877  

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:40 �سناعة البواب املقاومة للحريق .
فوقها  ويظهر  الزرق  باللون  عري�س  بخط  الالتينية  بالحرف  مكتوبة   baab العالمة:كلمة  و�سف 
باللون  متوازيني  خطني  فيها  الزرق  باللون  ومظلل  اللون  برتقالية  ا�سالع  بثالث  حمدد  م�ستطيل 
   sectional عبارة  وحتته  الحمر  باللون  خط  حتتها  ومن  بي�ساء  م�ستطيالت  ثالث  وبداخلها  البي�س 

overhead doors بخط �سغري باللون الرمادي . 
ال�س��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  12  اأغ�سط�س 2013 العدد 10867
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3 اآالف يراجعون م�ست�سفيات راأ�ض اخليمة يف العيد االإنقاذ البحري بدفاع مدين عجمان ينقذ ثالثة اأ�سخا�ض من الغرق
•• راأ�ص اخليمة – الفجر: 

ال�سحية  وال���وح���دات  للم�ست�سفيات  امل��راج��ع��ني  امل��ر���س��ى  ع��دد  بلغ 
الفطر  عيد  اإج����ازة  خ��الل  الطبية  اخليمة  راأ����س  ملنطقة  التابعة 
3199 مراجعاً عرب اأق�سام احلوادث يف كل من م�ست�سفى  املبارك 
املراكز  اإىل  بالإ�سافة  �سعم  �سقر وم�ست�سفى عبيدا هلل وم�ست�سفى 

ال�سحية .
اخليمة  راأ���س  منطقة  مدير  النعيمي  عي�سى  يا�سر  الدكتور  وق��ال 
الطبية اأن املرافق اخلدمية ال�سحية يف راأ�س اخليمة ظلت على اأهبة 
ال�ستعداد بكامل كوادرها لتكون يف ا�ستقبال املراجعني طوال فرتة 

الإجازة ويف فرتتي ال�سباح وامل�ساء مبراكز الرعاية ال�سحية م�سريا 
اىل انعدام �سكاوى املراجعني خالل عطلة عيد الفطر املبارك.

980 مراجعا  ب��ل��غ ع��دده��م  وح�����س��ل امل��ر���س��ى امل��راج��ع��ون ال��ذي��ن 
ع���ل���ى اخل�����دم�����ات ال���ع���الج���ي���ة م�����ن امل�����راك�����ز ال�������س���ح���ي���ة : راأ�������س 
املعمورة   ، املنيعي  ،ال��دق��داق��ة،  ،ك����درة  اخل��ي��م��ة،ال��رم�����س،اجل��زي��رة 
ب��ال���س��اف��ة اإىل 1893 م��راج��ع��ا م��ن اأق�����س��ام احل����وادث يف ك��ل من 
اأطفال   326 ومنهم  �سعم  وم�ست�سفى  اهلل  وعبيد  م�ست�سفى �سقر 
وزارة  واه��ت��م��ام  ح��ر���س  النعيمي  واأك���د  �سقر  م�ست�سفى  ب��ح��وادث 
ال�سحة على تطوير اخلدمات ال�سحية املقدمة للمراجعني والرقي 

بها وتخفيف معاناة املر�سى واملراجعني .

•• عجمان ـ الفجر: 

اأنقذت فرقة الإنقاذ البحري التابعة لإدارة الدفاع املدين 
وقدمت  اأم�س  ي��وم  الغرق  من  اأ�سخا�س   3 عجمان،  يف 
م�ست�سفى  اىل  نقلهم  قبل   ، الأول��ي��ة  الإ���س��ع��اف��ات  لهم 

ال�سيخ خليفة بعجمان لتلقي العالج املنا�سب.
واأفاد املتحدث الر�سمي يف الدفاع املدين بعجمان املالزم 
التابعة  البحري  الإنقاذ  فرقة  اإن  الزعابي  عبيد  �سامل 
عن   )18:26( ال�ساعة  مت��ام  يف  بالغا  تلقت  ل���الإدارة 
ت��ع��ر���س ث���الث اأ���س��خ��ا���س ل��ل��غ��رق م��ن م���رت���ادي �ساطئ 

كورني�س عجمان وعليه حتركت الفرقة لإنقاذهم.
النقاذ  لفرق  الق�سوى  بالأهمية  الزعابي  �سامل  واأ�ساد 

التي  التجربة  ان  م��وؤك��دا  عجمان  بكورني�س  امل��وج��ودة 
�ساحب  م��ن  بتوجيهات  �سنوات،  منذ  الإدارة  اأطلقتها 
املجل�س  ع�سو  النعيمي  را�سد  بن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو 
بن  ال�سيخ عمار  �سمو  ودع��م من  الأعلى حاكم عجمان 
بتكوين  واخلا�سة  عجمان،  عهد  ويل  النعيمي  حميد 
فرقة لالإنقاذ البحري حققت الأه��داف املطلوبة منها 
ب�سكل لفت للنظر، و�ساهمت ب�سكل كبري يف تقليل عدد 
�ساطئ  م��رت��ادي  الزعابي  ونا�سد  ال��غ��رق.  م��ن  الوفيات 
كورني�س عجمان باإتباع التعليمات واللوحات الإر�سادية 
من قبل فرقة الإنقاذ البحري املتواجدة على ال�ساطئ 
للمخاطر  تعر�سهم  وع���دم  �سالمتهم  ع��ل��ى  للحفاظ 

خا�سة يف تقلبات حالة اجلو.
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العدد 10867 بتاريخ 2013/8/12   

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

العامة ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1030430 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�سركاء

ماريه ح�سني حممد �سريف خوري من 50% اىل %1
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد طالل علي حممد اخلوري )%99(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف طالل علي حممد عبا�س خوري
تعديل راأ�س املال/من 25000000 اىل 10000000

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

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10867 بتاريخ 2013/8/12   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة عوازل الدولية 

CN 1073409:ذ.م.م - فرع ابوظبي رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء
فرا�س بن علي بن ابراهيم ال�سقري من 49% اىل %1

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة ابراهيم بن علي بن ابراهيم ال�سقري )%99(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سامل �سعيد حممد اجلابري

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

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10867 بتاريخ 2013/8/12   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ايه ات�س ام مارين 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1003359 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حميد جوعان �سامل علي الظاهري )%10(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف جوعان �سامل علي الظاهري
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10867 بتاريخ 2013/8/12   

اإعــــــــــالن
اخلليج  ال�س�����ادة/و�سط  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1028060:للم�ساريع واخلدمات ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حميد جوعان �سامل علي الظاهري )%1(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف دكتور جوعان �سامل علي الظاهري

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

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10867 بتاريخ 2013/8/12   

اإعــــــــــالن
امريكا  ال�س�����ادة/عرب  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للنقليات رخ�سة رقم:CN 1020700 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عمر حممود عبداهلل �سادق اخلوري )%100(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف غامن حميد عبداهلل �سامل �سعيد ال�سام�سي
العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  القت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10867 بتاريخ 2013/8/12   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيكوز اند �سا�سوز لتجارة املالب�س 

اجلاهزة رخ�سة رقم:CN 1174809  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة كاملة علي مطري )%100(

تعديل وكيل خدمات/حذف موزة �سيف حممد بطي املهريي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سابنا عبدالرزاق ثاداتيل

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 4.5*1.5 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/�سيكوز اند �سا�سوز لتجارة املالب�س اجلاهزة 

CHIKOOS & CHACHOOS TRADING READY MADE GARMENTS
اىل/نور اخلتم لتجارة قطع غيار الدراجات النارية  

NOOR AL KHATIM AUTO BIKES TRADING
تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع الدراجات الهوائية وقطع غيارها ولوازمها - بالتجزئة )4763011(

تعديل ن�ساط/حذف بيع املالب�س الرجالية اجلاهزة - بالتجزئة )4771101(
تعديل ن�ساط/حذف بيع مالب�س الطفال اجلاهزة - بالتجزئة )4771103(

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

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10867 بتاريخ 2013/8/12   

اإعــــــــــالن
العامة  للمقاولت  تارجت  ال�س�����ادة/الريا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1059712  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة هامل احمد هامل خلفان القبي�سي )%51(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عي�سى احمد �سيف بن يعروف النقبي
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 0.50*0.20
تعديل ا�سم جتاري:من/الريا تارجت للمقاولت العامة ذ.م.م 

AL THURAYYA TARGET GENERAL CONTRACTING LLC

اىل/الريا تارجت لعمال الديكور ذ.م.م  
AL THURAYYA TARGET DECORATION WORK LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي )الديكور( )4330015(
تعديل ن�ساط/حذف مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(

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

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10867 بتاريخ 2013/8/12   

اإعــــــــــالن
الثالجات  لت�سليح  هافانا  ال�س�����ادة/حمل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
واملربدات واجهزة التكييف رخ�سة رقم:CN 1134915  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/حمل هافانا لت�سليح الثالجات واملربدات واجهزة التكييف   

HAVANA REFRIGERATIOR COOLER & A/C REPAIR SHOP

اىل/حمل هافانا للتمديدات ال�سحية  
HAVANA SANITARY INSTALLATION

تعديل ن�ساط/ا�سافة تركيب وا�سالح الدوات والتمديدات ال�سحية )4322002(
تعديل ن�ساط/حذف ا�سالح املواقد واملربدات والغ�سالت )9522001(

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

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10867 بتاريخ 2013/8/12   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة ق�سر الفخامة ملقاولت 

التكييف ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1118402  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري:من/�سركة ق�سر الفخامة ملقاولت التكييف ذ.م.م   
MAJISTIC PALACE AC CONTRACTING LLC

اىل/�سركة ق�سر الفخامة للتكييف ذ.م.م  
MAJISTIC PALACE AC LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة تركيب وا�سالح نظم التدفئة وتكييف الهواء )4322005(
تعديل ن�ساط/حذف مقاولت تركيب وا�سالح نظم التربيد وتكييف الهواء )4220901(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10867 بتاريخ 2013/8/12   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا ال�سحارى

 رخ�سة رقم:CN 1104978  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/ا�سافة احمد �سامل �سعيد ال �سودين

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبدالنا�سر عارف خليل كلبونه )%100(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد علي عبا�س

تعديل وكيل خدمات/حذف احمد حممد هالل عبيد الظاهري
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري:من/كافترييا ال�سحارى   
AL SAHARI CAFETERIA

اىل/كافترييا وم�ساوي ال�سحاري  
AL SAHARI CAFETERIA & GRILLS

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10867 بتاريخ 2013/8/12   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم د�سكة ذ.م.م 

رخ�سة رقم:CN 1133033 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد ا�سرف عنايت اهلل )%25(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حفيظ احمد ر�سا عانيت اهلل
تعديل راأ�س املال/من 150000 اىل 300000

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10867 بتاريخ 2013/8/12   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/امليزان العربي 

CN 1103256:اللكرتوين ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء
طارق حممد زياد ال�سيخ من 24% اىل %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد زياد ابراهيم ال�سيخ

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

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10867 بتاريخ 2013/8/12   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الرائد 

CN 1425262:حلمل ال�سيارات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10867 بتاريخ 2013/8/12   

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/النجم  التنمية القت�سادية بان  دائ���رة  تعلن 
CN 1171658:ال�سعيد للمقاولت العامة رخ�سة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

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

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10867 بتاريخ 2013/8/12   

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
الروي�س  �سما  التجاري  بال�سم   CN  1183053 رقم 
واعادة  الرخ�سة  الغاء  طلب  بالغاء  متوين  خلدمات 

الو�سع كما كان عليه �سابقا.
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10867 بتاريخ 2013/8/12   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فنت�سينو 

CN 1027706-2:كافية فرع رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10867 بتاريخ 2013/8/12   

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/كراج  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1102434:النجاح رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10867 بتاريخ 2013/8/12   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بقالة النجوم اخلم�س 

رخ�سة رقم:CN 1098830 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سجاد الرحمن عزيز الرحمن )%100(

تعديل وكيل خدمات/ا�سافة حمد حممد خلفان املزروعي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبدالبا�سط ب�سري حممد علي ح�سني

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 4*1 اىل 1*4
تعديل ا�سم جتاري:من/بقالة النجوم اخلم�س 

اىل/بقالة النجوم اخلم�س  
FIVE STAR GROCERY

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/06/11 املودعة حتت رقم : 174980  

 تاريخ اإيداع الأولوية    
با�سم : براكتيكا كومباين ليمتد

وعنوانه : 8/1 مو 1 ، �سوخافيبان 5 رود ، �سوي 94 ، 
�سامياي �سب-د�سرتكت �سامياي د�سرتكت ، بانكوك ، تايلند. 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 
مكاتب ، طاولت ، حمطات عمل )اأثاث( ، خزانات ، اأ�ّسرة ، رفوف للعر�س ، اأرفف للعر�س ، م�ساند للعر�س ، 
اأثاث مطابخ ، اأثاث مقا�سف ، اأثاث كافترييات ، اأثاث مطاعم ، اأثاث غرف النوم ، اأثاث غرف اجللو�س ، خزانات 
عر�س ، مكاتب كمبيوتر ، م�ساند للكمبيوتر ، اأثاث فروع البنوك ، ن�سد خلدمة العمالء وال�ستقبال ، اأثاث 

م�ست�سفيات ومكتبات ، اأثاث مدار�س ، اأثاث �سيارات و�سالت العر�س ، اأثاث )ديكور( ، حواجز )اأثاث(. 
الواقعة بالفئة : 20

و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة PRACTIKA بخط مميز ثالثي الأبعاد حمدد باللون الأبي�س 
 INDUZTRIAL CUZTOMIZATION ُكتبت يف اأ�سفل مربع باللون الأحمر وحتت املربع كلمتي

بخط �سغري ومميز باللون الأ�سود جميعهم باللغة الإجنليزية. 
ال�سرتاطات

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  12  اأغ�سط�س 2013 العدد 10867

EAT 63759

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

  
بتاريخ : 2012/06/14 املودعة حتت رقم : 175189  

تاريخ اإيداع الأولوية : 2011/12/20
با�سم : �سرييا�س فان ت�سلدرنز نتورك، انك.

وعنوانه : 228 �سوجاتوك اأفينيو ، وي�ست بورت ، كونيكتيكات 06880 ، الوليات املتحدة الأمريكية. 
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 

خدمات اجلمعيات حتديداً ترويج منافع املع�سكرات لالأطفال امل�سابني باأمرا�س خطرية ، اخلدمات  اخلريية 
اأرا�سي  ت�سهيالت  اإدارة   ، خطرية  ب��اأم��را���س  امل�سابني  لالأطفال  املع�سكرات  واإدارة  توجيه  تقدمي  حت��دي��داً 

املع�سكرات. 
الواقعة بالفئة : 35

الإجنليزية.  باللغة   SERIOUS FUN  و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمتي
ال�سرتاطات

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  12  اأغ�سط�س 2013 العدد 10867

EAT 64474
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•• ال�صارقة-الفجر:

ا�سدر �سندوق منحة معر�س ال�سارقة 
واحلقوق  للرتجمة  للكتاب  ال���دويل 
للرتجمة  الثقافية  ابرزامل�ساريع  احد 
عليها  وي�سرف  املنطقة  يف  واحل��ق��وق 
للكتاب  ال������دويل  ال�����س��ارق��ة  م��ع��ر���س 
بعنوان  لالأطفال  ق�س�سية  جمموعة 
ف�سيلة رائعة يف جمموعة ق�س�سية ، 
ومت تقدمي كل ف�سيلة منها مبجموعة 
م���ن ال��ق�����س�����س امل��خ��ت��ل��ف��ة، وه����ي من 
ت��األ��ي��ف م���اري ج��وزي��ف، وت��رج��م��ة ربا 
املكتبي  دار  ن�سرتها  و  اجل��ام��ع،  خ��دام 

وتناولت 8 جوانب ادبية خمتلفة.
الف�سائل الثماين

�سملت الف�سائل الثماين التي قدمتها 
الق�س�س كاًل من: ال�سجاعة، ال�سالم، 
البذل  احل��ري��ة،  والعزمية،  الت�سميم 
وحتمل  احل��ق،  قول  املحبة،  والعطاء، 
ال�سجاعة  ق�سة  وت�سمنت  امل�سوؤولية، 
اعجوبة  �سملت:  ق�س�سية  جمموعة 
وج���ال���وت،  داود  ال����ربك����اين،  ال�������وادي 
فار�س،  م��غ��ام��رات  ال��ب��ط��ل،  ا���س��ك��ن��در 
م����ه����ام ه����رق����ل، وب����ط����ول����ة ال���ط���ائ���رة 
الورقية ال�سغرية، فيما ت�سمنت ق�سة 

حكاية  والأ�سد،  اندروكلي�س  احلرية: 
الأطفال،  ح��ري��ة  وال��دع��اء،  ال�سرطي 
م��ارت��ن ل��وث��ر ك��ي��ن��غ، مت��ث��ال احلرية، 
ال�سالل.  مع  والفار�س  الفتاة  وق�سة 
الدويل  ال�سارقة  معر�س  مدير  وقال 
العامري:  اأح���م���د  الأ����س���ت���اذ  ل��ل��ك��ت��اب 
اإن اب���رز الأ���س��ي��اء ال��ت��ي يحبذ  ل���س��ك 
الب��ن��اء منذ  بها  يتحلى  ان  ال��وال��دان 
نعومة الأظفار هي الأخالق القومية، 
وي�سعيان من اجل حتقيق هذا الهدف 
بكل  ابنائهم  تربية  اىل احلر�س على 
ال�سبل املمكنة لكي ين�سوؤوا ن�ساأة �سوية، 
العديد  اىل  احل�سنة  الرتبية  وحتتاج 
من املقومات التي ترتكز عليها، وتتم 
التي  والقيم  املبادئ  من خالل غر�س 
اع���ت���اد ع��ل��ي��ه��ا امل��ج��ت��م��ع، وج��ع��ل��ت من 
ولهم  نافعني،  اع�ساء  بها  امللتزمني 
القدرة على العطاء وحتمل امل�سوؤولية 
. وا���س��اف ال��ع��ام��ري: ت��اأت��ي جمموعة 
ق�س�سية  جمموعة  يف  رائعة  ف�سيلة 
ال�سارقة  معر�س  �سندوق  م��ن  دع��م��اً 
وبنائها  الأ����س���ري���ة  ال��رتب��ي��ة  ل��ت��ع��زي��ز 
باإ�سلوب تربوي جذاب وحديث، وذلك 
من خالل ت�سليط ال�سوء على القيم 
املهمة التي يعتمد عليها اجليل يف بناء 

�سخ�سيتهم، وميكن لهذه الق�س�س ان 
ونتوقع  واملدر�سة،  البيت  داخل  تروى 
ك��ب��رياً يف ���س��وء ماتتميز  ل��ه��ا جن��اح��اً 
ور�سوم  جميل،  عر�س  ا�سلوب  من  به 

جذابة، وطباعة فاخرة .
قول احلق

مو�سوع  احتوى  مت�سل،  �سعيد  على 
قول احلق على العديد من الق�س�س 
�سملت:  ال����ت����ي  ال�������س���ي���ق���ة  اجل�����اذب�����ة 
هاميلني،  ق���ري���ة  يف  امل����زم����ار  ع�����ازف 
احلطاب  احلقيقية،  املحبة  �سايلوك، 
الأحمر،  ال�سعار  وذو  واآ�سيا  ال�سادق، 
ام���ا م��و���س��وع حت��م��ل امل�����س��وؤول��ي��ة فقد 
�سيف  ال��ك��ن��ز،  ���س��ن��دوق  ق�س�س:  �سم 
�سرافان،  حكاية  العقد،  دميوقلي�س، 
جمعية ال�سليب الأحمر، والبحث عن 
ال��ع��ادة ت�سمنت  ال���روة، وع��ل��ى نف�س 
ال���ق�������س�������س الأخ������������رى جم���م���وع���ات 
التي  اجلميلة  احلكايات  من  خمتلفة 
ت��ق��رب ال�����س��ورة م��ن م��و���س��وع الق�سة 
�سندوق  ان  بالذكر  جدير  ال�سلية. 
م��ن��ح��ة م���ع���ر����س ال�������س���ارق���ة ال�����دويل 
يوا�سل  واحل��ق��وق  للرتجمة  للكتاب 
وثقافة  ب���اأدب  املتعلقة  الكتب  ا���س��دار 
اختيارها  التي مت  الأط��ف��ال  وم��ع��ارف 

ال�ساحلة للرتجمة  الأعمال  من بني 
ال����رتج����م����ة، و����س���ب���ق له  يف م�������س���روع 
جوزيف  مل��اري  الكتب  من  ا�سدارعدد 
ت�سمنت جمموعة من الكتب اخلا�سة 
بالعلماء واملفكرين واملخرتعني �سمن 
املخ�س�سة  وع��ظ��م��اء  ع��ل��م��اء  �سل�سلة 
ل���الأط���ف���ال وت�����س��م��ن��ت 8 ا�����س����دارات، 
للفتيان  رواي���ة  ال�سندوق  ا���س��در  كما 
ال��ب��ي�����س��اء للورين  ال���زراف���ة  ب��ع��ن��وان: 
���س��ان��ت ج����ون ال���ت���ي ت��رج��م��ه��ا جالل 
دار  بوا�سطة  وطبعت  اخلليل،  ح�سني 

كلمات للن�سر.
وب��ل��غ��ت ن�����س��ب��ة ال��ك��ت��ب امل��رتج��م��ة من 
كتب   9 الأخ���رى  اللغات  اىل  العربية 
واحد  وكتاب  لالإجنليزية،   4 ب��واق��ع، 
بلغت  فيما  للرتكية،  و4  للفرن�سية، 
اىل  الإجنليزية  من  املرتجمة  الكتب 
بواقع  ك��ت��اب��اً،   38 الأخ������رى  ال��ل��غ��ات 
الفرن�سية،  اىل  و1  العربية،  اىل   34
الهندية،  اىل  و1  البولندية،  اىل  و2 
وبلغت الكتب املرتجمة من الفرن�سية 
 1 4 كتب بواقع  اىل اللغات الأخ��رى 
لكل من العربية والرومانية، و2 اىل 
املرتجمة  الكتب  وبلغت  الدمناركية، 
من الرتكية اىل اللغات الأخرى 26 

كتباً بواقع 24 اىل العربية، و1 لكل 
م���ن ال��ف��رن�����س��ي��ة وال��ب��ول��ن��دي��ة، ومتت 
الفار�سية  م���ن  واح����د  ك��ت��اب  ت��رج��م��ة 

اىل ال��ع��رب��ي��ة، وم���ن الآي�����س��ل��ن��دي��ة اىل 
الكتب  ع����دد  ل��ي�����س��ب��ح  الإجن���ل���ي���زي���ة، 

املرتجمة 78 كتاباً.

•• اأبوظبي -وام:

تعد دار الكتب الوطنية التابعة لهيئة 
وفروعها  والثقافة  لل�سياحة  اأبوظبي 
واح����دة م��ن اأه����م امل��ك��ت��ب��ات ال��ع��ام��ة يف 
دول���ة الإم������ارات.. ف���اإىل ج��ان��ب كونها 
الأقدم فهي تعد الأو�سع انت�سارا حيث 
ت��ت��واج��د ف��روع��ه��ا يف اأن���ح���اء الإم�����ارة 
اأو  ال�سكنية  الأح��ي��اء  وو�سط  املختلفة 
يف امل���راك���ز ال��ت��ج��اري��ة ال���ك���ربى حيث 
اأعمارهم  مبختلف  ل��الأه��ايل  ي��ت��وف��ر 
اإىل  ال��و���س��ول  �سهولة  واه��ت��م��ام��ات��ه��م 
اأو  املختلفة  باأ�سكالها  املعرفة  م�سادر 
للباحثني  امل��ت��اح��ة  امل��ع��ل��وم��ات  ق��واع��د 
و�سعتها  امل�����دى  ب��ع��ي��دة  خ��ط��ة  وه����ي 
الهيئة لتنفيذ هدفها يف جعل الثقافة 

واملعرفة اأولوية كل فرد يف املجتمع .
وقال جمعة القبي�سي املدير التنفيذي 
هيئة  يف  ال���وط���ن���ي���ة  امل��ك��ت��ب��ة  ل���ق���ط���اع 
كما  اإن��ه  والثقافة  لل�سياحة  اأبوظبي 
العامة  امل���ك���ت���ب���ات  ع����ن  م����ع����روف  ه����و 
ب��ه من  تقوم  مل��ا  �سعبية  اأن��ه��ا جامعات 
متنوعة  م�����س��ادر  ت��وف��ري  يف  ه���ام  دور 
اأع�ساء  جلميع  وامل��ع��ارف  للمعلومات 
الوطنية  الكتب  دار  يف  فاإننا  املجتمع 
ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ة طموحة  ع��ل��ى  ع��م��ل��ن��ا 
للو�سول اإىل كافة �سرائح املجتمع من 
تغطي  متكاملة  مكتبات  �سبكة  خالل 
اإمارة  يف  الرئي�سية  ال�سكنية  الأماكن 

اأبوظبي .
واأ�ساف اأن تنفيذ هذه اخلطة �سيمكننا 
الثقافية  الهيئة  اأه���داف  حتقيق  م��ن 
ممار�سة  القراءة  تكون  اأن  يف  املتمثلة 
املكتبات  ف��وج��ود  اجلميع  عند  يومية 
واملجمعات  ال�سكنية  الأح���ي���اء  و���س��ط 
التفاعلية  براجمها  وع��رب  التجارية 
عادات  اإك�����س��اب  ع��ل��ى  تعمل  امل��ف��ت��وح��ة 
على  وت�����س��اع��د  احل��ي��اة  ت���ري  ثقافية 
تنمية الذات واملهارات ب�سكل �سخ�سي 
على  نعمل  متكاملة  م��ن��ظ��وم��ة  وه���ي 

م�ساريع  خ��الل  م��ن  رك��ائ��زه��ا  تر�سية 
التنوع  ت�����س��ج��ع  خم��ت��ل��ف��ة  وم����ب����ادرات 

الثقايف واحلوار الفكري .
الكتب  دار  اإن�����س��اء  ف��ك��رة  وق���د ج����اءت 
تاأ�سي�س  مبكرة من  الوطنية يف فرتة 
ج��م��ع وحفظ  ل��ت��ق��وم مبهمة  ال��دول��ة 
�سدر  فقد  الوطني  الفكري  ال���رتاث 
لإن�ساء   7 رق��م  القانون   1981 ع��ام 
الثقافية  امل��وؤ���س�����س��ات  م���ن  جم��م��وع��ة 
وق���ت���ئ���ذ مبجمع  ع������رف  م�����ا  ����س���م���ن 
والذي  والوثائق  الثقافية  املوؤ�س�سات 
تغري ا�سمه اإىل املجمع الثقايف يف عام 
 6 رق���م  ال��ق��ان��ون  مبقت�سى   1984
باإحالل  ق��رار  2005 �سدر  ع��ام  ويف 
هيئة اأبوظبي للثقافة والرتاث حمل 
املجمع الثقايف مبقت�سى القانون رقم 
هيئة  دم���ج  وم���ع   2005 ل�سنة   28
مطلع  يف  والثقافة  لل�سياحة  اأبوظبي 
الكتب  دار  عمل  ا�ستمر   2012 ع��ام 
ب��ع��د ث��الث��ة ع��ق��ود تبلورت  ال��وط��ن��ي��ة 
يف  فاعلة  كموؤ�س�سة  ال��دار  مهمة  فيها 
اإثراء امل�سهد.. وبداأت الدار يف تقدمي 
خدماتها للجمهور اإعتبارا من اإبريل 
لت�سل  1984 وتطورت جمموعاتها 
اىل قرابة اأربعة ماليني جملد ت�سمل 
الكتب والدوريات واملخطوطات واملواد 

الإلكرتونية.
واليوم تنت�سر اأفرع دار الكتب الوطنية 
يف عدة مواقع من اإمارة اأبوظبي وكل 
�ساملة  مكتبية  خ��دم��ات  ي��ق��دم  م��وق��ع 
الذي ميكن  الع�سوية  نظام  بدءا من 
م���رت���ادي امل��ك��ت��ب��ة م��ن ا���س��ت��ع��ارة امل���واد 
خا�س  لنظام  طبقا  باإعارتها  امل�سموح 
ك��ت��ب عربية  ث���الث���ة  ب����اإع����ارة  ي�����س��م��ح 
اأو ك��ت��اب��ني م���ن ال��ل��غ��ات الأخ������رى يف 
امل���رة ال��واح��دة ومل���دة 15 ي��وم��ا ميكن 

جتديدها.
كما متكن املكتبة روادها من ا�ستخدام 
جم���م���وع���ة م�����ن ق�����واع�����د ال���ب���ي���ان���ات 
وبيانات  م��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول 

املوا�سيع  خم��ت��ل��ف  يف  واإح�����س��ائ��ي��ات 
اب�سكو  ب��ي��ان��ات  ق���اع���دة  ت��وف��ر  ف��م��ث��ال 
اآلف و  اأكر من ثالثة  اإىل  الو�سول 
500 دورية بن�سها الكامل اإىل جانب 
ال��دوري��ات واأعمال  اآلف م��ن م��ق��الت 

املوؤمترات وحلقات البحث.
ك����م����ا مي����ك����ن ل���ل���م���ه���ت���م���ني ب����ال����رتاث 
اأكر  ال��ب��ح��ث يف  امل��خ��ط��وط  ال��ع��رب��ي 
م��ن اأرب��ع��ة اآلف خم��ط��وط ن���ادر بني 
عمره  يقدر  وبع�سها  وم�سور  اأ�سلي 
يتيح  ح��ي��ث  ���س��ن��ة   700 م���ن  ب���اأك���ر 
الطالع  املكتبة  يف  املخطوطات  ق�سم 
ويجري  املفهر�سة  ال��ك��ن��وز  ه��ذه  على 
الإلكرتونية  الفهر�سة  اإدخ���ال  حاليا 
بالنظام  ورب���ط���ه���ا  ل���ل���م���خ���ط���وط���ات 

الإلكرتوين للمكتبة ال�سمفوين .
ل�����دار الكتب  ال��رئ��ي�����س��ي  امل���ق���ر  وي���ق���ع 
ال��وط��ن��ي��ة يف ال��ع��ا���س��م��ة الإم���ارات���ي���ة 
جمموعة  املكتبة  وتتو�سط  اأب��وظ��ب��ي 

م��ن امل��دار���س واجل��ام��ع��ات يف منطقة 
ال�سكنية.. وحتتوي  نهيان  اآل  مع�سكر 
ه������ذه امل���ك���ت���ب���ة ع���ل���ى جم���م���وع���ة من 
العربية  باللغتني  احل��دي��ث��ة  امل��راج��ع 
العاملية  اللغات  والنكليزية وعدد من 
اإ�سافة اإىل جمموعات من الكتب التي 
تغطي كافة مناحي املعرفة الإن�سانية 
والدوريات العامة واملتخ�س�سة ويبلغ 
األف   22 عدد العناوين املتوفرة فيها 
عنوان تقريبا.. وتقدم املكتبة خدمات 
املرجعي  والإر�ساد  والت�سوير  الإع��ارة 
الفهار�س  ا�ستخدام  بكيفية  املرتبط 
املراجع  ا���س��ت��خ��دام  وط��ري��ق��ة  الآل���ي���ة 
وامل�������س���ادر اخل��ا���س��ة مب��و���س��وع معني 
اخلدمة  اأج���ه���زة  ت��وف��ري  اإىل  اإ���س��اف��ة 
القيام  ل��ل��زائ��ر  ت��ت��ي��ح  ال���ت���ي  ال���ذات���ي���ة 
ب��ع��م��ل��ي��ات ال����س���ت���ع���ارة وال��ب��ح��ث دون 

ال�ستعانة باأمني املكتبة.
ال�سكنية  ال����ب����ط����ني  م���ن���ط���ق���ة  ويف 

ت��ق��ع م��ك��ت��ب��ة الأط����ف����ال وه����ي مكتبة 
ق�سمني  اإىل  وم��ق�����س��م��ة  م��ت��خ�����س�����س��ة 
اإىل  خم�س  �سن  م��ن  ل��الأط��ف��ال  الأول 
10 �سنوات والثاين من �سن 10 اإىل 
زاوية  يخ�س�س  ق�سم  وك��ل  �سنة   15
واأق�������س���ام خا�سة  الأط����ف����ال  ل��ق�����س�����س 
جانب  اإىل  وامل��راج��ع  العلمية  للمواد 
الن�ساطات  ملختلف  منف�سلة  غ���رف 

التعليمية والقراءة.
العملية  رب����ط  ع��ل��ى  امل��ك��ت��ب��ة  وت��ع��م��ل 
ورفد  الثقافية  بالتنمية  التعليمية 
املعارف  مبختلف  والنا�سئة  الأط��ف��ال 
�سخ�سيتهم  ت��ك��وي��ن  يف  ت�ساعد  ال��ت��ي 
وت�سقل  ل���دي���ه���م  الإب���������داع  وت�����س��ج��ع 
م��واه��ب��ه��م وذل����ك ع��رب ال��ت��وا���س��ل مع 
املختلفة  الأن�سطة  لتن�سيق  امل��دار���س 
والأن�سطة  ال����ق����راءة  ف��ع��ال��ي��ات  م��ث��ل 
دورات  من  وغريها  والبيئة  الرتاثية 

وور�س عمل.

اأبوظبي  مدينة  بلدية  مع  وبالتعاون 
بتجهيز  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ك��ت��ب  دار  ت��ق��وم 
العامة  احلدائق  يف  املكتبات  من  ع��دد 
الأماكن  م��ن  لال�ستفادة  ب���ادرة  وه��ي 
ال��رتف��ي��ه��ي��ة ب���ال���ق���رب م����ن الأح����ي����اء 
اأفراد  جميع  اإىل  للو�سول  ال�سكنية 
اأنها  امل��ج��ت��م��ع وم���ي���زة ه����ذه امل��ك��ت��ب��ات 
تقدم املعرفة والعلم يف اإطار احلدائق 
وت�����س��ت��ث��م��ر ج��ه��ود اجلهتني  امل��ن�����س��ق��ة 
وتثقيفية  تعليمية  خ��دم��ات  لتقدمي 

وترفيهية يف نف�س الوقت للعامة.
وتعد مكتبة منتزه خليفة الواقعة على 
والتي  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال�سرقي  الطريق 
الهامة  املكتبات  م��ن  قريبا  �ستفتتح 
جمموعات  ت�سم  ف��ه��ي  ال��ع��ا���س��م��ة  يف 
خمتارة من املوؤلفات التي تغطي فروع 
باللغتني  املختلفة  الإن�سانية  املعرفة 
جمموع  وي�سل  والإجنليزية  العربية 
األف   30 ح���وايل  اإىل  فيها  العناوين 

ع���ن���وان ك��م��ا ت�����س��م امل��ك��ت��ب��ة جمموعة 
واخلليج  الإم�����������ارات  ع����ن  امل����وؤل����ف����ات 
األف   21 بحوايل  تقدر  التي  العربي 
العربية والإجنليزية  باللغتني  عنوان 
الوثائق  م��ن  منوعة  جمموعة  بينها 
اخلا�سة بالدولة والدوريات ال�سادرة 
يف دول اخلليج العربي وال�سادرة عن 
اجلامعات ومراكز البحوث والر�سائل 
اجلامعية التي تتناول مو�سوع يتعلق 
ب���امل���ن���ط���ق���ة. وت�������س���م جم���م���وع���ة من 
املكتبات  اأهم  ت�سم  النادرة كما  الكتب 
والتي  ال����دار  تقتنيها  ال��ت��ي  اخل��ا���س��ة 
ت�سم عددا كبريا من الكتب معظمها 
والقيمة  ال������ن������ادرة  ال���ط���ب���ع���ات  م�����ن 
عناوين  م����ن  ع������دد  ع���ل���ى  وحت����ت����وي 
ال�سحف واملجالت القدمية وعدد من 
املخطوطات الأ�سلية وبع�س امل�سورات 
النادرة ويف حديقة الباهية .. افتتحت 
دار الكتب الوطنية مكتبة ت�سم  17  
األف عنوان بني كتب عربية واإنكليزية 
اإىل  ودوري��ات وم��واد �سمعية وب�سرية 
جانب الكتب والدوريات الإلكرتونية. 
منها  ك��ب��ريا  ج���زءا  املكتبة  وخ�س�ست 
ل��ك��ت��ب الأط���ف���ال وال��ن��ا���س��ئ��ني ك��م��ا اأن 
لإ�سدارات  خم�س�سا  ج��ن��اح��ا  ه��ن��اك 
 . وال��ث��ق��اف��ة  لل�سياحة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة 
اأكرب �سريحة  اإىل  ويف خطة للو�سول 
دار  اف��ت��ت��ح��ت   .. امل��ج��ت��م��ع  م��ن  ممكنة 
املراكز  يف  لها  اأف���رع  الوطنية  الكتب 
ال��ت��ج��اري��ة ال��ك��ربى يف الإم������ارة وهي 
خطوة جتعل من ال�سهل الو�سول اإىل 
ال��رتوي��ح عن  اأوق���ات  املعرفة حتى يف 
الدار  اأ�س�ست  فقد  والتب�سع.  النف�س 
ال��ت��ج��اري يف  م��زي��د  م��رك��ز  مكتبة يف 
مدينة حممد بن زايد باأبوظبي وهي 
مكتبة كبرية ت�سم اأكر من  24  األفا 
و 100  عنوان من خمتلف جمالت 
املعرفة عدا الكتب الطبية وغالبيتها 
الأطفال  ق�سم  اأم���ا  ال��ع��رب��ي��ة.  باللغة 
وقد  عنوانا    948 و  األفا  ي�سم  فهو 

ال�سكانية  للكثافة  نظرا  اإ�سافته  متت 
عدد  ووج��ود  املنطقة  ه��ذه  يف  العالية 
الأ�سا�سي  التعليم  م��دار���س  م��ن  كبري 
وتقوم املكتبة بتنظيم اأن�سطة موجهة 
اإقامة  م��ث��ل  دوري  ب�سكل  ل��الأط��ف��ال 
م�سرح  وع��رو���س  التعليمية  الأل��ع��اب 
الدمى و العرو�س ال�سينمائية ورواية 
للوالدين  ب��رام��ج  ت��ق��دم  ك��م��ا  الق�سة 
لأطفالهم  القرائية  امل��ه��ارات  لتنمية 
الهيئة  اخ��ت��ارت  ال��ع��ني..  . ويف مدينة 
العني  م����رك����ز  يف  م��ك��ت��ب��ت��ه��ا  اإق�����ام�����ة 
ال��ت��ج��اري ال��ع��ني م���ول ال����ذي ي��ق��ع يف 
و���س��ط امل��دي��ن��ة وب��ال��ق��رب م��ن الأحياء 
  40 امل��ك��ت��ب��ة   ه���ذه  وت�����س��م   . ال�سكنية 
الكونغر�س  ت�سنيف  تتبع  عنوان  األ��ف 
املعرفة  مناحي  وتغطي  الفهر�سة  يف 
والنكليزية  العربية  باللغتني  ك��اف��ة 
امل����واد  اإىل  اإ����س���اف���ة  وك���ت���ب الأط����ف����ال 
الإعارة  وتوفر خدمات  ال�سمعب�سرية 
الكتب  ل��ب��ي��ع  ون����اف����ذة  الن����رتن����ت  و 
ال��ف��ردي��ة وقاعة  ل��ل��درا���س��ة  وخ���ل���وات 
دار  وتعمل   . الأن�سطة  لتنظيم  كبرية 
القادمة  ال��ف��رتة  ال��وط��ن��ي��ة يف  ال��ك��ت��ب 
اإمارة  يف  مكتباتها  �سبكة  تو�سيع  على 
ع��ق��ود متكنت  ث��الث��ة  فبعد  اأب��وظ��ب��ي 
املعرفية  خدماتها  تقدمي  م��ن  ال���دار 
لأكر من خم�سة ماليني قارئ فاإنها 
تقوم حاليا بتحديث واقتناء جمموعة 
من قواعد املعلومات لتواكب الطفرة 
تكنولوجيا  ت��ط��ب��ي��ق��ات  يف  احل��دي��ث��ة 
املعلومات واخلدمات املكتبية املتقدمة 
اأبناء  م��ن  ج��دي��د  جيل  على  معتمدة 
امل��ت��م��ك��ن��ني. وت��ت��ط��ل��ع هيئة  ال���وط���ن 
اأبوظبي لل�سياحة والثقافة اإىل اإن�ساء 
املعلومة  توفر  التي  امل�ستقبل  مكتبات 
متطورة  باأ�ساليب  املعرفية  واخل��ربة 
ذلك  ك��ان  �سواء  واجلهد  الوقت  توفر 
من  اأو  التقليدية  املكتبة  ط��ري��ق  ع��ن 
خ���الل ح���اف���الت ال��ك��ت��ب امل��ت��ج��ول��ة يف 

الأحياء اأو منافذ اخلدمة الذاتية. 

تقرير: �سبكة دار الكتب الوطنية يف هيئة اأبوظبي.. منابع للمعرفة يف اأرجاء االإمارة كافة

ف�سائل رائعة ت�ساف ل�سندوق منحة معر�ض ال�سارقة الدويل للكتاب للرتجمة واحلقوق

بلدية ال�سارقة تخالف 83 حماًل خالل حملتها على البقاالت وحمالت ال�سوبر ماركت
•• ال�صارقة-وام:

نفذتها  ال��ت��ي  التفتي�سية  احل��م��ل��ة  اأ���س��ف��رت 
ب��ل��دي��ة ال�����س��ارق��ة ع��ل��ى ال���ب���ق���الت وحم����الت 
ال�سوبر ماركت عن خمالفة  83  موقعا من 
اإجمايل نحو األف و 200  موقع مت زيارتها 
م��اي��و وحتى  �سهر  نهاية  م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل 
م�سادرة  ج��ان��ب  اإىل  املا�سيني  يونيو  نهاية 

الغذائية  امل��واد  720  كيلوجراما من  نحو  
املتنوعة. واأكدت البلدية يف هذا ال�سدد انها 
ل��ن ت��ت��ع��اون يف ���س��الح��ي��ة امل��ن��ت��ج��ات وتوفري 
وحفظ  لتخزين  ال��الزم��ة  ال�سحية  البيئة 
املواد الغذائية حفاظا على �سالمة امل�ستهلكني 
باإدارة  الأغ��ذي��ة  رق��اب��ة  ق�سم  مفت�سو  وك��ان   .
زاروا  قد  ال�سارقة  مدينة  بلدية  يف  ال�سحة 
���س��م��ن احلملة  م��وق��ع    200 و   األ����ف  ن��ح��و 

جميع  على  للتفتي�س  البلدية  تنظمها  التي 
للتاأكد  م��ارك��ت  ال�سوبر  وحم���الت  ال��ب��ق��الت 
من عدم قيامها بف�سل التيار الكهربائي عن 
الغذائية خ��الل فرتات  امل���واد  ب���رادات حفظ 
الليل نظرا لحتواء تلك الربادات على مواد 
وقالت   . والأل��ب��ان  كالع�سائر  التلف  �سريعة 
الدكتورة ر�سا اأحمد القا�سمي م�ساعد املدير 
بلدية  يف  واملختربات  ال�سحة  ل�سوؤون  العام 

اإن مفت�سي احلملة يقومون  ال�سارقة  مدينة 
من  للتاأكد  الباكر  ال�سباح  يف  املواقع  بزيارة 
حيث  الليل  خ��الل  ال����ربادات  وع��م��ل  فاعلية 
البقالت  اأ�سحاب  من  النفو�س  �سعاف  يلجاأ 
التيار  ف�سل  اإىل  م��ارك��ت  ال�سوبر  وحم���الت 
الكهربائي عن الربادات خالل الليل لتوفري 
ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وزي������ادة الأرب�������اح على 
ح�����س��اب ج���ودة و���س��الح��ي��ة امل��ن��ت��ج��ات واأك���دت 

ك��ث��ف��ت احل���م���الت ال��ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة خ����الل �سهر 
العاملة  املن�ساآت  كافة  على  امل��ب��ارك  رم�سان 
من  متاأخرة  �ساعات  حتى  الغذائية  امل��واد  يف 
ال��ل��ي��ل ب��الإ���س��اف��ة اإىل ال��ع��م��ل خ���الل اأوق����ات 
ب�سكل  يقوم  الق�سم  اأن  اإىل  ولفتت   . النهار 
املن�ساآت  جل��م��ي��ع  ت��ف��ق��دي��ة  ب���زي���ارات  م�ستمر 
ال��غ��ذائ��ي��ة وامل���ح���الت وامل��ط��اع��م م��ن��وه��ة باأن 
ب��رن��ام��ج ال�����س��ارق��ة ل�����س��الم��ة الأغ���ذي���ة الذي 

يف  العاملة  املوؤ�س�سات  على  البلدية  تطبقه 
قطاع املواد الغذائية حقق قفزة نوعية يف اأداء 
املوؤ�س�سات الغذائية وعزز من تطبيق معايري 
املوؤ�س�سات  وال�سالمة مبا يجعل من  ال�سحة 
متميزا  منوذجا  ال�سارقة  مدينة  يف  العاملة 
يف اللتزام بتطبيق املعايري ال�سحية موؤكدة 
ان الربنامج ي�سمل املوؤ�س�سات الغذائية بكافة 

اأنواعها وجميع العاملني بها .
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اجتمعت عليه هموم  ما بظنها اأحاطت يوما باإن�سان مثله كال النا�س يتزوجون 
ي�سبح  ال��زواج  حالة  وت�سوء  الرغبات  وتعدد  الأم��زج��ة  تختلف  ثم  وينجبون 
املراأة  وتاأخذ  الطالق  وبقع  ال��زوج  اأو مع  الزوجة  التعاي�س مع  امل�ستحيل  من 
الأطفال يف ح�سانتها حتى تكون و�سيلتها لالنتقام من الزوج وال�سغط عليه 
عند اللزوم وحتى ل ترتكه يهناأ بحياته اجلديدة �سواء تزوجت اأو ظلت بال 
اأولدها  اأن جتعل من  العك�س لبد  اأم  الثاين  زوجها  اأجنبت من  و�سواء  زواج 
منه و�سيلة �سغط وخمرية عكننة لكي تف�سد عليه ما كان يحلم به مع زوجته 
اجلديدة وهو ما كان مدركا اأن كل ذلك �سوف يحدث له لكن بهذا ال�سكل الذي 
ي�سعه كل يوم علي حافة اجلنون هذا هو 
زوجته  من  له  الأول  وال��ول��د  ي�ستنكره  ما 
املطلقة كرب ودخل املدر�سة البتدائية ويف 
ال�سنة الثالثة ولكي ي�سقط حجتها وي�سد 
امل�����ايل وي��ك��ت��ف��ي مب���ا يدفعه  ال��ن��زي��ف 
�سهريا كنفقة لها ولبنته ال�سغرى 
الولد  يعي�س  اأن  على  معها  واتفق 
م��ع��ه حت��ت رع��اي��ت��ه ل��ك��ن الولد 
خل�سة  اأم����ه  اإىل  ي��ه��ذب  ك����ان 
يف  توجيهاتها  اإىل   وي�ستمع 
اف��ت��ع��ال امل���ع���ارك م���ع زوجة 
اأطفالها  ت��وؤث��ر  ف��ي��ه  اأب��ي��ه 
ع�����ل�����ي�����ه وحت���������رم���������ه م���ن 

درو�سه  مراجع  فر�سة  له  تتيح  ول  املنزلية  بال�سغال  ال��راح��ج  وم��ن  الطعام 
وتوجيهاتها  الأم  تعليمات  ينفذ  والطفل  اأ�سقاءه  مع  التليفزيون  م�ساهدة  اأو 
ون�سائحها ويذهب اإىل والده يف العمل يقول له والدموع متالأ عينيه اإنه مل 
تعاقبه  لكي  والنار  باحلديد  تنتظره  اجلديدة  زوجته  لأن  البيت  اإىل  يذهب 
وي�سرح الطفل مع خياله وميتلئ الأب غ�سبا ويعود به اإىل املنزل بعد انتهاء 
عمله ويفاحت زوجته معاتبا ويذكرها باأن لها اأطفال مثله وعليه اأن يتقي اهلل 

فيه. 
وجتن املراأة وتلطم خديها من مكر الطفل بها وت�ستنكر اأنها فعلت معه كذا 
وكذا وحتاول  اأن توؤكد للزوج اأن الولد ينفذ تعليمات اأمه حتى تخرب البيت 
اإليها فريتفع الراتب  اأنقا�س بيتها القدمي ولكي يعود الولد  الذي قام على 
اإىل ع�سمته من  يعيدها  ي��دري فقد  وم��ن  ال��زوج  لها  يدفعه  ال��ذي  ال�سهري 

جديد اإذا ما مت خراب بيته وطلق زوجته اجلديدة مع اأولدها.

بني رحى الزوجتني
اأنه يدرك اأنه وقع بني رحى امراتني كلتاهما ل ترحمه واأطفال اأبرياء ل ذنب 
لهم اإل اأنهم ولدوا من ظهر رجل اأفلتت منه دفة حياته وبقدر ما و�سع اهلل له 
يف رزقه �ساق  اإليه امل�سائب التي ت�ستع�سي على احلل وهو يف كل م�سكلة هنا اأو 
هناك يحاول اأن يحلها باملال دون اأن ين�سى اأمنيته يف اأن مي�سي يوم واحد اأو 
ليلة واحدة دون م�سكلة لكن ذلك احللم مل يتحقق له مرة واحدة  اقرتح على 
زوجته الأوىل اأن يعيدها اإىل ع�سمته واأن يجري عليها ما يكفيها مع ولدها 
وابنتها واأن ي�سكنها يف م�سكن منا�سب واأن يق�سم حياته بينهما لكنها رف�ست 
ومت�سكت اإذا كان يريدها حقا فليطلق زوجته اجلديدة بهذا فقط تقبل العودة 
اإليه وكان ال�سرط جمحفا يعقد الأمور باأكر مما  هي معقدة بالفعل اأما هي 
كما جعلتها  اأ�سحوكة اجلميع  اأن جتعلها  تريد  اأنها  العدل  تراه عني  فكانت 
اأنها قوية ل تقهر واأنها لي�ست باملراأة ال�سعيفة   واأن يعرف النا�س كل النا�س 
التي تخطفه منها امراأة اأخرى يجب اأن تطلق واأن حترم من اأولدها هذا ما 
يجب اأن يكون اإذا ما كان يرغب حقا يف اإعادتها اإىل ع�سمته ولن تتنازل عن 

هذا ال�سرط.

توقف م�سروع ال�سلح
وتوقف م�سروع ال�سلح وهو يندم لأنه �سرح لها به ومنحها فر�سة للت�سفي 
واإطالق ال�سراح لفرورها وجتربها واإعالن عنادها واإ�سرارها عليه واأ�سبح 
على يقني باأنه يكره الن�ساء جميعا وعلى الأخ�س زوجته اأو زوجته ومطلقته 
وتاأكد لديه اأن حب الرجل للمراأة اأو حب املراأة للرجل لي�س اإل وهما كبريا 

ي�سقط فيه كالهما.

حكاية احلب .. حكاية كاذبة
يكذبها  حكاية  نف�سه  بها  ليوا�سي  الرجل  يخرتعها  التي   احل��ب  حكاية  اإن 
الواقع الذي يعي�سه والذي يعي�سه النا�س من حوله كلهم يخدعون اأنف�سهم 
با�سم احلب وي�ست�سلمون للزواج وتربية الأولد ومنهم طفلة هذا الذي يطري 

النوم من عينيه والذي ل يعي اإل ما تقوله له اأمه وهو مل يتجاوز التا�سعة 
بعد لقد ف�سلت كل حماولته معه يف األ يذهب اإليها اأو على الأقل ل ي�سدق 
كل ما تقوله له  عن زوجته اجلديدة واإخوته منها ويغدق عليه باملال فيهيم 
ال�سوارع حتى ينفقها والغياب ل يجعله يالحق الدرو�س واملدر�س يعاقبه  يف 
لأنه ل يفهم ول يقوم بالواجب الذي يكلفه به فيعاقبه ويخاف من العقاب 
فال يذهب للمدر�سة وهكذا يدور يف حلقة مفرغة اأطبق عليه الياأ�س فال عالج 
مل�ساكله واإرادته فكرة  لنتحار �سوف يخرج من احلياة ويرتك الدنيا للمراأتني 
اأولدهما فمادام هو على قيد احلياة فاملعارك م�ستمرة واملكائد بني امراأتني 

لن تنتهي.
بالنار  بالكي  الولد  كانت قد هددت  اإذا  ي�ساألها  اليوم وهو  زوجته  به  �ساحت 
واأنها �سربته �سربا مربحا واأق�سمت املراأة باأغلظ الإميان اأن ذلك مل يحدث 
اإ ما اأن يرتكه لأمه  واأن الولد يردد الأكاذيب التي تقولها له اأمه وزادت باأنه 
تربية كيفما �سادت اأو يطلقها  هي لأنها لن ت�ستطيع ممار�سة احلياة يف بيت 

فيه مثل هذا الطفل.

احلادث
ولكن  ال�سيطان  من  ب��اهلل  وا�ستعاذ   البيت  من  وخ��رج  طفله  الأب  ا�سطحب 
ب�سره مل يكن اإىل الأمام بل كان يحملق يف ولده وهو يعبث باأ�سابعه يف يده 
القطار  لقان  مز  بوابة  لهما  وب��دت  وهناك  هنا  يتلفت  وه��و  بها  التي مي�سك 
واأجرا�س الإنذار تدق اإيذانا باأن هناك قطار قادم والنا�س يعربون رغم ذلك 
انتبه  تناديه  الأ���س��وات  ع�سرات  تقوم  بالقيامه  فوجئ  ولكنه  مثلهم   وفعل 
تنادي علي �سخ�س  كانت  النا�س  وك��اأن  ي�سمع  ق��ادم مل   القطار  ق��ادم  القطار 
اإىل اجلانب  بالولد بعيدا  اأن يقذف  القطار على بعد خطوات قرر  اآخ��ر كان 
التي بينه  امل�سافة  اأ�سيق بكثري من  الآخر وي�سحي بنف�سه فامل�سافة الزمنية 
وبني القطار وهي تتقل�س كل حلظة وقذف الطفل بكل قوته ليجتاز اخلطر 
اإىل الأمان وقفز هو اإىل اخللف ودفعه الهواء امل�ساحب ل�سري القطار ب�سرعة 
فاألقاه بعيدا ولكن قوته كانت  قد خذلته وهو يقذف بالطفل فلم يجتز امل�سافة 
بالكامل تعر فم�سى القطار على �ساقيه لكنه اأبقاه حيا اأما هو فقام �سليما  
اأن ينجو مع طفله من موت حمقق وراأي طفله  اأنه ا�ستطاع  يحمد اهلل على 
مكوما فظن اأنها املفاجاأة فلما اقرتب منه وقلبه �ساح يلطم فقد كان الطفل 
غارقا يف الدماء ونقل الطفل اإ لى امل�ست�سفى واأ�سرعت الأم املطلقة تتهم الأب 
باأنه قذف بابنه ليقتله القطار واأفاق الطفل من الإغماء فوجد اأمه ت�سب يف 
�سمعه هذا التهام  فاأ�سر عليه وت�ساعفت هموم الأب ومتنى لو اأن القطار كان  

قد خل�سه من هذه احلياة التي اأف�سدتها عليه طليقته.
بابنه  الأب قذف  اأن  التايل بعناوين مثرية تقول  اليوم  ال�سحف يف  وخرجت 
حتت عجالت القطار ار�ساء لزوجته اجل��دي��دة  وق��راأ النا�س اخل��رب وه��م يف 
الأب وهو يف قلب  اأن ي�سمعها يقول  اأح��د يعرف احلقيقة ول يريد  ده�سة ل 
بابنه حتت عجالت  اأن يقذف  اأنف�سهم من  ي�ستطيع  ي�ساألون  مل��اذا ل  حمنته 
اإذا كان فاقدا لعقله ؟ وما زال  القطار هل هناك اأب ميكن اأن يفعل ذلك اإل 

التحقيق م�ستمرا.  

كاد اأن ميوت من اأجل ابنه.. فاتهمته طليقته باأنه اأراد اأن يلقي بابنه حتت عجالت القطار

ال�سفقة اخلا�سرة 
ي�سرتي منه هداياه  الفاخرة  امل��ح��الت  اأح��د  اإىل  اأن يذهب  الأع��م��ال  رج��ل  اع��ت��اد 

ومتطلبات اأحفاده وذات يوم لفت نظره فتاة جديدة تعمل باملحل
ت�سمر اأمامها كان جمالها يفوق الو�سف اأح�س اأنها من حوريات اجلنة من كرة ما 

اأنعم اهلل عليها باجلمال الأنوثة اجلذابة.
اأن�ساه جمالها الأ�سياء التي ح�سر ل�سرائها 

وذهنه  �سيارته  رك��ب  ب��ه  ال��دن��ي��ا  دارت 
كيف  يفكر  احل�سناء  ب��ه��ذه  م�سغول 

ال��و���س��ول اإل��ي��ه��ا ل��ق��د خ��ف��ق قلبه 
حلبها بداأ يرتدد على املحل 

ل��ك��ي مي����الأ ع��ي��ن��ي��ه منها 
اأخذته ال�سجاعة ذات يوم 

التجاري  امل��ح��ل  ودخ���ل 
ن������ظ������ر 

اأن تقابله يف مكان عام بعد  اإليها من اأخم�س قدميها حتى راأ�سها ثم طلب منها 
انتهاء العمل باملحل وقف ب�سيارته انتظرها نظرت اإليه يف ده�سة ماذا تريد مني؟

اأول نظرة رغم فارق ال�سن  اأحببتك من  ال��زواج منك لقد  اأري��د  اأجابها بابت�سامة 
الكبري بيننا اأ�سبحت �سورتك ل تفارق خيايل ابت�سمت الفتاة وعال وجهها اخلجل 

فطوال عمره كان م�ستقيما ثم عاجلها رجل الأعمال ب�سوؤال اآخر؟
اليمني مبا  يدها  اأمامه  ترفع  وهي  بالنفي  اأجابته  اأن��ت خمطوبة  هل 
يعني اأنها ل تلب�س دبلة خطوبة �ساألها مرة اأخرى هل ي�سكن قلبك 
اإن�سان؟ اأوماأت براأ�سها �ساحكة بالنفي اأي�سا وجل�س الثنان يف 
اأحد البواخر ال�سياحية التي تر�سو على �ساطئ النيل بادرها 
قائال اإنني اأرغب يف الزواج منك لي�س زواجا عرفيا كما قد 
يتبادر اإىل ذهنك واإمنا زواجا موثقا م�سهرا نعم انا يف �سن 
بالنفي  ف��اأوم��اأت  بيننا  حائال  �سيكون  هذا  فهل  متقدمة 
وانتهى اللقاء وركبت معه �سيارته الفاخرة لكي يو�سلها 
احل�سناء  ف��ك��رت  بها  م�سغول  ي���زال  ل  وذه��ن��ه  ملنزلها 
ب�سرعة قالت لنف�سها اإن الرجل ل يعيبه غري حبيبه 
ومل مت�س �سوى اأيام قليلة وذهب العري�س العجوز 
اأ�سرتها يطلب يدها قابلها جلميع بحفاوة  ملنزل 
مل  ال�سماء  م��ن  ث���روة  عليه  هبطت  فقد  بالغة 
الأعمال  ورج���ل  نف�سه  احل�سناء  وال���د  ي�سدق 
امل���ال مل يحلم  ك��ب��ريا م��ن  اأم��ام��ه مبلغا  ي�سع 
به يف حياته واتفق الثنان على حتديد موعد 
ح��ف��ل ال��زف��اف وك���ان ال�����س��رط ال��وح��ي��د لرجل 
الأعمال اأن يكون يف نطاق �سيق عك�س رغبة اأم 
الزوجة التي ر�سخت يف النهاية خوفا من ف�سل 
ال�سفقة وبعد اأيام كانت احل�سناء يف الق�سر الفخم 
وهي  ال�سعداء  تنف�ست  العر�س  على  متوجه  ملكة 

املاليني وحتقق  اأ�سحاب  الق�سر عا�ست حياة  اأوىل خطواتها على �سالمل  تخطو 
باأغلى املجوهرات  اأن��واع الثياب وحتلت  اأفخر  ارت��دت  حلمها يف حياة رغدة هنيئة 

تنقلت ب�سيارتها الفاخرة التي ا�سرتاها الزوج خ�سي�سا لها ومعها �سائق خا�س.

العد التنازيل للزواج ب�سبب الطمع 
التنازيل  العد  ب��داأ  ثم  هادئة  ليلة �سيف  عليها كحلم  �سنوات مرت  عا�ست خم�س 
لعمر زوجها بينما اأنوثتها بداأت تتفجر ومع الأيام اأح�ست بالوحدة فاملر�س لزم 
وتفرغت  به  والتمتع  الفاح�س  ال��راء  الزوجة  ون�سيت  ال�سيخوخة  ب�سبب  زوجها 

لتمري�س الزوج.
وذات يوم فاحتت زوجها لكمي يكتب لها كل اأمالكه رف�س ب�سدة اختلف الزوجان 
على ال��روة ..ال��زوج يريد التنازل لها عن جزء من ثروته وهي ترف�س وترغب 
اأنني  يكفي  له  قالت  اأف�سحت عن معدنها  ما  و�سرعان  كلها  عليها  ال�ستحواذ  يف 
طريقها  تعرف  امل�ساجرات  وب��داأت  مثلك  عجوز  مع  اأنوثتي  �سنوات  اأحلى  �سيعت 

لع�س الزوجة ال�سعيد.
اأمالكه  ع��ن  للتنازل  زوج��ه��ا  على  �سغطها  ووا�سلت  احل�سناء  ال��زوج��ة  تياأ�س  مل 

بالكامل لها.
كان رد فعله اأن طرها من ق�سره وجاء باأحفاده يقيمون معه مل جتد اأمامها �سوى 
اللجوء ملحكمة الأحوال ال�سخ�سية وراحت ت�سرح عرب حماميها اأنها تخ�سى على 
نف�سها من الفتنة بعد اأن اأ�سبح زوجها يف عداد املوتى يتنقل من م�ست�سفى لآخر 
ونفقة  املوؤخر  يف  حقها  حفظ  مع  الطالق  يف  وترغب  املر�س  عليه  ا�ستد  اأن  بعد 

املتعة .
وبعد تداول الق�سية خالل عدة جل�سات ح�سر الزوج اأمام املحكمة وفجر مفاجاأة 
اأنت طالق ثم قذف يف وجهها ب�سيك به كافة م�ستحقاتها .. اعرت�س حمامي الزوج 
الطالق  يطلب  ومن  الطالق  طلبت  التي  هي  لأنها  ال�سداق  موؤخر  ت�سليم  على 
اأ�سمع  اأن  اأري��د  ال��زوج رف�س قائال ل  ال��زوج ولكن  اأم��ام  يتنازل عن كافة حقوقه 

ا�سمها مرة اأخرى.

انتحر اأحد املواطنني مبدينة مر�سى مطروح، و�سنق نف�سه ثالث 
اأيام عيد الفطر م�ستخدما اأحد احلبال يف �سقف غرفته على 
خلفية زيادة حدة امل�ساكل بينه وبني زوجته. كان اللواء مدير 
اأمن مطروح مب�سر، تلقى اإ�سارة من ق�سم �سرطة مطروح من 
خالل م�ست�سفى مطروح العام بو�سول املدعو ن.ع.اأ.���س )49 
عاما، مقيم حي ال�سروق الكيلو 7 �سرق مدينة مر�سى مطروح( 
ب�سوؤال  �سنق.  ح��ادث  بحبل يف  اختناق  اإث��ر  هامدة  وذل��ك جثة 
�سقيقه ويدعى خ.ع.اأ.�س)47 عاما، ميتهن اأعمال حرة، مقيم 
اأنه حني توجه ملنزل  اأف��اد  عمارات حم��دودي الدخل مطروح( 

�سقيقه وجده معلقا من رقبته بحبل ب�سقف غرفة نومه، وذلك 
ب�سبب مروره بظروف نف�سية لوجود خالفات بني املتوفى وبني 
الك�سف  وبتوقيع  الوفاة.  يف  بالت�سبب  اأح��دا  يتهم  ول  زوجته، 
ب�سبب  الوفاة حدثت  اأن  اأف��اد  ال�سحة،  الطبي مبعرفة مفت�س 
على  التحفظ  مت  جنائية.  �سبهة  يوجد  ول  اخلنق  اإ�سفك�سيا 
ت�سرف  حت��ت  ال��ع��ام  م��ط��روح  م�ست�سفى  م�سرحة  يف  اجلثمان 
والتي  الفور  على  اإخطارها  مت  التي  مبطروح  العامة  النيابة 
بالتحري عن ظروف ومالب�سات  البحث اجلنائي  اإدارة  كلفت 

الواقعة، ورفع تقرير اإليها مبا تو�سلت اإليه التحريات.

ي�سنق نف�سه ب�سبب خالفات زوجية

اإعداد: عبد التواب عبد العزيز
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ق��ادة اجلي�س الربيطاين  اأن  ام�س  ذك��رت �سحيفة �سندي م��ريور 
قد يلجوؤون اإىل اإلغاء عمليات الت�سريح، نتيجة تزايد عدد اجلنود 
الذين يرتكون اخلدمة يف القوات امل�سلحة ووجود اأزمة يف جتنيد 
من  الرابعة  املوجة  اإلغاء  اإن  ال�سحيفة  وقالت  اجل��دد  املتطوعني 
عمليات ت�سريح اجلنود الربيطانيني من �ساأنها جتنيب احلكومة 
الئتالفية التي يقودها حزب املحافظني احلرج، كونها مقررة يف 
لالنتخابات  احلمالت  بداية  موعد   2015 يناير  الثاين  كانون 

العامة.
�سالح  م��ن  بريطاين  األ��ف جندي   20 م��ن  يقرب  م��ا  اأن  وا�سافت 
ال�سلطة  الئتالفية  احلكومة  ت�سلم  منذ  ت�سريحهم  جرى  امل�ساة 
ك��ل من  م��ن  5000 جندي  اإىل جانب  ���س��ن��وات،  ث��الث  قبل نحو 

�سالحي البحرية والقوى اجلوية.
وا�سارت ال�سحيفة اإىل اأن موجة الت�سريحات الرابعة �ستطال �سالح 
%5 يف هذا  امل�ساة فقط، لكن عمليات التجنيد انخف�ست بن�سبة 
الوقت من العام املا�سي فيما تعاين جميع كتائبه من نق�س يف عدد 
اجلنود ون�سبت اإىل م�سدر ع�سكري قوله هناك اأزمة يف التجنيد، 
واجلنود يرتكون اخلدمة باأعداد كبرية مما يرجح احتمال اإلغاء 
املوجة الرابعة من عمليات الت�سريح، لكن قادة اجلي�س يحتاجون 

اإىل احل�سول على موافقة وزير الدفاع فيليب هاموند .
وكانت احلكومة الئتالفية الربيطانية اعتمدت خططاً لتقلي�س 
عدد جي�س بالدها من نحو 100 األف جندي اإىل 82 األف جندي 
املوظفني  اآلف  خ��دم��ات  ع��ن  وال���س��ت��غ��ن��اء   2020 ال��ع��ام  بحلول 

املدنيني بوزارة الدفاع ل�سد العجز يف ميزانيتها.

�سوريا  م��ن  طائ�سة  بر�سا�سة  اإ�سابته  نتيجة  تركي  م��راه��ق  ج��رح 
�سقطت يف فناء منزله جنوب تركيا واأف��ادت �سحيفة زمان الرتكية 
ام�س اأن الر�سا�سة اأطلقت من منطقة تل حلف يف مدينة راأ�س العني 
ال�سورية املقابلة ملنطقة جيالنبينار الرتكية و�سقطت يف فناء منزل 

اجلريح يف حي ميفالنا.
وذكرت اأن القوات الرتكية عززت الأمن على احلدود مع �سوريا بعد 

ال�ستباكات احلا�سلة يف راأ�س العني ال�سورية واملناطق املحيطة.

قالت �سحيفة البايي�س ال�سبانية نقال عن م�سادر دبلوما�سية ان 
ا�سبانيا قد حتيل خالفها مع بريطانيا ب�ساأن النزاع على اأرا�س يف 
جبل طارق اىل المم املتحدة وتفجرت اخلالفات على جبل طارق 
وهي ارا�ٍس بريطانية تزعم ا�سبانيا تبعيتها لها يف ال�سهر احلايل 
بعد اأن ا�ستكت ا�سبانيا من بناء حاجز �سناعي تقيمه حكومة جبل 

طارق قائلة انه �سيعرقل م�سار �سفن ال�سيد ال�سبانية.
ومل حتدد امل�سادر ما اذا كانت ا�سبانيا �ستطلب من المم املتحدة 
دعم طلب قدم لربيطانيا لتتخلى عن ال�سيادة او اللتزام باتفاقات 
يف  تغيريا  �سيمثل  ال��دول��ي��ة  للمحاكم  الم���ر  اح��ال��ة  لكن  حم���ددة 

ال�سلوب ويزيد التوتر.
خو�سيه  ال�سباين  اخلارجية  وزي��ر  ان  لل�سحيفة  امل�سادر  وقالت 
�سبتمرب  بها يف  ي��ق��وم  زي���ارة  �سي�ستغل  م��ارج��ال��و  ج��ارث��ي��ا  م��ان��وي��ل 
ايلول لالرجنتني التي تتوىل رئا�سة الدورة احلالية ملجل�س المن 
الدويل لطلب م�ساندة ا�سبانيا يف مواجهة بريطانيا يف اأزمة جبل 

طارق.
وتخو�س الرجنتني نزاعا �سد بريطانيا حول ال�سيادة على جزر 
املمكن  انه اىل جانب جمل�س المن من  امل�سادر  فوكالند وقالت 
او  املتحدة  لالمم  العامة  اجلمعية  يف  الق�سية  ا�سبانيا  تطرح  اأن 
امام حمكمة العدل الدولية ومل يت�سن الت�سال بوزارة اخلارجية 

ال�سبانية على الفور للتعليق.

لندن

مدريد

اأنقرة

كابول  �سواحي  يف  بفي�سانات  قتياًل   22
•• كابول-يو بي اأي:

الغزيرة  بفي�سانات ت�سبب بها الأمطار  22 �سخ�ساً  قتل ما ل يقل عن 
التي هطلت يف �سواحي العا�سمة الأفغانية كابول ونقلت �سحيفة خاما 
 2:30 ال�ساعة  بداأت قرابة  الفي�سانات  اأن  اأمني  الأفغانية عن م�سوؤول 
بعد ظهر اأم�س الأول بالتوقيت املحلي للبالد ما ت�سبب مبقتل ما ل يقل 
عن 22 �سخ�ساً وجرح 5 اآخرين بينهم 6 اأطفال وا�سار امل�سوؤول اإىل اأن 
فرق الإنقاذ ن�سرت يف املنطقة مل�ساعدة ال�سكان م�سيفاً اأن هناك خماوف 
زال���وا عالقني  م��ا  الأ�سخا�س  م��ن  ع���دداً  ال�سحايا لأن  ع��دد  ارت��ف��اع  م��ن 

بالوحول.

�ساحلي: امللف النووي يتجه للحل 
•• طهران-يو بي اأي:

باأن  اك��رب �ساحلي ام�س ع��ن ثقته  اأع���رب وزي��ر اخل��ارج��ي��ة الإي����راين علي 
الآن  اإىل مرحلة يتجه فيها نحو احلل من  الإي��راين و�سل  النووي  امللف 

ف�ساعداً.
ونقلت وكالة اأنباء فار�س الإيرانية عن �ساحلي قوله لل�سحافيني يف ختام 
مهامه كوزير للخارجية، كونوا على ثقة باأن هذا امللف و�سل اإىل مرحلة 

بحيث �سن�سهد حلها وت�سويتها من الآن ف�ساعدا ، واأ�ساف ان امللف النووي 
�سيتجه نحو احلل بعون اهلل تعاىل وهو اأمر حم�سوم .

اليرانية  احلكومة  يف  اخلارجية  ل��وزارة  املر�سح  الوزير  �ساحلي،  وو�سف 
وذوي  املتمر�سني  الدبلوما�سيني  من  بانه  ظريف  ج��واد  حممد  اجل��دي��دة 
اخلربة يف وزارة اخلارجية واأ�ساف اإنني على ثقة باأنه �سينجح يف مهمته، 
وهو مو�سع ثقة رئي�س اجلمهورية ومن املقربني له وهذه ت�سكل نقطة قوة 

بالن�سبة لل�سيد ظريف .

وا�سنطن ت�سعى لعمليات �سد االإرهابيني يف ليبيا

املعار�ض االأول لبوتني يف اأوج حملة لبلدية مو�سكو

•• طرابل�ص-وكاالت:

ك�سف م�سوؤول ليبي رفيع امل�ستوى 
الليبية  ال�سلطات  اأن  عن  النقاب 
�سغوط  ب��اأن��ه  و�سفه  مل��ا  تتعر�س 
اأمريكية مكثفة من اأجل ال�سماح 
لطائرات ع�سكرية اأمريكية بدون 
طيار بتوجيه �سربة ملواقع تعتقد 
الأمريكية  ال�ستخبارات  اأج��ه��زة 
حم�سوبة  لتنظيمات  تابعة  اأن��ه��ا 
على تنظيم القاعدة اأو موالية له 

يف �سرق ليبيا .
وق��ال امل�����س��وؤول، ال��ذي طلب عدم 
ل�سحيفة  ت�����س��ري��ح  يف  ت��ع��ري��ف��ه، 
ن�سرته  اللندنية  الأو�سط  ال�سرق 
ال�سلطات  ط��ل��ب��ت  الأح�����د:  ام�����س 
الأم���ريك���ي���ة م��ن��ا امل���واف���ق���ة على 
ع���م���ل���ي���ات ن���وع���ي���ة ل����س���ت���ه���داف 
متطرفني على الأرا�سي الليبية، 
اأي  ات��خ��اذ  يتم  مل  الآن  اإىل  لكن 

قرار .
ع�سكرية  ات�سالت  ثمة  واأ�ساف: 
و�سيا�سية تتم حاليا بني طرابل�س 
ووا���س��ن��ط��ن ل��ه��ذا ال��غ��ر���س، لكننا 

ال�سهر  ا�ستقالته  قبل  لل�سحيفة 
على  توافق  لن  ب��الده  اأن  املا�سي 
الأمريكية  ل��ل��ط��ائ��رات  ال�����س��م��اح 
قواعد  ���س��د  ه��ج��م��ات  اأي  ب�����س��ن 
ل��ل��م��ت��ط��رف��ني داخ������ل الأرا�����س����ي 
مهمة  ه��ذه  اأن  معتربا   ، الليبية 

قوات الأمن واجلي�س يف ليبيا .
و�����س����اه����د �����س����ك����ان حم����ل����ي����ون يف 
ليبيا  ب�������س���رق  ب���ن���غ���ازي  م���دي���ن���ة 
ال��ه��وي��ة حتلق  ط��ائ��رات جمهولة 
على  منخف�سة  ارت���ف���اع���ات  ع��ل��ى 
املا�سية،  القليلة  الأ�سابيع  م��دى 
التكهنات  ح���ج���م  م�����ن  زاد  م�����ا 
املتحدة  الوليات  اإق��دام  باحتمال 
تابع�ة  م���واق���ع  ا����س���ت���ه���داف  ع��ل��ى 
وتعتقد  امل��ن��ط��ق��ة  يف  مل��ت��ط��رف��ني 
الأمريكية  ال�ستخبارات  اأج��ه��زة 
الهجوم  ع���م���ل���ي���ة  م�����دب�����ري  اأن 
القن�سلية  مقر  له  تعر�س  ال��ذي 
الأم����ريك����ي����ة ال����ع����ام امل����ا�����س����ي يف 
اأربعة  مقتل  اإىل  اأدى  ما  بنغازي، 
يف  ي��وج��دون  ال�سفري،  بينهم  م��ن 
على  يح�سلون  اأو  املنطقة  ه���ذه 

ت�سهيالت لوجي�ستية فيها.

ال�سعب الليبي لن يت�سامح مع اأي 
على مت��ري��ر هذه  ت��واف��ق  حكومة 

ال�سربات حتت اأي غطاء .
الليبي  ال������دف������اع  وزي��������ر  وك��������ان 
اأكد  قد  الربغثي  حممد  ال�سابق 

الآن،  ح��ت��ى  م��واف��ق��ت��ن��ا  ن��ع��ط  مل 
للغاية، خ�سو�سا  ق��رر �سعب  اإن��ه 
ي�ساركوننا  ل  الأم�����ريك�����ان  اأن 
ول  ال�ستخباراتية  معلوماتهم 

م�سادرهم .

لل�سحيفة  الليبي  امل�سوؤول  واأك��د 
اأن املوافقة على ال�سماح للوليات 
حمتملة  اأه���داف  ب�سرب  املتحدة 
ال�سرقية  املنطقة  يف  للمتطرفني 
اأن  اإىل  لف��ت��ا   ، �سهال  اأم���را  لي�س 

وال�������ذي ح�سل  احل����اك����م  احل������زب 
%70 م��ن نوايا  اك���ر م��ن  ع��ل��ى 
ال��ت�����س��وي��ت. وب���ال���رغ���م م���ن ذلك 
فريقه  ول  ن��اف��ال��ن��ي  ي�ست�سلم  مل 
بحما�سة  احل��م��ل��ة  ي���وا����س���الن  ب���ل 
يقع  ال��ذي  املعار�س،  ويقوم  كبرية 
مو�سكو  و����س���ط  يف  ق���ي���ادت���ه  م��ق��ر 
املتطوعني  ع�����س��رات  ي��ن��ظ��م  ح��ي��ث 
م���ع م�سور  ال��ن�����س��اط��ات  خم��ت��ل��ف 
م�سبوقة يف  بحملة غري  �سخ�سي، 
رو�سيا ل �سيما بنزوله اىل ال�سارع 
عطلة  ويف  مو�سكو.  اه��ايل  ملالقاة 
خم�سة  يف  ي�سارك  ال�سبوع  نهاية 
جتمعات كل يوم يف اماكن خمتلفة 
من العا�سمة، ويف ثالثة جتمعات 
كل  ي�ستمر  ال�سبوع،  خالل  يوميا 

منها نحو اربعني دقيقة.
على  ي�سدد  اللقاءات  ه��ذه  وخ��الل 
القول انه رجل عادي من مو�سكو 
قلق على ت�سديد فواتري الكهرباء 
املدينة  و�سط  الواقعة يف  �سقته  يف 

يف حي مارينو.
ويهاجم نافالنو ب�سدة الف�ساد ويعد 
امل�سوؤولني  م��ن   15% ال  ب��ط��رد 
الكرب  الق�سم  وان��ف��اق  الفا�سدين 
من ميزانية مو�سكو املقدرة باكر 
 37،5( دولر  م���ل���ي���ار   50 م����ن 
حال  يف  فعال  ب�سكل  ي���ورو(  مليار 

انتخابه.

اخلي  ت��وق��ع��ات  لي  خ���الف���ا  ل��ك��ن 
�سبيل نافالني الب لولدين والذي 
الرئا�سية،  ط��م��وح��ات��ه  ي��خ��ف��ي  ل 
غ��داة ذل��ك حتى النظر يف الطعن 

الذي قدمه اىل ال�ستئناف.
جتمعه  اث�����ن�����اء  ����س���ئ���ل  وع����ن����دم����ا 
ال�سكان  اح��د  قبل  م��ن  النتخابي 
ك��ي��ف مي��ك��ن��ه م��وا���س��ل��ة ح��م��ل��ت��ه يف 
املعار�س  اج���اب���ه  ال����ظ����روف،  ه����ذه 
���س��اح��ب ال��ك��اري�����س��م��ا ب��ق��ول��ه هل 
ال�سجن؟ ل هتف  اب��دو �سخ�سا يف 

احل�سد على الفور.
ان  ميكنهم  ل  نافالني  وا�ستطرد 
يودعوا يف ال�سجن �سخ�سا مدعوما 
وم��ن��ذ عودته  النا�س  م��الي��ني  م��ن 
كلم   900( ك��ريوف  من  بالقطار 
م��و���س��ك��و( ح��ي��ث جرت  ����س���رق  اىل 
حم��اك��م��ت��ه، ف�����س��ر امل���ع���ار����س ام���ام 
مئات من ان�ساره جاوؤوا ل�ستقباله 
ا���س��ت��ق��ب��ال الب���ط���ال، الف�����راج عنه 
مو�سكو  يف  ال����دع����م  ب���ت���ظ���اه���رات 
غرب(  )�سمال  بطر�سبورغ  و�سانت 

يوم �سدور احلكم عليه.
موؤخرا  اج�����راه  ا���س��ت��ط��الع��ا  ل��ك��ن 
ان  اىل  ا�سار  امل�ستقل  ليفادا  مركز 
من  ب8%  فقط  يحظى  نافالني 
ل��ي��اأت��ي متاأخرا  ال��ت�����س��وي��ت،  ن��واي��ا 
البلدية  رئي�س  وراء  كبري  ب��ف��ارق 
احل����ايل ���س��ريغ��ي ���س��وب��ي��ان��ني من 

•• مو�صكو-ا ف ب:

يجري الك�سي نافالني الذي ا�سبح 
الرو�سي  للرئي�س  الول  املعار�س 
ن�سطة  ح��م��ل��ة  ب���وت���ني  ف���الدمي���ري 
البلدية  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ا���س��ت��ع��دادا 
امل��رت��ق��ب اج���راوؤه���ا يف م��و���س��ك��و يف 
احتمال  رغ��م  ايلول-�سبتمرب   8

تعر�سه لل�سجن خلم�س �سنوات.

الك�سي  ا����س���م���ي  ���س��ع��ي��د،  ن���ه���ارك���م 
هكذا   ، �سنة   37 وعمري  نافالني 
ا�ستهر  الذي  احلقوقي  هذا  توجه 
و�سبكات  م��دون��ت��ه  ع��ل��ى  ب��ت��ن��دي��ده 
بف�سائح  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
العامة  ال�����س��رك��ات  داخ����ل  ال��ف�����س��اد 
ال���ن���اف���ذة، اىل ح�����س��د م���ن اه���ايل 
مو�سكو ج��اوؤوا لال�ستماع اىل احد 
فيها  يكر  ال��ت��ي  حملته  خطابات 

ال�سارع  يف  ال�����س��ك��ان  م���ع  ل���ق���اءات���ه 
بتوزيع  م��ت��ط��وع��ون  ي���ق���وم  ف��ي��م��ا 

من�سورات.
امل���ع���ار����س الول  ن��اف��ال��ن��ي  ا���س��ب��ح 
اثناء  ب��وت��ني  ف��الدمي��ري  للرئي�س 
و2012   2011 ت�����ظ�����اه�����رات 
وادين يف 18 متوز-يوليو بعقوبة 
ال�سجن بتهمة اختال�س اموال من 

موؤ�س�سة حرجية عامة.

للموظف  م����ع����اري����ف  ون�������س���ب���ت 
اإ�سرائيل  اإن  ق���ول���ه  الأم����ريك����ي 
و�سفت اأعمال البناء ال�ستيطاين 
�سيا�سة  م����ن  ج�����زء  ب���اأن���ه���ا  ه�����ذه 
�ست�سمح  ال��ت��ي  واجل������زرة  ال��ع�����س��ا 
بعدم ان�سحاب اأحزاب ميينية من 
احل��ك��وم��ة، وخ��ا���س��ة ح���زب البيت 
، واحلفاظ على �سالمة  اليهودي 
وال�ستمرار  احلكومي  الئ��ت��الف 
بني  ال���ت���ف���او����س���ي���ة  ال���ع���م���ل���ي���ة  يف 

اإ�سرائيل والفل�سطينيني.
اأع�����ق�����اب هذا  اأن������ه يف  واأ�����س����اف����ت 
الأمريكية  الإدارة  ب��ني  التن�سيق 
واإ���س��رائ��ي��ل واف��ق��ت الأخ����رية على 
اأ�����س����رى   104 ������س�����راح  اإط���������الق 
�ُسجنوا  ال��ذي��ن  م��ن  فل�سطينيني 
من  اأو�سلو  اتفاقيات  توقيع  قبل 
ج��ه��ة، وع��ل��ى ا���س��ت��م��رار ال��ب��ن��اء يف 

امل�ستوطنات من اجلهة الأخرى.

•• القد�ص املحتلة-يو بي اأي:

ام�س  اإ�سرائيلية  �سحيفة  ق��ال��ت 
الأمريكية  الإدارة  اإن  الأح�������د 
اإ�سرائيل  ت��ن��ف��ذ  اأن  ع��ل��ى  واف���ق���ت 
اأعمال بناء جديدة يف امل�ستوطنات 
اأوىل  دف��ع��ة  ���س��راح  اإط���الق  مقابل 
غدا  الفل�سطينيني  الأ���س��رى  م��ن 

الثالثاء.
ون�����ق�����ل�����ت ����س���ح���ي���ف���ة م����ع����اري����ف 
ع������ن م�����وظ�����ف اأم�������ريك�������ي رف���ي���ع 
الوزراء  رئي�س  اإن  قوله  امل�ستوى 
نتنياهو،  بنيامني  الإ���س��رائ��ي��ل��ي، 
الأمريكية  الإدارة  م���ع  ي��ن�����س��ق 
اأعمال  بتنفيذ  املتعلقة  اخلطوات 
ب��ن��اء يف امل�����س��ت��وط��ن��ات يف م����وازاة 

املفاو�سات مع الفل�سطينيني.
واأ�����س����اف����ت ال�����س��ح��ي��ف��ة اأن������ه من 
احلديث  ي���دور  الفعلية  الناحية 

الأمريكيون  واف���ق  تن�سيق  ح���ول 
ملجومة  بناء  اأعمال  على  خالله 
يف امل�����س��ت��وط��ن��ات م��ق��اب��ل اإط����الق 
فل�سطينيني،  اأ�������س������رى  ������س�����راح 
ف����اإن احلكومة  وب���ن���اء ع��ل��ى ذل���ك 
اجتماع  خالل  �ستقّر  الإ�سرائيلية 
يعقد اليوم الإفراج عن 26 اأ�سريا 
�ستعلن  امل��ق��اب��ل  ويف  فل�سطينيا، 
اإ�سرائيل عن بناء مئات الوحدات 
بال�سفة  امل�ستوطنات  يف  ال�سكنية 

الغربية والقد�س ال�سرقية.
البناء  اأع���م���ال  اأن  اإىل  واأ�����س����ارت 
الكتل  يف  جت�����ري  ل����ن  اجل����دي����دة 
فقط  ال���ك���ب���رية  ال����س���ت���ي���ط���ان���ي���ة 
واإمن����ا يف امل�����س��ت��وط��ن��ات ال��ت��ي تقع 
خ���ارج ه���ذه ال��ك��ت��ل، وال��ت��ي يعترب 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون اأن����ه ي��ت��ع��ني على 
اتفاق  اإط��ار  يف  اإخالءها  اإ�سرائيل 

بني اجلانبني.

وزير اخلارجية اللبناين ينفي طلب 
بالده من رعاياها مغادرة تركيا

•• بريوت-وام:

ن����ف����ى ع�����دن�����ان م���ن�������س���ور وزي�����ر 
ت�سريف  ح��ك��وم��ة  يف  اخل��ارج��ي��ة 
الأع�����م�����ال ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ام�������س ما 
اللبنانية  الإعالم  و�سائل  تناقلته 
حول طلب �سفارة بالده يف اأنقرة 
واأكد  تركيا.  مغادرة  رعاياها  من 
مل  اللبنانية  ال��دول��ة  اأن  من�سور 
تر�سل اأي طائرة لإعادة اللبنانيني 
من تركيا لفتا اإىل اأن هذا اخلرب 
يف  اللبنانيني  ب��ني  بلبلة  ي��ح��دث 
رف�سه  و�سدد من�سور على  تركيا 
الأرا�سي  ع��ل��ى  خ��ط��ف  ح��ال��ة  اأي 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة م���وؤك���دا ت��ف��ه��م��ه دعوة 
تركيا رعاياها ملغادرة لبنان وعدم 
ال�سفر اإليه واأو�سح اأن لبنان تبلغ 
من تركيا قبل عملية اخلطف اأنها 
تنوي �سحب قواتها من اليونيفيل 
. وكانت �سحيفة لبنانية اأفادت يف 
ال�سفارة  اأن  اليوم  ال�سادر  عددها 
اللبنانيني  لكل  اأر�سلت  اللبنانية 
املوجودين يف تركيا ر�سالة ن�سية 
ا�سرع  يف  تركيا  م��غ��ادرة  ب�سرورة 

وقت .

رئي�ض تايوان يتحفظ ب�ساأن 
حمطاته بالواليات املتحدة 

•• تايبيه-ا ف ب:

ت���اي���وان م��ا ينغ-جيو  غ���ادر رئ��ي�����س 
اجلزيرة ام�س يف جولة على امريكا 
ال��و���س��ط��ى وج����زر ال��ك��اري��ب��ي، لكنه 
يف  حمطاته  ب�����س��اأن  ك��ث��ريا  يتحفظ 
لغ�ساب  جتنبا  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 
ال�سني و�سيحط الرئي�س التايواين 
اىل  زي���ارة  اول  نيويورك يف  اول يف 
تاريخ   2008 م��ن��ذ  امل��دي��ن��ة  ه���ذه 
ان��ت��خ��اب��ه ع��ل��ى راأ������س ال���دول���ة لكن 
تفا�سيل  اع��ط��اء  ت�ساأ  مل  ال��رئ��ا���س��ة 
ع��ن ه��ذه امل��ح��ط��ة. و���س��رح م��ا وي-
الرئا�سة  با�سم  املتحدث  نائب  كيو 
ب��ر���س لي�س عمليا  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة 
معلومات  اع����ط����اء  ل���ن���ا  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
ع���ن ب���رن���ام���ج زي������ارة ال��رئ��ي�����س اىل 
. ويعار�س ال�سينيون اي  نيويورك 
زي��ارة ر�سمية يقوم بها قادة تايوان 
تايوان  بكني  وتعترب  اخل����ارج.  اىل 
جزءا   1949 منذ  عمليا  امل�ستقلة 
ت�ستبعد  ول  ال�سني  م��ن  يتجزاأ  ل 
ا���س��ت��ع��ادت��ه��ا ول���و ب��ال��ق��وة وي��وؤي��د ما 
يف  انتخابه  اع��ي��د  ال���ذي  جيو  مينغ 
مع  ال���ع���الق���ات  حت�����س��ني   2012
ال�����س��ني، ع��ل��م��ا ب���ان ال��ع��الق��ات بني 
تايبي وبكني يف و�سع اف�سل حاليا 

مما كانت عليه منذ 1949.
وكان �سلفه �سني �سوي-بيان املعار�س 
ل��ع��ودة احل����رارة اىل ال��ع��الق��ات مع 
ال�سني، يربز حمطاته يف الوليات 
اثناء جولته اىل القارة المريكية. 
وا�سارت ال�سحف التايوانية اىل ان 
ما �سيلتقي يف نيويورك رئي�س بلدية 
واع�ساء  بلومبريغ  مايكل  املدينة 
يف جم��ل�����س ال�������س���ي���وخ الم����ريك����ي، 
والن�سب  ت��اون  ت�ساينا  �سيزور  كما 
ال��ت��ذك��اري لع��ت��داءات 11 اي��ل��ول-

مبوقع  امل��ع��روف   2001 �سبتمرب 
ا���س��اف��ة اىل جامعة  زي���رو  غ��راون��د 

نيويورك حيث در�س احلقوق.

�سحيفة: موافقة اأمريكية على وحدات ا�ستيطانية

ا�ستمرار حمادثات ال�سالم يف كولومبيا دون تقدم 
•• هافانا-رويرتز:

الثورية  امل�سلحة  ال��ق��وات  وجماعة  الكولومبية  احلكومة  اختتمت 
ال�سالم  حم��ادث��ات  م��ن  ع�سرة  الثانية  اجل��ول��ة  ف���ارك  الكولومبية 

بينهما ولكن دون حتقيق تقدم يذكر.
ثم  اأ�س������������ابيع  ب�سع��������ة  كل  اجلانب������ني  بني  املحادث������ات  وتتوق�����ف 

ت�ستاأنف .
19 اغ�سط�س اب وتقوم كوبا  املقبلة يف  املقرر عقد اجلول����������ة  ومن 

والرنويج بت�سهيل عقد املفاو�سات التي جتري يف هافانا.
تتعلق  اتفاقي�������ات  بن����������اء  بداأنا  ال�سبت  �سدر  م�سرتك  بيان  وق��ال 
خا�س  وب�سكل  ع��ام  ب�سكل  ال�سيا�سية  املعار�سة  و�سمانات  باحلقوق 

اتفاقي������ة  على  التوقي�������ع  بعد  تظه������ر  التي  اجلدي������دة  للحركات 
نهائية. ومل ي�سر البيان اىل التو�سل لر�سية م�سرتكة بني اجلانبني 

.
وبداأت حمادثات انهاء اطول �سراع يف امريكا الالتينية يف نوفمرب 
ت�سرين الثاين مع اعالن الرئي�س خوان مانويل �سانتو�س انه يريد 
انتهاءها خالل عام وهو موعد نهائي قال ال�سبوع املا�سي انه مرن 
اذا مت احراز تقدم كبري وقال �سانتو�س ال�سبوع املا�سي ان املحادثات 
مع فارك ت�سري ب�سكل طيب ولكن يجب ال�سراع بها وا�ساف مازلت 
لدى  ارادة  توجد  ل  وان��ه  م�ستقبل  لها  لي�س  ان��ه  راأي��ت  متفائال.لو 
التفاو�س  ط��اول��ة  �ساأف�س  ل�سيء  تف�سي  ل  وان��ه��ا  الخ���ر  اجل��ان��ب 

وتنتهي املحادثات يف نف�س اليوم.

ومل يتو�سل اجلانبان اللذان يعمالن على اجندة موؤلفة من خم�س 
نقاط ال لتفاق جزئي على ا�سالحات زراعية. وتناق�س املفاو�سات 
الن دمج فارك يف النظام ال�سيا�سي ثم تنتقل بعد ذلك اىل تعوي�س 

�سحايا احلرب ثم جتارة املخدرات ثم و�سع نهاية لل�سراع.
على  احل�سول  و�سمان  تاأ�سي�سي  ملجل�س  الدعوة  على  ف��ارك  وت�سر 
مقاعد يف الكوجنر�س وهي مطالب رف�ستها احلكومة التي تقول ان 

اي اتفاق نهائي �سيطرح يف ا�ستفتاء عام.
م��ق��اب��ل �سمانات  ���س��الح��ه��م  امل��ت��م��ردون  يلقي  ان  احل��ك��وم��ة  وت��ري��د 
بعد  �سالحها  القاء  من  تخ�سى  انها  اىل  ف��ارك  وا���س��ارت  ب�سالمتهم 
�سبه  اليمينية  اجل��م��اع��ات  قيام  م��ن  قلقها  ب�سبب  لت��ف��اق  التو�سل 

الع�سكرية بالق�ساء عليها.
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تويرت .. اأحدث �سالح للحزب احلاكم يف اأ�سرتاليا 
••�صيدين-رويرتز:

يخو�س رئي�س الوزراء ال�سرتايل كيفني رود معركة انتخابية مريرة يف 
مواجهة ناخبني منهكني وهجوم حاد من ال�سحف اململوكة للمليادير 
روبرت مردوك التي ت�سوره على نحو �سيء من كولونيل نازي اىل ل�س 

ي�سرق مدخرات المة.
النتخابات  برود يف  املولد لالطاحة  ال�سرتايل  وزادت حملة مردوك 
جتري  حملة  �سخونة  من  ايلول  �سبتمرب  من  ال�سابع  يف  جت��ري  التي 
النتخابية  الجتماعي �سمن احلملة  التوا�سل  �سبكات  على �سفحات 
وا�ستخدم تويرت وفي�سبوك وغريهما من املواقع اللكرتونية كاأ�سلحة 

�سعيا لتقوي�س هجوم الو�سائل التقليدية ملردوك.

ديلي  �سحيفة  كتبت  املا�سي  ال�سبوع  يف  الر�سمية  احلملة  بداية  ومع 
تلجراف اكر �سحف مردوك مبيعا عنوانا يقول اط��ردوا هذا الل�س 
الربملان  اوينز ع�سو  وتقول جويل  الربملان  ل��رود يف مبني  مع �سورة 
عن حزب العمال الذي ينتمي اليه رود ان نفوذ �سحف مردوك ي�سر 
ورد  الخ��رية.  ال�سنوات  اكر عدائية منه يف  تتبنى موقفا  اذ  بحزبها 
رود على حملة مردوك بالعتماد اىل حد كبري على و�سائل التوا�سل 
الذي  تويرت  موقع  على  النتخابية  حملته  ب��دء  واع��ل��ن  الجتماعي 

يتعامل معه بانتظام لن�سر ر�سائل و�سور.
�ساركوا  الرقمي  الع��الم  عمالقة  من  بثالثة  العمال  ح��زب  وا�ستعان 
يف الفريق الذي ادار احلملة النتخابية للرئي�س باراك اوباما يف عام 

.2012

التوا�سل  و���س��ائ��ل  ا���س��ت��خ��دام  ت��ت��و���س��ع يف  الح�����زاب  ان ج��م��ي��ع  ورغ����م 
الجتماعي يقول اد هو�سيك وزير الت�سالت يف حكومة رود ان املحافل 

اجلديدة ت�سهم يف الت�سدي لنفوذ و�سائل العالم اململوكة ملردوك.
�سيدين  بغرب  دائ��رت��ه  يف  النتخابية  احلملة  اط��ار  يف  هو�سيك  وق��ال 
الوزراء  للغاية. �سمحت لرئي�س  ايجابية  التوا�سل الجتماعي  و�سائل 
بالتحدث ان يتحدث عن الق�سايا التي تهم املواطنني واملجتمع وهي 

م�ساألة كانت �سعبة من قبل.
ورمبا يتحدد يف ال�سابع من �سبتمرب الو�سيلة الكر فعالية غري انه 
بعد اأ�سبوع من بداية احلملة النتخابية ترتاجع �سعبية حزب العمال 
املناطق على الط��راف الغربية ل�سيدين حيث يثري تباطوؤ  ل�سيما يف 

القت�ساد والوظائف والهجرة جدل حمموما.

اأ�ساجن: خطط اأوباما انت�سار ل�سنودن 
••لندن-وكاالت:

ويكيليك�س  م��وق��ع  م��وؤ���س�����س  و���س��ف 
الرئي�س  اإع������الن  اأ����س���اجن  ج��ول��ي��ان 
اأوب����ام����ا خططا  ب�����اراك  الأم����ريك����ي 
ال�ساملة  املراقبة  برامج  من  للحد 
انت�سار  ب��اأن��ه  الأم��ريك��ي��ة  للحكومة 
اإىل حد ما للموظف املتعاقد �سابقا 
مع وكالة الأمن القومي الأمريكي 

اإدوارد �سنودن.
اأوب���ام���ا  اإن  ب���ي���ان  اأ�����س����اجن يف  وق�����ال 
�سنودن  دور  ع��ل��ى  ���س��رع��ي��ة  اأ���س��ف��ى 
باإعالنه  اأ�����س����رار  ك��ا���س��ف  ب��و���س��ف��ه 
املراقبة  ب��رن��ام��ج  لإ����س���الح  خ��ط��ط��ا 
ذلك  اأن  معتربا  الأمريكي،  العاملية 
واأن�ساره  ل�����س��ن��ودن  ان��ت�����س��ارا  ي��ع��د 

الكثريين.
ويكيليك�س  موقع  يف  اأ���س��اجن  واأ���س��ار 
اأوب����ام����ا  اأن  اإىل  الإن�����رتن�����ت  ع���ل���ى 
�سعوب  وك����ل  الأم����ريك����ي  وال�����س��ع��ب 
ل�سنودن،  بال�سكر  م��دي��ن��ون  ال��ع��امل 
اإ�سالحاته  اإن  اأوب��ام��ا  ق��ول  راف�����س��ا 

ك��ان��ت م���ق���ررة ق��ب��ل م���ا ك�����س��ف��ه ���س��ن��ودن ع���ن اأن�سطة 
التج�س�س الأمريكية.

وقال احلقيقة بب�ساطة هي اأنه لول ما ك�سفه �سنودن 
مل يكن اأحد �سيعرف �سيئا عن هذه الربامج ومل تكن 

اإ�سالحات �ستحدث .

واتهم اأ�ساجن احلكومة الأمريكية مبا 
و�سفه بالنفاق غري العادي يف طريقة 
ل�سنودن يف وقت متنح فيه  معاملتها 
حق اللجوء لآلف املعار�سني وكا�سفي 
من  ال�سيا�سيني  والالجئني  الأ���س��رار 

دول مثل رو�سيا وفنزويال.
وق�����ال اأ����س���اجن اإن�����ه م���ن ح���ظ العامل 
اأ�سحاب  من  واآخرين  �سنودن  اختيار 
براديل  اجلندي  مثل  احلي  ال�سمري 
املا�سي  ال�����س��ه��ر  اأدي�����ن  ال����ذي  م��ان��ن��ج 
لت�سريبه بيانات �سرية لويكيليك�س األ 

يبقوا �سامتني.
وكان اأوباما قد وعد اجلمعة بتد�سني 
ال�ستخبارات  وك��الت  يف  جديد  عهد 
اقرتاحات  ���س��ل�����س��ل��ة  م���ع  الأم���ريك���ي���ة 
ج��دي��دة ل��ت��ع��زي��ز ال�����س��ف��اف��ي��ة يف عمل 
هذه الوكالت ومنع التجاوزات فيها، 
موؤكدا اأن الوليات املتحدة ل تريد اأن 

تتج�س�س على املواطنني العاديني.
واأعلن اأنه �سيعنّي م�سوؤول عن احلياة 
القومي،  الأم����ن  وك��ال��ة  يف  اخل��ا���س��ة 
اإدارته �سرتفع ال�سرية  اأن  م�سريا اإىل 

عن وثائق متعلقة بال�ستخبارات.
وتالحق اإدارة اأوباما �سنودن بقوة لإعادته اإىل الوليات 
املتحدة ملواجهة اتهامات بالتج�س�س لت�سريبه تفا�سيل 
وهو  الإع���الم،  لو�سائل  الأم��ريك��ي��ة  التج�س�س  ب��رام��ج 

موجود الآن يف رو�سيا التي منحته حق اللجوء.

فيه  ال��ع��ام��ل��ني  ان  اي�����س��ا  املعتقل 
ي��ح��اول��ون ���س��ب��ط ان��ف�����س��ه��م امام 

ا�ستفزازات ال�سجناء. 

لكن ل حوادث خطرية . وتعر�س 
مم��ر���س واح���د ع��ل��ى الق���ل للكم 
انابيب  و�سع  يحاول  ك��ان  عندما 

التغذية الق�سرية لحد امل�سربني 
عن الطعام.

واك���د جيم�س ب���وردو احل��ار���س يف 

•• كوبا-ا ف ب:

امريكيون  م���������س����وؤول����ون  �����س����رح 
غوانتانامو  معتقل  �سلطات  ان 
المريكي ت�ستعد ملواجهة م�ساكل 
للجدل  امل���ث���ري  ال�����س��ج��ن  ه����ذا  يف 
�سهر  الذي �سهده يف  الهدوء  بعد 
يعترب  وتقليديا  كالعادة  رم�سان 
ر�سمية  غري  هدنة  �سهر  رم�سان 
يعتقل  ح���ي���ث  غ���وان���ت���ان���ام���و  يف 
وبع�سهم  حم��اك��م��ة  ب��ال  ���س��ج��ن��اء 

منذ عقد تقريبا.
ي�سهد  ان  امل�������س���وؤول���ون  وي���ت���وق���ع 
ا�سراب  فيه  ال��ذي جرى  ال�سجن 
ال��ط��ع��ام ل�ستة  ل���ه ع���ن  ���س��اب��ق  ل 
انتهاء  م���ع  ا����س���ط���راب���ات  ا���س��ه��ر، 

رم�سان واحتفالت عيد الفطر.
وح�����س��ل ب��ع�����س امل��ع��ت��ق��ل��ني على 
مبنا�سبة  خ�سي�سا  اع��دت  وجبات 

التي جلاأت خاللها ال�سلطات اىل 
ا�ستخدام الر�سا�س املطاطي بعد 

ك�سر عدد من كامريات املراقبة.
ثقايف  م�ست�سار  وه���و  زاك  وق����ال 
الدفاع  وزارة  ق��ب��ل  م���ن  م��ك��ل��ف 
الم����ريك����ي����ة )ال���ب���ن���ت���اغ���ون( ان 
املعتقلني  الو�سل بني  يكون �سلة 
و�سجانيهم ان ال�سطرابات التي 
ح��دث��ت ه���ذه ال�����س��ن��ة ك��ان��ت امرا 
ت�سدر  ال�����س��ل��ط��ات  لن  ط��ب��ي��ع��ي��ا 
عادة عفوا مبنا�سبة �سهر رم�سان 
يت�سرفون  رم�سان،  قبل  وا�ساف 
يعرفون  لن���ه���م  اك�����رب  ب���رع���ون���ة 
ان���ه ب��ع��د رم�����س��ان ���س��ي��ع��ودون اىل 
نقطة البداية واكد جو�سوا هوملز 
املع�سكر  يف  ح��ار���س��ا  ي��ع��م��ل  ال����ذي 
ال�سجناء  اح��د  ان  املعتقل  يف   5
يف  علي  ب�سق  وق���ال  عليه.  ب�سق 
�سغريان  ح����ادث����ان  وق����ع  وج���ه���ي 

انتهاء  مع  الطعام  عن  ا�سرابهم 
رم�سان.

رم�������س���ان بعفو  ب����داأن����ا  وا�����س����اف 
مو�سحا   ، رم�����س��ان  عفو  ن�سميه 
الفر�سة  بهذه  رحبوا  البع�س  ان 
لكن اآخرين مل ينتظروا اكر من 

يومني ليبداأوا باهانة احلرا�س .
نتوقع  ل  ديوراند  الكابنت  وتابع 
اىل  ع��ودة  ب��ل  وا�سعة  ا�سطرابات 
ال�����س��ل��وك ال�����س��ىء ب��ان��ت��ه��اء �سهر 
ال�سلوك  لهذا  وميكن   . رم�سان 
ب��ا���س��ك��ال عدة  ي���ك���ون  ان  ال�����س��ىء 
بدءا من ر�سق البول والرباز اىل 
اذا  الب�ساق واللكم وقال ديوراند 
الت�سرف  فر�سة  ملعتقل  �سنحت 
خ��������ارج الط��������ر امل����ق����ب����ول����ة، ف����ان 
كثريين �سينتهزونها ، م�سريا اىل 
رم�سان  �سهر  خ��الل  الج���واء  ان 

كانت اكر هدوءا.

من جهته، �سرح قائد غوانتانامو 
كانوا  املعتقلني  ان  بوغدان  ج��ون 
اك�����ر ط���اع���ة يف رم�������س���ان وق����ال 
لوكالة فران�س بر�س ان املعتقلني 
تعاونا  اك��ر  يكونوا  لن  مييلون 
خ���الل رم�����س��ان ، م��و���س��ح��ا انهم 
لكنها  هجماتهم  ك��ل  ي��وق��ف��ون  ل 

تنخف�س اىل حد كبري .
من  ك����ب����ريا  ع�������ددا  ان  وا������س�����اف 
ال�سهر  خ���الل  ك���ان���وا  امل��ع��ت��ق��ل��ني 
امتثال  اك����ر  امل��ا���س��ي��ة  ال��ق��ل��ي��ل��ة 
ل��ل��ق��واع��د ل��درج��ة ان��ن��ا ع��دن��ا اىل 
ت��اأم��ني ح��ي��اة م�����س��رتك��ة ل��ه��م من 
جديد مثل العي�س يف جمموعات 

بدل من ابقائهم يف زنزانات .
واودع غالبية معتقلي غوانتانامو 
احلركة  منذ  افرادية  زنزانات  يف 
التي  ال���وا����س���ع���ة  الح���ت���ج���اج���ي���ة 
ني�سان-ابريل   13 يف  ���س��ج��ل��ت 

�سام  املطبخ  م��دي��ر  وق���ال  ال��ع��ي��د. 
�سكوت ان اطباق من حلم الدجاج 
والغنم والبقر احلالل، اىل جانب 

التمر والع�سل قدمت لل�سجناء.
الذين  امل��ع��ت��ق��ل��ني  م���ن   38 ل��ك��ن 
ا���س��راب��ا ع��ل��ى الطعام  ي��وا���س��ل��ون 
بالنابيب،  للتغذية  �سيخ�سعون 
دان��ت��ه��ا منظمات  ال��ت��ي  امل��م��ار���س��ة 

للدفاع عن حقوق الن�سان.
املعتقلني  ع�������دد  ت�����راج�����ع  وق�������د 
امل�سربني عن الطعام رمبا ب�سبب 
ال�سلطات  رم�سان عندما تعر�س 
ال�سجناء  م��ع  الت�ساهل  تقليديا 
ال������ذي������ن ي�����واج�����ه�����ون ع���ق���وب���ات 

تاأديبية.
العامة  ال���������س����وؤون  م���دي���ر  وق������ال 
يف غ��وان��ت��ان��ام��و ال��ك��اب��نت روب���رت 
لرنى  ننتظر  ان  علينا  دي���وران���د 
�سي�ستاأنفون  املعتقلون  كان  اذا  ما 

ال����س���ت���ب���اك���ات ال����ت����ي ان���دل���ع���ت يف 
رفعت  ب���ع���دم���ا  ج����ام����و  م���ن���ط���ق���ة 
املحتجني  م���ن  ك���ب���رية  جم��م��وع��ة 
�سعارات  ورددوا  الباك�ستاين  العلم 
بعد  وال�ستقالل  لال�سالم  موؤيدة 

�سالة عيد الفطر.
جامو  ولي�������ة  م���������س����وؤول����و  وق�������ال 
وك�سمري ان ثالثة ا�سخا�س قتلوا 
ي��وم اجلمعة وظل  اعمال عنف  يف 
ال��و���س��ع م��ت��وت��را م��ع ف��ر���س حظر 
التجول يف �ست من ع�سر مقاطعات 
ال��ه��ن��د ع�سرات  ون�����س��رت  يف ج��ام��و 
ك�سمري  يف  اجل���ن���ود  م���ن  اللف 
لخ����م����اد مت�����رد م�����س��ل��ح ب������داأ عام 
املتمردين  عنف  وتراجع   1989
يف ال�سنوات الخرية لكن ل يوجد 
حراك يذكر ب�ساأن ت�سوية �سيا�سية 
ل��ل��خ��الف ون��ظ��م��ت ق����وات اجلي�س 
التي  املقاطعات  �سوارع  يف  دوري��ات 

يجتاحها العنف.

الهندي  احل�������دود  ح���ر����س  اف�������راد 
ا�سيب بعد ان فتح حرا�س الغابات 
ال��ب��اك�����س��ت��ان��ي��ون ال��ن��ار ع��ل��ى موقع 
 40 نحو  بعد  على  كانات�ساك  يف 
ك��ي��ل��وم��رتا ج���ن���وب غ���رب���ي جامو 
جامو  ل��ولي��ة  ال�ستوية  العا�سمة 
وك�سمري الهندية وا�ساف متحدث 
با�سم قوة امن احلدود كان اطالق 
ن��ار غري م��ربر من اجلانب الخر 
باأق�سى  ب����ال����رد  ق��م��ن��ا  ان���ن���ا  غ����ري 

درجات �سبط النف�س.
ا�سالم  ف��وري م��ن  ي��رد تعليق  ومل 
اب���اد وزاد ال��ت��وت��ر ع��ل��ى ط���ول خط 
كيلومرتا   740 ب��ط��ول  امل��راق��ب��ة 
والذي يق�سم ك�سمري عندما ن�سبت 
دورية تابعة للجي�س الهندي كمينا 
منطقة  يف  ج��ن��ود  خم�سة  وق��ت��ل��ت 
اجلي�س  نيودلهي  واتهمت  بونت�س 
ونفت  ال��ه��ج��وم  ب�سن  الباك�ستاين 

ا�سالم اباد �سلوعها يف احلادث.

وق����ال����ت ال�����س��ل��ط��ات ال���ه���ن���دي���ة ان 
اجلي�سني تبادل اطالق النار اي�سا 
بونت�س  م��ن��ط��ق��ة  اجل��م��ع��ة يف  ي���وم 
اطالق  وق��ف  للخطر  يعر�س  مما 
بعيد منذ  اىل حد  املتما�سك  النار 

نوفمرب ت�سرين الثاين 2003.
وت����رب����ط ال���ه���ن���د ان���ت���ه���اك���ات وقف 
اط��الق ال��ن��ار مب��ح��اولت باك�ستان 
املتمردين  ام�������ام  ال�����ب�����اب  ل���ف���ت���ح 
للو�سول اىل اجلزء الذي ت�سيطر 
التمرد  لح��ي��اء  ك�سمري  يف  ع��ل��ي��ه 
�سنوات.  ع�سر  منذ  هناك  امل�ستمر 
وت���ن���ف���ي ا�����س����الم اب������اد ت���ق���دمي اي 
وتدعو  ل��ل��م��ت��م��ردي��ن  م�������س���اع���دة 
حلل  حم�����ادث�����ات  اىل  امل���ق���اب���ل  يف 
اخل���الف���ات ب��ني اجل���ارت���ني ت�سمل 
خالفهما القائم منذ فرتة طويلة 

على ك�سمري.
امل��خ��اوف الهندية من  ومم��ا ي��ربز 
ك�سمري  يف  ال����س���ط���راب���ات  جت����دد 

•• جامو-رويرتز:

ق���ال ح��ر���س احل����دود ال��ه��ن��دي انه 
تبادل  م����ن ح�������وادث  امل����زي����د  وق�����ع 
وباك�ستان  الهند  بني  النار  اطالق 

ام�س مع تعر�س وقف اطالق النار 
اع��وام ملخاطر  امل�ستمر منذ ع�سرة 
ات���ه���ام���ات مب��ق��ت��ل جنود  ب�����س��ب��ب 

ن�سروا على خط املواجهة.
وق��ال��ت ق��وة ام��ن احل���دود ان احد 

•• اأبوظبي-وام:

هذه  يعي�س  اليمن  اإن  ال�ساعة  اأخ��ب��ار  ن�سرة  قالت 
الأمني  والتوتر  ال�ستقرار  ع��دم  من  اأج���واء  الأي���ام 
وتنظيم  اجلي�س  بني  املواجهات  جت��دد  خلفية  على 
ت�ساعد  عن  منطقة..ف�سال  من  اأك��ر  يف  القاعدة 
امل�سلحة  ال�����س��ل��ف��ي��ة  اجل���م���اع���ات  ب���ني  ال���س��ت��ب��اك��ات 
وامل�����س��ل��ح��ني احل���وث���ي���ني يف حم���اف���ظ���ة ����س���ع���دة .. 
مو�سحة اأنها �سواهد ت�سري اإىل خطورة التحديات 
ي�سعى  وا�ستقراره يف وقت  اليمن  اأم��ن  تواجه  التي 
اخلليجية  امل��ب��ادرة  ا�ستحقاقات  ا�ستكمال  اإىل  فيه 
وخا�سة احلوار الوطني الذي يعول اليمنيون عليه 
ال��ب��الد على  الق�سايا اخل��الف��ي��ة وو���س��ع  يف جت���اوز 
دعم  نحو  عنوان  وحتت  وال�ستقرار  الوفاق  طريق 
هذه  اليمن  ي�سهده  ما  اأن  اأ�سافت  اليمن  ا�ستقرار 
اإ���س��رارا م��ن جانب  اأن هناك  ي��وؤك��د بو�سوح  الأي���ام 
الفو�سى وال�سطرابات  اإثارة  القاعدة على  تنظيم 
يف البالد ولعل ما ك�سفته ال�سلطات اليمنية موؤخرا 
ال�����س��ي��ط��رة على  للتنظيم يف  اإف�����س��ال خم��ط��ط  ع��ن 
حمافظة  يف  النفطية  وامل��ن�����س��اآت  ال�سبة  م��ي��ن��اءي 
ح�سرموت ومهاجمة من�ساآت الغاز امل�سال يف منطقة 
بلحاف مبحافظة �سبوة لدليل وا�سح على ما ميثله 
وا�ستقراره  اليمن  اأم��ن  على  خطورة  من  التنظيم 
التي  التخريبية  خمططاته  تنفيذ  يف  ما�س  واأن��ه 
النتقالية  املرحلة  ا�ستحقاقات  تعطيل  ت�ستهدف 
املنبثقة من املبادرة اخلليجية لأنه يدرك اأن جناح 
املواجهة  ح�ساب  على  �سيكون  ال�سيا�سية  العملية 
وا�ستنزاف  الفو�سى  اإ�ساعة  على  يعمل  ول��ذا  معه 
الن�سرة  . ونبهت  البالد يف مواجهة ممتدة  ق��درات 
التي ي�سدرها مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث 

ال�سرتاتيجية .
اليمن  اأم����ن  ت��ه��دد  ب��ال��غ��ة  ه��ن��اك حت��دي��ات  اأن  اإىل 
ومعقدة  �سعبة  معوقات  هناك  اأن  كما  وا�ستقراره 
ت��ع��رت���س ط��ري��ق م��وؤمت��ر احل����وار ال��وط��ن��ي اليمني 

ولكن مهما كانت هذه ال�سعاب والتحديات فاإنها ل 
الذي  ال�سيا�سي  امل�سار  ح�ساب  على  تكون  اأن  ينبغي 
ر�سمته املبادرة اخلليجية وخا�سة احلوار الوطني. 

م�سرية يف هذا ال�سدد اإىل ما اأكده بو�سوح الرئي�س 
اليمني عبد ربه من�سور هادي موؤخرا حينما �سدد 
ال�سامل  الوطني  اإجناح موؤمتر احلوار  اأهمية  على 
موؤكدا  اليمنية  ال��دول��ة  م��الم��ح  ر���س��م  يعيد  ك��ون��ه 
�سرورة اغتنام هذه الفر�سة التاريخية النادرة لبناء 
اأن قوى  وبينت  وموحد  واآم��ن  مين جديد مزدهر 
اإقليمية ودولية عديدة عربت يف اليومني املا�سيني 
لتجاوز  ج��ان��ب��ه  اإىل  وال���وق���وف  لليمن  دع��م��ه��ا  ع��ن 
ملجل�س  ال��ع��ام  ف��الأم��ني   .. ي�سهدها  ال��ت��ي  الأزم����ات 
التعاون لدول اخلليج العربية الدكتور عبداللطيف 
الزياين اأكد خالل ات�سال هاتفي بالرئي�س اليمني 
ال��ي��م��ن بقوة  ال��ت��ع��اون ي��دع��م  م���وؤخ���را اأن جم��ل�����س 
م���ن اأج����ل حت��ق��ي��ق ال��غ��اي��ات امل���اأم���ول���ة ومب���ا يحقق 
م�ستقبله  وي�سوغ  ووحدته  وا�ستقراره  اأمنه  لليمن 
الدميقراطي  التغيري  مع  تتوافق  التي  بالطريقة 
بنجاح  اليمن  يجتاز  اأن  ومت��ن��ى  املطلوب  ال�سلمي 
املرحلة النتقالية و�سول اإىل النتخابات العامة يف 

فرباير 2014 .
كما اأن م�ساعد الأمني العام لالأمم املتحدة املبعوث 
موؤخرا  �سدد  عمر  بن  جمال  اليمن  اإىل  ال�سخ�سي 
على �سرورة جتاوز الأحداث احلالية والو�سول اإىل 
الوطني على  اإيجابية يف موؤمتر احل��وار  خمرجات 
طريق بناء مين م�ستقر ودميقراطي وقالت اأخبار 
ال�ساعة يف ختام مقالها الفتتاحي اإن هذا يوؤكد اأن 
ال�سيا�سي  التحول  لعملية  دعمه  يف  ما�س  ال��ع��امل 
الوطني  احل��وار  موؤمتر  منها  القلب  ويف  اليمن  يف 
مهما كانت نوعية اأو طبيعة العراقيل التي تعرت�س 
ط��ري��ق��ه��ا واأن�����ه م�����س��ت��ع��د ل��ت��ق��دمي ال���دع���م والعون 
وامل�ساعدة اإىل اليمن لتجاوز هذه العراقيل بالنظر 
اإىل ما ميثله اليمن من اأهمية لال�ستقرار والأمن 

الإقليمي والدويل على حد �سواء.

ترقب لعودة اال�سطرابات اإل غوانتانامو بعد رم�سان 

زيادة حوادث تبادل النار بني الهند وباك�ستان 

اأخبار ال�ساعة: نحو دعم ا�ستقرار اليمن

•• وا�صنطن-بغداد-ا ف ب:

ارتفعت ح�سيلة �سحايا التفجريات 
التي ا�ستهدفت مقاهي وا�سواقا يف 
ال�����س��ب��ت اىل اكر  ال���ع���راق م�����س��اء 
و324 جريحا  �سبعني قتيال  من 
احلكومة  ال��ع��راق��ي��ون  ح��م��ل  فيما 
وال�����س��ي��ا���س��ي��ني م�����س��وؤول��ي��ة ت���ردي 
الم��ن يف بلدهم ويف املجموع ادى 
او  مفخخة  ب�سيارات  تفجريا   16
عبوات نا�سفة وهجوما م�سلحا اىل 
�سقوط 74 قتيال و324 جريحا 
يف ثالث ايام عيد الفطر بعد �سهر 
ال��ذي ك��ان الك��ر دموية  رم�سان 
العراقيون يف  �سنوات. وحمل  منذ 
ال�سيا�سيني  اخرى  ومناطق  بغداد 
وق�����وات الم����ن م�����س��وؤول��ي��ة تردي 
اب��و �سامر  الو���س��اع المنية وق��ال 
زراعي  مهند�س  وه��و  عاما(   64(
متقاعد يعمل يف حمل جتاري، ان 
والقيادات  ال�سيا�سية  ال�سراعات 
وتعدد  والف�ساد  ال�سعيفة  المنية 
الح��زاب كل ذل��ك �سبب ملا يحدث 
يف ب��ل��دن��ا وع����ن حت�����س��ن الو����س���اع 
الذي  ���س��ام��ر  اب���و  ق���ال  م�ستقبال، 
اب��ي�����س ���س��ع��ره ب��ال��ك��ام��ل، ق���ال اذا 
ا�ستمر وجود الحزاب وال�سراعات 
ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��ا ل���ن ي��ت��ح�����س��ن و�سع 
ال��ع��راق اطالقا . وا���س��اف مل يعد 
لن  بال�سيا�سيني  ث��ق��ة  اي  ل��دي��ن��ا 
وعودهم كثرية وحم�سلة اعمالهم 

هي ما يحدث للبالد يف كل يوم .
وق�����ال ع��ل��ي ال�����س��م��ري وه����و بائع 
يجمع  وه���و  ع��ام��ا(   35( �سجائر 
ما تبقى من علب الدخان تطايرت 
بفعل النفجار، ان �سعف الجهزة 
لي�ست  وال����س���ت���خ���ب���ارات  الم��ن��ي��ة 
ال�سبب الوحيد يف وقوع النفجارات 
وتكرار الهجمات ، معتربا ان كرة 

ال�سيا�سية  وال�����س��راع��ات  الح����زاب 
اعمال  وراء  ك��ذل��ك  ال���س��ب��اب  ه��ي 
ال��ذي يعمل  . وا�ساف علي  العنف 
تعر�ست  ال���ت���ي  امل��ن��ط��ق��ة  ه����ذه  يف 
ل��ل��ع��دي��د م���ن الن����ف����ج����ارات، منذ 
ع�سرة اع��وام ان وجود حزب واحد 
واخ�����ر م��ع��ار���س ل���ه اف�����س��ل بكر 
م��ن ع�����س��رات الح�����زاب، ح��ت��ى وان 
ق���ال���وا ع���ن ال���ع���راق ي��ح��ك��م بنظام 
ديكتاتوري . وتابع ان فهذا اف�سل 

بكثري من مقتل الع�سرات يوميا .
ويف منطقة ال�سعب يف �سمال �سرق 
�سيارتان  ان��ف��ج��رت  ح��ي��ث  ب���غ���داد 
�سقوط  اىل  ادى  مم��ا  مفخختان 
ثمانية قتلى و24جريحا فر�ست 
م�سددة  اج��������راءات  الم�����ن  ق�����وات 
الرئي�سي  ال��ط��ري��ق  غ��ل��ق  ���س��م��ل��ت 
امل��وؤدي اىل �سوق �سالل حيث وقع 
النفجار. وبدت �سوارع بغداد التي 

ت�سعة  مقتل  اىل  ادى  ما  لل�سرطة 
ا�سخا�س وجرح 48 اخرين. وادى 
�سيارة مفخخة يف كركوك  انفجار 

)�سمال( اىل مقتل مهند�س.
مفخختان  �سيارتان  انفجرت  كما 
كلم   300( النا�سرية  مدينة  يف 
مقتل  اىل  ادى  مما  بغداد(  جنوب 
اربعة ا�سخا�س وادى انفجار �سيارة 
مفخخة يف مدينة كربالء ال�سيعية 
املقد�سة اىل مقتل خم�سة ا�سخا�س 
ا�سخا�س  ث���الث���ة  وق���ت���ل  اخ���ري���ن 
وجرح خم�سة اخرون يف هجمات يف 

حمافظتي بابل ونينوى.
�سل�سلة  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ودان����ت 
العراق  ���س��ه��ده��ا  ال��ت��ي  ال��ه��ج��م��ات 
باعداء  مرتكبيها  وا�سفة  ال�سبت 
امل��ت��ح��دث��ة با�سم  ال����س���الم وق��ال��ت 
وزارة اخلارجية المريكية جنيفر 
ب�ساكي يف بيان ان العتداءات التي 

ام��ن��ي��ة م�سددة  اج������راءات  ���س��ه��دت 
�سبه خالية، ال من قليل من املارة 
الذي بدى اخلوف وا�سحا عليهم 
ب�سيارات  من�سقة  هجمات  وك��ان��ت 
احياء  ثمانية  يف  وق��ع��ت  مفخخة 
�سيعية و�سنية وخمتلطة يف بغداد 
ا�سواقا  الهجمات  هذه  وا�ستهدفت 
عامة ومقاهي ومطاعم وادت اىل 
مقتل 47 �سخ�سا، طبقا مل�سوؤولني 
يف المن وامل�ست�سفيات، كما ذكرت 

م�سادر امنية وطبية.
اآخ������ران يف وقت  وق��ت��ل ���س��خ�����س��ان 
���س��اب��ق ال�����س��ب��ت يف اع��م��ال ع��ن��ف يف 
ب�سيارات  ه��ج��م��ات  وك���ان���ت  ب���غ���داد 
�سخ�سا   31 بحياة  اودت  مفخخة 
يف بغداد يف 31 اآب-اغ�سط�س ويف 
طوز خورماتو التي تبعد 175 كلم 
�سمال بغداد، فجر انتحاري �سيارة 
تفتي�س  ن��ق��ط��ة  ب��ال��ق��رب  مفخخة 

ا���س��ت��ه��دف��ت ب���غ���داد وم��ن��اط��ق عدة 
ا�ستهدفت  جبانة  اعتداءات  اخرى 
عائالت كانت حتتفل بعيد الفطر 
الرهابيني  ان  املتحدثة  وق��ال��ت   .
العتداءات  ه���ذه  ارت��ك��ب��وا  ال��ذي��ن 
ه���م اع�����داء ال����س���الم وه����م اع����داء 
املتحدة  ل����ل����ولي����ات  م�������س���رتك���ون 

والعراق واملجتمع الدويل .
وذكرت ب�ساكي باملكافاأة املالية التي 
دولر  ماليني  ع�سرة  قيمتها  تبلغ 
ور����س���دت���ه���ا وا����س���ن���ط���ن مل����ن يديل 
مب��ع��ل��وم��ات ت����وؤدي اىل اع��ت��ق��ال او 
قتل ابو بكر البغدادي زعيم تنظيم 
القاعدة يف العراق. وقالت انه تبنى 
�سخ�سيا هجمات ارهابية يف العراق 
منذ 2011 وتبنى العمليات �سد 
غ���ري���ب خ������ارج بغداد  اب�����و  ���س��ج��ن 
وال��ه��ج��وم الن��ت��ح��اري ع��ل��ى وزارة 
العدل وغريها من الهجمات �سد 
واملواطنني  العراقية  الم��ن  ق��وات 
الوليات  ان  وا�سافت   . العراقيني 
م���ك���اف���اأة قدرها  ر����س���دت  امل��ت��ح��دة 
معلومة  لكل  دولر  ماليني   10
ت�����س��اع��د ال�����س��ل��ط��ات يف اع��ت��ق��ال او 
البغدادي. هذه ثاين  ابو بكر  قتل 
اك���رب م��ك��اف��اأة م��ال��ي��ة ي��ت��م ر�سدها 
بعد تلك املخ�س�سة من اجل اأمين 
الظواهري زعيم تنظيم القاعدة .

الهجمات  ان  اىل  ب�ساكي  وا���س��ارت 
جاءت بعد عدة ا�سهر من العنف يف 
ال�سبت  هجمات  ان  وقالت  العراق 
مماثلة  ه���ج���م���ات  ����س���م���ات  حت���م���ل 
وتفجريات  انتحارية  عمليات  من 
العراق  �سهدها  مفخخة  ب�سيارات 
يف اليام الت�سعني الخرية ، م�سرية 
الهجمات  ه�����ذه  م��ع��ظ��م  ان  اىل 
وعربت  العراق  يف  القاعدة  نفذها 
عن تعازيها ل�سر ال�سحايا الذين 

�سقطوا يف الهجمات .

وا�سنطن تدين منفذي الهجمات يف العراق 

العراقيون يحملون احلكومة م�سوؤولية تردي االأمن 
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القاعدة ت�سيطر على م�ساعدات بريطانية يف ال�سومال
ال�سومال. ون�سبت )بي بي �سي( اإىل متحدث با�سم الوزارة 
قوله اإن الأخ��رية تعمل يف بع�س من اأكر الأماكن خطورة 
الأ�سباب  ال�����س��وم��ال، لأن م��ع��اجل��ة  ذل���ك  ال��ع��امل، مب��ا يف  يف 
ايجاد عامل  ال�ستقرار هناك ي�سمن  للفقر وعدم  اجلذرية 
اأكر اأمناً ويحمي اأمن اململكة املتحدة . واأ�سّر املتحدث على 
اأن وزارة التنمية الدولية الربيطانية فعلت كل ما بو�سعها 
اخل�سائر  لكن  للنهب  معداتها  تعر�س  للتخفيف من خطر 
حتدث يف بع�س الأحيان، ونحن نعمل مع �سركائنا لت�سميم 
اأو ال�سرقة .  برامج حتمي ا�ستثماراتنا من �سوء ال�ستخدام 
التنمية الدولية الربيطانية لرفع ميزانية  وتخطط وزارة 
امل�ساعدات اخلارجية اإىل 11 مليار جنيه ا�سرتليني بحلول 
العام 2015، بعد اأن وعدت احلكومة باأن ي�سل انفاقها على 
القومي  الدخل  اجمايل  من  7ر0%  ح��واىل  اإىل  امل�ساعدات 
العام  هددت  ال�سومال  يف  املجاهدين  ال�سباب  حركة  وكانت 
املا�سي ب�سن هجوم ارهابي على بريطانيا قالت اإنه �سيفوق 
يف قوته تفجريات لندن يف 7-7-2005 وحماولة التفجريات 

الفا�سلة التي تلتها بعد ا�سبوعني .

•• لندن-يو بي اأي:

األف   480 باأن  الربيطانية  الدولية  التنمية  وزارة  اعرتفت 
قبل  من  املمولة  وامل��ع��دات  امل�ساعدات  من  ا�سرتليني  جنيه 
داف��ع��ي ال�����س��رائ��ب ال��ربي��ط��ان��ي��ني، وق��ع��ت يف اأي����دي جماعة 
مت�سددة مرتبطة بتنظيم القاعدة يف ال�سومال. وقالت هيئة 
الإذاعة الربيطانية )بي بي �سي( ام�س الأحد اإن الإمدادات 
ت�ستويل  اأن  قبل  م�ستودعات  يف  خمزنة  كانت  الربيطانية 
ت�سرين  يف  ال�سومال  يف  املجاهدين  ال�سباب  ح��رك��ة  عليها 
مل  ال��دول��ي��ة  التنمية  وزارة  ل��ك��ن   ،2011 ال��ث��اين-ن��وف��م��رب 
حتدد طبيعة تلك المدادات واعلنت باأنها تعر�ست للتدمري 
اأن  اظهرت  للوزارة  ال�سنوية  احل�سابات  اأن  وا�سافت  لحقاً. 
واملعدات  امل�����س��اع��دات  تعر�س  ج���راء  املبلغ  �سطبت  الأخ����رية 
 2011 الثاين-نوفمرب  ت�سرين  بني  الفرتة  خالل  لل�سرقة 
جنوب  يف  ال�سباب  حركة  ي��د  على   2012 و���س��ب��اط-ف��رباي��ر 
ال�سومال من خمازن املنظمات ال�سريكة التي متّولها وزارة 
التنمية الدولية الربيطانية لتنفيذ براجمها وم�ساريعها يف 

•• الفجر - تون�ص - خا�ص:

ومت�ّسك  الخ���ت���الف���ات  ت��ت��وا���س��ل 
اغلب الأطراف مبواقفها يف تون�س 
ورغ�����م ه����ذا ال���ت���ع���ار����س احل�����اد يف 
املواقف، وت�سّلب الرتويكا احلاكمة 
مبطالبها  امل���ع���ار����س���ة  وت�������س���ّب���ث 
التوافق  ب��ا���س��ت��ح��ال��ة  ي���وح���ي  مب���ا 
بني  والتحكيم  الو�ساطة  و�سعوبة 
ال���ط���رف���ني، وم����ا ي��ع��ن��ي��ه ذل����ك من 
احتكام اإىل ال�سارع حل�سم ال�سراع، 
اأّن  ف������اّن ب��ع�����س امل��ح��ل��ل��ني ي������رون 
القادمة �ستحمل يف  القليلة  الأيام 
للخروج  املقرتحات  بع�س  طياتها 
من الأزمة احلالية، مقرتحات قد 
حتظى بقبول الفرقاء ال�سيا�سيني 
الأدن������ى  وت���رح���ي���ب���ه���م، ويف احل������ّد 
ل اإىل اأر�سية  النطالق منها للتو�سّ
اأطراف  اح��د  اأّن  خا�سة  م�سرتكة، 
الرتويكا احلاكمة، ممثال يف حزب 
التكتل، مل يعد متم�سكا باحلكومة 
دائرة  ات�ساع  على  ف�سال  احلالية، 
الذين يوؤكدون اأّن الو�سع الراهن 
جراحّية،  ع��م��ل��ّي��ة  ي�����س��ت��دع��ي  ب���ات 
احلكومة،  يف  جوهريا  تغيريا  اأي 
�سيا�سية  هيئة  تكوين  اإىل  اإ�سافة 
القائمة للدفع نحو  القوى  جتمع 
روؤاها  وتقدمي  النتخابات  تنظيم 

يف خمتلف املوا�سيع الأ�سا�سية.
ويرى مراقبون اأّن من �سان تو�ّسع 
قائمة امل�ساندين لتغيري احلكومة 
وا����س���ت���ب���دال���ه���ا ب��ح��ك��وم��ة ك���ف���اءات 
�سخ�سية  وب��رئ��ا���س��ة  وت��ك��ن��وق��راط 
دور  ي��ع��ّزز  اأن  �سانه  م��ن  م�ستقلة، 
لل�سغل  ال��ت��ون�����س��ي  ال���ع���ام  الحت�����اد 
باعتباره  الأزم����ة  م��ن  اخل����روج  يف 
لتقريب  ح���ظ���ا  الأوف���������ر  اجل����ه����ة 
الأطياف  ن��ظ��ر  وج���ه���ات  خم��ت��ل��ف 
انطلقت  الأث���ن���اء،  يف  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة. 
يف  والتكهنات،  التوقعات  بور�سة 
جبهة  فيه  ت�ستنفر  ال���ذي  ال��وق��ت 
الإنقاذ ن�ساء تون�س، وُتلّوح باإعالن 
موازية،  اإنقاذ  حكومة  عن  و�سيك 
النه�سة  ح���رك���ة  ف��ي��ه  وت��ت��م�����س��ك 
ويتوا�سل  احل���م���راء،  ب��خ��ط��وط��ه��ا 

فيه اعت�سام الرحيل.
اأّن  ت��ون�����س  يف  ك���ث���ريون  وي��ع��ت��ق��د 
يقودها  ال���ت���ي  ال��ن��ه�����س��ة  ح��ك��وم��ة 
بعد  فعلّيا  �سقطت  العري�س  علي 
ال��ت��ط��ورات والأح������داث الأخ����رية ، 
اأن يخو�س  م�سددين على �سرورة 
احلوار املنتظر يف تركيبة احلكومة 

ل يف مبداأ ت�سكيلها .

امراأة على راأ�س احلكومة..؟
وقد �سرت اأنباء عن تر�سيح حمتمل 
وداد  العمل  اأرب���اب  احت��اد  لرئي�سة 
احلكومة  رئا�سة  لتويل  بو�سماوي 
لعري�س  ل��ع��ل��ي  خ��ل��ف��ا  ال��ت��ون�����س��ي��ة 
ت�سبق  ان���ت���ق���ال���ي���ة  ل���ف���رتة  وذل������ك 

النتخابات القادمة.
اأّن �سقا من  واأف��ادت بع�س امل�سادر 
بو�سماوي  ع��ل��ى  اق���رتح  امل��ع��ار���س��ة 
ال�سطالع بهذه املهمة، لكن يبدو 
العمل مل  اأرب���اب  احت��اد  رئي�سة  اأن 
تكن متحم�سة للمقرتح حيث تريد 
والقيام  احل��ايل  البقاء يف موقعها 
بدور  الوطنية  املنظمات  بقية  مع 
م�ستقل وبدور الو�ساطة والتحكيم 
عن  بعيدا  الوطني  احل��وار  واإدارة 

التجاذبات ال�سيا�سية .
الر�سمي  الناطق  ك���ّذَب  وق��د  ه��ذا، 
التون�سي  ال���ع���ام  الحت������اد  ب��ا���س��م 
الأخبار  الطاهري،  �سامي  لل�سغل 
اأن  ت��روي��ج��ه��ا وم���ف���اده���ا  مّت  ال��ت��ي 
الأ�سماء  ب��ع�����س  اق�����رتح  الحت������اد 
الكفاءات  ح��ك��وم��ة  رئ��ا���س��ة  ل��ت��ويل 
ب���ني ه����ذه الأ����س���م���اء وداد  ، وم����ن 

اتهم طرفني �سيا�سيني من اليمني 
ي�سميهما، يف  اأن  دون  الي�سار  ومن 
اإ�سارة �سمنّية اإىل اجلبهة ال�سعبية 
اأ�سماها  مب��ا  تون�س،  ن��داء  وح��رك��ة 
البالد  ع��ل��ى  ال��ت��ن��غ��ي�����س  حم���اول���ة 
والنق�سا�س  ال���دول���ة  لإ���س��ع��اف 
احلكومة  اأن  م��وؤك��دا  احل��ك��م،  على 
اأداء  واأن  ال��ع��م��ل  ع���ن  ت��ن��ق��ط��ع  مل 
الذي  الوحيد  ال�سيء  هو  الواجب 

لن تتخلى عليه .
الإنقاذ  جبهة  ج����ّددت  امل��ق��اب��ل،  يف 
، مت�ّسكها  اجل��م��ع��ة  ن�����س��ر  ب��ي��ان  يف 
الوطني  املجل�س  حّل  اإىل  بالّدعوة 
ال��ّت��اأ���س��ي�����س��ي وم���ا ان��ب��ث��ق ع��ن��ه من 

�سلط تنفيذّية، حكومة ورئا�سة.
ب�سرورة  مت�ّسكها  اجلبهة،  واأك��دت 
لالإنقاذ  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ب��ع��ث 
وت�سكيل حكومة اإنقاذ وطني وتعلن 
الن���ط���الق يف امل�������س���اورات م���ع كّل 
والجتماعّية  ال�ّسيا�سّية  الأط��راف 

واملدنّية املعنّية لهذا الغر�س.
اجلماهري  اجل���ب���ه���ة  دع������ت  ك���م���ا 
كّل  يف  ال���س��ت��م��رار  اإىل  ال�����ّس��ع��ب��ّي��ة 
وموا�سلة  ال�ّسلمي  الّن�سال  اأ�سكال 
حّتى  واإجن��اح��ه  ال��ّرح��ي��ل  اعت�سام 
وتكثيف  ك��ام��ل��ة  اأه���داف���ه  حت��ق��ي��ق 
العا�سمة  يف  وت��ط��وي��ره��ا  الّتعبئة 

ويف خمتلف جهات البالد.
النواب  ويف خطوة ت�سعيدّية، قّرر 
التاأ�سي�سي  املجل�س  املن�سحبون من 
املناطق  تو�سيع رقعة العت�سام يف 
والرفع  اإط���ار  يف  وذل���ك  الداخلية 
الحتجاجات  موجة  م�ستوى  من 
وح����دة  اإىل  ب���ال���ن���ظ���ر  وت��ث��ب��ي��ت��ه��ا 
يف  املنت�سرة  العت�سامات  مطالب 
جهات عديدة من البالد، واملتمثلة 
اأ�سا�سا يف اإ�سقاط احلكومة وتنقية 
متت  ال��ت��ي  التعيينات  م��ن  الإدارة 

على اأ�سا�س الولءات احلزبية. 

ا�ستنفار املراأة
 التون�سية يف عيدها

النائب  اأك������د  اأخ��������رى،  ج���ه���ة  م����ن 
التاأ�سي�سي  املجل�س  م��ن  املن�سحب 
ق�سيلة  خمي�س  ت��ون�����س  ن����داء  ع��ن 
القرارات  من  جملة  اتخاذ  مت  ان��ه 
اأهمها دعوة ن�ساء تون�س للم�ساركة 
اأوت   13 ي��وم  الرحيل  اعت�سام  يف 
2013 الذي يتزامن مع احتفالهن 

بعيد املراأة.
واأك������د ال���ق���ي���ادي ف���ى ح���رك���ة ن���داء 
ت��ون�����س ال���ب���دء يف الإع�������داد امل����ادي 
ليكون يوم 13 اأوت 2013 حا�سماً، 
اجلماهري  تعبئة  ع��ل��ى  ق���درة  وذو 
على غ���رار م��ا ح��دث ي��وم 06 اأوت 
امل��ا���س��ي ب��اع��ت�����س��ام ال��ّرح��ي��ل وقال 
الرحيل  اعت�سام  تن�سيقّية  ع�سو 

ل��ل��ت�����س��دي لكل  وق����ف����ة ����س���ارم���ة 
والتكفري  والفتنة  العنف  مظاهر 
وحم���اولت ال��رتاج��ع ع��ن مكا�سب 
والقت�سادية،  الجتماعية  امل���راأة 
يتجزاأ  ل  ج��زء  امل���راأة  اأن  وباعتبار 
من هذا الوطن وقوة تدفع به اإىل 

الأمام ، كما جاء يف بيان الدعوة.
وق���������د �����س����ب����ق ت����ن����ظ����ي����م م�������س���رية 
الرحيل  لع��ت�����س��ام  دع��م��ا  ن�سائية 
اأ���س��ه��ر على   6 ومب��ن��ا���س��ب��ة م����رور 
ال���ب���ارز �سكري  امل��ع��ار���س  اغ��ت��ي��ال 
يفوق  م��ا  م�ساركة  �سّجلت  بلعيد، 
 13 اأّن  األ��ف ام��راأة ويذكر   15 عن 
دولة  اإق�����رار  ذك����رى  ي�����س��ادف  اأوت 
ملجلة  العهد  احلديثة  ال�ستقالل 
 1956 �سنة  ال�سخ�سية  الأح����وال 
والتي مكنت التون�سيات من حقوق 
حميطها  يف  وري���ادي���ة  ا�ستثنائية 

اجلغرايف واحل�ساري.
ن�ساء تون�س  اأّن ح�سور  اإىل  وي�سار 
واحلركة  الع��ت�����س��ام  ف��ع��ال��ي��ات  يف 
الحتجاجية عامة، متّيز بالكثافة، 
واح���ت���الل���ه���ا م���واق���ع م��ت��ق��دم��ة يف 
والتن�سيط  وال��ت�����س��ي��ري  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
املنظمات  اأّن عديد  كما  وامل�ساركة، 
املهنية  وال���ه���ي���ئ���ات  واجل���م���ع���ي���ات 
امل��ع��ار���س��ة حت��ت��ل امل�����راأة ف��ي��ه��ا دّفة 

القيادة.
ح�����س��ور، دف��ع ب��ع��دد م��ن املراقبني 
لل�ساأن  وامل���ت���اب���ع���ني  وامل���ح���ل���ل���ني 
ال��ت��ون�����س��ي اإىل ال���ق���ول ب�����اأّن امل����راأة 
ال���ت���ون�������س���ي���ة ت����ك����اد ت����ك����ون ال���ق���وة 
الأ�سا�سّية يف احلركة الحتجاجية 

التي ت�سهدها البالد.

حركة متّرد تتجاوز
 رقمها املن�سود

الناطق  اأك����د  م�����واز،  ع��ل��ى ���س��ع��ي��د 
ال���ر����س���م���ي ب���ا����س���م ح���رك�������ة مت���رد 
عدد  اأن  �سعيد،  م��ه��دي  التون�سّية 
التوقيعات املطالبة بحّل احلكومة 
اآخر  يف  بلغت  التاأ�سي�سي  واملجل�س 
اإح�ساء لها يوم 28 جويلية املا�سي 
األف   600 و  م��ل��ي��ون  م���ن  اأك����ر   ،

اإم�ساء وفق ت�سريحه.
اأي��ام العت�سام ب�ساحة  اأن  اأكد  كما 
باردو �سهدت ما بني 10 و15 األف 
قائال  تعبريه،  وف��ق  يوميا  توقيع 
لقد جت��اوزن��ا ال��رق��م ال��ذي نرغب 

فيه .
رواد حركة  م��ن  ���س��ت��ة  اأع��ل��ن  وق���د 
دخولهم  ف��ت��اة،  بينهم  م��ن  مت���رد، 
ب�ساحة  م��ف��ت��وح  ج���وع  اإ����س���راب  يف 
املجل�س  ح��ّل  اإىل ح��ني  الع��ت�����س��ام 

التاأ�سي�سي.

امل�����راأة  ع��ي��د  اأّن  ال���رح���وي  امل��ن��ج��ي 
���س��ي��ك��ون حم��ط��ة ح��ا���س��دة جلميع 
م��ك��ون��ات امل��ج��ت��م��ع ال��ت��ون�����س��ي على 
املراأة  لتوؤكد  اأوت   6 تظاهرة  غرار 

دورها يف م�سرية البناء الوطني.
ووج���ه���ت ال��ن��ائ��ب��ة امل��ن�����س��ح��ب��ة من 
بوريال  جنالء  التاأ�سي�سي  املجل�س 
تدخل  ت��ون�����س  ن�����س��اء  اإىل  ر���س��ال��ة 
لالحتفال  ال����س���ت���ع���داد  اإط������ار  يف 
التون�سية،  للمراأة  الوطني  بالعيد 
وال��ت��ع��ب��ئ��ة ل��ل��ح�����س��ور وب��ك��ث��اف��ة يف 

اعت�سام الرحيل.
يوم  اأن  ر�سالتها  يف  النائبة  وقالت 
حا�سما  ي���وم���ا  ���س��ي��ك��ون  اأوت   13
نكون فيه اأو ل نكون.. لن يردعنا 
التهديد لأّن ق�سّيتنا ق�سّية وطن 
ق��ّوت��ن��ا يف  ق�����س��ّي��ة ح����زب،  و لي�ست 
امل�سرية  لإمت��ام  فلنتوّحد  وحدتنا 
اأن  يجب  �سوتنا  اخل��ال���س..  نحو 
ب���الدن���ا، عاليا  ����س���وارع  ي�����س��دح يف 
يرتّب�سون  م��ن  اآذان  ي�سّم  م��دّوي��ا 
الن�ساء  بوريال  جنالء  ودع��ت  بها. 
لنجدة الوطن قائلة :هّبوا لن�سرة 
احلق.. ن�ساء تون�س ل يتنازلن عن 

حّقهن.
تون�س  حراير  ائتالف  دع��ا  ب��دوره 
ك����ل امل����واط����ن����ات وامل����واط����ن����ني اإىل 
امل�ساركة يف م�سرية �سلمية حا�سدة 

وذلك غدا الثالثاء. 
مبنا�سبة  ال���ت���ح���رك  ه����ذا  وي����اأت����ي 
التون�سية،  للمراأة  الوطني  ال��ي��وم 
الأليمة  الأح�������داث  م���ع  وت���زام���ن���ا 
ال����ت����ي مت�����ر ب���ه���ا ال�����ب�����الد ووع���ي���ا 
ب�����س��رورة ال���وق���وف ن�����س��اء ورج���ال 

ال�سناعة  اإحت��اد  رئي�سة  بو�سماوي 
والتجارة وال�سناعات التقليدية.

الطاهري الحتاد مل يطرح  وقال 
امل�ساورات  اأّن  على  م�سددا  ا�سم  اأي 
العام  الت�سور  م�ستوى  يف  مازالت 
وامل����ب����ادرة وف����ى ج��ان��ب اآخ�����ر، اأكد 
امل�ساورات  اأن  ال���ط���اه���ري  ���س��ام��ي 
ج���اري���ة ب���ني خم��ت��ل��ف الأط�������راف، 
اليوم  ت��ت��وا���س��ل  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم���ن 
املنظمات  م���ن  ع���دد  ب���ني  الث���ن���ني 
والأحزاب ال�سيا�سية، لبحث حلول 
كما  تون�س  تعي�سها  ال��ت��ي  ل��الزم��ة 
م�ساء  �سيجمع  لقاء  اأن  اإىل  اأ���س��ار 
ال���ع���ام لالحتاد  الأم������ني  الث���ن���ني 
ح�����س��ني ال��ع��ب��ا���س��ي ب��رئ��ي�����س حركة 
ورئي�س  الغنو�سي  را���س��د  النه�سة 
بن  م�سطفى  التاأ�سي�سي  املجل�س 
جعفر، بهدف التو�سل اإىل الأفكار 
ل�����دي اجل���م���ي���ع وفق  امل����ط����روح����ة 

ت�سريحه.
وكان بن جعفر قد التقى، ال�سبت، 
الباجي  ت��ون�����س  ن����داء  رئ��ي�����س  م���ع 
ال�سب�سي ورئي�س اجلمهورية  قائد 
ال�سابق فوؤاد املبزع اإىل جانب اأحمد 
امل�ستريي والعديد من ال�سخ�سيات 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة الأخ�������رى ل��ل��ب��ح��ث يف 
مل�����س��اع��دة البالد  امل��م��ك��ن��ة  احل��ل��ول 
على جتاوز الأزمة ال�سيا�سية التي 

متر بها.
من  امل��ن�����س��ح��ب  ال���ن���ائ���ب  اأّن  غ����ري 
امل��ج��ل�����س ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي ع���ن احلزب 
اجلمهوري اإياد الّدهماين، اأّكد اأن 
من بني الأ�سماء املطروحة ملن�سّب 
بو�سماوي  وداد  احل��ك��وم��ة  رئ��ا���س��ة 
والتجارة  ال�سناعة  اإحت���اد  رئي�سة 

وال�سناعات التقليدية.
ت�سريح  يف  ال���ده���م���اين  واأ�����س����اف 
بو�سماوي  وداد  اأن  نعتقد  اإذاع����ي 
والقادرة  الكفء  الأ�سماء  بني  من 
كما  احل��ال��ي��ة،  امل��رح��ل��ة  اإدارة  ع��ل��ى 
�سّدد على اأنه ل يوجد حوار ر�سمي 
حول املو�سوع، م�سيفا باأن الأ�سماء 

املطروحة لهذا املن�سب كثرية..
اأعربت  ب��و���س��م��اوي  وداد  اأّن  ي��ذك��ر 
منذ اأيام عن تخوفاتها من تدهور 
تون�س  يف  الق���ت�������س���ادي  ال���و����س���ع 
ب��ال��ك��ارث��ي. وقالت  اإي�����اه  وا���س��ف��ة 
التطاحن  ب�سدد  ال�سيا�سيني  اإّن 
واملنا�سب  ال���ك���را����س���ي  اأج������ل  م����ن 
. ودعا  متجاهلني �سعوبة املرحلة 
اإحتاد الأعراف اإىل ت�سكيل حكومة 

مترت�س .. واإعالن و�سيك
يف  ال�سورة  ح  تتو�سّ اأن  انتظار  ويف 
القادم من الأيام، توا�سل املعار�سة 
يف  و�سعيها  م�ساوراتها  التون�سية 
اإنقاذ  حكومة  بت�سكيل  يت�سل  م��ا 

وطني موازية.
ويف ه��ذا الإط����ار، اأك���د ال��ق��ي��ادي يف 
ال�سديق،  احمد  ال�سعبية  اجلبهة 
اإنقاذ  ح��ك��وم��ة  ت��ك��وي��ن  بخ�سو�س 
وجم��ل�����س اإن���ق���اذ واإع�����الن ر���س��م��ي ، 
اإجراءات و�سفها باحلا�سمة  وجود 
الأم������������ر حل����ّل  ه��������ذا  ج������اري������ة يف 

التاأ�سي�سي واحلكومة.
بني  جارية  امل�ساورات  اإن  واأ���س��اف، 
الإنقاذ  ج��ب��ه��ة  م��ك��ون��ات  خم��ت��ل��ف 
ب��ه��دف اإي���ج���اد اأجن���ع ال�����س��ب��ل حلل 
و  والتاأ�سي�سي  ال��رتوي��ك��ا  ح��ك��وم��ة 
ت��ت��ج��ه ال��ن��ي��ة ن��ح��و ال�����س��غ��ط على 

تغيري امل�سهد ال�سيا�سي.
م����ن ج��ه��ت��ه ����س���رح زي������اد خل�سر 
ال���ن���اط���ق ال���ر����س���م���ي ب���ا����س���م حزب 
ل�سحيفة  امل��وح��د  الدميقراطيني 
احلالية  احل��ك��وم��ة  اأن  التون�سية 
تغرّيت  ال��ق��وى  م��وازي��ن  اأن  فهمت 
من  والع�سرون  الثالث  تاريخ  منذ 
اأكتوبر املا�سي واأن حلفاء النه�سة 
ت�������س���ّرروا غ���ري اأن ه���ذه الأخ����رية 

مازالت تكابر وفق كالمه.
اأخ���رى ول��ئ��ن مل يف�سح  م��ن جهة 
ال�سخ�سية  ا�سم  ع��ن  خل�سر  زي��اد 
قبل  عليها من  املتوافق  ال�سيا�سية 
رئي�س  لتكون  ال�سيا�سية  الأط��راف 
حكومة الإنقاذ الوطني،اإل اأنه اأكد 
اأن الك�سف عن ال�سم �سيكون اليوم 
م�سادر  ق���ال���ت  ح���ني  يف  الث���ن���ني 
�سيتم  ع��ن��ه��ا  الإع������الن  اأّن  اأخ�����رى 
النائبة  ال��ث��الث��اء. و���س��رح��ت  غ��دا 
املن�سحبة كرمية ال�سويد عن حزب 
الوطني  الإن��ق��اذ  جبهة  اأّن  امل�سار، 
ت�سكيل  ع���ل���ى  ال���ع���م���ل  ���س��ت��وا���س��ل 
حكومة اإنقاذ و�ستقدم هذا الأ�سبوع 
ال�سخ�سيات  ب�����س��ان  م��ق��رتح��ات��ه��ا 
تلك  منها  �ستتكون  التي  امل�ستقلة 
اأي�سا  اجلبهة  و�ست�سع  احلكومة، 

خارطة طريق حمددة . 
ا�ستقالة  ����س���رورة  ع��ل��ى  و����س���ددت 
ح��ك��وم��ة ع��ل��ي ال��ع��ري�����س ق��ب��ل اأّي 
النه�سة  ح����رك����ة  م�����ع  ت����ف����او�����س 
ت��ق��ود احلكومة  ال��ت��ي  الإ���س��الم��ي��ة 
واأو����س���ح���ت ك���رمي���ة ال�����س��وي��د انه 
ت�سكيل  دون  ال��ت��ف��او���س  مي��ك��ن  ل 

كفاءات م�ستقلة ت�ستجيب ملتطلبات 
املرحلة مع املحافظة على املجل�س 
اإىل  بو�سماوي  ودع��ت  التاأ�سي�سي.  
ال�ستنجاد مبجموعة من  �سرورة 
يتمكنوا  القانونيني حتى  اخلرباء 
الالزمة  ال��ت��ع��دي��الت  اإدخ�����ال  م��ن 

على ن�سو�س الد�ستور.
النه�سة  ح�����رك�����ة  ت���ق���ب���ل  ف����ه����ل 
الإ���س��الم��ي��ة ب��ه��ذا امل��ق��رتح ؟ وهل 
ب���ع���د حالة  ت��ت��خ��ل��ى ع����ن احل����ك����م 
الحتقان التي و�سلت اإليها تون�س 
القت�سادي  التدهور  خلفية  على 
والأم���ن���ي وب�����وادر الإره������اب الذي 
ال�سلم  ي��ه��دد  وب���ات  بق�سوة  ���س��رب 

الجتماعية؟
اأّن حركة  ال�����س��ي��اق،  ه���ذا  ي��ذك��ر يف 
النه�سة دّعمت دور احتاد الأعراف 
امل���ن�������س���ود،  ال����وط����ن����ي  يف احل���������وار 
وج��اء ذل��ك اث��ر اللقاء ال��ذي جمع 
رئ��ي�����س احلركة  ال��غ��ن��و���س��ي  را����س���د 
يجمع  لقاء  اأول  وه��و  ببو�سماوي، 
الأوىل  بامل�سوؤولة  النه�سة  ق��ي��ادة 

عن اأرباب العمل.
عن  خ���رب  اأي  ي��ت�����س��رب  مل  ول���ئ���ن 
اأن  ي��ب��دو  اإن����ه  اإل  ال��ل��ق��اء  ف��ح��وى 
�سيا�سي  دور  لعب  تريد  بو�سماوي 
العتبار  اإع����ادة  وت��ري��د  وحم����وري 
لرجال الأعمال كطرف مهم على 
غ��رار ال���دور ال��ذي يقوم ب��ه احتاد 
اللقاء  هذا  يكون  قد  كما   ، ال�سغل 
احلملة  ر���س��م��ي��ة  ب�سفة  اأن��ه��ى  ق��د 
رجال  م��ن  البع�س  ���س��د  ال��ق��ائ��م��ة 
ال�سفر  م���ن  امل��م��ن��وع��ني  الأع����م����ال 

حيث متت ت�سوية امللف نهائيا.
ول���ك���ن ح���رك���ة ال��ن��ه�����س��ة م���ازال���ت 
وتعترب  العري�س  بعلي  متم�سكة 
احلكومة  رئا�سة  ان��ت��زاع  اأو  اإقالته 
اأّكد  املقابل،  ويف  احمر  خّطا  منها 
الباجي قايد ال�سب�سي رئي�س حزب 
حكومة  ت��ك��وي��ن  اإّن  ت��ون�����س،  ن����داء 
العري�س  ع��ل��ي  دون  وط��ن��ي  اإن��ق��اذ 
التي  يعترب احلل الأن�سب لالأزمة 
تعي�سها البالد، موؤّكدا اأّنه ل وجود 
لأن�����س��اف احل��ل��ول لأن��ه��ا م�سيعة 
اإىل  وي�سار  تعبريه  ح�سب  للوقت 
بو�سماوي  وداد  ت��ر���س��ي��ح  خ��رب  اأن 
�سبكات  يف  ك���ب���ريا  ت��رح��ي��ب��ا  ل��ق��ي 
باعتبارها  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
الأعمال،  جم��ال  يف  ناجحة  ام���راأة 
مبثابة  احلقيبة  ه��ذه  توليها  وان 
التكرمي للمراأة التون�سية ودورها.

ح��ك��وم��ة اإن���ق���اذ وط��ن��ي، ه���ذا �سيء 
اأّن  م��وؤك��دة   ، للتفاو�س  قابل  غ��ري 
مبا�سرة  يتوا�سلوا  مل  املعار�سني 

مع حركة النه�سة.
النائب  ع��زف  ال��وت��ر،  نف�س  وع��ل��ى 
التاأ�سي�سي  املجل�س  م��ن  املن�سحب 
املنجي  الإن�����ق�����اذ  ج��ب��ه��ة  وع�������س���و 
اجلبهة  اأّن  اأّك����د  ال���ذي  ال���رح���وي، 
فعاليات  خ���الل  و  ق��ري��ب��ا  �ستعلن 
تركيبة  ع����ن  ال���رح���ي���ل  اع���ت�������س���ام 
�سترتاأ�سها  ال��ت��ي  الإن��ق��اذ  حكومة 
�سخ�سية وطنية اعتبارية م�ستقلة 

ح�سب قوله.
لكن رئي�س جمل�س ال�سورى بحركة 
ال��ن��ه�����س��ة ف��ت��ح��ي ال���ع���ي���ادي، اأك���د 
املبادرات  ك��ل  على  احل��رك��ة  انفتاح 
الو�سول  �سيتم  وان���ه  ال�سيا�سية، 
ب��ال��ب��الد من  ت���خ���رج  م���ب���ادرة  اإىل 
هذا املاأزق، لكنه اأ�سار اإىل خطوط 
حمراء يرف�س حزبه جتاوزها كاأن 
جديد  حكومة  رئي�س  تكليف  يقع 
من خ��ارج حزبه ال��ذي لديه اأغلب 

املقاعد يف املجل�س التاأ�سي�سي.
الناطق  ب����ن����ور  حم���م���د  اأّن  غ����ري 
من  التكتل  ح��زب  با�سم  الر�سمي 
ال�سريك  واحل��ري��ات،  العمل  اأج���ل 
يف الئ��ت��الف احل��اك��م، مل ي�ستبعد 
احلالية  احل��ك��وم��ة  بحل  املطالبة 
الوطن  م�سلحة  يف  ذل��ك  ك��ان  اإذا 
للبالد  احلالية  الأزم���ة  وجمابهة 
بّنور، �سرورة  واأك��د  تعبريه  ح�سب 
املجل�س  ���س��رع��ي��ة  ع���ل���ى  الإب�����ق�����اء 
تعميق  يف  ي��زد  ل  حتى  التاأ�سي�سي 
الفو�سى، م�سيفا  واإدخ��ال  الأزم��ة 
ل  امل���ج���ل�������س  ب���ح���ل  امل���ط���ال���ب���ة  اأن 
ي�ستند لأي �سرعية اأو اإىل اأي قرار 

�سيا�سي.
ال�سيا�سية  الأط�������راف  ك���ل  ودع�����ا   
والنواب  واملعار�سة  الرتويكا  من 
على  اجل���ل���و����س  اإىل  امل��ن�����س��ح��ب��ني 
والتفاو�س  للحوار  واح��دة  طاولة 
تعميق  اأن  م���وؤك���دا  الأزم������ة،  حل���ل 
اخلالفات بني ال�سيا�سيني �سيعّمق 

الأزمة. 
وحدة  ح��ك��وم��ة  اأن  ب��ن��ور  واع���ت���رب 
وطنية اأو حكومة اإنقاذ وطني هي 
�سرورة  اإىل  داع��ي��ا  ت�سميات،  كلها 
قيادة  على  ق��ادرة  حكومة  وتكوين 
ال���ب���الد ي���ك���ون م��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه��ا من 
قبل جميع الأط���راف وك��ان رئي�س 
احلكومة املوؤقتة علي العري�س، قد 

جبهة الإنقاذ ت�ستنفر ن�ساء تون�س يف عيدهّن

هل تتولىّ وداد بو�سماوي رئا�سة احلكومة؟

حركة مترد يف ا�سراب جوع

املراأة التون�سية �سريك فاعل يف احلركة الحتجاجية

وداد بو�سماوي

رئي�ض اأفريقيا الو�سطى املخلوع يتطلع للعودة لل�سلطة 
•• باري�ص-رويرتز:

فران�سوا  املخلوع  الو�سطى  افريقيا  جمهورية  رئي�س  قال 
انه مازال ياأمل بالعودة  بوزيز لو�سائل العالم الفرن�سية 
لل�سلطة منهيا بذلك �سمتا ا�ستمر ا�سهرا منذ ان اطاحت 
ال��ذي حكم  بوزيز  وف��ر  اذار  مار�س  املتمردين يف  ق��وات  به 
افريقيا الو�سطى ع�سر �سنوات اىل الكامريون بعد ان اطاح 

املتمردون بنظام حكمه وا�ستولوا على العا�سمة باجني.
اأن�ساأ  ان��ه  ق��ال بوزيز  ال��دويل  ويف مقابلة مع رادي��و فرن�سا 
مع بع�س رفاقه منظمة �سيا�سية اطلقوا عليها ا�سم جبهة 
الو�سطى  افريقيا  جمهورية  اىل  الد�ستوري  النظام  ع��ودة 

الرغم  على  الفرن�سيني  امل�سوؤولني  مع  اجتماعات  لتنظيم 
من  اف�سل  فرن�سا  ان  وا���س��اف  الن.  عطلة  يف  ان��ه��م  م��ن 
ي�ساعد يف حل امل�سكلة مع م�ساهمة من الحتاد الفريقي 
ل  ان��ه  الفرن�سية  اخلارجية  وزارة  با�سم  متحدثة  وق��ال��ت 
ت��وج��د ات�����س��الت م��ع ب��وزي��ز ولي�س م��ن امل��زم��ع اج���راء اي 
عدم  الو�سطى  افريقيا  جمهورية  وت��واج��ه  معه  ات�سالت 
ا�ستقرار �سيا�سي وانقالبات منذ ال�ستقالل عن فرن�سا يف 
1960.  وا�ستوىل بوزيز على ال�سلطة يف انقالب دعمته 
امام  اذار  مار�س  يف  وا�ست�سلم   2003 ع��ام  امل��ج��اورة  ت�ساد 
بوعد  الوفاء  يف  اخفاقه  بعد  �سيليكا  متمردو  �سنه  هجوم 

باقت�سام ال�سلطة.

�سيء يحدث  كل  املنظمة متابعة  ان هدف  وق��ال  او فروكا 
ال��ذي مل  ال���دويل  ب��ه واب���الغ املجتمع  ال��ب��الد والتنديد  يف 
ي��درك على م��ا يبدو بعد الزم���ة اخل��ط��رية وامل��اأ���س��اة التي 
حتدث يف جمهورية افريقيا الو�سطى. وا�سدرت احلكومة 
جوتوديا  مي�سال  امل��وؤق��ت  الرئي�س  يراأ�سها  التي  اجل��دي��دة 
بوزيز  على  بالقب�س  ام��را  �سيليكا  جماعة  متمردي  زعيم 
اياه بارتكاب جرائم يف حق الن�سانية والتحري�س  متهمة 
كيان  اي  ت�سكيل  ك��ان  اذا  عما  ب��وزي��ز  و�سئل  الب����ادة.  على 
فقال  لل�سلطة  العودة  اىل  انه يهدف  يعني  �سيا�سي جديد 

نعم العودة لل�سلطة اذا توفرت الفر�سة �ساأفعل ذلك.
اق��ارب ويهدف  ل��زي��ارة  ان��ه موجود يف فرن�سا  بوزيز  وق��ال 
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اإ�سابة جندي باإطالق �ساروخ يف العري�ض 
وال�سرطة  اجلي�س  �سد  عملية  لتنفيذ  تخطط  كانت 
�سفحته  على  املتحدث  واأ�ساف  �سيناء  �سمال  واأه��ايل 
بع�س  اأن  في�سبوك  الجتماعي  التوا�سل  موقع  على 
ع��ن��ا���س��ر ه���ذه امل��ج��م��وع��ة ���س��ارك��وا يف ه��ج��وم رف���ح يف 
اأودى  الذي  املا�سي،  العام  اآب  اأغ�سط�س  من  اخلام�س 
منهم  اآخرين  واأن  امل�سريني،  اجلنود  من  عدد  بحياة 
اخلام�س  يف  جنود  �سبعة  اختطاف  عملية  يف  �ساركوا 

ع�سر من مايو-اأيار من العام اجلاري.
وج���اء ه��ذا الإع����الن بعد ���س��اع��ات م��ن اإع���الن م�سدر 
التي  هي  امل�سري  للجي�س  مروحية  اأن  م�سري  اأمني 
نّفذت الغارة التي اأدت ع�سر اجلمعة اإىل مقتل اأربعة 

جهاديني يف منطقة العجرة �سمال �سيناء.
العجرة  مبنطقة  وقعت  العملية  اأن  امل�سدر  واأ���س��اف 
بني عالمتي احلدود رقم 10 و11 جنوب رفح ع�سر 
طائرة  ترافقها  امل�سرية  املروحية  ونفذتها  اجلمعة، 
من طراز غازيل وا�ستهدفت جمموعة ارهابية مكونة 
من اأربعة اأ�سخا�س كانت حتاول ن�سب من�سة اإطالق 
�سواريخ يف املوقع، م�سريا اإىل اأن �سهود العيان اأكدوا 

م�ساهدتهم للطائرتني امل�سريتني.

••�صاو باولو-ا ف ب:

عربت رئي�سة الربازيل عن دعمها 
للمحتجني  ال��رئ��ي�����س��ي  ل��ل��م��ط��ل��ب 
ال�������س���وارع  ت����ظ����اه����روا يف  ال����ذي����ن 
و�سائل  ان نوعية  م��وؤك��دة  م��وؤخ��را، 
ال��ن��ق��ل ام����ر ا���س��ا���س��ي حل���ل ازم���ة 

التنقل يف البالد.
وكان مئات الآلف من املتظاهرين 
ن��زل��وا اىل ال�����س��وارع يف ح��زي��ران-
بتح�سني  ل���ل���م���ط���ال���ب���ة  ي����ون����ي����و 
ذلك  ال���ع���ام���ة مب����ا يف  اخل����دم����ات 

و�سائل النقل.
وقالت ديلما رو�سيف خالل تد�سني 
بورتو  يف  احل��دي��د  ل�سكك  م�سروع 
خم�س  �ست�ست�سيف  التي  اليغريي 
م��ن م��ب��اري��ات ك��اأ���س ال��ع��امل لكرة 
العام  النقل  ان  املقبل  العام  القدم 

الجتماعية  الطبقات  جلميع  هو 
ال�����س��واح��ي اماكن  وه���دف���ه ج��ع��ل 
ب����دء  اف���������س����ل ل���ل���ع���ي�������س . وع����ن����د 
رو�سيف  اق��رتح��ت  الح��ت��ج��اج��ات، 
تخ�سي�س 25 مليار دولر ا�سافية 
لتح�سني النقل العام وخ�سو�سا يف 
املدن الكربى التي ت�سهد ازدحاما 
كبريا يف حركة ال�سري وذكرت بان 
 2011 منذ  ا�ستثمرت  ال�سلطات 
لبناء  دولر  مليار  ارب��ع��ني  ح��واىل 
وتو�سيع قطار النفاق واحلافالت 
ال�سريعة. وتنفق الربازيل مليارات 
مطاراتها  ل��ت��ح��دي��ث  ال��������دولرات 
وال����ب����ن����ى ال���ت���ح���ت���ي���ة ا�����س����ت����ع����دادا 
خالل  ال�سياح  ماليني  ل�ستقبال 
القدم  لكرة  العامل  كاأ�س  مباريات 
ال�سيفية  الوملبية  اللعاب  ودورة 

يف 2016.

•• العري�ص-وكاالت:

م�سرياً  جندياً  ان  �سيناء  ب�سمال  اأمنية  م�سادر  قالت 
اأ�سيب فجر ام�س نتيجة اإطالق �ساروخ غراد على ناٍد 
اإعالنها  ل�سباط ال�سرطة بالعري�س، بعد �ساعات من 
اأن طائرات اأبات�سي م�سرية اأطلقت عدة �سواريخ على 
م�سلحني يف منطقة التوما جنوب ال�سيخ زويد، فيما 
ال��ت��ي نفذت  اأن ط��ائ��رة م�سرية ه��ي  ال��ق��اه��رة  اأع��ل��ن��ت 
الهجوم على جمموعة ارهابية بعد اأنباء حتدثت عن 

تنفيذ طائرة اإ�سرائيلية للهجوم.
وقالت امل�سادر الأمنية اإن ال�ساروخ اأطلق من منطقة 
الري�سه �سرقي العري�س، واإنه �سقط فى منطقة خالية 
يف حم��ي��ط ال���ن���ادي، وب��ال��ق��رب م��ن م��ن�����س��اآت ع�سكرية 
قد  الأمنية  امل�سادر  وكانت  ال�سالم  ب�ساحية  اأخ��رى 
اأ�سارت اإىل اأن جندياً اأ�سيب بجروح جراء الهجوم كما 
اأ�سيب مدنيان يف هجومني م�سلحني منف�سلني على 

مركز لل�سرطة ونقطة تفتي�س يف املدينة.
ويف وقت �سابق قال متحدث با�سم اجلي�س امل�سري اإنه 
اإرهابية  اإن��ه جمموعة  والتعامل مع ما قال  مت ر�سد 

املقادمة،  العزيز  املعتقلني كل من عبد  اأن بني  وذك��رت 
وع��ب��د اجل����واد زي����ارة، وحم��م��ود ح�����س��ن، وع��ب��د اجلليل 
ووليد  ح�سني،  اأح��م��د  و  ح�سنة،  اأب���و  وخليل  ا���س��ت��ي��وي، 
اأبو ح�سنني، وحممود  ورائد  �ساهني،  واإبراهيم  �سبيح، 

عو�س، وكمال ال�سنباري.
ورب��ط��ت ح��رك��ة فتح ب��ني ه��ذه الع��ت��ق��الت وم��ا اأعلنته 
ح��م��ا���س م���وؤخ���راً م��ن وث��ائ��ق ت��ت��ح��دث ع��ن دور مزعوم 
ت�سويه  يف  لها  املوالية  الأمنية  والأج��ه��زة  فتح  حلركة 
فتح  نفت حركة  التي  الوثائق  وهي  �سورتها يف م�سر، 

�سحتها.

•• غزة-يو بي اأي:

للحكومة  التابعة  الأمنية  الأجهزة  فتح،  حركة  اتهمت 
الفل�سطينية املقالة التي تديرها حركة حما�س يف غزة، 

ب�سن حملة اعتقالت طالت كوادر لها يف القطاع.
اإنرتنا�سونال  بر�س  يونايتد  تلقت  بيان  يف  فتح  وقالت 
ن�سخة منه، اإن اأجهزة اأمن احلكومة املقالة يف غزة �سّنت 
حملة اعتقالت يف اليوم الأول من عيد الفطر املبارك 
ك���وادر وق��ي��ادات يف فتح يف قطاع  ط��ال��ت جمموعة م��ن 

غزة. 

•• عوا�صم-وكاالت:

تناولت �سحف اأمريكية وبريطانية 
الأمريكي  الدور  والتحليل  بالنقد 
ال���ع���رب���ي���ة يف ظ����ل ما  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
ت�����س��ه��ده م��ن ا���س��ط��راب��ات، وقالت 
اآخذ  الأم��ريك��ي  النفوذ  اإن  اإح��داه��ا 
عن  اأخ��رى  وحتدثت  الت�ساوؤل،  يف 
امل�سرية والنفالت الأمني  الأزمة 

يف �سيناء .
فقد قالت �سحيفة لو�س اأجنلو�س 
الأمريكية من خالل مقال  تاميز 
ماكمنا�س  دويل  الأمريكي  للكاتب 
اإن اإدارتي الرئي�س الأمريكي جورج 
باراك  الأم��ريك��ي  والرئي�س  ب��و���س 
امل�سري  ال��رئ��ي�����س  ن�سحتا  اأوب���ام���ا 
بالتحول  م��ب��ارك  ح�سني  امل��خ��ل��وع 
جتاهل  ولكنه  الدميقراطية،  اإىل 
الأخذ بالن�سيحة الأمريكية، حتى 
ث���ار ال�����س��ع��ب امل�����س��ري ع��ل��ى احلكم 

ال�ستبدادي.
اأوباما  اأن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  واأ����س���اف���ت 
امل�سري  ال���رئ���ي�������س  ن�����س��ح  اأي�������س���ا 

تعديل الد�ستور ولي�س تغيريه.
واأم������ا ت��ت��م��ة الت����ف����اق ف���اإن���ه وبعد 
ي��ن��ب��غ��ي على  ال���������س����روط  حت���ق���ي���ق 
قوات الأمن القيام بهجوم �سوري 
بر�سا�سات  العت�سام  م��ق��رات  على 
للدموع  امل�����س��ي��ل��ة  وال����غ����ازات  امل���ي���اه 
م��اء وج��ه قيادات اجلماعة  حلفظ 
وت�سريبات  خمتلفة  �سيناريوهات 
البع�س  يختلف  ع���دة،  ج��ه��ات  م��ن 
اأو ي��ت��ف��ق م��ع ���س��ح��ت��ه��ا، ل��ك��ن يظل 
الرتقب هو �سيد املوقف يف ال�سارع 

امل�سري بانتظار �ساعة احل�سم.
وكانت م�سادر �سحافية ك�سفت يف 
اخلطة  تفا�سيل  ع��ن  ���س��اب��ق  وق���ت 
اعتمدتها احلكومة  التي  الر�سمية 
ل��ف�����س اع��ت�����س��ام جماعة  امل�����س��ري��ة 
رابعة  �ساحة  يف  امل�سلمني  الإخ���وان 
ن��ه�����س��ة م�سر،  ال��ع��دوي��ة وم���ي���دان 
متدرجا  ف�������س���اً  ت��ت�����س��م��ن  وال����ت����ي 
الف�س  م�����ن  ب��������دًل  ل���الع���ت�������س���ام 
احلا�سم، وذلك يف حماولة حلماية 
قد  �سرر  اأي  وجتنب  املتظاهرين، 

يلحق بهم.

بالعمل  م��ر���س��ي  حم��م��د  امل����ع����زول 
بالدميقراطية، ولكنه اأي�سا جتاهل 
مما  الأمريكية،  بالن�سيحة  العمل 
ج��ع��ل اجل��ي�����س امل�����س��ري ي��ط��ي��ح به 

ومي�سك بزمام الأمور يف البالد.
وقالت ال�سحيفة من خالل املقال 
تن�سح  الآن  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  اإن 
وزير الدفاع امل�سري اجلرنال عبد 
الذي عزل مر�سي  ال�سي�سي  الفتاح 

نفوذها على اجلي�س امل�سري الذي 
تقدر  �سنوية  مب�����س��اع��دات  ت��دع��م��ه 
يعد  فذلك  دولر،  ملياري  بقرابة 
النفوذ  ه��ذا  ت�����س��اوؤل  م��وؤ���س��را على 
امل�ساعدات  اأن  م�سيفة  امل���زع���وم، 
تعاين  ال���ت���ي  ل����ل����دول  الأج���ن���ب���ي���ة 
اإىل  التحول  �سبيل  يف  ا�سطرابات 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ت��ع��ت��رب ���س��الح��ا ذا 
ال�سيف  ي  ح����دَّ اإن  وق���ال���ت  ح��دي��ن 

يف  ع��ارم��ة  �سعبية  ل��ث��ورة  ا�ستجابة 
م�����س��ر ب��الم��ت��ن��اع ع���ن ات���خ���اذ اأي 
وت�ساءلت:   ، ����س���ارم���ة  اإج��������راءات 
للن�سيحة  ال�سي�سي  مي��ت��ث��ل  ف��ه��ل 
فماذا  وم��ت�����س��ائ��ل��ة:  الأم���ريك���ي���ة؟ 
حدث للنفوذ الأمريكي يف املنطقة 

والعامل؟
مل  اإذا  اأن����ه  ال�سحيفة  واأو���س��ح��ت 
فر�س  الأمريكية  الإدارة  ت�ستطع 

اأعقاب  اأم��ن��ي��ا م��ت��زاي��دا يف  ان��ف��الت��ا 
الإط���اح���ة مب��ر���س��ي اىل ذل���ك، يتم 
ل�سروط  ت�����س��ري��ب��ات  ع��ن  احل��دي��ث 
و�سعتها اجلماعة لف�ّس العت�سام 
ب���ع���د م���ف���او����س���ات ال���ت���ي اأج����راه����ا 
دب��ل��وم��ا���س��ي��ون ع���رب وغ��رب��ي��ون يف 
ق��ي��ادات جماعة  املا�سية مع  الأي���ام 
�سحيفة  ق���ال���ت  ح��ي��ث  الإخ���������وان، 
ل��ه��ا عدة  اجل��م��اع��ة  اإن  ال��ت��ح��ري��ر 

�������س������روط ل����ت����ق����وم ب���الن�������س���ح���اب 
العت�سام  اأم��اك��ن  م��ن  واأن�����س��اره��ا 

طواعية.
الإف������راج عن  ال�����س��روط  ه���ذه  اأول 
قياداتها املعتقلني، ما عدا الرئي�س 
امل����ع����زول حم��م��د م��ر���س��ي وخ���ريت 
التعهد  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال�����س��اط��ر، 
بعدم حظر اجلماعة اأو حل احلزب، 
واأخرياً  املطلوبني،  مالحقة  وعدم 

م�سر،  يف  الأم��ريك��ي  الكتف  ط��ال 
�ساحقة  واأغلبية  امل�سري  فاجلي�س 
م��ن ال�����س��ع��ب امل�����س��ري ي��ق��ول��ون اإن 
الوليات املتحدة تبدو قا�سية على 

ال�سي�سي هذه الأيام.
�سحيفة  اأ�������س������ارت  ج���ان���ب���ه���ا  م����ن 
نيويورك تاميز اإىل اأن �سبه جزيرة 
����س���ي���ن���اء امل�������س���ري���ة ع���ل���ى احل�����دود 
ت�سهد  اأ����س���ب���ح���ت  الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة 

مر�سي جتاهل ن�سيحة اأوباما بالعمل بالدميقراطية

�سحف تتحدث عن ت�ساوؤل النفوذ االأمريكي يف م�سر 

م�سلمو �سريالنكا يخ�سون مزيدًا من العنف 
اعرت�س  البوذي  املعبد  ان  هويته 
ع��ل��ى ن��ق��ل م��وق��ع امل�����س��ج��د وب���داأت 
عند  ال�سبت  م�ساء  ال���س��ط��راب��ات 
بدء ال�سلوات يف امل�سجد . وذكرت 
با�سم  ناطقة  وه��ي  �سوي�سا  بو�سبا 
م�ست�سفى كولومبو الوطني ام�س 
ان اجل���رح���ى ه���م ع��ن�����س��ران من 
ي��ح��ر���س��ان امل�سجد  ال�����س��رط��ة ك��ان��ا 
ادخ��ل��وا جميعا  م�سلمان  ورج��الن 
اىل امل�ست�سفى بعد الهجوم . وقال 
املعبد  اج���را����س  ان  ع��ي��ان  ���س��ه��ود 
يهاجم  ان  ق��ب��ل  ق��رع��ت  ال���ب���وذي 
ع�����س��رات ال���رج���ال امل�����س��ج��د الذي 
قاموا بر�سقه باحلجارة ثم قاموا 

ب�سرب امل�سلني.
وا�����س����اف ه�������وؤلء ال�������س���ه���ود وهم 
منازل  ان  امل��ن��ط��ق��ة  ����س���ك���ان  م����ن 
با�سرار  ا�سيبت  املنطقة  يف  ع��دة 
ماهيندا  الرئي�س  حتالف  وي�سم 
ال�سريالنكي  املوؤمتر  راجاباك�سي 
�سيا�سي  ح���زب  اك���رب  للم�سلمني 
اآذار-مار�س  ويف  البالد  يف  م�سلم 
امل����ا�����س����ي، اع����ل����ن رج�������ال ال���دي���ن 
م�سلمون �سطب عبارة حالل من 
املواد الغذائية با�سم ال�سالم ، بعد 
حملة مقاطعة اطلقها مت�سددون 
بوذيون. وي�سكل البوذيون �سبعني 
الذي  �سريالنكا  �سعب  م��ن  باملئة 
ي�سم 20 مليون ن�سمة وامل�سلمون 
دينية  اق���ل���ي���ة  اك������رب  ث������اين  ه�����م 
%10 من  م���ن  اق����ل  وي�����س��ك��ل��ون 
 )13%( الهندو�س  بعد  ال�سكان 

والبقية م�سيحيون.

•• كولومبو-ا ف ب:

ال�سريالنكية  ال�����س��رط��ة  رف���ع���ت 
فر�س  ال��ذي  التجول  ام�س حظر 
كولومبو  ���س��واح��ي  اح����دى  ع��ل��ى 
حيث تخ�سى القلية امل�سلمة وقوع 
هاجمت  بعدما  العنف  من  مزيد 
م�سجدا  ب��وذي  يقودها  جمموعة 
يف حادث يوؤجج التوتر الديني يف 

هذا البلد.
ال�سريالنكية  ال�����س��رط��ة  وك���ان���ت 
ومن  عنا�سرها  من  مئات  ن�سرت 
وحدات القوات اخلا�سة وفر�ست 
ح����ظ����ر جت�������ول يف اح�������د اح����ي����اء 
وقع  ال��ذي  الهجوم  بعد  كولومبو 
جرح  اىل  ادى  م���ا  م�����س��ج��د  ع��ل��ى 
اربعة ا�سخا�س واعلن ناطق با�سم 
ال�سرطة ان هذه القوات �ستبقى يف 
حالة تاأهب يف منطقة غراندبا�س 
�سباح  ال��ت��ج��ول  منع  رفعنا  وق���ال 
ام�����س ل��ك��ن ل��دي��ن��ا وج���ود ق���وي يف 

املنطقة . 
وقال فطني فاروق رئي�س جمعية 
ع��ل��م��اء ك���ل ���س��ي��الن ال��ه��ي��ئ��ة التي 
يف  امل�سلمني  ال��دي��ن  رج���ال  ت�سم 
�سريالنكا فوجئنا لننا كنا نعتقد 

ان المور �ستهداأ .
وا�ساف فاروق الذي كان يتحدث 
لوكالة فران�س بر�س بهذا الهجوم 
ان  ون���رى  ب��ال��ق��ل��ق جم���ددا  ن�سعر 
مييل  للم�سلمني(  )ال��ع��داء  ذل��ك 
ندين  وت���اب���ع   . ال����س���ت���م���رار  اىل 
ه���ذا ال��ه��ج��وم وا����س���ار ف�����اروق اىل 

بعد  وق�����ع  الخ������ري  ال���ه���ج���وم  ان 
معادية  حملة  على  ا�سهر  خم�سة 
باحراق  ذروت��ه��ا  بلغت  للم�سلمني 
ميلكهما  جت�������اري�������ني  حم�����ل�����ني 
م�سلمون خارج العا�سمة. وافرجت 
ال�سرطة عن ثالثة رهبان بوذيني 
اط���ار  يف  اآخ���ري���ن  ���س��خ�����س��ا  و14 
التي  ال��ه��ج��م��ات  يف  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
بينما مل  اآذار-م����ار�����س،  وق��ع��ت يف 
اتهامات.  اي  ال�����س��ح��اي��ا  ي���وج���ه 
وقال فاروق كنا نعتقد ان المور 
ب�����داأت ت���ه���داأ م��ن��ذ ذل����ك احل����ني . 

وا�ساف ان احلكومة بذلت جهودا 
هذا  لكن  ال��و���س��ع  لتهدئة  ك��ب��رية 
احل�����ادث وق����ع ف���ج���اأة وه����ذا يثري 
جمل�س  عرب  كما   . امل�سلمني  قلق 
ي�سم  ال����ذي  ���س��ري��الن��ك��ا  م�سلمي 
جمعيات م�سلمة للمجتمع املدين، 
عن قلقه وقال املجل�س ان الهجوم 
وقع على الرغم من تاأكيد �سلطات 
م�سجد  ع���ل���ى  الب�����ق�����اء  ال�����ب�����الد 
الرغم  ع��ل��ى  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ج���دي���د 
م��ع��ب��د قريب  اح���ت���ج���اج���ات  م����ن 
ان  املجل�س  رئي�س  وقال  للبوذيني 

ال�سرطة حلماية  ن�سرت  ا.م امني 
امل�سجد لكن احلرا�س مل يتمكنوا 
واملحافظة  ال��ق��ان��ون  تطبيق  م��ن 
امل�سلمني  ان  وا�ساف  النظام  على 

قلقون جدا على �سالمتهم .
لفران�س  ذكر  امني  م�سوؤول  وكان 
اعرت�سوا  ال���ب���وذي���ني  ان  ب���ر����س 
اقيم  ال��ذي  اجلديد  امل�سجد  على 
يف م��ك��ان ك���ان م��وق��ع ع���ب���ادة لهم 
وق����د ه����دم لف�����س��اح امل���ج���ال امام 
اع����م����ال ب���ن���اء ج����دي����دة. وا����س���اف 
ال���ذي طلب ع��دم ك�سف  امل�����س��وؤول 

فتح تتهم حما�ض باعتقال كوادرها 

ال�سرطة اليونانية تالحق مهاجرين فارين
••اثينا-ا ف ب:

عملية  اليونانية  ال�سرطة  اطلقت 
مطادرة يف اثينا لتوقيف مهاجرين 
اع��م��ال �سغب يف مركز  ف���روا خ��الل 
اع��ت��ق��ال ا���س��ف��رت ع���ن ���س��ق��وط 10 
جرحى يف �سفوف ال�سرطة ح�سب ما 
اعلنت ال�سلطات ام�س وقال املتحدث 
ا���س��خ��ا���س��ا فروا  ال�����س��رط��ة ان  ب��ا���س��م 
واندلعت   . مكانهم  حتديد  ونحاول 
اعمال ال�سغب م�ساء ال�سبت يف مركز 
مراكز  اك��رب  اثينا  ق��رب  اميغداليزا 

املهاجرين الذين جرحوا يف احلادث 
اعتقال  م���راك���ز  اح����د  امل���رك���ز  وه�����ذا 
امل��ه��اج��ري��ن غ��ري ال�����س��رع��ي��ني الذي 
 2012 ال���ع���ام  ال��ي��ون��ان يف  اق��ام��ت��ه 
املهاجرين  اع���ادة  عمليات  لت�سهيل 
املنظمات  وت��ت��ه��م  ال�����س��رع��ي��ني.  غ��ري 
املدافعة عن حقوق الن�سان ال�سرطة 
املهاجرين  بحق  جت���اوزات  ب��ارت��ك��اب 
ان��ه��م حمرومون  امل��راك��ز وت��وؤك��د  يف 
وال�سبوع  ال��ط��ب��ي��ة.  ال���رع���اي���ة  م���ن 
املا�سي اكدت منظمة ي�سارية للدفاع 
معتقلني  ان  الن�������س���ان  ح���ق���وق  ع���ن 

قبل  من  لل�سرب  تعر�سوا  م�سلمني 
ال�����س��الة. ويف  اداء  اث��ن��اء  ح��را���س��ه��م 
متوز يوليو ا�سارت املنظمة اىل وفاة 
افغاين كان م�سابا بالتهاب رئوي قد 
يكون حرا�سه جتاهلوا و�سعه ل�سهر 
واليونان الواقعة جنوب �سرق اوروبا 
ول���ه���ا ح�����دود ب��ح��ري��ة وا����س���ع���ة، من 
ل��ل��دخ��ول اىل الحتاد  امل��ن��اف��ذ  اب���رز 
املهاجرين  اىل  بالن�سبة  الوروب�����ي 
ت�سهد  او  فقرية  دول  من  القادمني 
نزاعات م�سلحة يف افريقيا وال�سرق 

الو�سط او �سبه القارة الهندية.

اعتقال بريطاين وزوجته بتهمة االإرهاب
•• لندن-يو بي اأي:

اعتقلت ال�سرطة الربيطانية �ساباً يف الثانية والع�سرين من العمر اعتنق ال�سالم وزوجته 
يف �سرق العا�سمة لندن، ب�سبهة توزيع من�سورات ارهابية.

وقالت �سحيفة ديلي �ستار �سندي ام�س الأحد اإن ال�سرطة اعتقلت مو�سى رويال وزوجته 
) 21 عاماً(، مبوجب املادة الثانية من قانون مكافحة الرهاب املتعلقة بن�سر من�سورات 

ارهابية.
وا�سافت اأن �سرطة العا�سمة اأكدت اأن عنا�سر من وحدة مكافحة الرهاب اعتقلت ال�ساب، 
الذي كان ُيعرف با�سم رويال بارنز قبل اعتناقه ال�سالم، وزوجته، وحتتجزهما يف خمفر 
ارهابي عند  الأمني من وقوع هجوم  التحذير  بريطانيا  وت�سع  لندن  �سرق  لها يف  تابع 
درجة كبري حالياً، ما يعني اأن الهجوم هو احتمال قوي على �سلم من خم�س درجات اأدناها 

منخف�س واأعالها حرج.

حيث  اليونان  يف  مهاجرين  اعتقال 
معظمهم  مهاجر   1200 يحتجز 
من ا�سيا حتت رقابة قوات ال�سرطة.

الفر�س  يف  ال��ن��ار  املعتقلون  وا���س��رم 
والقوا احلجارة واغرا�سا اخرى على 
عنا�سر �سرطة مكافحة ال�سغب التي 
ال�سرطة  وبح�سب  املكان  اىل  ار�سلت 
ابالغ  ب��داأت ال�سطرابات عندما مت 
الق�سوى  ال����ف����رتة  ان  امل��ع��ت��ق��ل��ني 
اىل  �سرتفع  امل��رك��ز  لح��ت��ج��ازه��م يف 

قبال. �سهرا   12 لقاء  �سهرا   18
ومل تتمكن ال�سرطة من حتديد عدد 
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جمارك دبي باملركز االأول يف �سيا�سات املواقع االإلكرتونية حلكومة دبي

اجلا�سم يدعو ال�سباب يف دول التعاون لالهتمام بثقافة ريادة االأعمال 

ارتفاع موؤ�سر بور�سة نا�سداك دبي بن�سبة 0.6 يف املائة يف ختام تداوالت اأم�ض
امل�سدرين  وت�ستقبل  اآ�سيا  و���س��رق  اأوروب����ا  غ��رب  ب��ني 
الذين  العامل  اأن��ح��اء  �ستى  من  اأم  املنطقة  من  �سواء 
ال�ستثمارية  الفر�س  م��ن  ال�ستفادة  اإىل  يتطلعون 

على امل�ستويني الإقليمي والدويل.
وال�سلع  وامل�ستقات  الأ���س��ه��م  حاليا  البور�سة  وت���درج 
وال�سكوك  املهيكلة  واملنتجات  البور�سات  املتداولة يف 

ال�سندات الإ�سالمية وال�سندات التقليدية.
كانت نا�سداك دبي قد قامت بتعهيد عمليات التداول 
اإىل  امل��ال��ي��ة  الأوراق  وح��ف��ظ  وامل��ق��ا���س��ة  وال��ت�����س��وي��ة 
 2010 ع��ام  11 يوليو من  بتاريخ  امل��ايل  دب��ي  �سوق 
تداول  تعزيز  اإىل  ال��ه��ادف��ة  ا�سرتاتيجيتها  اإط���ار  يف 
الأفراد  امل�ستثمرين  قبل  من  لديها  املدرجة  الأ�سهم 
املوؤ�س�سات  �سيولة  م��ع  واح���دة  جمموعة  يف  وجمعهم 

ال�ستثمارية.
ويعد تعهيد تداول الأوراق املالية املدرجة يف بور�سة 
نا�سداك دبي اإىل من�سة �سوق دبي املايل اأحد املحطات 
الرئي�سة على طريق اإجناز التكامل بني البور�ستني.

••دبي-وام:

ارت��ف��ع م��وؤ���س��ر فوت�سي ن��ا���س��داك دب���ي الإم�����ارات 20 
خا�سرا  املائة  يف   0.6 بن�سبة  دب��ي  نا�سداك  لبور�سة 
ختام  يف  نقطة   2907.6 على  ليغلق  نقطة   18.2
على  البور�سة  يف  ال��ت��داول  واقت�سر  ام�����س  ت���داولت 
األف �سهم   30 العاملية بنحو  �سهم �سركة موانئ دبي 
�سعر  على  اأمريكي حمافظا  دولر  األف   463 بقيمة 

اإغالقه ال�سابق عند 15.45 دولر.
 20 الإم���ارات  دب��ي  نا�سداك  فوت�سي  موؤ�سر  ويتعقب 
20 �سهما لأكرب ال�سركات املدرجة يف �سوق دبي  اأداء 
امل��ال��ي��ة و نا�سداك  ل����الأوراق  اأب���و ظبي  ���س��وق  امل���ايل و 
وال�ستثمار  للتحوط  اآلية  ليكون  ت�سميمه  ومت  دبي 
العربي  اخلليج  منطقة  م��ن  للم�ستثمرين  بالن�سبة 

وخمتلف اأنحاء العامل.
وتعد نا�سداك دبي التي تتخذ مركز دبي املايل العاملي 
مقرا لها بور�سة مالية عاملية تقدم خدماتها للمنطقة 

العمليات التجارية الوهمية ترفع واردات 
اجلزائر اإل 210 مليار دوالر خالل 3 �سنوات 

•• اجلزائر-يو بي اأي:

يف  الأجنبية  للعملة  منظم  نهب  وج���ود  م��ن  ج��زائ��ري��ون  خمت�سون  ح��ذر 
واردات  ارت��ف��اع  اإىل  اأدت  الغالب  يف  وهمية  عمليات جت��اري��ة  ع��رب  اجل��زائ��ر 
البالد اإىل 210 مليار دولر يف 3 �سنوات فقط. ونقلت �سحيفة ال�سروق 
اجلزائرية ام�س الأحد عن املحلل املايل اجلزائري يف البور�سة ال�سويدية 
احلكومة  تعلنها  التي  القت�سادية  امل��وؤ���س��رات  اإن  قوله  لغليل  ال��دي��ن  ن��ور 
فاتورة  ارت��ف��اع  وت��رية  اأن  ت��وؤك��د  الوطني لالإح�ساء  وال��دي��وان  اجل��زائ��ري��ة 
البور�سات  ب�سوؤون  وال��ع��ارف��ني  القت�ساديني  للخرباء  توحي  ال���س��ت��رياد 
العاملية عن وجود نهب منظم للعملة ال�سعبة عرب عمليات جتارية وهمية 
 2012 2005 اإىل  اأن موؤ�سرات النمو خالل الفرتة  يف الغالب. واأو�سح 
تف�سح مزاعم الأطراف التي تربر الرتفاع اخلطري لفاتورة الواردات التي 
قفزت فوق عتبة 55 مليار دولر منذ 2010 ويتوقع اأن تتجاوز 60 مليار 
2007 و21.45  27.43 مليار دولر عام  2013، مقابل  دولر نهاية 
مليار دولر عام 2006. وقال لغليل اإن قدرة ا�ستيعاب القت�ساد اجلزائري 
وتطور دخل الأ�سر اجلزائرية ل يربر ارتفاع الواردات اإىل 60 مليار دولر 
�سنويا، وخا�سة اأن معدل الإنتاجية ال�سناعية للجزائر �سهد تراجعا حادا 
يف ال�سق املتعلق بالطلب على املواد الأولية واملواد ن�سف امل�سنعة، وينتظر 
اأن ي�سل اإجمايل واردات البالد بني 2010 ونهاية 2013 اإىل ما يعادل 
عمليات  بتمويل  العامة  البنوك  تخ�س�س  اأن  واعترب  دولر.  مليار   210
التجارة اخلارجية اأمام غياب م�ساريع جادة قابلة لال�ستثمار حمليا �ساهم 
اإىل  املتعاملني  العديد من  العملة ال�سعبة، وعادة ما يلجاأ  يف زيادة نزيف 
تاأ�سي�س �سركات يف اخلارج حتت اأ�سماء وهمية اأو م�ستعارة اأو با�سم �سركاء اأو 
اأفراد من العائلة، وت�سبح تلك ال�سركات امل�سدر الوحيد الذي يتعامل معه 

امل�ستورد يف عملياته اخلارجية لت�سهيل عمليات فوترة ال�سلع بكل حرية.
ودبي  كونغ  وهونغ  وباناما  الربيطانية  اجل��زر  وبع�س  اإ�سبانيا  ان  وتابع 
اجلزائريني  الأع��م��ال  رج��ال  لبع�س  مف�سال  مكانا  ���س��ارت  تون�س  وحتى 
امل�ستوردين، لت�سجيل �سركات وهمية متخ�س�سة يف الت�سدير نحو اجلزائر، 

وهي العملية التي ت�سمح للم�ستورد بالت�سرف احلر يف عملية الفوترة.
غياب  من  ا�ستفادت  اجلزائر  يف  املتنامية  ال�سترياد  �سبكات  اأن  اإىل  ولفت 
خم��اب��ر وط��ن��ي��ة مل��راق��ب��ة اجل����ودة وق��م��ع ال��غ�����س وغ��ي��اب م��ن��ظ��وم��ة وطنية 
املنتجات  ل�سالمة  وطنية  ومعايري  والتغليف  بالتعبئة  اخلا�سة  للمعايري 
مزبلة  اأك��رب  اإىل  اجلزائر  حتويل  يف  �ساهم  مما  وال�سناعية  ال�ستهالكية 
ال�سالحية  واملنتهية  الرديئة  ال�ستهالكية  وال�سلع  ال�سناعية  للف�سالت 
اأن %90 من �سركات ال�سترياد تقود  اإىل  يف كثري من الأحيان. كما لفت 
عامة  ظاهرة  املمار�سات  هذه  و�سارت  امل�ستوردة،  ال�سلع  فواتري  بت�سخيم 
منت�سرة يف اأو�ساط ال�سركات وخا�سة الأجنبية للتهرب من املتاعب اخلا�سة 
بقرار املراقبة ال�سارمة على فوائد ال�سركات الأجنبية. ويتم ا�سترياد املواد 
التخلي عن  املنتهية ال�سالحية للتغطية على حتويل الأم��وال، حيث يتم 
تلك التجهيزات واحلاويات على م�ستوى ميناء العا�سمة اأو خمتلف املوانئ 
ال�سترياد  يتم  ال��ع��ادة  ويف  الأخ���رية،  ال�سنوات  خ��الل  اأن�سئت  التي  اجلافة 
ب�سجالت مزورة، يف حني تكتفي اإدارة اجلمارك وملدة طويلة جدا مبراقبة 

الوثائق فقط، وهو ما ي�سهل تهريب العملة.

امل���ع���ل���وم���ات ل���ت���ق���دمي اخل����دم����ات 
جتربتها  ان  اعترب  و  للمتعاملني، 
مثال يحتذى يف العمل اجلمركي ، 
داعيا الهيئات والدوائر اجلمركية 
مبختلف دول العامل اىل ال�ستفادة 

من هذه التجربة.

املعلومات  تقنية  ع��ل��ى  ب��الع��ت��م��اد 
الثانية  املرحلة  م��وؤخ��را  اطلقت  و 
التي  اجلديد  التفتي�س  نظام  من 
اآلية احلجز امل�سبق ملواعيد  تعتمد 
اخت�سار  ي�����س��م��ن  مب���ا  ال��ت��ف��ت��ي�����س، 
املتعاملني  ع��ل��ى  اجل��ه��د  و  ال��وق��ت 

عملياتهم  ك���ل���ف���ة  ت���خ���ف���ي�������س  و 
التجارية.

كوملبو�س  م���ه���م���ة  ت���ق���ري���ر  وك�������ان 
اجلمارك  م��ن��ظ��م��ة  ع���ن  ال�������س���ادر 
جمارك  بتجربة  ا�ساد  قد  العاملية 
تقنية  تطبيقات  ا�ستخدام  يف  دب��ي 

•• دبي-الفجر:

ع�����ززت ج���م���ارك دب����ي جن��اح��ه��ا يف 
تطوير تطبيقات تقنية املعلومات، 
ومتكنت من حتقيق مراكز متقدمة 
يف ن���ت���ائ���ج ت��ق��ي��ي��م ج������ودة امل���واق���ع 
التابعة  ل��ل��ج��ه��ات  الإل���ك���رتون���ي���ة 
 ،2012-2013 دب���ي  حل��ك��وم��ة 
الإلكرتوين  امل��وق��ع  ح�����س��ل  ح��ي��ث 
جلمارك دبي �سمن نتائج التقييم 
مبعدل  م��ك��رر  الأول  امل��رك��ز  ع��ل��ى 
ال�سيا�سات  م���ك���ون  يف   100%
وعلى املركز الثاين مبعدل 92% 
ال�ستخدام  ����س���ه���ول���ة  م����ك����ون  يف 
املركز  اىل  ل��ي�����س��ل  وال��ت�����س��م��ي��م، 
للمواقع  ال��ع��ام  التقييم  يف  ال��ث��اين 
الل��ك��رتون��ي��ة احل��ك��وم��ي��ة مبعدل 
اإجمايل بلغ %91 وتخطى بذلك 
املعدل العام للتقييم البالغ 78% 
 24 ملجمل املواقع الإلكرتونية يف 

جهة حكومية.
جاءت هذه النتائج يف اطار التقييم 

ال���ذي جت��ري��ه دائ����رة ح��ك��وم��ة دبي 
الإلكرتونية  ل��ل��م��واق��ع  ال���ذك���ي���ة 
ل�سمان  دوري،  ب�سكل  احلكومية 
للمعايري  وم��ط��اب��ق��ت��ه��ا  ج���ودت���ه���ا 
م��ن احلر�س  ان��ط��الق��اً   ، ال��ع��امل��ي��ة 
احلكومية  امل���واق���ع  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
لأهميتها  ن����ظ����را  ب����ا�����س����ت����م����رار، 
ر�سا  حت�������س���ني  يف  امل����ت���������س����اع����دة 
املتعاملني عن اخلدمات احلكومية 
حيث ي�سمل التقييم اربعة مكونات 
املوقع،  اىل  الو�سول  اإمكانية  هي 
ت�سميمه،  و  ا���س��ت��خ��دام��ه  ���س��ه��ول��ة 
ومكون  يت�سمنه،  ال���ذي  املحتوى 
ال�����س��ي��ا���س��ات، وه����و ي��ع��ك�����س مدى 
وا�سحة  ل�سيا�سات  امل��وق��ع  اعتماد 
كافة  اإىل  ت��ت��ط��رق  ف��ي��ه��ا  ل��ب�����س  ل 
البيانات  بحماية  املتعلقة  امل�سائل 
وامل�سوؤولية  اإليها  الو�سول  واإمكان 

عنها.
ي���ذك���ر ان ت��ق��ي��ي��م ج������ودة امل���واق���ع 
التابعة  ل��ل��ج��ه��ات  الل���ك���رتون���ي���ة 
 2012-2013 دب����ي  حل��ك��وم��ة 

م�ستويات اجلودة يف املوقع، ليعك�س 
ال��ه��وي��ة امل��وؤ���س�����س��ي��ة جل��م��ارك دبي 
العامة  اللكرتونية  الهوية  �سمن 
ذات  ل��ي��ق��دم يف  و  دب�����ي،  حل��ك��وم��ة 
املتعاملني  يحتاجه  ما  كل  الوقت 
ب�سرعة و كفاءة، تهدف اىل حتقيق 
بتوفري  ال�ساملة  ا�سرتاتيجيتنا 
ل�ستخدام  م��ت��اح  م�����س��ت��وى  اع��ل��ى 
ت��ط��ب��ي��ق��ات ت��ق��ن��ي��ة امل���ع���ل���وم���ات، يف 
ب��دب��ي مع  ال��ت��ج��ارة  ت�سهيل ح��رك��ة 
���س��م��ان ح��م��اي��ة ام����ن و ���س��ح��ة و 

اقت�ساد املجتمع .
وا����س���اف  ن��وا���س��ل ت��ط��وي��ر املوقع 
املرحلة  ل���ي���واك���ب  الل������ك������رتوين 
ا�ستخدام  ت��ع��م��ي��م  م���ن  ال���ق���ادم���ة 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات الل���ك���رتون���ي���ة، عرب 
الذكية  احل��ك��وم��ة  م��ب��ادرة  تطبيق 
ال�سمو  ����س���اح���ب  اأط���ل���ق���ه���ا  ال���ت���ي 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ، حيث 
امكانية تقدمي  يوفر املوقع حالياً 

اإىل  ا���س��ت��ن��اداً  اأع����ّد  تقييم  اأول  ه��و 
للمواقع  التميز  من���وذج  اإر����س���ادات 
والذي  احل��ك��وم��ي��ة،  الإل��ك��رتون��ي��ة 
ا�����س����درت����ه دائ���������رة ح���ك���وم���ة دب���ي 
الذكية يف عام 2011، فيما متثل 
املعتمد لحقاً عند  املرجع  نتائجه 
املقبلة  للتقييمات  اإج��راء مقارنات 
التابعة  الإل���ك���رتون���ي���ة  ل��ل��م��واق��ع 
حل��ك��وم��ة دب����ي، وال��ت��ي جُت����رى كل 

عامني.
املدير  الغيث  جمعة  ال�سيد  وق��ال 
التطوير  ل����ق����ط����اع  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
اجل���م���رك���ي يف ج����م����ارك دب������ي  ان 
ح�������س���ول���ن���ا ع���ل���ى امل�����رك�����ز ال���ث���اين 
يف ن���ت���ائ���ج ت��ق��ي��ي��م ج������ودة امل���واق���ع 
التابعة  ل��ل��ج��ه��ات  الل���ك���رتون���ي���ة 
 2012-2013 دب����ي  حل��ك��وم��ة 
التطوير  ع��ل��ى  ل��ل��ع��م��ل  ي��ح��ف��زن��ا 
ال�����دائ�����م ل���ل���م���وق���ع الل�����ك�����رتوين، 
باعتباره من اهم و�سائل التوا�سل 
عموماً  اجلمهور  و  املتعاملني  مع 
اف�سل  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ن�����س��ع��ى  ون��ح��ن   ،

لكافة خدمات  الكرتونياً  الطلبات 
جمارك دبي ، مع ت�سهيل الو�سول 
كذلك اىل املعلومات ال�ساملة التي 
للم�ستخدمني  امل���وق���ع  ي���وف���ره���ا 

عموماً .
وق���د اول���ت ج��م��ارك دب���ي اهتماما 
تقنية  تطبيقات  ل��ت��ط��وي��ر  ك��ب��ريا 
املعلومات طوال ال�سنوات املا�سية، 
وجنحت يف اطالق حمرك املخاطر 
ال�������ذي مت ت����ط����وي����ره داخ����ل����ي����ا يف 
املبكر  لالإنذار  نظام  وهو  الدائرة، 
ال�سحنات  خماطر  ت�سخي�س  يتيح 
تخلي�س  بالتايل  ي�سهل  و  م�سبقا، 
كما  تاأخري،  دون  الآمنة  ال�سحنات 
ي�ساهم يف اجناز عمليات التفتي�س 
ل��ل�����س��ح��ن��ات الخ������رى خ����الل مدة 
امل�سروع  ه��ذا  ح�سل  وق��د  ق�سرية، 
على جائزة امل�سروع التقني املتميز 
لالأداء  دب��ي  برنامج  جوائز  �سمن 
 ،  2012 للعام  املتميز  احلكومي 
عمليات  دب��ي  ج��م��ارك  اأكملت  كما 
خلدماتها  امل�����س��ت��م��رة  ال��ت��ط��وي��ر 

•• املنامة-وام:

دع����ا ع��ق��ي��ل اجل��ا���س��م م���دي���ر عام 
وزراء  ملجل�سي  التنفيذي  املكتب 
يف  الجتماعية  وال�����س��وؤون  العمل 
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
اإىل  اخلليجي  ال�����س��ب��اب  ال��ع��رب��ي��ة 
امل��ب��ادرة والتوجه نحو  اأخ��ذ زم��ام 
واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�سروعات 
الأعمال  ري��ادة  بثقافة  والهتمام 
القت�ساديات  يف  ت��ع��ت��رب  ال���ت���ي 
ل��ع��ج��ل��ة �سوق  احل��دي��ث��ة حم���رك���ا 

العمل. 
وق������ال اجل���ا����س���م مب��ن��ا���س��ب��ة يوم 
ال�سباب الدويل الذي ي�سادف 12 
اأغ�سط�س من كل عام اإن  املوؤ�س�سات 
حتتاج  وامل���ت���و����س���ط���ة  ال�������س���غ���رية 
لهتمام اأكر من قبل امل�سوؤولني 
واملعنيني يف دول جمل�س التعاون 
قناعة  ه���ن���اك  ي���ك���ون  اأن  وي���ج���ب 
النوعية  ب���ه���ذه  امل�������س���وؤول���ني  م���ن 

امل�سروعات  نتائج هذه  قيا�س  من 
امل�������س���روع���ات  اأن  اإىل  لف����ت����ا   ..
املتحدة  ال���ولي���ات  يف  ال�����س��غ��رية 
املثال  ���س��ب��ي��ل  ع���ل���ى  الأم���ري���ك���ي���ة 
للم�ساريع  اأ���س��ا���س��ي��ة  دع��ام��ة  ه��ي 
اأنه  واأ�ساف  والعمالقة.  الكبرية 
اإي��ج��اد موؤ�س�سات  ال�����س��روري  م��ن 
وطنية توجه تلك امل�سروعات اإىل 
ال�سناعات وامل�ساريع الكربى التي 
حتتاج اإىل اأن ترفدها امل�سروعات 
جانب  اإىل  ب��اإن��ت��اج��ه��ا  ال�����س��غ��رية 
قيام جلان املناق�سات املركزية يف 
الدول الأع�ساء بتخ�سي�س ن�سبة 
اإىل  امل��ن��اق�����س��ات  ت��ل��ك  م��ن  معينة 
اإىل  ولفت  ال�سغرية.  امل�سروعات 
العمل اخلليجي بحاجة  �سوق  اأن 
جلملة  ج�����ذري�����ة  م���ع���اجل���ة  اإىل 
ي��ع��ان��ى منها  ال���ت���ي  الخ����ت����اللت 
العمالة  م��ن  ال��ك��ب��رية  ك���الأع���داد 
تن�ساأ  التي  والإ�سكاليات  ال��واف��دة 
التي  الأع���داد والبطالة  عن ه��ذه 

اجلا�سم  وح����ث  امل���وؤ����س�������س���ات  م���ن 
ال�سغرية  امل��وؤ���س�����س��ات  اأ����س���ح���اب 
وامل��ت��و���س��ط��ة ع��ل��ى الع��ت��م��اد على 
اخلالق  والتفكري  الإب����داع  ح�س 
والأفكار  ال��ت��ك��رار  ع��ن  والب��ت��ع��اد 
من  كثريا  اأن  مو�سحا  امل�ستهلكة 
واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�سروعات 
التمويل  يف  م�����س��اك��ل  ت���واج���ه  ل 
بقدر ما تواجه م�سكلة يف ت�سويق 
م��ن��ت��ج��ات��ه��ا وه����ي م�����س��ك��ل��ة يجب 
فيما  اجل��دي��ة  بعني  اإليها  النظر 
يتعلق بت�سويق منتجات املوؤ�س�سات 

ال�سغرية واملتو�سطة.
 و�سدد اجلا�سم على اأهمية اإيجاد 
امل�سروعات  يجمع  م��رك��زي  ك��ي��ان 
م�ستوى  على  والأ�سغر  ال�سغرية 
دول اخلليج نظرا للت�ستت القائم 
ه�����ي اجلهة  م�����ن  ح������ول  ح���ال���ي���ا 
احل��ك��وم��ي��ة امل�����س��ئ��ول��ة ع���ن هذه 
امل�����س��روع��ات الأم���ر ال���ذي ي�سعب 
احل�سول على البيانات واملعلومات 

بداأت تتزايد يف بع�س جمتمعاتنا 
اخلليجية وعدم تنا�سب خمرجات 
و�سعف  العمل  �سوق  مع  التعليم 
الهتمام بثقافة رياديات الأعمال 
واملتو�سطة  ال�سغرية  وامل�����س��اري��ع 
جميعها ق�سايا بحاجة اإىل نقا�س 

وبحث معمقني .
العمل  وزراء  جمل�س  ب���اأن  ون���وه   
ي�ست�سعر  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ب��دول 
جاهدا  وي�سعى  الإ�سكاليات  ه��ذه 
م�����ن خ������الل ل�����ق�����اءات اأ����س���ح���اب 
اإيجاد حلول  اإىل  املعايل امل�ستمرة 
ذلك  على  والدليل  لها  تدريجية 
ال��زخ��م ال����ذي ي��ح��ظ��ى ب��ه جدول 
من  دوره  ك��ل  يف  املجل�س  اأع��م��ال 

دوراته.
وزراء  جمل�س  اأن  اجلا�سم  وب��ني   
العمل يف دول اخلليج اأقر ت�سكيل 
ال�سغرية  امل�سروعات  عمل  فريق 
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي 
برئا�سة الدكتورة اأمة الرزاق علي 

حول هذه امل�سروعات وما تقدمه 
من  يفرت�س  اأن��ه  واأك���د  للتنمية. 
متت�س  اأن  ال�سغرية  امل�سروعات 
الوطنية  ال��ع��م��ال��ة  م���ن  ال��ك��ث��ري 
ال�سغرية  امل�����س��روع��ات  وت��ت��ط��ور 
لت�سري رافدا اقت�ساديا مهما لكن 
وعدم وجود جهة  البيانات  غياب 
العملية  عن  ذاتها  بحد  م�سئولة 
يعقد الأمور ويحول دون التمكن 

الجتماعية  ال�سوؤون  وزيرة  حمد 
والعمل يف اجلمهورية اليمنية يف 
الدورة ال� 29  التي اأقيمت العام 
املا�سي يف عا�سمة اململكة العربية 
ال�سعودية الريا�س وتابع اأن فكرة 
ال�سغرية  امل�سروعات  عمل  فريق 
كانت واحدة من خمرجات اجتماع 
وزراء ال�سئون الجتماعية والعمل 
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي 
موحده  ن����ظ����ره  اإي�����ج�����اد  ب����ه����دف 
وكيفية  ال�����س��غ��رية  ل��ل��م�����س��روع��ات 
اخلليج  دول  م�ستوى  دعمها على 
يف اإطار اجلهود التنموية..م�سريا 
اإىل اأن مهمة الفريق اإعداد تقرير 
ال�سغرية  امل�سروعات  عن  مف�سل 
اجتماعات  اإىل  ت��ق��دمي��ه  ل��ي��ت��م 
ال�سوؤون  ل��وزراء  ال��وزاري  املجل�س 
دول  يف  وال���ع���م���ل  الج���ت���م���اع���ي���ة 
اخلليجي  ال�����ت�����ع�����اون  جم���ل�������س 
الذي  املقبل  اأكتوبر  �سهر  خ��الل 

ت�ست�سيفه مملكة البحرين.

فونتريا تعلن �سحب حليب جمفف ملوث يف �سريالنكا
•• ولنجتون-رويرتز:

فونتريا  العمالقة  النيوزيلندية  اللبان  �سناعة  �سركة  قالت 
امتثال  املجفف  احلليب  كميات من  �سحبت  انها  الح��د  ام�س 
مل��ادة داي  اث��ار  ال�سلطات يف �سريالنكا بعد ظهور  لوام��ر من 
دقة  يف  �سككت  لكنها  فيها  ال�سامة  ال��زراع��ي��ة  اميد  �سيانداي 

الختبار.
وقالت انه مت �سحب دفعتني من احلليب املجفف من املتاجر 
ان  ال�سريالنكية  ال�سحة  وزارة  قالت  اأن  بعد  املا�سي  ال�سهر 
الختبارات اأظهرت احتواءهما على املادة امل�ستخدمة يف �سناعة 
الع��الن عن  على  اأي�سا  �سريالنكا حظرا  وفر�ست  ال�سمدة. 
منتجات احلليب املجفف من نوع اأنكور الذي تنتجه فونتريا.

وامن  �سليم  املنتج  ان  ق��ال  لفونتريا  التنفيذي  الرئي�س  لكن 
الختبارات وعلى احلظر  نتائج  ال�سركة تطعن على  ان  وقال 

ال����ذي ف��ر���س��ت��ه ���س��ري��الن��ك��ا. واأب���ل���غ ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ثيو 
لن  تاأكيد  بكل  ذل��ك  ن��ق��اوم  نيوزيلندا  تلفزيون  �سبريينجز 
املنتج على �سهادة بخلوه من  لدينا �سهادات وا�سحة - ح�سل 
ا�سترياده - كل  اميد عند ت�سديره وعند  �سيانداي  داي  مادة 

الجراءات �سليمة.
وق��ال ان اخ��ت��ب��ارات اأج��رت��ه��ا فونتريا واأخ���رى اأج��رت��ه��ا جهات 

م�ستقلة اأظهرت اأن احلليب امن.
وياأتي �سحب املنتج بعد اأن قامت فونتريا وعدد من عمالئها 
ال�سبوع املا�سي ب�سحب كميات من حليب الطفال وامل�سروبات 
والعالف يف ت�سع دول تخوفا من تلوث بروتني م�سل اللنب 
الت�سمم  ت�سبب  اأن  مي��ك��ن  ببكترييا  ت�سنيعها  يف  امل�ستخدم 

الغذائي.
باأ�سعار  ي��رت��ب��ط  ق��د  ���س��ري��الن��ك��ا  ق����رار  ان  �سبريينجز  وق����ال 
م�ستورد  اأك���رب  خام�س  و�سريالنكا  ه��ن��اك.  الل��ب��ان  منتجات 

للحليب املجفف من فونتريا وقال هناك توتر دائم يف ال�سوق 
م�ستوى  عند  اللبان  واأ�سعار  ال�سعر  يف  تتحكم  احلكومة  لن 
دائما  ل��ذا يوجد  م��زارع جديدة  اقامة  دع��م  ي��ري��دون  مرتفع. 
نيوزيلندا جون كي  وزراء  رئي�س  و�سكك  التوتر هناك.  بع�س 

يف دقة نتائج الختبارات ال�سريالنكية.
ول  طبيعية  غ��ري  يذكرونها  التي  الرق���ام  لل�سحفيني  وق��ال 

ت�سبه اأي �سيء عهدناه من قبل.
ويف فرباير �سباط اأعلن عن العثور على م�ستويات منخف�سة 
من مادة داي �سيانداي اميد يف بع�س منتجات فونتريا وذلك 
وا�سعة  اأث��ار خم��اوف  ما  وه��و  اكت�سافها  اأ�سهر من  اأرب��ع��ة  بعد 

النطاق يف ال�سني و تايوان.
اأن الكميات ال�سغرية من املادة ل ت�سكل تهديدا على  ويعتقد 
يف  ال���س��م��دة  �سناعة  يف  ت��دخ��ل  ت��ع��د  مل  لكنها  الب�سر  �سحة 

نيوزيلندا.

�سركة كورية جنوبية تفوز
 بعقد لبناء مطار دويل جديد يف بورما 

كما قالت وزارة النقل الكورية يف بيان ام�س الحد.
ال�2،7 مليون  ول تتجاوز قدرة مطار رانغون الدويل الرئي�سي يف البالد 
م�سافر �سنويا. وتخطط ال�سلطات البورمية لتو�سيعه بعدما حذرت العام 
املا�سي من ان التوقعات ت�سري اىل عدد اكرب بكثري من ذلك يف ال�سنوات 

املقبلة.
الذي  الدويل  بيانها ان مطار هانثاوادي  البورمية يف  النقل  وقالت وزارة 
�سي�سيد على بعد 80 كلم �سمال �سرق رانغون �سيكون قادرا على ا�ستيعاب 
بالعقد  فاز  الذي  الكون�سور�سيوم  ان  �سنويا، مو�سحة  م�سافر  مليون   12

�سيتوىل ادارة املوقع حتى 2067.

•• رانغون-ا.ف.ب:

فازت �سركة كورية جنوبية حكومية بعقد لبناء مطار دويل جديد بالقرب 
وبداأت  دولية لفرتة طويلة  عانت من عزلة  التي  بورما  م��دن  ك��ربى  من 

ت�سهد حركة �سياحية نا�سطة وزيارات لرجال اعمال.
ادارة الطريان املدين يف بورما ان كون�سور�سيوم بقيادة املجموعة  واعلنت 
لبناء  اختري  ك��ورب  اي��رب��ورت  انرتنا�سيونال  اين�سيون  اجلنوبية  الكورية 

مطار هانثاوادي الدويل.
و�سيوقع العقد الذي تبلغ قيمته 1،1 مليار دولر يف نهاية العام اجلاري، 
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العدد  10867 بتاريخ 2013/8/12     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 225 /2013 جتاري كلي                           
اىل املدعى عليه   /1-منريه حممد ر�سا زوجة حممد امريي جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / �ساجني كومار وار اجالل دهناك قد   اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املال  را���س  ه��الك  على  تاأ�سي�سا  ����س.ذ.م.م  املا�س  مني�س  �سركة  وت�سفية  بحل  املطالبة 
وتعيني م�سفي لل�سركة وندب خبري ح�سابي لإثبات هالك را�س مال ال�سركة وا�سافة 
اتعاب امل�سفي وامل�ساريف  ور�سوم الدعوى واتعاب املحاماة على عاتق الت�سفية .  وحددت 
لها جل�سة يوم الحد املوافق 2013/8/18 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch1C.15 لذا 
فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10867 بتاريخ 2013/8/12     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 943 /2012 عقاري كلي                           

ان  القامة مبا  ليمتد جمهول حمل  �سك�س  بروبرتيز  /1-امنيات  عليه    املدعى  اىل 
املدعي / فينيموبايليار ا�س ار ال قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ 
والتكافل مببلغ وقدره  بالت�سامن  املدعى عليهما  وال��زام  الدعوى  العقد بني اطراف 
)11957508 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع %12 
من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة. وحددت 
لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2013/8/26 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch1A.1 لذا 
فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10867 بتاريخ 2013/8/12     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 890 /2013 جتاري كلي                           
اىل املدعى عليه   /1-�سركة بن بليلة للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / كاتيلينك لالملنيوم وال�سناعات املعدنية وميثله: عمر ال�سيخ 
ونفاذ  ب�سحة  الدعوى ومو�سوعها احلكم  عليك  اق��ام  قد  ال�سيخ   احمد  �سيد 
احلجز التحفظي رقم 2013/171 جتاري ال�سادر- 2013/5/23 وجعلة حجزا 
تنفيذيا بالزام املدعي عليها الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها 
 ch1B.8 جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/8/21 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل.ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10867 بتاريخ 2013/8/12     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 1091 /2012 عقاري كلي                           
اىل امل��دع��ى عليه   /1-اول��ي��ف��ر ن��ارب��وين جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
امل��دع��ي / ه��ادف و���س��رك��اوؤه ق��د اق��ام عليك ال��دع��وى ومو�سوعها تظلم 
والر�سوم  رق��م 2012/25  )ع��ق��اري(  الم��ر على عري�سة  ال��ق��رار يف  م��ن 
ال�ساعة  املوافق 2013/9/8  .  وحددت لها جل�سة يوم الحد  وامل�ساريف 
11.00 �س بالقاعة ch1B.8 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك 
للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10867 بتاريخ 2013/8/12     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 293 /2013 عقاري كلي                           
اىل املدعى عليه   /1-احمد عبدالرحيم العطار مالك موؤ�س�سة عقارات احمد 
امالك  �سركة   / امل��دع��ي  ان  الق��ام��ة مب��ا  العطار  جمهول حم��ل  عبدالرحيم 
للتمويل �س م ع  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها احلكم بف�سخ عقد البيع 
وال�سراء اخلا�س بالوحدة ال�سكنية رقم )جي ال تي-كي 3- 2  بي - 608( بربج  
فيو دو لك والزام املدعى عليه مببلغ 516.213 درهم ومبلغ 647.197.52 درهم 
لها  وامل�ساريف والتعاب.  وح��ددت  والر�سوم  الربح  تعوي�س عن فوات مقدار 
 ch1B.8 ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة  جل�سة يوم الحد املوافق 2013/9/15 
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. 
 ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10867 بتاريخ 2013/8/12     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 297 /2013 عقاري كلي                           

اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه   /1-اح���م���د ع��ب��دال��رح��ي��م ال��ع��ط��ار م��ال��ك موؤ�س�سة ع��ق��ارات احمد 
للتمويل  ام��الك  �سركة   / املدعي  ان  القامة مبا  العطار  جمهول حمل  عبدالرحيم 
�س م ع  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة باحلكم بف�سخ عقد البيع وال�سراء 
اخلا�س بالوحدة ال�سكنية رقم )جي ال تي-   كي 1-2بي-501( الكائنة بربج في�ستا ديل 
لجو والزام املدعى عليه مببلغ وقدره  243.205 درهم بال�سافة اىل مبلغ 640.748.67 
درهم عن فوات مقدار الربح والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.  وحددت لها جل�سة يوم 
مكلف  فانت  ل��ذا   ch1B.8 بالقاعة  �س   11.00 ال�ساعة   2013/9/15 املوافق  الح��د 
او م�ستندات  او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. 
 ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10867 بتاريخ 2013/8/12     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 425 /2013 عقاري كلي                           

اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه   /1-اح���م���د ع��ب��دال��رح��ي��م ال��ع��ط��ار م��ال��ك موؤ�س�سة ع��ق��ارات احمد 
عبدالرحيم العطار جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / �سركة امالك للتمويل �س 
البيع وال�سراء اخلا�س  املطالبة بف�سخ عقد  الدعوى ومو�سوعها  اقام عليك  م ع  قد 
بالوحدة ال�سكنية رقم )جي ال ت��ي-   كي 1-2ب��ي-614( بربج في�ستا ديل لكو والزام 
درهم   604.391.71 مبلغ  اىل  بال�سافة  دره��م   377.650 وق���دره   مببلغ  عليه  املدعى 
لها جل�سة  والت��ع��اب  وح��ددت  وامل�ساريف  والر�سوم  الربح،  ف��وات مقدار  تعوي�س عن 
يوم الثنني املوافق 2013/9/2 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch1A.1 لذا فانت مكلف 
او م�ستندات  او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. 
 ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10867 بتاريخ 2013/8/12     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 292 /2013 عقاري كلي                           
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه   /1-اح���م���د ع��ب��دال��رح��ي��م ال��ع��ط��ار م��ال��ك موؤ�س�سة ع��ق��ارات احمد 
للتمويل  ام��الك  �سركة   / املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  العطار  عبدالرحيم 
�س م ع  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها احلكم بف�سخ عقد البيع وال�سراء اخلا�س 
بالوحدة ال�سكنية رقم )جي ال تي-   كي 1-ا�س تي-2003( والزام املدعى عليه باعادة 
مبلغ  202.614 درهم والزامه مببلغ 594.978 درهم على �سبيل التعوي�س مببلغ وقدره 
)594978.89 ( درهم والر�سوم وامل�ساريف والتعاب.   وحددت لها جل�سة يوم الثنني 
املوافق 2013/9/2 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور او 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة ايام على القل. 
 ق�سم  الدعاوي العقارية                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10867 بتاريخ 2013/8/12     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 748 /2013 جتاري كلي                           
اىل املدعى عليه   /1-روترى هوم ام انداي للخدمات يو اي ايه ذ.م. م جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي / �سركة ايرو�س للمعدات الهند�سية وميثله: احمد 
بندب  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  القاري  عبداحلميد  علي 
خبري متخ�س�س مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  
بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �س  املوافق 2013/8/18  الحد  يوم  لها جل�سة  وح��ددت 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  ch1B.8 لذا فانت مكلف باحل�سور 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما 

القل. 
 ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10867 بتاريخ 2013/8/12     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 590 /2013 جتاري كلي                           

اىل املدعى عليه   /1-بنك المارات ال�سالمي   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
الدعوى  عليك  اق��ام  ق��د  ال��ك��ب��ان   حممود  عبداملجيد  ري��ا���س  وميثله:  �ستار  اف��ت��اب   /
ومو�سوعها املطالبة الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 1.002.729.047 
التام والزامه  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  القانونية بواقع 12% من  درهم والفائدة 
بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2013/9/2 
ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch2E.21 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

على القل.)علما بانه مت تعديل الطلبات( 
 ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10867 بتاريخ 2013/8/12     

   مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر
   يف  الدعوى 210 /2013 نزاع عقاري                             

اىل املتنازع �سده/1- ا�سماء �سادق حممد �سادق جمهول حمل القامة مبا ان 
املتنازع/ حافيظ عبداهلل بنيكافيتيل وميثله: بدر عبداهلل خمي�س عبداهلل     قد 
اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب اخلبري  يف الدعوى والر�سوم 
املعجل بالكفالة. وحددت  بالنفاذ  و�سمول احلكم  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
امل�سلح  مبكتب  �س   8.30 ال�ساعة   2013/9/3 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  لها 
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10867 بتاريخ 2013/8/12     

   مذكرة اعالن  متظلم �سده   بالن�سر
   يف  الدعوى 25 /2013 تظلم عقاري                             

اىل املتظلم �سده/1- مهدي علي ا�سغر �سجاعي  جمهول حمل القامة مبا 
القيطي  املتظلم/ جني تريتاهي تيكيهاهي جيلي وميثله: مبارك عبداهلل  ان 
القرار  يف  تظلم  ومو�سوعه  اع��اله  امل��ذك��ور  التظلم  عليكم  اق��ام  قد  امل�سعبني 
ال�سادر رقم 2013/31  حجز حتفظي عقاري  والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها 
  ch1B.6 بالقاعة  8.30 �س  ال�ساعة  املوافق 2013/8/21  الربعاء  يوم  جل�سة 
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل.ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 رئي�س الق�سم                                                                                           

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10867 بتاريخ 2013/8/12     
مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 558 /2013 جتاري جزئي                             
ال�سيده/امو  مديرها  البناء/ميثلها  ملقاولت  �سا�س  ان��د  /1-لل  عليهما  املدعى  اىل 
بهاراتهان كالثيل 2-امو بهاراتهان كالثيل جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / 
فينك�س كونكريت برودكت�س- فرع من وايف ال�سناعية ) �س.ذ.م.م( قد اقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليهما بالت�سامن والتكافل مببلغ )67.000 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12%�سنويا  ت�سري من 
تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد و�سمول احلكم بالنفاذ املجل بالكفالة. وحددت لها جل�سة 
يوم الثالثاء املوافق 2013/8/20 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة ch1A.1 لذا فانت مكلف 
او م�ستندات  او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10867 بتاريخ 2013/8/12     

مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 946 /2013 جتاري كلي                             

اىل املدعى عليهما /1-ماديول ماتريك�س ل�ست�سارات تطوير امل�ساريع ملالكها-
رونالد دايل كارت 2- رونالد دايل كارت  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي 
احمد عبداهلل عبدالرحيم    يو�سف  ���س.ذ.م.م وميثله:  الم��ارات  �سبي�سميكر   /
قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة با�سدار المر بالزام املدعى عليه 
لها  وح��ددت  والت��ع��اب.   وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   1.355.383 مبلغ  ب�سداد 
 ch2E.22 جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2013/8/22 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10867 بتاريخ 2013/8/12     
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2011/36 بيع عقار مرهون
مو�سوع الق�سية: طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن عقار رقم 504 املطلوب 
اعالنه املنفذ �سدهما /1- راجني�س نارايانان 2- برا�سانتي راجني�س جمهويل 

حمل القامة- 
مو�سوع العالن: نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن 
العقار نوع: �سقة �سكنية- قطعة الر�س رقم 154- الكائنة يف: مر�سى دبي-  ا�سم 
املبنى: بليفيديري- رقم املبني- 1- رقم العقار :106 - رقم الطابق: 1- م�ساحة 
ال�سقة : 1.528.00 قدم مربع حتت يد دائرة الرا�سي والمالك وفاًء للمبلغ 

املطالب به وقدره )1.774.490 درهم( وذلك للعلم ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10867 بتاريخ 2013/8/12     

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2013/33 بيع عقار مرهون

مو�سوع الق�سية: طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن �سقة  رقم 416  مببنى 
ترافلجار- الطابق 4 الواقعة على الر�س رقم 40 مبنطقة ور�سان الوىل.

املطلوب اعالنه املنفذ �سده /1- بيلني �سليمان تا�ستان جمهول حمل القامة-  
مو�سوع العالن: نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن 
العقار نوع: �سقة �سكنية- قطعة الر�س رقم 40- الكائنة يف : ور�سان الوىل- 
الوحدة:  م�ساحة   -4 الطابق:  416-رق��م  العقار:  رقم  ترافلجار-  املبنى:  ا�سم 
883.00 قدم مربع حتت يد دائرة الرا�سي والمالك وفاًء للمبلغ املطالب به 

وقدره )501.849.97 درهم(  وذلك للعلم ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10867 بتاريخ 2013/8/12     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/114 تنفيذ ايجارات
اىل املنفذ �سدهما/1- بيرت الك�سندر كالرك 2-رابية رحمت  جمهويل حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ اخلدمات العقارية وميثله: احمد �سيف ماجد 
بن �سامل املطرو�سي  ومبوجب القرار ال�سادر من اللجنة الق�سائية اخلا�سة 
بالف�سل بني املوؤجرين وامل�ستاأجرين ببلدية دبي فانك مكلف بالآتي: 1- �سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )176634( درهم على ان يت�سامن املنفذ �سدها الثانية 
مع املنفذ �سدها الول يف ح��دود. مبلغ )75000( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة وذلك 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. وعليه فان املحكمة 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10867 بتاريخ 2013/8/12     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/254   عقاري كلي                    
املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة   �سيتيني�س  جمهول حمل  اين  /1- ميالين  عليه  املحكوم  اىل 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2013/6/26 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح املدعية/ �سركة متويل ) �س م 
ع( �سركة م�ساهمة عامة اول: ب�سحة ونفاذ عقد البيع املوؤرخ 2008/5/12 واملربم بني املدعية واملدعي 
عليها ثانيا: بالزام املدعى عليها )ميالين اين �سيتيني�س  ( بان توؤدي للمدعية ) �سركة متويل )�س 
م ع( مبلغ 3.221.971 درهم )ثالثة ماليني ومئتان وواحد وع�سرون الف وت�سعمائة وواحد و�سبعون 
دائرة  عن  وال�����س��ادرة   2012/1/8 امل��وؤرخ��ة  العقار  ملكية  �سهادة  يف  ال���واردة  العبارة  وب�سطب  دره��م��ا( 
الرا�سي والمالك والتي تن�س على انه )تخ�سع ملكية العقار اىل ترتيبات الجاة املنتهية بالتمليك 
طبقا لعقد الجارة املنتهية بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( والزمت املدعى عليها بامل�ساريف 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم الدعاوي العقارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10867 بتاريخ 2013/8/12     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2013/251   عقاري كلي                    

املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة   اي��دوارد���س جمهول حم��ل  روج��ر  ب��ول   -1/ عليه  املحكوم  اىل 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2013/6/26 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح املدعية/ �سركة متويل ) �س م 
ع( �سركة م�ساهمة عامة اول: ب�سحة ونفاذ عقد البيع املوؤرخ 2007/11/4 واملربم بني املدعية واملدعي 
عليه ثانيا: بالزام املدعى عليه )بول روجر ايدوارد�س( بان يوؤدي للمدعية ) �سركة متويل ) �س م ع( 
مبلغ  5.462.578 درهم( )خم�سة ماليني ورابعمائة واثنان  و�ستون الفا وخم�سمائة و�سبعون درهما( 
دائرة الرا�سي  املوؤرخة 2012/5/17 وال�سادرة عن  العقار   �سهادة ملكية  ال��واردة يف  العبارة  وب�سطب 
بالتمليك طبقا  املنتهية  العقار اىل ترتيبات الج��اة  انه )تخ�سع ملكية  والم��الك والتي تن�س على 
لعقد الجارة املنتهية بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( والزمت املدعى عليها بامل�ساريف ومبلغ 
قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذل��ك  ماعدا  ورف�ست  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم الدعاوي العقارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10867 بتاريخ 2013/8/12     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2011/1334   جتاري كلي                    
اىل املحكوم عليه /1- �سي ا�س اي لالن�ساءات الهند�سية �س ذ.م.م جمهول حمل القامة  نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2013/3/27 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح / 
تنميات لال�ستثمار والتطوير العقاري �س ذ.م.م اول: بعدم قبول تدخل )�سركة كلداري ريدى 
مك�س ذ.م.م( والزمتها مب�سروفات التدخل الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. ثانيا: الزمت املدعى 
عليها ) �سي ا�س اي لالن�ساءات الهند�سية ذ.م.م( بان توؤدي للمدعية )�سركة تنميات لال�ستثمار 
والتطوير العقاري ذ.م.م( مبلغ وقدره )خم�سة وخم�سون مليون واربعمائة و�ستون الف اربعمائة 
وثالثة و�ستون درهما( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 2011/7/25 وحتى ال�سداد التام 
قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومبلغ  بامل�ساريف  والزمتها 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10867 بتاريخ 2013/8/12     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/959   عقاري كلي                    
اىل املحكوم عليه /1- اآوليفري جي جيه ويالرت    جمهول حمل القامة  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
املنعقدة بتاريخ 2013/5/30 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح املدعية/ �سركة امالك للتمويل ) �س م ع( بف�سخ 
عقدي اليجار- اتفاقيتي اليجار لأجل )اتفاقية اجارة املو�سوفة يف الذمة( املربمتني بينها واملدعي عليه يف 
عالقتهما التمويلية عن الوحدتني العقاريتني رقمى )305( الطابق الثالث و )603( الطابق ال�ساد�س منطقة 
برج خليفة، مبنى بايزووتر( وب�سطب ا�سم املدعي عليه ب�سفته م�ستاأجر ب�سندي ملكية العقارين ال�سادرين 
من دائرة الرا�سي والمالك بدبي بتاريخ 2012/2/12 و�سطب العبارة الواردة بهذين ال�سندين بانه   )تخ�سع 
ملكية العقار اىل ترتيبات الجاة املنتهية بالتمليك طبقا لعقد الجارة املنتهية بالتملك وملحقاته املودع لدى 
وباأن  ال�سواغل-  من  خاليتني  الدعوى  مو�سوع  العقاريتني  الوحدتني  بت�سليم  عليه  املدعى  وال��زام  الدائرة( 
يوؤدي لل�سركة املدعية مبلغ مقداره )242.064.96 درهم( مائتي اثنني واربعني الف واربعة و�ستني درهما و�ستة 
وت�سعني فل�سا واملنا�سب من امل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات.  
لن�سر هذا العالن  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  قابال لال�ستئناف خالل ثالثني  حكما مبثابة احل�سوري 

�سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم الدعاوي العقارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10867 بتاريخ 2013/8/12     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2013/250   عقاري كلي                    

اىل املدعي عليه   /1- كارل جريد وولريت جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�سركة متويل ) �س 
املحكمة  بان  نعلنكم  ابوبكر احمد احلمادي  �سركة م�ساهمة عامة وميثله: عبداللطيف حممد  ع(  م 
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2013/6/26 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح املدعية/ �سركة متويل 
) �س م ع( �سركة م�ساهمة عامة اول: ب�سحة ونفاذ عقد البيع املوؤرخ 2008/6/25 واملربم بني املدعية 
ي��وؤدي للمدعية )�سركة متويل  بالزام املدعى عليه )ك��ارل جريد وول��ريت( بان  واملدعي عليه، ثانيا: 
)�س م ع( مبلغ  8.496.575 درهم ( ثمانية ماليني واربعمائة و�ستة وت�سعون الف وخم�سمائة وخم�سة 
املوؤرخة 2012/6/19 وال�سادرة عن  الواردة يف �سهادة ملكية العقار  العبارة  و�سبعون درهما( وب�سطب 
املنتهية  الج��اة  ترتيبات  العقار اىل  انه )تخ�سع ملكية  تن�س على  والتي  الرا�سي والم��الك  دائ��رة 
بالتمليك طبقا لعقد الجارة املنتهية بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( والزمت املدعى عليه 
ذلك من طلبات.  حكما مبثابة  ورف�ست ماعدا  املحاماة  اتعاب  دره��م مقابل  الف  ومبلغ  بامل�ساريف 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم الدعاوي العقارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10867 بتاريخ 2013/8/12    
   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2013/1807 كلي جتاري ال�سارقة  
اىل املدعى عليه/وحيد علي ابي طالب ابي طالب  حيث ان املدعي: حممد عبداهلل 
حممد علي قد اأقام عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة اعاله ويطالبكم 
فيها مببلغ )100.000 درهم( بال�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا،  
وكذلك بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. لذلك يقت�سي 
ح�سورك امام هذه املحكمة يف متام ال�ساعة الثامنة والن�سف من يوم 2013/8/28   
وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن 
�ستبا�سر نظر  املحكمة  فان  املحدد  الوقت  ار�سال وكيل عنك يف  او عدم  احل�سور 

الدعوى يف غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10867 بتاريخ 2013/8/12     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2011/413 تنفيذ جتاري
حمل  جمهول  املحمدي  ح�سني  احمدعبداهلل  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام  ق��د  الوطني  القيوين  ام  بنك  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )8764.38( وق��دره  به 
عليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 
اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

ق�سم التنفيذ التجاري  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



15

املال والأعمال
االثنني  -  12   أغسطس    2013 م    -    العـدد    10867

Monday    12    August     2013  -  Issue No   10867

 •• دبي-وام:

اأطلقت اإدارة ترخي�س املركبات مبوؤ�س�سة الرتخي�س يف 
املبا�سر  البيع  خدمة  دبي  يف  واملوا�سالت  الطرق  هيئة 

الثنائية  امل����رك����ب����ات  ل����وح����ات  لأرق���������ام 
م��راك��ز خدمة  م��ن خ��الل  والثالثية 
العمالء يف ديرة وبر دبي واأم الرمول 
دون احلاجة اإىل امل�ساركة يف املزادات 
التي  العلنية  اأو  الإل��ك��رتون��ي��ة  ���س��واء 
خالل  م�ستمر  ب�سكل  تنظيمها  يتم 

العام.
واأكد حممد عبدالكرمي نعمت مدير 
الهيئة  يف  امل��رك��ب��ات  ت��رخ��ي�����س  اإدارة 
احتياجات  ت��ل��ب��ي��ة  ع���ل���ى  احل����ر�����س 
الأرقام  اقتناء  حمبي  م��ن  اجلمهور 
ميول  لديهم  لي�س  وال��ذي��ن  امل��م��ي��زة 
و�سعت  لذلك  امل���زادات  يف  للم�ساركة 
الهيئة اأمامهم طريقة �سهلة ومي�سرة 

ل�سراء الأرقام لفئات متنوعة منها اأم و اإن و اآي و اإل و 
كي وجي و اأ�س و اإي و اف.

وقال ان �سراء الأرقام املميزة يتطلب من امل�سرتي تقدمي 
�سيك كتاأمني مببلغ خم�سة اآلف درهم ثم اختيار الرقم 
املوجود بالتعاون مع املوظف امل�سوؤول يف املركز وخالل 
املعني  ال�سخ�س  ال��ت��وا���س��ل م��ع  ي��ت��م  اأي����ام ع��م��ل  ع�����س��رة 
باملوافقة  �سواء  وتزويده  الأرق��ام  ب�سراء 
ال�سراء  ع��م��ل��ي��ة  ع��ل��ى  ال���رف�������س  اأو 
اأن  خا�سة  التاأمني  مبلغ  وا�سرتجاع 
بطريقة  بيعها  يتم  ل  اأرق��ام��ا  هناك 

مبا�سرة ويتم اإدراجها يف املزادات.
لقت  املبا�سر  البيع  خدمة  اأن  واأك��د 
م��ن��ذ ان��ط��الق��ه��ا اإق���ب���ال ك���ب���ريا بني 
ب�سكل  ي��ت��واف��دون  ال��ذي��ن  املتعاملني 
العمالء  ع��ل��ى م���راك���ز خ��دم��ة  دائ����م 
ل�����س��راء الأرق������ام مل�����س��وا م���ن خاللها 
ال�سراء  عملية  يف  الكاملة  ال�سفافية 
الفرتة  �سيتم خ��الل  اأن��ه  اإىل  م�سريا 
عرب  املبا�سر  بال�سراء  القيام  املقبلة 
اإىل جانب  الإلكرتوين  الهيئة  موقع 
البيع  عملية  تنفيذ  ب�����س��اأن  وا���س��ع��ة  درا����س���ات  ه��ن��اك  اأن 

بالتعاون مع مزودي اخلدمة. 

الطرق تطلق خدمة البيع املبا�سر لالأرقام املميزة

•• دبي-وام:

اأع��ل��ن��ت هيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دبي 
ع��ن ارت��ف��اع احل��م��ل ال����ذروي من 
ميجاواط   6857 اإىل  الكهرباء 
يف اإمارة دبي خالل العام اجلاري 
 6637 مع  مقارنة  اليوم  وحتى 
م�����ي�����ج�����اواط ل���ل���ح���م���ل ال��������ذروي 
نف�سها  ال���ف���رتة  خ���الل  ال�����س��ن��وي 
من عام 2012 اأي بزيادة قدرها 
220 ميجاواط وما ن�سبته 3.3 

يف املائة.
املياه  ال��ط��ل��ب يف ج��ان��ب  وارت���ف���ع 
خ���الل ن��ف�����س ال��ف��رتة م��ن معدل 
اإىل  يوميا  جالون  مليون   285
جالون  م��ل��ي��ون   295.5 م��ع��دل 

يوميا.
����س���ع���ي���د حممد  �����س����ع����ادة  وق��������ال 
والرئي�س  املنتدب  الع�سو  الطاير 
هيئة  ان  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب���ي ت��ع��م��ل على 
حكومة  وخ����ط����ط  روؤي����������ة  دع�������م 
الهادف�ة  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة  دب�����ي 
ال�ساملة  ال��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق  اإىل 
مكان�����ة  ل��ت��ع��زي��ز  وامل�������س���ت���دام���ة 
والأعمال  ل��ل��م��ال  ع��امل��ي��ا  الإم�����ارة 

وال�سياحة.
زي�����ادة احلمل  ان  ال��ط��اي��ر  واأك�����د 
ب�سكل  اأ����س���ه���م  ب����دب����ي  ال���������ذروي 
التنمية  عملية  انتعا�س  يف  فعال 
الج����ت����م����اع����ي����ة والق����ت���������س����ادي����ة 

•• القاهرة-رويرتز:

تواجه ال�سركات ال�سغرية يف م�سر 
م�����س��اع��ب م��ن��ذ الن��ت��ف��ا���س��ة التي 
اأطاحت بح�سني مبارك يف 2011 
لكن ال�سركات تبلي بالء ح�سنا يف 

بع�س قطاعات القت�ساد.
ن�سبت  ال������ق������الق������ل  ظ�������ل  ويف 
القرو�س والعملة ال�سعبة. توقف 
اأخذ  ع��ن  احلكوميون  امل�����س��وؤول��ون 
تقريبا  الم��ن  واختفى  ال��ق��رارات 

من ال�سوارع.
وال��ور���س بتعطل  امل�سانع  وت��اأث��رت 
ام���دادات وق��ود ال��دي��زل والبنزين 
امل��دع��م وب��ان��ق��ط��اع��ات م��ت��ك��ررة يف 
الكهرباء مع تناق�س الحتياطيات 
الدولرية التي حتتاجها احلكومة 
لتمويل �سراء املنتجات البرتولية 

من اخلارج.
امل�سانع  الغا�سبون  العمال  واأغلق 

واملوانئ على نحو متكرر.
الجمايل  املحلي  ال��ن��اجت  من��ا  لقد 
مب��ع��دل ���س��ن��وي ل ي��ت��ج��اوز 3ر2 
الت�سعة  ال�سهر  م��دى  على  باملئة 
وه���و  اذار  م����ار�����س  ن���ه���اي���ة  ح���ت���ى 
م�����س��ت��وى اأق����ل ب��ك��ث��ري م���ن معدل 
ل�ستيعاب  ال�سروري  باملئة  ال�ستة 
الوافدين اجلدد اىل �سوق العمل.

لكن بالن�سبة لكثريين يف قطاعات 
البناء  وم������واد  ال���غ���ذائ���ي  الن���ت���اج 
الطلب  م�����ازال  اأخ�����رى  واأن�����س��ط��ة 

قائما حتى مع تباطوؤ القت�ساد.
الع�سو  ج����رج����ور  ط���اه���ر  وق������ال 

توفري  خ�������الل  م�����ن  وال���ب���ي���ئ���ي���ة 
وامل�ستقرة  امل�ستمرة  الإم������دادات 

للكهرباء واملياه.
العمل  ت��وا���س��ل  الهيئة  ان  وق���ال 
النتاجية  ق���درت���ه���ا  رف�����ع  ع���ل���ى 
وكذلك  وامل����ي����اه  ال���ك���ه���رب���اء  م����ن 
والتوزيع  ال��ن��ق��ل  ���س��ب��ك��ات  ق����درة 

الهيئة  ���س��ج��ل��ت  ح��ي��ث  امل��ت��ق��دم��ة 
والعتمادية  ال��ك��ف��اءة  يف  مت��ي��زا 
وال�ستدامة والإدارة املثلى للبنى 

التحتية من كهرباء ومياه.
مناف�سة  ن��ت��ائ��ج  ال��ه��ي��ئ��ة  وح��ق��ق��ت 
القطاع  على  تفوقت  للغاية حتى 
اخل��ا���س م��ت��ج��اوزة يف ذل��ك نخبة 

مب��ا ي��ت��واك��ب م��ع ت��و���س��ع املناطق 
ال���ع���م���ران���ي���ة والق����ت���������س����ادي����ة يف 

الإمارة.
ي��ذك��ر اأن ال��ه��ي��ئ��ة ت��ع��ت��رب واح���دة 
اخلدماتية  املوؤ�س�سات  اأف�سل  من 
مقارنات  وف��ق  العامل  يف  املتميزة 
الدول  يف  مثيالتها  مع  معيارية 

لالدوات  لي�سيكو  ل�سركة  املنتدب 
العام  وال�������س���ريام���ي���ك  ال�����س��ح��ي��ة 
امل���ا����س���ي ك����ان الف�������س���ل ل��ن��ا على 
من  امل�سرية  ال�سوق  يف  الط���الق 
وقيمتها  امل��ب��ي��ع��ات  ح��ج��م  ح��ي��ث 

والعام احلايل �سيكون اأف�سل.
باأ�سعار مرتفعة وعلى  املزيد  نبيع 
نحو غري م�سبوق يف اأي عام م�سى 
�سنوات  اأف�������س���ل  يف  ح��ت��ى  ول   ..
منو  ك��ان  عندما  م��ب��ارك  اقت�ساد 
الناجت املحلي الجمايل يف ذروته.

من  املقاولني  كبار  يعاين  وبينما 
لي�سيكو  ت��ورد  امل�ساريع  �سح  ج��راء 
ل�سركات  وال����ب����الط  امل���راح���ي�������س 
الذين  والف���راد  ال�سغرية  البناء 
ي�ستغلون حالة الرتاخي يف تطبيق 

قواعد تراخي�س البناء.
الطوب  ب���ل���ون  الف������ق  وي��ك��ت�����س��ي 
الحمر يف اأنحاء البالد حيث يبني 
وي�سيدون  خمالفة  طوابق  النا�س 
املحروق  وال����ط����وب  ب��اخل��ر���س��ان��ة 
الزراعية ومبناطق  الرا�سي  على 

اأخرى يحظر البناء فيها.
وتتعزز طفرة البناء اأي�سا بتنامي 

اأعداد امل�سريني يف �سن الزواج.
اأخرى  ناحية  م��ن  ج��رج��ور  وق���ال 
ي�سوب  ال��������ذي  ال���ت���ي���ق���ن  ف����ع����دم 
امل�سري  اجلنيه  وق���وة  الق��ت�����س��اد 
العقار  اىل  ت��ت��ج��ه  ال��ن��ا���س  جت��ع��ل 

كا�ستثمار امن.
وق���ف���ز ����س���ايف رب����ح ل��ي�����س��ي��ك��و 28 
ب���امل���ئ���ة ع���ل���ى اأ����س���ا����س ����س���ن���وي اىل 
يف  م�سري  جنيه  مليون  3ر16 

على حد �سواء.
لكن هذا مل مينع األ��ري اأك��وا وهي 
����س���رك���ة م�����س��ري��ة دمن���رك���ي���ة من 
القت�سادي  ال��ت��ب��اط��وؤ  ا���س��ت��غ��الل 
مدينة  يف  ج���دي���د  م�����س��ن��ع  ل��ب��ن��اء 
غربي  اأك����ت����وب����ر  م�����ن  ال���������س����اد�����س 

القاهرة.
كثريون  م��ق��اول��ون  من�سور  وق���ال 
يعانون لن ال�سوق يف و�سع �سيء. 

كثريون اأوقفوا اأعمالهم.
وم�����س��ر م��ن اأك���رب ال����دول املنتجة 
لل�سمك البلطي يف املزارع ال�سمكية 
ويرتكز  ال����ع����امل  م�����س��ت��وى  ع���ل���ى 
يربى  النيل حيث  دلتا  انتاجها يف 
املغمورة  الرز  ح��ق��ول  يف  ال�سمك 
 40 اأك���وا  األ���ري  ب��امل��ي��اه. ويعمل يف 
العمالة  من  ومثلهم  دائما  عامال 
ال�سويا  وي�����س��ت��خ��دم��ون  امل���وؤق���ت���ة 
ومواد  ال�سمك  وم�سحوق  وال���ذرة 
 20 اأخ���رى م�ستوردة لن��ت��اج  خ��ام 
ب��امل��ئ��ة م��ن ع��ل��ف ال�����س��م��ك الطايف 

امل�ستخدمة يف البالد.
اجلديد  امل�سنع  ان  من�سور  وق��ال 
ثالثة  اىل  ال�سركة  طاقة  �سيزيد 
اأمثالها لت�سبح اأكرب منتج للعلف 
ال�سوق امل�سرية �سريعة  الطايف يف 

النمو.
الرئي�س  ال���ع���ب���د  ه���م���ام  وي����ق����ول 
التنفيذي لل�سركة الغربية للنظم 
امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة والل����ك����رتون����ي����ة ان 

الئتمان مبعث قلق.
من  ك��ان   2011 انتفا�سة  وقبل 
ال�سركات  م���ن  ي��ط��ل��ب  اأن  ال���ن���ادر 

�سمان  خطابات  تقدمي  ال�سغرية 
ب��ال��ت��ق�����س��ي��ط لكنه  ال�������س���راء  ع��ن��د 
اأن كان  وب��ع��د  ع���ادي الن.  اج���راء 
البنك يطلب يف الظروف العادية 
دفعة مقدمة بني 30 و40 باملئة 
الن  يطلبون  ان��ه��م  ال��ع��ب��د  ي��ق��ول 

باملئة.  100
املبيعات  ك���ب���ري.  ال���ت���اأث���ري  وق������ال 
ومتويل  زادت  والنفقات  تراجعت 
وتبيعها  ت�سرتيها  اأ�سا�سية  اأ�سياء 

اأ�سبح م�سكلة.
ال�سركة  م��ب��ي��ع��ات  ه���ذا م��ن  ون����ال 
اللكرتونية  امل��وازي��ن  تنتج  ال��ت��ي 
ال�����س��ن��اع��ي لكنها  ال��ت��ح��ك��م  ون��ظ��م 

وجدت بديال لل�سوق املحلية.
ع��ق��ودن��ا خارج  ب���دون  العبد  وق���ال 
�سوءا  ���س��ي��زداد  الو�سع  ك��ان  م�سر 
خا�س  ب�سكل  حت���ول  اأن���ه  م�سيفا 

اىل ال�سوق الليبية.
و���س��اع��دت ال�����س��ادرات ال��ع��ب��د على 
ال�سعبة  ال��ع��م��ل��ة  م�سكلة  ت���ف���ادي 
ال�سرورية لتمويل الواردات والتي 
اأثرت �سلبا على كثري من ال�سركات 

الخرى.
و����س���ددت احل��ك��وم��ة ال��ق��ي��ود على 
على  تهافت  بعد  ال�سعبة  العملة 
كانون  دي�����س��م��رب  اجل��ن��ي��ه يف  ب��ي��ع 
مل�ستوردي  الولوية  واأعطت  الول 
ال�����س��ل��ع ال�������س���روري���ة م���ث���ل امل�����واد 

الغذائية ال�سا�سية.
ال�سلع  تلك  م�ستوردي  حتى  لكن 
����س���راء العملة  ل��ه��م  ي��ح��ق  ال���ذي���ن 
بال�سعر الر�سمي ا�سطروا لتدبري 
ال�سوق  م���ن  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م  ب��ع�����س 

ال�سوداء ح�سبما ذكر من�سور.
م�ستندات  تطلب  ال��ب��ن��وك  ان  ب��ل 
على  من�سور يجب  وقال  جديدة. 
التخلي�س  اأوراق  ال�سركات تقدمي 
ي�سمح  ل  ل���ل���ب���ن���وك.  اجل���م���رك���ي 
 30 م��ن  اأك���ر  ب�سحب  لل�سركات 
األف دولر يوميا لذا قد ي�ستغرق 
اأك���ر لمتام  اأو  اأ���س��ب��وع��ني  الم���ر 

عملية ا�سترياد كبرية.
وقال العبد لدينا م�ساكل يف اقناع 
امل�ستثمرين الجانب بالعمل معنا 
منهم  ن�����س��ت��ورده  م���ا  ب��ت��م��وي��ل  اأو 
لحقا  ب��ال�����س��داد  ل��ن��ا  ال�����س��م��اح  اأو 
يطلبون  جميعهم   - دف��ع��ات  على 
�سيء  اأي  م��ق��اب��ل  م��ق��دم��ا  ال���دف���ع 

�سي�سدرونه اىل هنا.

وزادت   2013 م��ن  الول  ال��رب��ع 
اليرادات 15 باملئة اىل 9ر331 

مليون جنيه.
الرئي�س  من�سور  ح�سني  وي��ق��ول 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�����س��رك��ة األ������ري اأك�����وا 
اي���ج���ي���ب���ت ال����ت����ي ت���ن���ت���ج م����ك����ورات 
الع����������الف ال����ط����اف����ي����ة ل����ل����م����زارع 
اأ�سبحت  العمل  بيئة  ان  ال�سمكية 

ل تطاق.
يف  العملة  م�سكلة  من�سور  وق���ال 
ال�سترياد  ���س��ع��وب��ة  ت��زي��د  م�����س��ر 
بالنتاج.  ي�سر  ال��دي��زل  نق�س   ..
الج��ور تزيد وتوفري الم��ن على 

الطرق اأ�سبح م�سكلة.
وتزاحم احلكومة املقرت�سني من 
القطاع اخلا�س ب�سبب اقرتا�سها 
ل��ت��م��وي��ل ع��ج��ز امل���ي���زان���ي���ة الخ���ذ 

بالتنامي.
امل�سرفية  ال���ق���رو����س  وت����رتاج����ع 
ال�سمانات  يف  ال��ب��ن��وك  وت��ت�����س��دد 
امل���ط���ل���وب���ة وت�������س���ع م�����زي�����دا من 
ال���������س����روط. وق�������ال م���ن�������س���ور ان 
باملئة   18 الن  ال�سائدة  الفائدة 

عدا الر�سوم الدارية.
الئتمان  ت��دب��ري  �سعوبة  وب�سبب 
ت�سطر ال�سركات اىل الدفع املقدم 
املال  راأ�����س  ن��ق��دا وه���و م��ا يحتجز 
ملنتجاتها  التي  بال�سركات  وي�سر 

تاريخ �سالحية.
التح�سيل  زم����ن  م��ن�����س��ور  وق�����ال 
قد  اأ���س��ب��وع��ا  ي�ستغرق  ك���ان  ال���ذي 
هذا  يوؤثر  �سهرين.  الن  ي�ستغرق 
ال�سغرية والكبرية  ال�سركات  على 

والأمريكية  الأوروب��ي��ة  ال�سركات 
يف  متثل  والعتمادية  الكفاءة  يف 
تخفي�س ن�سبة الفاقد يف ال�سبكة 
املائة  يف   3.5 اإىل  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
اأوروب����ا  يف  ف��اق��د  بن�سبة  م��ق��ارن��ة 
واأمريكا ترتاوح ما بني 6 اإىل 7 

يف املائة.

كهرباء دبي ت�سجل ارتفاعًا يف احلمل الذروي
 بزيادة قدرها 220 ميجاواط عن العام املا�سي 

�سركات م�سرية تزدهر رغم االأزمة االقت�سادية

طريان راأ�ض اخليمة يف عمان 
•• راأ�ص اخليمة-الفجر:

د����س���ن���ت اأم�����������س ����س���رك���ة ط�����ريان 
اجلديدة  وجهتها  اخليمة  راأ����س 
الأردنية  العا�سمة  اىل  املتجهة 
التو�سعية  خططها  �سمن  عمان 
يف منطقة امل�سرق العربي . وقال 
ال�سيد مرابط ال�سواف ، الرئي�س 
التنفيذي ل�سركة طريان  واملدير 
راأ���س اخليمة  تعد عمان الوجهة 
اأول  اأن��ه��ا  كما  لنا  ع�سر  احل��ادي��ة 
وج����ه����ة ل�������س���رك���ة ط�������ريان راأ�������س 
اخليمة يف منطقة امل�سرق العربي 
م�سريا اىل خطة ال�سركة الهادفة 
بحلول  وجهة   40 اىل  للو�سول 
خط  ت��د���س��ني  وي���اأت���ي    .2015
اأيام قليلة من تد�سني  عمان بعد 
العا�سمة  اىل  اخ���ر  ج��دي��د  خ��ط 
الباك�ستانية ) ا�سالم اأباد ( يف عام 
اأربعة  ت�سيري  ويت�سمن   2013
العا�سمة  اىل  اأ�سبوعية  رح���الت 
الأردن���ي���ة )ع��م��ان( حيث تقلع يف 
12:20 م�ساء من  ال�ساعة  متام 

مطار راأ�س اخليمة الدويل .

ارتفاع مبيعات ال�سيارات الكورية 
اجلنوبية بن�سبة 5.8 % يف يوليو 

•• كوريا اجلنوبية-يو بي اأي:

ارت����ف����ع����ت م���ب���ي���ع���ات ال�������س���ي���ارات 
رقما  م�سجلة  اجلنوبية  الكورية 
يوليو  مت�����وز  ���س��ه��ر  يف  ق��ي��ا���س��ي��ا 
 5.8% ال����زي����ادة  ن�����س��ب��ة  وب��ل��غ��ت 
ع��ل��ى اأ���س��ا���س ���س��ن��وي م���ع خف�س 
جديدة  موديالت  وطرح  الأ�سعار 
ال�سيارات  من  ال�سحنات  وارت��ف��اع 

امل�ستوردة.
يونهاب  اأن�����ب�����اء  وك����ال����ة  ون���ق���ل���ت 
الكورية اجلديدة عن بيان لوزارة 
التجارة وال�سناعة والطاقة ام�س 

الأحد اأن اإجمايل ال�سيارات املباعة 
 140642 ب��ل��غ  ي��ول��ي��و  خ����الل 
مقارنة   5.8% ب���زي���ادة  وح����دة 
العام  م��ن  نف�سها  الفت��������رة  م��ع 

املا�سي.
يوليو  يف  املبيعات  زي���ادة  وج���اءت 
بعد بقاء املبيعات ال�سهرية ما بني 
130 األف وحدة  األف اإىل   100
كانون  من  املمتدة  الفرتة  خ��الل 

الثاين يناير حتى حزيرانيونيو.
وع����زت ال������وزارة ال�����س��ب��ب يف ذلك 
ملوديالت  الأ����س���ع���ار  خ��ف�����س  اإىل 
جديدة  موديالت  وط��رح  رئي�سية 

ال�سيارات  من  ال�سحنات  وارت��ف��اع 
امل�ستوردة.

و����س���ّج���ل���ت م���ب���ي���ع���ات ال�������س���ي���ارات 
اأعلى  ق��ي��ا���س��ي��ا  رق���م���ا  امل�������س���ت���وردة 
اأ�سا�س  ع��ل��ى  وح����دة  ب�14953 

�سهري يف يوليو.
وان���خ���ف�������س اإن�����ت�����اج ال�������س���ي���ارات 
على   6.1% ب��ن�����س��ب��ة  امل��ح��ل��ي��ة 
ن��ح��و ���س��ن��وي ل��ي�����س��ل ال���ع���دد اإىل 
مع  يوليو،  يف  وحدة   334139
ال�سيارات  من  ال�����س��ادرات  تراجع 
 7.3% بن�سبة  حمليا  امل�سنوعة 

لي�سل العدد اإىل 223482 .

املركزي االملاين: اليونان �ستحتاج مل�ساعدة جديدة بحلول 2014
•• برلني-رويرتز: 

قالت جملة دير �سبيجل ال�سبوعية ام�س الحد نقال عن وثيقة من 
البنك املركزي الملاين ان البنك يتوقع اأن حتتاج اليونان اىل قرو�س 
على   2014 مطلع  بحلول  الوروب��ي��ني  �سركائها  من  ا�سافية  انقاذ 
كانت  اذا  عما  اأملانيا  يف  النقا�س  التقرير  يجدد  وق��د  تقدير.  اأق�سى 
م�ساعدة  تقدمي  التقليل من فر�س  تتعمد  اأجنيال مريكل  امل�ست�سارة 
جديدة لليونان قبل انتخابات 22 �سبتمرب اأيلول التي من املرجح اأن 

تفوز فيها بفرتة ولية ثالثة.
دافعو  ي�سطر  اأن  احتمالت  باخفاء  مريكل  املعار�سة  اأح���زاب  وتتهم 
ال�����س��رائ��ب المل����ان اىل مت��وي��ل م��زي��د م��ن ع��م��ل��ي��ات الن���ق���اذ مبنطقة 
الوروبي  الحت��اد  انقاذ من  برناجمي  على  اليونان  اليورو. وح�سلت 

320 مليار  240 مليار يورو  ال��دويل قيمتهما معا  النقد  و�سندوق 
دولر و�سحبت 90 باملئة من تلك الموال. وتنتهي احلزمة يف نهاية 

.2014
انقاذ  ان  م���رارا  �سيوبله  فولفجاجن  ماليتها  ووزي���ر  م��ريك��ل  وق��ال��ت 
مل�ساعدة  ح��اج��ة  ه��ن��اك  ت��ك��ون  اأن  م�ستبعدين  ق��دم��ا  مي�سي  ال��ي��ون��ان 
ا�سافية اأو اعفاء من الديون. ونقلت �سبيجل عن ما قالت انه تقرير 
للبنك املركزي الملاين مقدم اىل وزارة املالية الملانية و�سندوق النقد 
الوروبية  احل��ك��وم��ات  تعمد  اأن  الوثيقة  يف  البنك  ويتوقع  ال���دويل. 
بحلول  لليونان  جديد  م�ساعدة  برنامج  على  املوافقة  اىل  بالتاأكيد 
اأوائل 2014 على اأق�سى تقدير ح�سبما ذكرت املجلة. ومل يت�سن على 
الفور الت�سال بالبنك املركزي اأو بوزارة املالية الملانية للح�سول على 

تعقيب.

امل�ساعدة  حزمة  ملخاطر  و�سفه  امل��رك��زي  البنك  ع��ن  التقرير  وينقل 
امل��رك��زي الوروب���ي  البنك  وان��ت��ق��اده م��واف��ق��ة  ���س��دي��دة  ب��اأن��ه��ا  القائمة 
وامل��ف��و���س��ي��ة الوروب���ي���ة و���س��ن��دوق ال��ن��ق��د ال�سهر امل��ا���س��ي ع��ل��ى حزمة 
دوافع  وراءه  ق���رارا  باعتباره  لليونان  مليار  8ر5  قيمتها  م�ساعدة 
ال��زع��م��اء الوروب��ي��ني مب��ن فيهم م��ريك��ل مبا  ا���س��ادة  �سيا�سية. ورغ���م 
اأجن��زت��ه ح��ك��وم��ة ال��ي��ون��ان ع��ل��ى �سعيد ال���س��الح��ات ال��ت��ي ك��ان��ت من 
�سروط تقدمي امل�ساعدات و�سف البنك املركزي الملاين اأداء اأثينا باأنه 
ل يكاد يبعث على الر�سا. جاء هذا يف الوقت الذي قال فيه نائب وزير 
املالية اليوناين يف مقابلة �سحفية ن�سرت ام�س ان احلكومة املركزية 
يف اليونان �سجلت فائ�سا اأوليا يف امليزانية بلغ حوايل 5ر2 مليار يورو 
يف ال�سهر ال�سبعة الوىل من العام يف حني انها كانت ت�ستهدف عجزا 

قدره 1ر3 مليار يورو لتلك الفرتة.
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العدد  10867 بتاريخ 2013/8/12     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2013/475  عقاري كلي
ميدل  بيامود   -2 احل��رة  املنطقة  للتطوير-  بيامود  �سركة   -1 عليهما/  امل��دع��ى  اىل 
اي�ست للو�ساطة العقارية ذ..م.م    جمهويل  حمل القامة مبا ان املدعي / علي ح�سني 
بتاريخ  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  وعليه  اع��اله  املذكورة  الدعوى  اق��ام  قد  �سادقيان 
2013/6/17 بندب احد اخلرباء الهند�سيني املقيدين بجدول خرباء املحكمة لالطالع 
على اوراق الدعوى وما بها من م�ستندات وما ع�سى ان يقدمه اخل�سوم فيها والنتقال 
الواقع  �سبورت�س(  جريمن  )ب��رج  وامل�سمى  التداعي  وح��دت��ي  ب��ه  الكائن  امل�سروع  اىل 
التمهيدي.  باحلكم  ج��اء  ما  وتنفيذ  الطبيعة  على  ملعاينتها  الريا�سية  دب��ي  مبدينة 
وحددت لها  املحكمة جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2013/8/29 ال�ساعة 11.00 �سباحا 

.ch1B.8 يف القاعة
ق�سم الدعاوي العقارية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10867 بتاريخ   2013/8/12     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1387 ت  جتر -م ر- ت- اأظ (
طالب التنفيذ/ ما�ساء اهلل حممد نور اجلن�سية: ايران  املنفذ �سده : حممد 
اعالنه:   املطلوب  المارات  اجلن�سية:  خوري  علي  عبا�س  حممد  عبدالقادر 
حممد عبدالقادر حممد عبا�س علي خوري اجلن�سية: المارات عنوانه: بالن�سر 
الدعوى  ال�سادر يف  التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  ان طالب  مبا 
رقم    2013/348 جت جز- م ت- ب- اأظ وحدد لنظره جل�سة يوم الثنني املوافق 
الدائرة  امام  باحل�سور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا   2013/9/16
بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الرئي�سي  باملقر  الكائنة  ابوظبي   - التنفيذ  بادارة  الوىل 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله  تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                                                                                         

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10867 بتاريخ   2013/8/12     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/499 ت  عام -م ر- ت- ع ن (
عادل   : �سده  املنفذ  المارات   اجلن�سية:  �سعيد  علي  خمي�س  حممد  التنفيذ/  طالب 
املطلوب اعالنه:  عادل حممد حممد ح�سن  حممد حممد ح�سن اجلن�سية: م�سر   
ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�سر  عنوانه:  م�سر  اجلن�سية: 
التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/1673 مد جز- م ر-ب- ع ن وحدد لنظره جل�سة 
باحل�سور  فانت مكلف  التنفيذ  لنظر طلب  2013/9/12 موعدا  املوافق  يوم اخلمي�س 
امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ - العني الكائنة باملقر الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة 
وكيل معتمد لتنفيذ لنقل ملكية ال�سيارة مو�سوع الدعوى لنقل ملكية ال�سيارة مو�سوع 
الدعوى + �سداد مبلغ 5000 درهم + 280 درهم م�ساريف الدعوى + 600 درهم ر�سوم 

اعالنات بالن�سر + 200 درهم ر�سوم التنفيذ تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 قلم التنفيذ العام                                                                                                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10867 بتاريخ   2013/8/12     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/572 ت  عام -م ر- ت- ع ن (
طالب التنفيذ/ موؤ�س�سة الطالل لتاجري ال�سيارات  اجلن�سية: المارات  املنفذ 
�سده : علي عبيد ا�سماعيل الباروت اجلن�سية: المارات املطلوب اعالنه:  علي 
طالب  ان  مبا  بالن�سر  عنوانه:  المارات  اجلن�سية:  الباروت  ا�سماعيل  عبيد 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2013/129 
مد جز- م ر-ب- ع ن وحدد لنظره جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2013/10/10 
بادارة  الدائرة الوىل  التنفيذ فانت مكلف باحل�سور امام  موعدا لنظر طلب 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الرئي�سي  باملقر  الكائنة  العني   - التنفيذ 
ل�سداد مبلغ 3200 درهم +128 درهم م�ساريف الدعوى + 600 درهم اعالنات 

بالن�سر + 200 درهم ر�سوم تنفيذ ، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 قلم التنفيذ العام                                                                                                            

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10867 بتاريخ   2013/8/12     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/287 ت  جتر -م ر- ت- ع ن (
املنفذ  المارات  اجلن�سية:  الكعبي  بنان  �سيف  �سعيد  �سلطان  التنفيذ/  طالب 
اعالنه:   املطلوب  الردن   اجلن�سية:  برى  م�سطفى  حممد  جمدى   : �سده 
جمدى حممد م�سطفى برى اجلن�سية: الردن   عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2013/68 جت 
جز- م ر-ب- ع ن وحدد لنظره جل�سة يوم الثنني املوافق 2013/10/7 موعدا 
لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ 
- العني الكائنة باملقر الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ال�سند اعاله.     

تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                                                                                                

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10867 بتاريخ   2013/8/12     
 اعالن  باحلكم يف الدعوى رقم 2012/394   جتاري كلي  

اىل املدعي عليه: كوينل �سم�س الدين احمد  حاجي  العنوان: بالن�سر نعلمك 
انه بتاريخ 2012/12/26م  قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 
بالرقم اعاله ل�سالح/ بنك ام القيوين الوطني �س م ع  حكمت املحكمة مبثابة 
احل�سوري: بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغا وقدره 233.111.80 
درهم ) مائتان وثالثة وثالثون الفا ومائة واحد ع�سر درهما وثمانون فل�سا( 
وفائدة تاخريية بواقع 5% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد 
التام، كما الزمته بالر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.    
حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا 

امل�ستند. �سدر بتوقيعي وختم املحكمة 2013/1/8   
القا�سي /د.خالد مداوي  

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10867 بتاريخ   2013/8/12     
 اعالن  باحلكم يف الدعوى جتاري كلي رقم 2012/275        

اىل املدعي عليه: ح�سني ح�سان هطيل مانع الحبابي   العنوان: بالن�سر نعلمك انه 
بتاريخ 2012/10/17م  قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله 
ل�سالح/ بنك ام القيوين الوطني   حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري: بالزام املدعى 
و�ستة وخم�سون  مائتان   ( درهم  وقدره 256.987.66  مبلغا  للمدعي  يوؤدي  بان  عليه 
الفا وت�سعمائة و�سبعة وثمانون درهما و�ستة و�ستون فل�سا( وفائدة قانونية بواقع  %5 
�سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام، على ل تتجاوز ا�سل الدين 
كما الزمته بر�سوم  وم�ساريف الدعوى وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما 
قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند. �سدر 

بتوقيعي وختم املحكمة 2012/10/21   
القا�سي / خالد مداوي  

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10867 بتاريخ 2013/8/12     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/732   جتاري جزئي                    
ال�سخ�سية  ب�سفته  املن�سوري  اح��م��د  ع��ب��داهلل  خمي�س  اح��م��د   -1/ عليه  املحكوم  اىل 
وب�سفته مالك موؤ�س�سة عيون املها لل�سيانة العامة  جمهول حمل القامة  نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2013/3/5 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح 
/ جوين غندور غندور بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 89780 درهم 
ت�سعة وثمانون الف و�سبعمائة وثمانون درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من 
امل�ساريف  عن  ف�سال  ال�سداد  متام  وحتى   2008/8/28 يف  احلا�سل  ال�ستحقاق  تاريخ 
لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومبلغ 
با�سم �ساحب  لن�سر هذا الع��الن �سدر  التايل  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10867 بتاريخ 2013/8/12     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2009/1168   عقاري كلي                      
اىل املحكوم عليه /1- هامب�ستيد اند مايفري للو�ساطة العقارية جمهول حمل القامة  
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2011/1/13 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح / با�سمه احمد الغوا�س )1( بطالن عقد الت�سرف يف الوحدة العقارية 
ال��زام املدعى عليها برد  حمل التداعي يف الدعوى الراهنة وامل��وؤرخ 2008/6/28م )2( 
درهما(   وخم�سني  واربعمائة  ال��ف  و�ستني  واثنني  خم�سمائة   ( درهما   562.450 مبلغ 
وامل�ساريف  بالر�سوم  املدعى عليها  ال��زام  املطالبة. )3(  تاريخ  بواقع 9% من  والفوائد 
املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل  اتعاب  والف درهم مقابل 
ال�سمو  التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب  اليوم  ثالثني يوما اعتبارا من 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10867 بتاريخ 2013/8/12     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/800   جتاري جزئي                    
اىل املحكوم عليه /1- اينو �سينتي�س جركوان الي�سنا     جمهول حمل القامة  نعلنكم 
املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ 2013/4/28 يف  املنعقدة  بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
ل�سالح / بنك ام القيوين الوطني- �س م ع بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للبنك املدعى 
مبلغ )30.070.33 درهم( ثالثون الف و�سبعون درهم وثالثة وثالثون فل�سا( وفائدة 
ال�سداد  مت��ام  وحتى   2012/11/26 يف  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %12 بواقع  اتفاقية 
املحاماة.   حكما  اتعاب  درهم مقابل  و مبلغ خم�سمائة  والر�سوم  بامل�ساريف  والزمته 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر 
اآل مكتوم  ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد  ال�سمو  با�سم �ساحب  هذا الع��الن �سدر 

حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10867 بتاريخ 2013/8/12     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/95  ا�ستئناف تنفيذ عقاري
اىل امل�ستاأنف �سده / 1 -�سالح مهدي �سادق  جمهول حمل القامة مبا 
امل�ستاأنف /�سركة عقارات احمد عبدالرحيم العطار �سركة حمدودة  ان 
امل�سئولية وميثله: جو�سلني �سبلي خري اهلل  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم 
 2013/5/30 بتاريخ  عقاري  تنفيذ   2011/428 رق��م  بالدعوى  ال�سادر 
 10.00 ال�ساعة   2013/8/13 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
او من ميثلكم  ch1C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم  بالقاعة  �سباحا 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10867 بتاريخ   2013/8/12     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/188 مد كل  - م ر- ب- اأظ

مدعي/ قائد �سيف احمد اجلن�سية: المارات مدعي عليه: �سركة النور الطبية 
اجلن�سية: المارات  مو�سوع الدعوى: مطالبة مببلغ 150.000 درهم  املطلوب 
املدعي  ان  حيث  بالن�سر  عنوانه:  �سوريا  اجلن�سية:  املغربي  فهد  �سليم  اعالنه/ 
املوافق 2013/9/25  الربعاء  يوم  املحكمة  اعاله وحددت  املذكورة  الدعوى  اقام 
امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
الق�ساء �سخ�سيا  دائرة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  ب� حمكمة  الثانية  الدائرة 
او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا 
عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  

2013/8/06
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10867 بتاريخ   2013/8/12     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/577 جت جز  - م ر- ب- ع ن 

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/ موؤ�س�سة ربوع القحوان للحدادة والنجارة امل�سلحة اجلن�سية: المارات    مدعي 
عليه: الدلفني لالن�ساءات ذ.م.م اجلن�سية: المارات  مو�سوع الدعوى: مطالبة مببلغ 
60000 درهم املطلوب اعالنه/ الدلفني لالن�ساءات ذ.م.م اجلن�سية: المارات  عنوانه: 
اعاله وحددت  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  ( حيث  التقرير  بورود  بالن�سر)اخطار 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/9/16 املوافق  الثنني  يوم  املحكمة 
باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة العني البتدائية - الكائنة 
ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا  او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك  املركز الداري �سخ�سيا 
القل.  على  ايام  بثالثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك 

�سدر بتاريخ  2013/8/5
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10867 بتاريخ 2013/8/12     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 1295 /2011 عقاري كلي                           
اىل املدعى عليه   /1- يونايتد ديفلومينت�س ) �س م ح(   جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / حممد علي عبدالعزيز وميثله: �سمرية عبداهلل علي قرقا�س 
قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ ا�ستمارة احلجز املوقعة بني 
والر�سوم  دره��م(   9.943.00( مبلغ  ب��رد  عليه  املدعي  وب��ال��زام  التداعي،  ط��ريف 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق.   وحددت لها 
 ch1A.1 جل�سة يوم الثنني املوافق 2013/9/16 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل.ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10867 بتاريخ 2013/8/12     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 790 /2012 عقاري كلي                           

اىل املدعى عليه   /1- ديزرت درمي انف�ستمنت�س ذ.م.م   جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / رم�سان كردانوف وميثله: �سمرية عبداهلل علي قرقا�س قد اقام عليك الدعوى 
باللتزامات  ل��الخ��الل  ال��دع��وى  �سند  احلجز  ا�ستمارة  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها 
العقدية وخمالفة ن�سو�س التفاق الواردة با�ستمارة احلجز وخمالفة ن�سو�س التفاق 
 5 املدنية الحت��ادي رقم  املعامالت  با�ستمارة احلجز وخمالفة ن�سو�س قانون  ال��وارد 
ل�سنة 85 وال��زام املدعى عليها  برد دفع مبلغ 365870.43 درهم وما يرتتب عليه من 
فوائد بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام وبجميع الحوال الزام املدعي 
عليها بالر�سوم وامل�ساريف.   وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2013/9/15 ال�ساعة 
9.30 �س بالقاعة ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
ايام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10867 بتاريخ 2013/8/12     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 1256 /2011 عقاري كلي                           

م�سروع  مطور  ب�سفتها  العقارية  اللوؤلوة  موؤ�س�سة   -1/ املدخل  اخل�سم  اىل 
بالي�سيد�س  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / عثمان ييلديزيل وميثله: 
�سمرية عبداهلل علي قرقا�س قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   408529( وق��دره  مبلغ  ودف��ع  ب��رد  عليها  املدعي 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من  عليه  املرتتبة  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2013/9/8 ال�ساعة 9.30 
قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1A.1 بالقاعة  ���س 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة ايام على القل. . 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10867 بتاريخ 2013/8/12    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/298 ك.ع.ح
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان:ال�سيد/

احمد خلفان احمد عبيد ال�سام�سي اجلن�سية: المارات  وطلب الت�سديق على 
حمرر يت�سمن :تنازل يف ال�سم التجاري )ال�سموخ لتجارة مواد البناء  ( 
واملرخ�سة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف ) 41184( 
وامل�سجل لدى غرفة التجارة وال�سناعة بعجمان اىل ال�سيده:�سلمى ناتو حممد 
اجلن�سية: الم��ارات   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 العالن.   
الكاتب العدل   

بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية      

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10867 بتاريخ   2013/8/12     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/519 ت  جتر -م ر- ت- ع ن (
طالب التنفيذ/ موؤ�س�سة بن هادي للمقاولت والنقليات العامة اجلن�سية: 
املطلوب  المارات     اجلن�سية:  الدرمكي  �سركة   : �سده  املنفذ  المارات  
اعالنه:  �سركة الدرمكي اجلن�سية: المارات عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2013/99 
جت جز- م ر-ب- ع ن وحدد لنظره جل�سة يوم الثنني املوافق 2013/9/23 
الوىل  الدائرة  امام  باحل�سور  مكلف  فانت  التنفيذ  طلب  لنظر  موعدا 
بادارة التنفيذ - العني الكائنة باملقر الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 

معتمد ال�سند اعاله. تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                                                                                                

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10867 بتاريخ   2013/8/12     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/199 ت  اجر -م ر- ت- ع ن (
طالب التنفيذ/ عبيد حممد عمري ال�سرياين اجلن�سية: المارات   املنفذ �سده 
املطلوب اعالنه: �سالح  نا�سر عبداهلل اجلن�سية: غري حمدد    : �سالح يو�سف 
يو�سف نا�سر عبداهلل اجلن�سية: غري حمدد عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ 
تقدم بطلب تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم  وحدد لنظره جل�سة 
يوم الثالثاء املوافق 2013/9/12 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�سور 
او  �سخ�سيا  الرئي�سي  باملقر  الكائنة  العني   - التنفيذ  بادارة  الوىل  الدائرة  امام 
بوا�سطة وكيل معتمد ل�سداد مبلغ 27875 درهم +1400 درهم م�ساريف الدعوى+ 

586 درهم ر�سوم التنفيذ . تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم التجاري                                                                                                                

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10867 بتاريخ   2013/8/12     
 اعالن  احلكم يف الدعوى التجارية اجلزئية رقم 2013/411        
�سد: موؤ�س�سة النهر اجلاري للمقاولت العامة   العنوان: بالن�سر نعلمك 
انه بتاريخ 2013/8/6م   قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 
الرا�سدي- امارات حكمت  بالرقم اعاله ل�سالح/ حمد حممد عيد�س 
املحكمة مبثابة احل�سوري: بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعى مبلغ 
55.000 درهم )مبلغ خم�سة وخم�سون الف درهم( وامل�ساريف وخم�سمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات.   حكما قابال 
لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند. 

�سدر بتوقيعي وختم املحكمة 2013/8/6   
القا�سي / د. ا�سامة عبدالعزيز    

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10867 بتاريخ   2013/8/12     
    اعالن بالن�سر 

ايجارية  م��ن��ازع��ات   )  2013/2218( رق��م  الق�سية  يف  ت��ق��رر  لقد 
الوىل(  اليجارية)اللجنة  املنازعات  ف�س  جلنة  ام��ام  املنظورة 
وامل��رف��وع��ة م��ن امل��دع��ى/ فهد ع��ب��داهلل اح��م��د اب��راه��ي��م املرزوقي 
وميثلها/عادل  العقارية  الول  ال�سهم  عليها/  امل��دع��ى  لع���الن 
عبداملنعم جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/9/18 يف ال�ساعة 6.00 
م�ساء يف مقر اللجنة الكائن يف ابوظبي - �سارع الدفاع- منطقة 

مع�سكر اآل نهيان- بجانب �سندوق الزواج فيال رقم 2.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

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

العدد  10867 بتاريخ   2013/8/12     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/513 جتاري كلي ابوظبي  

املوافق  بتاريخ  انه  نعلمك  بالن�سر  العنوان  احل��اج جرب   �سعيد علي  حممد  املحكوم عليه/  اىل 
بالرقم اعاله ل�سالح / بنك  املذكورة  الدعوى  2013/7/08م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف 
يوؤدي  بان  عليه  املدعى  بالزام  احل�سوري:  مبثابة  املحكمة  حكمت  بالتايل:  التجاري   ابوظبي 
القر�س  دي��ن  ا�سل  ر�سيد  على  التاأخريية  وال��ف��ائ��دة  دره��م   131.847.64 مبلغ  امل��دع��ي  للبنك 
ال�سخ�سي البالغ قدره 63.445.60 درهم  بواقع 4% �سنويا والفائدة التاخريية على ر�سيد ا�سل 
دين بطاقة الئتمان البالغ قدره 68.402.04 درهم بواقع 1.5% �سهريا من تاريخ رفع الدعوى 
ال�سادر  التحفظي  وب�سحة احلجز  دين  كل  ا�سل  ر�سيد  2012/3/8 ومبا ليجاوز  احلا�سل يف 
بالمر على عري�سة رقم 654 ل�سنة 2012 عرائ�س م�ستعجل ابوظبي يف حدود املبلغ املق�سي به 
والزمته امل�ساريف ومائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات. �سدر 
من  اعتبارا  يوما   30 خالل  لال�ستئناف  قابال  حكما  املوافق//  بتاريخ  املحكمة  وختم  بتوقيعي 

اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.  

رئي�س الدائرة   

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10867 بتاريخ   2013/8/12     
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة: الرخاء للنقل بال�ساحنات الثقيلة )�س.ذ.م.م(
العنوان: نخيل- املدينة العاملية- دبي IC1-ENG- X20-S19    ال�سكل 
القانوين: ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة: 580280  رقم القيد بال�سجل 
باأنه قد  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  التجاري: 80162 مبوجب هذا 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك 
مبوجب قرار حماكم دبي تاريخ القرار  2013/6/20 واملوثق لدى كاتب العدل 
حماكم دبي بتاريخ ت�سديق القرار  2013/6/20 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني الطحاوي حما�سبون قانونيون  العنوان: 
مكتب رقم 9 ملك حكومة دبي وا�سل-بردبي- عود ميثاء  هاتف: 3578444 04 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04 فاك�س/3248777 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.
دائرة التخطيط والتطوير 

دائرة التخطيط والتطوير 
موؤ�س�سة املوانىء واجلمارك واملنطقة احلرة

حكـــــومـــــة دبـــــــــي       
العدد  10867 بتاريخ   2013/8/12     

  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
ا�سم امل�سفي/الطحاوي حما�سبون قانونيون 

ع��ود ميثاء  هاتف:  وا�سل-بردبي-  دب��ي  9 ملك حكومة  رق��م  العنوان: مكتب   
3578444 04 فاك�س/3248777 04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
الــرخــاء للنقل  اأع����اله لت�سفية  امل���ذك���ور  امل�����س��ف��ي  ت��ع��ي��ني  ب��اأن��ه ق��د مت  ب��دب��ي 
تاريخ  ق��رار حماكم دبي  الثقيلة )�ــس.ذ.م.م( وذل��ك مبوجب  بال�ساحنات 
القرار 2013/6/20  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي تاريخ ت�سديق القرار 
2013/6/20 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف 
مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.
دائرة التخطيط والتطوير 

دائرة التخطيط والتطوير 
موؤ�س�سة املوانىء واجلمارك واملنطقة احلرة

حكـــــومـــــة دبـــــــــي       
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قدم املهاجم الغابوين بيار اأوباميانغ 
اجلديد  ف��ري��ق��ه  يف  اع��ت��م��اده  اأوراق 
ب��ورو���س��ي��ا دورمت���ون���د ع��ن��دم��ا �سجل 
ف��وز كبري  اإىل  وق��اده  ثالثية لفتة 
4-�سفر  اأوغ�����س��ب��ورغ  م�سيفه  على 
ال������دوري  م����ن  الأوىل  امل���رح���ل���ة  يف 
ال�سراع  ليبداأ  القدم،  لكرة  الأمل��اين 
التقليدي مع غرميه بايرن ميونيخ 

على بطولة الدوري.
عاما(   24( اأوب���ام���ي���ان���غ  وف���ر����س 
 13 اإتيان مقابل  �سانت  املنتقل من 
للمباراة  جنما  نف�سه  ي��ورو،  مليون 
اأمل���ان���ي���ا ودوري  ب��ط��ل  م���ع و���س��ي��ف 
اأبطال اأوروبا، فافتتح الت�سجيل من 
كرة راأ�سية يف �سباك احلار�س املغربي 

حممد اأم�سيف )24(.
و���س��اع��ف ال���الع���ب ال�����س��ري��ع تقدم 
ف��ري��ق��ه اإث����ر مت���ري���رة ح��ا���س��م��ة من 
ماركو روي�س فلعبها اأر�سية )66(، 
ويحقق  احل���ار����س  اأن مي��رع��ن  ق��ب��ل 

الهاتريك )79(.
واخ�����ت�����ت�����م ال�����ب�����ول�����ن�����دي روب���������رت 
لبقائه  املمتع�س  ل��ي��ف��ان��دوف�����س��ك��ي، 
م���ع ف���ري���ق امل������درب ي���ورغ���ن كلوب 
ميونيخ،  ب��اي��رن  اإىل  انتقاله  وع��دم 
امل��ه��رج��ان م��ن رك��ل��ة ج���زاء )86(. 
يف  لع��ب  �ساد�س  اأوباميانغ  واأ�سبح 
ث��الث��ي��ة يف  ال�����دوري ي�سجل  ت��اري��خ 

اجلولة الأوىل للدوري.
وا�ستهل باير ليفركوزن ثالث املو�سم 
املا�سي مو�سمه بفوز مهم على �سيفه 
املا�سي  امل��و���س��م  ف��راي��ب��ورغ خ��ام�����س 
كي�سلينغ  ���س��ت��ي��ف��ان  اأه������داف   1-3

هيونغ- اجلنوبي  وال��ك��وري   )22(
هامبورغ  م���ن  ال����ق����ادم  ����س���ون  م���ني 
)46( و�سيدين �سام )52(، مقابل 
ه��ان��ك��ي )40(.  مليكي  وح��ي��د  ه���دف 
جزاء  ركلة  �سميد  جوناثان  واأه���در 
بايرن  وك�����ان   .)67( ل���ف���راي���ب���ورغ 
ال��دف��اع عن  ب���داأ حملة  ق��د  ميونيخ 
لقبه بفوز اأول على �سيفه بورو�سيا 
3-1 اجل��م��ع��ة يف  م��ون�����س��ن��غ��الدب��اخ 

افتتاح املرحلة الأوىل.

�ساحقة  بداية  برلني  هريتا  وحقق 
الثانية  ال���درج���ة  م���ن  ع���ودت���ه  ب��ع��د 
اإينرتاخت فرانكفورت  وهزم �سيفه 
6-1 على  امل��ا���س��ي  امل��و���س��م  ���س��اد���س 

امللعب الأوملبي.
ال��ت��ون�����س��ي �سامي  و���س��ج��ل ك���ل م���ن 
والكولومبي  و60(   58( العالقي 
اأدريان رامو�س )17 و71(، واأ�ساف 
 )32( بروك�سبانك  جوناثان  الغلة 
والربازيلي روين )89(، فيما �سجل 

األك�سندر ماير )71 من ركلة جزاء( 
الهدف ال�سريف لفرانكفورت.

وا���س��ت��ف��اد ه��ان��وف��ر م��ن ط��رد لعبي 
اأرنولد  ماك�سيمليان  فولف�سبورغ 
كلوزه  ت��ي��م  وال�����س��وي�����س��ري   )32(
)52(، ليحقق فوزه الأول بهدفني 
نظيفني للدامناركي ليون اأندريا�سن 
هو�ستي  ت�سابول�س  واملجري   )17(
تاأخره  ن����ورم����ربغ  وق���ل���ب   .)84(
هوفنهامي  م�سيفه  اأم����ام  ب��ه��دف��ني 

وتعادل معه 2-2.
الأرجنتيني  ل��ه��وف��ن��ه��امي  و���س��ج��ل 
 )34( اأب�������راه�������ام  اأن�����خ�����ل  داف�����ي�����د 
مودي�ست  اأن�����ط�����وين  وال���ف���رن�������س���ي 
نيكال�س  ول�����ن�����ورم�����ربغ   ،)51(
جينت�سيك  ودان��ي��ال   )54( �ستارك 
فوزا  برمين  ف��ريدر  وحقق   .)57(
متاأخرا على اإينرتاخت براون�سفايغ 
زلتكو  النم�ساوي  بهدف  ال�ساعد 

يونو�سوفيت�س )82(.

••  العني – الفجر :

ال��واح��دة من بعد ظهر  ال�ساعة  و�سلت يف مت��ام 
اأم�س بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي العني 
اإىل مقر اإقامتها بفندق جراند لينز يف النم�سا، 
 12 ال���  ا�ستغرقت نحو  بعد رحلة طويلة  وذل��ك 

�ساعة عن طريقي اجلو والرب.
واأخ�����س��ع الأورج���وي���اين ج���ورج ف��و���س��ات��ي لعبي 
يف  خفيفة  م�سائية  تدريبية  ح�سة  اإىل  الفريق 
الثامنة  فيينا،  بتوقيت  ال�ساد�سة  ال�ساعة  مت��ام 
بتوقيت اأبوظبي، حيث اأدى الفريق تدريبه الأول 
و�سط حالة معنوية مرتفعة، برغم تعب ال�سفر، 
اأن ف�سل مدرب الفريق و�سع برامج  وذلك بعد 
فرتتني  على  الفريق  لالعبي  مكثفة  تدريبية 

�سباحية وم�سائية خالل املع�سكر اخلارجي.
املطار حلظة  العني يف  ببعثة  امل�سافرون  وتفاجاأ 
و���س��ول��ه��ا، واأخ�����ذت الأ����س���ر وال���ع���ائ���الت تلتقط 
ال�سور التذكارية مع جنوم الفريق، منذ حلظة 

و�سولهم املطار وحتى �سعودهم الطائرة.
ومن ناحيته اعترب مدرب فريق العني، فو�ساتي 
ن��وع��ي��ة ج��ي��دة م��ن الالعبني  ي�����س��م  ف��ري��ق��ه  اأن 
املميزين، موؤكداً اأنهم يعملون بطموحات كبرية 

باأداء  �سعيد  �سخ�سياً  ومعنويات عالية، مو�سحاً 
لع��ب��ي ال��ع��ني ح��ت��ى ال��ل��ح��ظ��ة، ويف اع��ت��ق��ادي اأن 
الفني  م�ستواه  ع��ن  م��ا  ن��وع��اً  بعيداً  ب��دا  الفريق 
البطولة  خ��الل  متو�سطاً  اأداًء  وق��دم  وال��ب��دين، 
م��ع��دل جاهزية  اك��ت��م��ال  ع���دم  ب�سبب  ال��دول��ي��ة، 

الالعبني .
وتابع: �سن�سعى خالل املرحلة احلالية يف املع�سكر 
الالعبني  ملنح  اجلهود  م�ساعفة  اإىل  اخل��ارج��ي 
ال��ت��دري��ب��ي��ة امل��ط��ل��وب��ة ح��ت��ى ي�سبحوا  اجل��رع��ات 
تكون  لن  اأنها  اأعتقد  والتي  اجلاهزية،  كامل  يف 
امل�ساحة  �سيق  بعامل  قيا�ساً  امل��ط��ل��وب  ب��امل��ع��دل 
���س��ي��ن�����س��ب ع��ل��ى منحهم  ال��زم��ن��ي��ة، وال���رتك���ي���ز 
اإىل درجة  الو�سول  التي متكنهم من  احل�س�س 

عالية من اجلودة يف الأداء بدنياً وفنياً .
اأن  اأود  العني  ر�سالة جلماهري  وقال فو�ساتي يف 
النم�سا  اإىل  رحلتنا  ب��اأن  تامة  ثقة  على  تكونوا 
�سيتطلب  هنا  والعمل  ال�سياحة،  بغر�س  لي�ست 
هنا  اجلميع  واأن  خ�سو�ساً  ك��ب��رية،  ج��ه��وداً  منا 
لديهم، مبجرد  ما  اأف�سل  تقدمي  اإىل  يتطلعون 
ع��ودت��ه��م اإىل ال��دول��ة ح��ت��ى ي��ك��ون ال��ف��ري��ق عند 

ح�سن ظن جماهريه الوفية .
وقال مدافع نادي العني القوي اإ�سماعيل اأحمد 

املو�سم  يف  الفريق  مهمة  ب���اأن  ج��ي��داً  ن��رك  نحن 
الكروي احلايل لن تكون �سهلة، قيا�ساً بح�سول 
ال�������دوري ملو�سمني  ب��ط��ول��ة  ل��ق��ب  ع��ل��ى  ال���ع���ني 
�سيعزز من رغبة جميع  ال��ذي  الأم��ر  متتاليني، 
امل��ن��اف�����س��ني يف ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى اإظ���ه���ار اأف�����س��ل ما 
لديهم اأمام البطل، لذلك ينبغي علينا التح�سري 
حتى  مكثف  نحو  على  والعمل  والرتكيز  اجليد 
و�سمعة  با�سم  يليق  ال��ذي  امل�سرف  امل��ردود  نتابع 

نادي العني .
واأكمل: العني يف اأم�س احلاجة اإىل وقفة جمهوره 
الذي اأ�سبح ميثل اإ�سافة مهمة للفريق يف جميع 
الالعب  باأنه  ع��دة  منا�سبات  يف  واأك��د  مبارياته، 
املهم والقائد الفعلي للفريق من على املدرجات، 
للجماهري  امل��ث��ال��ي��ة  ال��وق��ف��ة  اأن  اع��ت��ق��ادي  ويف 
العيناوية خلف الفريق مع بداية املو�سم احلايل 
وحتديداً قبل و�سول املدرب جورج فو�ساتي كان 
لها الأثر الإيجابي يف نفو�س جميع لعبي العني 

لإظهار اأف�سل ما لديهم خالل التدريبات.
وزاد: اأمتنى اأن يكون م�سهد املدرجات املخ�س�سة 
الأهلي  اأم��ام  ال�سوبر  مباراة  يف  العني  جلماهري 
ا�ستثنائياً، كما اعتدنا من اجلماهري العيناوية، 
ر�سالة  اأو  لدعوة  حاجة  يف  اأنها  اأعتقد  ل  والتي 

ت��ل��ك املباريات  ال��ف��ري��ق يف م��ث��ل  ل��ل��وق��وف خ��ل��ف 
القوية.

اإ�سماعيل اأن املطلوب من الالعبني العمل  واأكد 
املع�سكر  ف���رتة  خ���الل  اجل���ه���ود،  م�ساعفة  ع��ل��ى 
اخل��ارج��ي حت��ت اإ����س���راف امل����درب ال��ق��دي��ر جورج 
الكاملة  اجلاهزية  درج��ة  لبلوغ  �سعياً  فو�ساتي، 
نتمكن  حتى  وال��ب��دين،  الفني  ال�سعيدين  على 

من حتقيق تطلعات جماهري النادي الوفية.

عمر عبدالرحمن: فو�ساتي بداأ يف و�سع مل�ساته 
الفنية على الفريق

ا�ستعدادات  اأن  عبدالرحمن  عمر  ال���دويل  اأك���د 
بلينز  اخل�����ارج�����ي  امل��ع�����س��ك��ر  يف  ال����ع����ني  ف����ري����ق 
ملباراة  ال��ت��ج��ه��ي��ز  ع��ل��ى  ت��ق��ت�����س��ر  ال��ن��م�����س��اوي��ة ل 
ال��ث��الث��ني من  اأم���ام الأه��ل��ي يف  امل��ق��ررة  ال�سوبر 
ه��ي حت�سري  م��ا  ب��ق��در  احل���ايل،  اأغ�سط�س  �سهر 
املو�سم  ف��ري��ق��ه يف  ا���س��ت��ح��ق��اق��ات  ل��ك��اف��ة  ف��ع��ل��ي 
اجل��دي��د وع��ل��ى ال�����س��ع��ي��دي��ن امل��ح��ل��ي وال���ق���اري ، 
بداأ  فو�ساتي  ج��ورج  الفريق  م��درب  اأن  مو�سحاً  
باأ�سلوبه  الكروي  وفكره  الفنية  مل�ساته  و�سع  يف 
اخلا�س، وندرك جيداً اأن الفرتة املقبلة تتطلب 
منا عماًل م�ساعفاُ حتى نتمكن من الو�سول اإىل 

اأن ن�ستهل املو�سم  درجة اجلاهزية الكاملة، قبل 
وال��ت��ي تعترب   ، ال�سوبر  ك��اأ���س  ال��ك��روي مب��ب��اراة 
وفقاً  ح��ال��ي��اً  للفريق  بالن�سبة  ال��ق��ري��ب  ال��ه��دف 
ل�سرتاتيجية النادي الفنية والتي ظل يتبعها يف 

جميع مبارياته الر�سمية والودية .
ال��ت��ي تنتظرنا يف  ال��ت��ح��دي��ات  اأن  امل��وؤك��د  وت��اب��ع: 
ال���ت���ي واجهتنا  ت��ل��ك  اأك�����رب م���ن  امل��ق��ب��ل  امل��و���س��م 
اأن �سقف  ���س��وى  ل�����س��يء  امل��ا���س��ي��ة، ل  يف الأع�����وام 
كل  يف  مرتفعاً  يكون  ما  دائماً  البطل  طموحات 

مو�سم .
على و�سع  الفريق حالياً  يعمل مدرب  واأ�ساف: 
التي  العنا�سر  اإمكانيات  تنا�سب  تكتيكية  خطط 
ي�سمها الفريق، حتى نتمكن من حتقيق اأهدافنا 
يف املو�سم احلايل، و�سن�سعى جميعاً بروح العائلة 
روؤية  تنفيذ  اإىل  اجل��ه��ود  وم�ساعفة  ال���واح���دة 
واأن  خ�سو�ساً  دق��ي��ق،  نحو  على  الفنية  امل���درب 
املع�سكر  يف  فو�ساتي  �سيعتمدها  ال��ت��ي  اخل��ط��ط 
عن  ف�ساًل  للفريق،  الكثري  �ست�سيف  اخلارجي 
���س��ت��ك��ون ح��دي��ث��ة وغ���ري م��ع��روف��ة بالن�سبة  اأن��ه��ا 

للمناف�سني .
ان�سموا  ال���ذي���ن  ال��الع��ب��ني  اإن  ع���م���وري  وق����ال 
مي�سيل  كبا�ستو�س  ال��ف��ري��ق  �سفوف  اأخ�����رياًاإىل 

واإبراهيم  ع��ي�����س��ى  وخ���ال���د  ال��غ��اف��ري  و���س��ل��ط��ان 
دياكيه، اأظهروا ان�سجاماً جيداً مع الفريق خالل 
اإىل  حاجة  يف  اأنهم  وامل��وؤك��د   ، الدولية  البطولة 
تعزيز تاأقلمهم مع الفريق باملزيد من اجلرعات 
اأن  اع��ت��ق��ادي  ويف  ال��ودي��ة،  وامل��ب��اري��ات  التدريبية 
املرحلة،  هذه  يف  منا�سبة  فر�سة  يعترب  املع�سكر 

وناأمل اأن نخرج منه باملكا�سب املرجوة .
ال��ع��ني ظلت  اأن ج��م��اه��ري  واأك�����د ع��ب��دال��رح��م��ن 
للفريق،  الإيجابية  النتائج  يف  مهم  ب��دور  تقوم 
بالثقافة  عيناوي  م�سجع  كل  ا�سم  ارتبط  حتى 
ال�ستثنائية  امل���ب���ادرات  يف  وال���ري���ادة  ال��ري��ا���س��ي��ة 
والإخ���ال����س وال���وف���اء ل��ل��ن��ادي، ل��ذل��ك جندهم 
يقودون فريقهم يف كل مو�سم اإىل التواجد على 
نعدهم  اأن  ���س��وى  من��ل��ك  ول  ال��ت��ت��وي��ج،  من�سات 
بالجتهاد لتقدمي امل�ستوى الذي ير�سيهم، ويف 
جمهور  ب��دون  القدم  ك��رة  مباريات  اأن  اعتقادي 
للجمهور،  نلعب  ونحن  لها،  قيمة  ول  طعم  ل 
ويف  ك��الع��ب��ني،  ل��ن��ا  بالن�سبة  م��ه��م  وت��واج��ده��م 
للعني  بالن�سبة  اأ�سعب  التحدي  احل��ايل  املو�سم 
على  ملو�سمني  ال����دوري  لقب  على  ح�سل  ال���ذي 
بف�سل  ال��ظ��روف  كل  وباإمكاننا جت��اوز  ال��ت��وايل، 

م�ساندة ودعم اجلماهري .

الزعيم يد�سن مع�سكر النم�سا مبعنويات عالية 

فو�سات��ي يب��داأ مرحل���ة التدريب���ات ويخاط����ب اجلماهي����ر العيناوي�����ة 

ب���داية قوي���ة لدورمتون����د يف ال����دوري االأملان�������ي 

مورينيو يقود ت�سيل�سي لفوز درامي على روما 
الوليات  يف  ج��ول��ت��ه  الإجن��ل��ي��زي  ت�سيل�سي  ف��ري��ق  اأن��ه��ى 
يف  واح���د،  مقابل  بهدفني  ودي��ا  روم��ا  على  بفوز  املتحدة 

اللقاء الذي اأقيم على ملعب ار اف كيه بوا�سنطن.
ومتكن اأبناء الربتغايل جوزيه مورينيو من قلب الطاولة 
على الفريق الإيطايل يف املباراة التي اأقيمت ال�سبت بعد 
اأن تاأخروا بهدف دون رد �سجله الأرجنتيني اإريك لميال 
مارك  ال��ب��دي��ل  احل���ار����س  خ��ط��اأ  م��ن  م�ستفيدا  )ق20( 

�سوارزر.
وبهذا يكون ت�سيل�سي قد اأنهى جولته بالوليات املتحدة، 

 )0-2( ميالن  على  انت�سارات  ثالثة  فيها  حقق  والتي 
واإنرت ميالن )2-0( وروما )2-1( وخ�سارة واحدة اأمام 
�سوطا  الإجن��ل��ي��زي  الفريق  وق��دم  م��دري��د )3-1(  ري��ال 
ثانيا اأف�سل على امل�ستوى الهجومي من خالل التبديالت 
التي اأجراها مورينيو، على غرار ما حدث يف نهائي كاأ�س 
جيني�س الودية اأمام ريال مدريد، يف املباراة التي خ�سرها 

ت�سيل�سي بنتيجة 3-1.
60 حيث  النتيجة حتى الدقيقة  واأ�ستمر تقدم روما يف 
تلقى  اأن  بعد  للبلوز  التعادل  ه��دف  ف��ران لم��ب��ارد  اأدرك 

�سباك  اأ�سكنها  ب��ا،  دمي��ب��ا  ال�سنغايل  م��ن  متقنة  مت��ري��رة 
���س��ان��ت��ي�����س و���س��ج��ل ه���دف الفوز  احل���ار����س م���ورج���ان دي 
روميلو  ال�ساب  البلجيكي  مهاجمه  الإجنليزي  للفريق 
لوكاكو )20 عاما(، بعد اأن تلقي متريرة من با ا�ستغلها 

ب�سكل جيد ليمنح البلوز الفوز )ق89(.
اإجنلرتا خلو�س  اإىل  ت�سيل�سي  بعثة  تعود  اأن  املقرر  ومن 
�سيتي  ه��ال  اأم��ام  املمتاز  الإجنليزي  ال��دوري  لقاءات  اأول 
ب��ردي��ج، معقل  �ستامفورد  اجل��اري يف  ال�سهر  18 من  يف 

البلوز.
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�سان  ب��اري�����س  ال��ع��ري��ق  الفرن�سي  ال��ن��ادي  ب��ا���س��ر 
جريمان دورته التدريبية الأوىل يف املغرب من 
خالل مقر تدريبي افتتحه يف منتجع مازاغان 
�سمال  يف  ال��رائ��د  ال�سياحي  املق�سد  ال�سياحي، 
باأن  التدريبي  املع�سكر  واأ�سار م�سوؤولو  افريقيا. 
�سبتمرب  حتى  �ستمتد  وال��ت��ي  احل��ال��ي��ة  ال����دورة 
– 16 عاماً   4 الأعمار بني  ت�ستهدف   2013
و�سي�سرف عليها مدربون دوليون خمت�سون من 
لكرة  ال���دويل  الإحت����اد  م��ن  ال��ن��ادي ومعتمدين 

القدم الفيفا .
وقال �ستيفان كيلينجر ، رئي�س منتجع مازاغان 
ال�����س��ي��اح��ي: اإن اأح����د اله�����داف ال��رئ��ي�����س��ي��ة من 
مثل  عاملي  لفريق  التدريبي  املخيم  ه��ذا  اإقامة 
فريق باري�س �سان جريمان هو تنويع اخلدمات 
وال���ت���ج���ارب ال���ت���ي ي��ق��دم��ه��ا م��ن��ت��ج��ع م���ازاغ���ان 
ال�����س��ي��اح��ي. واأ���س��ب��ح��ت ال��ف��ر���س��ة م��ت��اح��ة امام 
الولد من عمر 4 اىل عمر 16 عاماً للح�سول 
امل�������س���ت���وى م����ن مدربني  ت����دري����ب ع���امل���ي  ع���ل���ى 
م��ع��ت��م��دي��ن م���ن الحت�����اد ال�����دويل ل��ك��رة القدم 
)الفيفا( وخرباء يف لعبة كرة القدم من الفريق 
الفرن�سي العريق خالل ف�سل ال�سيف احلايل. 

واأ�ساف كيلينجر : نحن �سعداء باأن تتخذ اإدارة 
مكاناً  املنتجع  �سان جريمان من  باري�س  ن��ادي  
تقارب  مل��دة  وذل��ك  التدريبية  دورات��ه��ا  لإط���الق 
العديد  الآن  حتى  وا�ستقطبنا  اأ�سهر.  الثالثة 

من امل�ساركات من كافة اأنحاء املنطقة .
واأ�ساف: نعتمد يف مازاغان ا�سرتاتيجية وا�سحة 
امل���ع���امل ل���س��ت��ق��ط��اب ال�����س��ي��اح وال������زوار وننجح 
حقاً يف ذلك حيث تعد هذه اخلطوة ج��زءاً من 
العديد من الإ�سافات الرتفيهية النوعية التي 
فيه  الن�ساطات  منظومة  اإىل  املنتجع  اأ�سافها 

والعناية  وال�سيافة  الرتفيه  قطاعات  �سملت 
ال�سخ�سية .

املجتمع  طبقات  لكافة  منا�سبة  ال��دورة  وتعترب 
اأن ريا�سة  اإميان املنتجع  يف اململكة من منطلق 
عن  مبعزل  للجميع  اتاحتها  يجب  ال��ق��دم  ك��رة 

الأو�ساع املادية.
ويف ���س��ي��اق اآخ����ر، ت��ن��اق��ل��ت و���س��ائ��ل الإع�����الم عن 
ال���ن���ادي ال��ف��رن�����س��ي، ال����ذي ل��ع��ب ب���ني �سفوفة 
زلتان  و  بيكهام  ديفيد  اأمثال  الريا�سة  عمالة 
و  ماك�سويل  و  �سيلفا  تياغو  و  اإبراهيموفيت�س 
للفرن�سي  �سمه  ع��ن  اأخ���ب���اراً   ، ف��ريات��ي  م��ارك��و 
ل��وك��ا���س دي��ن��ي��ي و���س��ف��ق��ة اأخ�����رى ل�����س��م لعب 
بقيمة  ك��اف��اين  اإدين�سون  الأوروغ����واي  منتخب 
ال�سفقة  يورو وهي  و�ستني مليون  بلغت ثالثة 

الكرب يف تاريخ الدوري الفرن�سي. 
 90 بعد  على  ال�سياحي  مازاغان  منتجع  ويقع 
اجلديدة،  يف  البي�ساء  ال���دار  جنوب  كيلومرتاً 
وهو وجهة �ساحلية مطلة على املحيط الأطل�سي 
خالبة  مناظر  على  مطّلة  غرفة   500 وي�سم 
ع��ل��ى امل��ح��ي��ط��ات وال��ب��ح��ريات وم��ل��ع��ب اجلولف 
ال�سباحة  ال�سا�سعة وحمام  واحلدائق والأرا�سي 
امل��ن��ت��ج��ع منطقة  وي�����س��م  امل��ن��ت��ج��ع.  امل��م��ي��ز يف 
ت�سمل  ه��ك��ت��اراً   250 م�����س��اح��ة  ع��ل��ى  م��ف��ت��وح��ة 
18 حفرة �سّممه جاري  ملعب جولف يحتوي 
على  ميتد  �ساطئ  ي�سمل  املنتجع  ان  كما  بالير 
ك��ي��ل��وم��رتات وجم��م��وع��ة متنوعة من   7 ط���ول 
املطاعم ومنتجع �سحي ومرافق مميزة ملمار�سة 
من  وواح���دة  والرتفيهية  الريا�سية  الأن�سطة 
جانب  اإىل  املنطقة  يف  امل���وؤمت���رات  م��راك��ز  اأك���رب 
ملعب اجلولف، تقع 67 فيال فاخرة تطل على 

�ساحل الأطل�سي. 

فريق )�سكاي دايف دبي( اإىل اإجنلرتا الأربعاء

�سي����ف وج�����اب�����ر الف�����ال�س�����ي ج������اه�����زان جلول����ة )دونكا�ست�����ر(
بطالنا ي�سعيان ملوا�سلة التاألق يف )دراجات اأوروبا املائية(

���س��ي��ف وجابر  ال�����س��ق��ي��ق��ان  ي��ت��ط��ل��ع 
حم��م��د امل��ع�����س��م ال��ف��ال���س��ي جنما 
ف���ري���ق )����س���ك���اي داي�����ف دب�����ي( اإىل 
مناف�سات  يف  ج��دي��د  م���ن  ال���ت���األ���ق 
املائية  ل��ل��دراج��ات  اأوروب�����ا  ب��ط��ول��ة 
اإىل حمطتها  2013 والتي ت�سل 
الأخ����رية ن��ه��اي��ة الأ���س��ب��وع اجلاري 
الثالثة  اجل��ول��ة  مناف�سات  باإقامة 
)دونكا�سرت(  مدينة  يف  واخلتامية 
الجنليزية اعتبارا من يوم اجلمعة 

وحتى يوم الأحد املقبل.
وي�����س��د ف���ري���ق ���س��ك��اي داي�����ف دبي 
ي��وم بعد غد الأرب��ع��اء ال��رح��ال اإىل 
اجلولة  خلو�س  ا�ستعدادا  اجنلرتا 
�سباق  يف  وال���ف���ا����س���ل���ة  احل���ا����س���م���ة 
املو�سم حيث  الأوروب���ي ه��ذا  اللقب 
���س��ي��ف وجابر  ال��ب��ط��الن  ���س��رياف��ق 
الإداري  وامل�سرف  امل��درب  والدهما 
الفال�سي  امل��ع�����س��م  ���س��ي��ف  حم��م��د 
الفني  الفريق  اأع�����س��اء  ج��ان��ب  اإىل 
والإداري للتجهيز مبكرا لفعاليات 
يوم اجلمعة  تنطلق  والتي  اجلولة 
بالتجارب والت�سجيل على اإن ي�سهد 
مناف�سات  والأح�����د  ال�����س��ب��ت  ي��وم��ي 
�سباق الزمن ثم اجلولة الأوىل يوم 
ال�سبت وت�ستكمل اجلولتني الثانية 

والثالثة يوم الأحد املقبل.
وك����ان ف��ري��ق )���س��ك��اي داي����ف دبي( 
تاألقا لفتا يف اجلولتني  �سجل  قد 
بطلنا  اجن���از  خ��الل  م��ن  املا�سيني 
ال�ساعد جابر حممد �سيف املع�سم 
الإم���ارات  اه���دي  وال���ذي  الفال�سي 
ف�����س��ي��ة م���ن���اف�������س���ات ف���ئ���ة )واق�����ف 
فعاليات  ���س��م��ن  ���س��ت��وك(  ن��ا���س��ئ��ني 
اجلولة الثانية من البطولة والتي 
اأقيمت موؤخرا يف مدينة مريانديال 
نقاطا جديدة  الربتغالية لي�سيف 
للرتتيب  الثاين  املركز  يف  و�سعته 
العام ملناف�سات هذه الفئة مناف�سات 

على اللقب الكبري.

للدراجات  اأوروب����ا  بطولة  وت�سهد 
ع���دد  م�������س���ارك���ة   2013 امل���ائ���ي���ة 
الأوروبية وجنوم  ال��دول  كبري من 
حيث  الإماراتية  املائية  ال��دراج��ات 
على  الأب��ط��ال  بني  التناف�س  ي�ستد 
واقف  فئة  ومنها  املناف�سات  األقاب 
فيها  يناف�س  والتي  �ستوك  نا�سئني 
وبقوة البطل ال�ساعد جابر والذي 
اأ���س��ب��ح ق��ري��ب��ا م��ن م��ع��ان��ق��ة اجناز 
مهمة  نقاطا  اأ�ساف  بعدما  جديد 
يف �سباق ال�سدارة الأوروبي ومنحه 
للمناف�سة  ال��ف��ر���س��ة  ال��ت��ف��وق  ه���ذا 
على �سدارة الرتتيب العام والفوز 
الأوروبية  البطولة  يف  فئته  بلقب 
رفع  ب��ع��دم��ا  2013وذلك  مل��و���س��م 
معززا  ن��ق��ط��ة   285 اإىل  ر���س��ي��ده 
امل��رك��ز الثاين  ب��ال��ت��ايل م��وق��ف��ه يف 
حتقيق  انتظار  يف  ال��ع��ام  للرتتيب 
ال�سدارة  متنحه  متميزة  نتيجة 

من  واخلتامية  الثالثة  اجلولة  يف 
مدينة  يف  �ستقام  وال��ت��ي  البطولة 
نهاية  الجن���ل���ي���زي���ة  دون���ك���ا����س���رت 

الأ�سبوع اجلاري.
ملناف�سات  العام  الرتتيب  ويت�سدر 
املت�سابق  �ستوك  نا�سئني  واقف  فئة 
الفرن�سي ماثيو فينيدوري بر�سيد 
339 نقطة يليه يف املركز الثاين 
بر�سيد  ال��ف��ال���س��ي  ج���اب���ر  ب��ط��ل��ن��ا 
الالتفي  املت�سابق  ثم  نقطة   285
 253 بر�سيد  كارلي�س  زيرين�س 
الرابع  امل��رك��ز  يجتل  بينما  نقطة 
املت�سابق الرنويجي لي�سيث فيغارد 

بر�سيد 252 نقطة
ال�������س���اع���د جابر  ب��ط��ل��ن��ا  ومي����ل����ك 
الفال�سي  امل��ع�����س��م  ���س��ي��ف  حم��م��د 
يجعله  حافال  �سجال  �سنة(   14(
ميلك خربة املواعيد الكربي حيث 
ت���ذوق م��ن قبل ح���الوة الجن���ازات 

ذهبية  ان��ت��زاع  يف  وجن��ح  اخلارجية 
املائية  ل��ل��دراج��ات  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة 
نا�سئني  واق����ف  ف��ئ��ة   2011 ع���ام 
الوليات  والتي جرت يف   12-10
ا�سغر  واأ�سبح  الأمريكية  املتحدة 
الفوز  �سرف  ينال  واإم��ارات��ي  عربي 
ال����دراج����ات  ع��امل��ي��ة يف  ب��ط��ول��ة  يف 

املائية.
و����س���ارك ب��ط��ل��ن��ا ال���ع���ام امل��ا���س��ي يف 
ج����ولت ال��ب��ط��ول��ة الأوروب����ي����ة عام 
العاثر  وق��ف احل��ظ  2012 حيث 
لإ�سابة  وتعر�س  طموحاته  اأم���ام 
اجلولتني  يف  املناف�سة  عن  اأبعدته 
بلجيكا  يف  وال����ث����ان����ي����ة  الأوىل 
اجلولة  يف  بقوة  ليعود  والربتغال 
النم�سا  يف  ج�����رت  ال���ت���ي  ال���ث���ال���ث���ة 
مناف�سات  يف  الثالث  املركز  حمققا 

واقف نا�سئني �ستوك وقتها.
وا����س���ت���ه���ل ال���ب���ط���ل م���������س����وار ه���ذا 

ب���ق���وة م��داف��ع��ا ع���ن �سعار  امل��و���س��م 
داي��ف دبي حيث جنح  فريق �سكاي 
الأول  امل���رك���ز  ب���ان���ت���زاع  وب���اق���ت���دار 
ن��ا���س��ئ��ني �سمن  مل��ن��اف�����س��ات واق�����ف 
2013 وحمققا  الإم��ارات  بطولة 
 353 الآخر ليجمع  تلو  النت�سار 
البطولة  يف  حلمه  ليوا�سل  نقطة 
الأوروبية متطلعا اإىل اللقب علما 
حافل  م�����س��وار  ي��ن��ت��ظ��ره  بطلنا  اإن 
العامل  بطولة  مناف�سات  خل��و���س 
الوليات  يف  �ستقام  والتي   2013
الفرتة  خ��الل  الأمريكية  املتحدة 

من 5-13 اأكتوبر املقبل.

�سيف الفال�سي
حممد  �سيف  �سقيقه  و�سيخو�س 
���س��ي��ف امل��ع�����س��م ال��ف��ال���س��ي وال����ذي 
حمرتفني  واق���ف  لفئة  بطال  ت��وج 
اأم( ال��ع��ام امل��ا���س��ي �سباق  ب��رو )اأي���ه 

)دونكا�سرت( من اجل الفوز باملركز 
اجناز  وم��ع��ان��ق��ة  اجل��ول��ة  يف  الأول 
ال�سعبة  ال����ظ����روف  ب���ع���د  ج���دي���د 
الأوىل  اجلولتني  يف  واجهها  التي 
الربتغال  ث��م  بلجيكا  يف  وال��ث��ان��ي��ة 
مناف�سيه  اأم��ام  للفوز  يتطلع  حيث 

يف هذه الفئة جمددا.
وا�ستهل �سيف املو�سم احلايل باجناز 
رائ���ع وف��ري��د يف ب��ط��ول��ة الإم����ارات 
ل����ل����دراج����ات امل���ائ���ي���ة وال����ت����ي حقق 
واقف  لفئة  الأول  امل��رك��ز  خاللها 
العالمة  حم��رزا  اك�سربت  حم��دود 
 6 360 نقطة من خالل  الكاملة 
تكون  بان  متتالية متطلعا  جولت 
ا�ستعداد  خري  الجنليزية  اجلولة 
من اجل امل�ساركة يف بطولة العامل 
ولية  حتت�سنها  وال���ت���ي   2013
الفرتة  خ��الل  الأمريكية  اأري��زون��ا 

من 5-13 اأكتوبر املقبل.

�سكر وتقدير
داي��ف دبي  رفع ثنائي فريق �سكاي 
ال�����س��ق��ي��ق��ان ���س��ي��ف وج���اب���ر حممد 
ال�سكر  اآي��ات  ا�سمى  الفال�سي  �سيف 
ال�سيخ حمدان  �سمو  اإىل  والتقدير 
مكتوم  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
جمل�س  رئ���ي�������س  دب������ي  ع���ه���د  ويل 
الكبري  دع��م��ه  على  الريا�سي  دب��ي 
�سفراء  للريا�سيني  يقدمه  ال���ذي 
الذي  الأم���ر  البحرية  ال��ري��ا���س��ات 
الكبرية  ال���ن���ج���اح���ات  يف  اأ�����س����ه����م 
هذا  اإن  اإىل  م�����س��ريا  وامل�����س��ت��م��رة 
لتحقيق  داف���ع  اك��رب  ي�سكل  ال��دع��م 

املزيد من النجاحات.
اجلزيل  بال�سكر  البطالن  وتوجه 
دايف  )���س��ك��اي  اإدارة  جم��ل�����س  اإىل 
على  ال��ن��ي��ادي  ن�سر  برئا�سة  دب���ي( 
الفريق  مل�ساركة  الكرمية  الرعاية 

اإن  م��وؤك��دا  الأوروب���ي���ة  البطولة  يف 
كبري  ب�سكل  انعك�س  الهتمام  ه��ذا 
حققها  التي  اليجابية  النتائج  يف 
ال��ف��ري��ق يف ال��ب��ط��ول��ة الأوروب����ي����ة 
بالدعم  نف�سه  الوقت  يف  م�سيدين 
موؤ�س�سة  م����ن  وال���ت���ق���ن���ي  ال���ف���ن���ي 

)الفيكتوري تيم(.
الفال�سي  ج����اب����ر  ب���ط���ل���ن���ا  وق�������ال 
�ستقام  ال��ت��ي  اخل��ت��ام  ج��ول��ة  تبقت 
اجنح  اإن  اأم���ل  وك��ل��ي  بريطانيا  يف 
يف اإه����داء الإم�����ارات واأ����س���رة فريق 
جديدا  لقبا  دب���ي(  داي���ف  )���س��ك��اي 
وايل  املا�سي  العام  من  اإليه  ا�سعي 
اإكمال  م��ن  الإ���س��اب��ة  فيه  منعتني 
امل�������س���وار و����س���اأع���م���ل ج����اه����دا على 
حتقيق حلمي منوها اإىل انه �سوف 
املقبلة  ال��ف��رتة  ي��ك��ر���س ج��ه��وده يف 
للم�ساركة  وال�ستعداد  للتح�سري 

الأوروبية املرتقب.

دورات تدريبية حتى �سبتمرب 2013

باري�ض �سان جريمان يطلق خميمًا تدريبيًا يف منتجع مازاغان يف املغرب 

اإن��رت ميالن  تغلب فريق ري��ال م��دري��د الإ���س��ب��اين على 
الإيطايل بثالثة اأهداف دون رد يف اآخر املباريات الودية 
له يف اأمريكا. وحقق الفريق امللكي فوزه اخلام�س خالل 
�ست مباريات حتت قيادة مدربه اجلديد الإيطايل كارلو 

اأن�سيلوتي.
وتقدم الربازيلي كاكا بهدف للريال يف الدقيقة العا�سرة 
ثم اأ�ساف الربتغايل كري�ستيانو رونالدو الهدف الثاين 
ريكي  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  يختتم  اأن  ق��ب��ل   ،37 ال��دق��ي��ق��ة  يف 
 67 الدقيقة  يف  الت�سجيل  ميالن  اإن��رت  لع��ب  األفاريز 

بت�سجيله هدفا عن طريق اخلطاأ يف مرمى فريقه.
األ��ف م�سجع املباراة التي جرت يف   50 اأك��ر من  وتابع 
ب�سبب  الثاين  �سوطها  يف  توقفت  والتي  لوي�س،  �سانت 
اأر�س امللعب، يف حماولة  اقتحام العديد من امل�سجعني 

لتحية ومعانقة الالعبني.
واأعرب مدرب ريال مدريد كارلو اأن�سيلوتي، عن ر�ساه 

جيد،  ب�سكل  لعبنا  ق��ائ��ال  ال��ف��ري��ق  وب�����اأداء  ال��ف��وز  ع��ن 
و�سعينا اإىل اللعب ب�سكل هجومي يف املباريات الإعدادية 
الأخ����رى جيدا  امل��ب��اري��ات  اأداوؤن�����ا يف  ك��ان  كما  للمو�سم، 

وكذلك الفرتة الإعدادية للمو�سم اجلديد .
ال�سابق  جرمان  �سان  باري�س  م��درب  اأن�سيلوتي  وف�سل 
عدم احلديث عن املحاولت ل�سم لعب توتنهام غاريث 
بيل قائال: اأنا �سعيد جدا بالفريق الذي اأملكه. ول اأرى 
اإذا لعب موراتا  اأي داع للحديث عن غاريث بيل اليوم. 
وجي�سي ب�سكل جيد فاأنا �سعيد لهم فهما لعبان يافعان 

ميلكان موهبة فذة .
املا�سي خايل  املو�سم  ال��ذي خرج  ري��ال مدريد  وي�ستهل 
الوفا�س، بقياد مربه الذي غادر اإىل ت�سل�سي الإجنليزي 
جوزيه مورينيو، وخ�سر نهائي كاأ�س امللك اأمام اأتليتيكو 
املقبل  الأ�سبوع  الإ�سباين  ال���دوري  يف  م�سريته  مدريد 

مبواجهة �سيفه ريال بيتي�س.

ريال مدريد يهزم اإنرت ميالن وديًا بالثالثة 

وابت�سام  العرايف  ورباب  الهاليل  �سهام  املغربيات  تاأهلت 
الدور  اىل  ام�����س  بيليتي  ميمي  والبحرينية  خل��وا���س 
الرابعة  الن�سخة  يف  م   1500 ل�سباق  النهائي  ن�سف 
يف  حاليا  املقامة  القوى  للعاب  العامل  لبطولة  ع�سرة 

مو�سكو حتى الحد املقبل.
مبا�سرة  الربعة  دور  وبيليتي  والعرايف  الهاليل  وبلغت 
ت�سفيات  يف  الوىل  ال�ستة  امل��راك��ز  ب��ني  حلولهن  ب��ع��د 
املجموعة  يف  ثانية  ال��ه��اليل  حلت  حيث  جمموعاتهن 
راب��ع��ة يف  وال��ع��رايف  دق��ائ��ق،  82ر07ر4  ب��زم��ن  الوىل 
وبيليتي  دق��ائ��ق،  84ر07ر4  بزمن  الثانية  املجموعة 

�ساد�سة يف املجموعة ذاتها بزمن 27ر09ر4 دقائق.

اما خلوا�س ف�سمنت بطاقتها بني ال�ست اللواتي حققن 
اف�سل توقيت بعد املركز 18 يف املجموعات الثالث من 
الت�سفيات حيث حلت تا�سعة يف املجموعة الثالثة بزمن 

14ر09ر4 دقائق.
ل��وك��ال��ة فران�س  الرب���ع يف ت�سريح  ال��ع��داءات  واع��رب��ت 
بالتاأهل واعرتفن جميعا ب�سعوبة  �سعادتهن  بر�س عن 
�ستعيد  انها  اك��دت  التي  خلوا�س  خ�سو�سا  الت�سفيات 
النظر يف خطتها يف دور الربعة بعدما كانت قاب قو�سني 

او ادنى من اخلروج خالية الوفا�س اليوم.
يف امل��ق��اب��ل، خ��رج��ت الم��ارات��ي��ة ال��ه��ام بيتي م��ن الدور 
الول بحلولها حادية ع�سرة يف املجموعة الثانية بزمن 

97ر12ر4 دقائق.
بيتي  وك��ان��ت  اي�سا  م  الف   5 �سباق  يف  بيتي  وت�����س��ارك 
ح��ق��ق��ت اجن�����ازا ه���و الول لم الل���ع���اب الم���ارات���ي���ة يف 
بطولة ا�سيا الخرية التي اختتمت يف الهند يف 7 متوز-

يوليو املا�سي عندما نالت ذهبيتي 1500 و5 الف م، 
متقدمة على البحرينية �سيتاي ا�سيتي واليابانية ياما 
�سيتاي  البحرينيتني  ال�سباق الول، وعلى  هاغوراي يف 
البحرينية  ان  يذكر  ال��ث��اين.  يف  بليتي  وميمي  ا�سيتي 
ن�سختي  يف  العامل  بطلة  جمال  يو�سف  م��رمي  الخ��رى 
مونديال  ع��ن  ال��غ��ائ��ب��ات  اب����رز  ه��ي  و2009   2007

مو�سكو ب�سبب ال�سابة.

بايرن ميونيخ يلتقي هانوفر بكاأ�ض اأملانيا3 مغربيات وبحرينية اإل ن�سف نهائي 1500م 
اوقعت قرعة الدور الثاين من م�سابقة كاأ�س املانيا لكرة القدم بايرن ميونيخ حامل اللقب وبطل الدوري يف 
مواجهة هانوفر و�سيواجه بورو�سيا دورمتوند مهمة ا�سهل بلقاء ميونيخ 1860 من الدرجة الثانية، يف حني 
وقعت مواجهة اخرى اي�سا بني فريقني من الدرجة الوىل ف�سال عن لقاء بايرن ميونيخ وهانوفر، وجتمع 
فرايبورغ مع �ستوتغارت وكان بايرن ميونيخ احرز الثالثية يف املو�سم املا�سي، الدوري والكاأ�س املحليان، ودوري 

ابطال اوروبا، وتغلب يف نهائي الكاأ�س املحلية على �ستوتغارت 2-3.
الدرجة اخلام�سة بخم�سة  الكاأ�س احلالية على ريدن من  ال��دور الول من م�سابقة  البافاري يف  الفريق  وفاز 
اب��رز لعبيه ويف مقدمتهم  غ��واردي��ول  ال�سباين خو�سيب  امل��درب  فيها  ي�سرك  م��ب��اراة مل  نظيفة، يف  اه��داف 

الفرن�سي فرانك ريبريي وفيليب لم وال�سباين تياغو الكانتارا.
وتقام مناف�سات الدور الثاين يف 24 و25 ايلول-�سبتمرب املقبل، يف حني ان املباراة النهائية مقررة يف ال�سابع 

ع�سر من ايار-مايو على ال�ستاد الوملبي يف برلني.
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�ستكون مهمة ال�سوي�سري روجيه فيدرر امل�سنف خام�سا عامليا و�ساحب الرقم 
بلقبه  الغراند �سالم )17 لقبا( �سعبة لالحتفاظ  القيا�سي بعدد اللقاب يف 
يف دورة �سين�سيناتي المريكية الدولية يف كرة امل�سرب، �سابع دورات املا�سرتز 

)الف نقطة( التي تنطلق اليوم الثنني.
وتوج ال�سوي�سري العام املا�سي بطال يف �سين�سيناتي التي �سنف فيها يف املركز 
ديوكوفيت�س  نوفاك  ال�سربي  على  بفوزه  م�سريته  يف  اخلام�سة  للمرة  الول 

الذي كان ثانيا 6-�سفر و7-6 )9-7( يف املباراة النهائية.
و�سبق لفيدرر ان توج بطال لهذه الدورة اعوام 2005 )على ح�ساب المريكي 
اندي روديك( و2007 )على ح�ساب المريكي جيم�س باليك( و2009 )على 

ح�ساب ديوكوفيت�س بالذات( و2010 )على ح�ساب المريكي ماردي في�س(.
لكن ال�سوي�سري الذي احتفل قبل ب�سعة ايام مبيالده الثاين والثالثني لي�س 
العاملي للمرة  الت�سنيف  املركز اخلام�س يف  اف�سل احواله، فهو تراجع اىل  يف 
ام��ام لعبني  املفاجئة  الهزائم  بع�س  تلقى  ان��ه  كما   ،2003 ع��ام  منذ  الوىل 
مغمورين، ف�سال عن انه يعاين من الم يف الظهر ا�سطرته اىل الن�سحاب من 

دورة مونرتيال الكندية للما�سرتز .
ويعود الظهور الخري لفيدرر يف مالعب الكرة ال�سفراء اىل 25 متوز-يوليو 
املا�سي يف دورة غ�ستاد ال�سوي�سرية عندما خ�سر مباراته الوىل امام الملاين 

دانيال براندز يف الدور الثاين.
 2013 وحقق فيدرر نتائج خميبة عام 

ال50  خ��ارج  لعبني  ام��ام  بخ�سارته 
الت�سنيف  لئ��ح��ة  ع��ل��ى  الوائ������ل 

�سقوطه  ع���ن  ف��ف�����س��ال  ال��ع��امل��ي، 
غ�ستاد،  دورة  يف  ب���ران���دز  ام����ام 
خ���������س����ر ام�����������ام الرج����ن����ت����ي����ن����ي 
ن�سف  يف  دلبوني�س  فيديريكو 
الملانية،  هامبورغ  دورة  نهائي 
�سريجي  الوك������������راين  وام���������ام 

الثاين  ال����دور  يف  �ستاخوف�سكي 
من بطولة وميبلدون النكليزية، 

الكربى،  الرب����ع  ال��ب��ط��ولت  ث��ال��ث 
للمرة  املا�سي  العام  لقبها  نال  والتي 

ال�سابعة يف م�سريته الحرتافية، وكانت 
ربع  بلوغ  يف�سل فيها يف  التي  الوىل  امل��رة 

نهائي احدى بطولت الغراند �سالم بعد 36 
بطولة متتالية.

ك��م��ا �سائر  ال�����دور الل  ال�����س��وي�����س��ري  ي��خ��و���س  ول���ن 
اختبارا  �سيواجه  لكنه  الوائ��ل،  الثمانية  امل�سنفني 

الم��ريك��ي ماردي  ���س��د  ال��ث��اين  ال����دور  �سعبا يف 
في�س او الملاين فيليب كول�سرايرب.

وي�سارك نوفاك ديوكوفيت�س الول الذي خ�سر 
ن��ادال يف ن�سف نهائي  رافايل  امام ال�سباين 
دورة مونرتيال، اىل جانب الربيطاين اندي 
م��وراي الثاين الذي خرج من ال��دور الثالث 
ارن�ست غولبي�س  الالتفي  امام  ذاتها  للدورة 
وال��ذي ي�ستعد للدفاع عن لقبه يف فال�سينغ 

ميدوز.
كما ي�سارك ال�سباين دافيد فرير الذي �سنف يف 

املركز الثالث، امام نادال الذي قد يرفع ر�سيده 
اىل ثمانية القاب هذا املو�سم عندما يلتقي الكندي 

ميلو�س راونيت�س يف نهائي دورة مونرتيال.
�سارابوفا  ماريا  الرو�سية  ت�سارك  ال�سيدات،  ولدى 
وهي تعاين من اآثار ا�سابة يف الورك منذ خ�سارتها 

الدور  يف  بريتو  دي  لر�سر  مي�سيل  الربتغالية  ام��ام 
الن��ك��ل��ي��زي��ة، وا�سطرت  ل��ب��ط��ول��ة ومي��ب��ل��دون  ال���ث���اين 

ب�سببها لالن�سحاب من دورة تورونتو الكندية.
وحتاول �سارابوفا العودة اىل اللقاب فتعاقدت مع الالعب 

توما�س  من  بدل  لتدريبها  كونورز  جيمي  ال�سهري  المريكي 
مع  الثاين  ال��دور  يف  �سين�سيناتي  يف  مهمتها  و�ستبداأ  هوغ�ستيت، 

المريكية ال�سابة �سلون �ستيفنز او احدى املتاأهالت من الت�سفيات.
دورة  نهائي  يف  خ�سرت  ال��ت��ي  ازارن��ك��ا  فيكتوريا  البيالرو�سية  اي�سا  وت�����س��ارك 
كارل�سباد امام ال�سرتالية �سامنتا �ستو�سور قبل ان تن�سحب من دورة تورونتو 

للم يف الظهر.
و�سنفت ازارنكا و�سارابوفا يف املركزين الثاين والثالث خلف المريكية �سريينا 

وليام�س التي تخو�س نهائي دورة تورونتو �سد الرومانية �سورانا �سري�ست�سا.
وت�سارك اي�سا البولندية انيي�سكا رادفان�سكا الرابعة وال�سينية يل نا اخلام�سة 
واليطالية �سارا ايراين ال�ساد�سة والت�سيكية برتا كفيتوفا ال�سابعة والفرن�سية 
اللقب يف  اح���رزت  ن��ا  الثامنة وبطلة ومي��ب��ل��دون وك��ان��ت يل  ب��ارت��ويل  م��اري��ون 
و6-1 يف  و3-6   6-1 الملانية اجنليك كريبر  على  بفوزها  املا�سية  الن�سخة 

النهائي.
لبطولة  وال��الع��ب��ات  الالعبني  جلميع  اع���داد  خ��ري  �سين�سيناتي  دورة  وت�سكل 
�سالم، على مالعب فال�سينغ ميدوز  الغراند  اخر بطولت  املتحدة،  الوليات 

والتي تنطلق يف 26 اآب-اأغ�سط�س احلايل.

بداية جيدة لفالكاو مع موناكو وفوز �ساحق لليون
وامل��دج��ج مباليني  ال��درج��ة الوىل  ال��ع��ائ��د اىل  م��ون��اك��و  حقق 
الدوري  يف  جيدة  بداية  ريبولوفليف  دميرتي  الرو�سي  مالكه 
2-�سفر  ب��وردو  ف��وزه على م�سيفه  بعد  القدم  لكرة  الفرن�سي 

يف املرحلة الوىل.
الم���ارة حتى  ف��ري��ق  انتظر   ، دمل��ا���س  �سابان  ج��اك  ملعب  على 

اميانويل  عرب  هدفيه  لي�سجل  الخ��رية  الع�سر  الدقائق 
الكولومبي راداميل فالكاو  النمر  ريفيار )82( و 

و�سطه  لع����ب  م��ون��اك��و  ع���ن  وغ�����اب   .)87(
 26( موتينيو  ج��واو  اجلديد  الربتغايل 

ب����ورت����و مقابل  م����ن  ال����ق����ادم  ع����ام����ا( 
املدرب  ف�سل  اذ  ي���ورو،  مليون   25
الي�����ط�����ايل امل���خ�������س���رم ك����الودي����و 
ران��ي��ريي اراح��ت��ه مل��ع��ان��ات��ه �سباح 

املباراة من اوجاع يف قدمه.
و���س��ارك مع فريق الم���ارة، الذي 
ي��ع��اين م���ن خ�����س��م ن��ق��ط��ت��ني من 
مباراة  اح������داث  ب�����س��ب��ب  ر���س��ي��ده 

الكولومبيان  املا�سي،  املو�سم  �سابقة 
ال�سباين  م��دري��د  اتلتيكو  م��ن  ال��ق��ادم  فالكاو 
رودريغيز  وجيم�س  ي��ورو  مليون   60 مقابل 

من بورتو مقابل 45 مليون يورو.
الدويل  الم��ارة  فريق  يف  القائد  �سارة  وحمل 

القادم من بر�سلونة حيث تعافى  ابيدال  اريك 
املدافع  ج���ان���ب  ول���ع���ب اىل  خ��ب��ي��ث،  م���ر����س  م���ن 

الو�سط  لع��ب  ووراء  كارفاليو  ري��ك��اردو  املخ�سرم  ال��ربت��غ��ايل 

املا�سيني  املو�سمني  القمة بني بطلي  ت��وللن وكانت  جريميي 
انتهت  جرمان  �سان  باري�س  و�سيفه  مونبلييه 
وحقق  ال���دوري  افتتاح  يف   1-1 بتعادلهما 
ليون ثالث املو�سم املا�سي فوزا �ساحقا على 
4-�سفر  املا�سي  املو�سم  راب��ع  ني�س  �سيفه 
�سوطيها  بني  ودع   ، ج��ريلن  ملعب  على 
لوبيز  لي�ساندرو  الرجنتيني  مهاجمه 
الغرافة  اىل  امل���ن���ت���ق���ل 

القطري.
و�سجل اهداف ليون 
لكازيت  ال��ك�����س��ن��در 
وكليمان  و68(   13(
غرونييه )54( ويوان غوركوف )90+2( وحقق 
1-�سفر  لوريان  فوزا �سعبا على �سيفه  ليل 
اوريجي  ديفوك  الكيني-البلجيكي  بهدف 
)13(. وجتاوز نانت العائد اىل الدرجة 
1-�سفر  با�ستيا  �سيفه  عقبة  الوىل 
دروديفيت�س  فيليب  ال�سربي  ب��ه��دف 

.)23(
واكمل الفريقان املباراة بع�سرة لعبني 
بعد طرد جوردان فرييتوت )64( من 
ن��ان��ت وال���ربازي���ل���ي اي����الن لعب 

با�ستيا )70(.
با�ستيا  ح�����ار������س  و������س�����ارك 
ميكايل لن��درو )34 عاما( 

يف مو�سمه الثامن ع�سر يف الدوري و رمبا الخري عندما واجه 
نانت فريقه الول.

ال��دوري، وا�سبح على بعد  ال�588 يف  وخا�س لن��درو مباراته 
14 مباراة عن الرقم القيا�سي للحار�س جان لوك ايتوري.

 2 يف  نانت  مع  �سعرة  ال�سابعة  بعمر  م�سريته  لن��درو  وا�ستهل 
ت�سرين الول-اكتوبر 1996 امام با�ستيا بالذات عندما انقذ 
ركلة جزاء لل�سلوفاكي لوبومري مورافت�سيك وحمل الوان نانت 
والكاأ�س   2001 الدوري عام  )1996-2006( واحرز لقب 
-2006( جرمان  �سان  باري�س  ثم  و2000،   1999 عامي 
2009( وليل )2009-2012(، وخا�س 11 مباراة دولية.

 )9( باجو  فن�سان  بهديف   1-2 رمي�س  �سيفه  على  ري��ن  وف��از 
والرتكي مولود اردينغ )84( مقابل هدف غريغور كري�سوفياك 
)45(. وحقق فالن�سيان فوزا كبريا على �سيفه تولوز 3-�سفر 
جزاء(  رك��ل��ة  م��ن   30( مليك�سون  م���اور  ال���س��رائ��ي��ل��ي  �سجلها 

وخو�سيه �سايز )52( وغريغوري بوجول )3+90(.
ال�سوي�سري  ب��ه��دف   1-1 �سو�سو  �سيفه  م��ع  اي��ف��ي��ان  وت��ع��ادل 
فابري�س اهرييت )4( مقابل هدف روي كونتو )54( وتختتم 
امل��رح��ل��ة مب��ب��ارات��ي اج��اك�����س��ي��و م��ع ���س��ان��ت ات��ي��ان وغ��ان��غ��ان مع 

مر�سيليا.
- ترتيب فرق ال�سدارة:

1- ليون 3 نقاط من مباراة
2- فالن�سيان 3 من 1

3- نانت 3 من 1
4- رين 3 من 1
5- ليل 3 من 1

اكد ال�سباين رافايل نادال امل�سنف رابعا تفوقه على ال�سربي نوفاك ديوكوفيت�س الول وبطل الن�سختني املا�سيتني بعد ان تغلب عليه 6-4 و6-3 
و7-6 )7-2( يف ن�سف نهائي دورة مونرتيال الكندية الدولية لكرة امل�سرب، احدى دورات املا�سرتز )الف نقطة(.

ويلتقي نادال يف املباراة النهائية مع الكندي ميلو�س راونيت�س احلادي ع�سر الذي اق�سى مواطنه فا�سيك بو�سبي�سيل 6-4 و1-6 و6-7 )4-7(.
ورفع نادال عدد انت�ساراته على ديوكوفيت�س اىل 21، مقابل 15 خ�سارة وقد التقى الالعبان مرتني يف عام 2013 قبل دورة مونرتيال تبادل فيهما 

الفوز، فكانت الغلبة لدوكوفيت�س يف نهائي دورة مونتي كارلو، ولنادال يف ن�سف نهائي بطولة رولن غارو�س الفرن�سية.
ووا�سل نادال بالتايل نتائجه الرائعة بعد عودته يف �سباط-فرباير املا�سي من ا�سابة ابعدته نحو ثمانية ا�سهر عن املالعب، فقد توج حتى 
الن ب�سبعة القاب، ويخو�س يف مونرتيال املباراة النهائية العا�سرة له هذا املو�سم بحثا عن لقب ثالث فيها بعد 

عامي 2005 و2008.
وي�سارك ال�سباين يف الدورة الوىل بعد ان ابتعد ل�سبعة ا�سابيع، وحتديدا منذ خروجه املبكر من 
بطولة وميبلدون النكليزية التي تقام على املالعب الع�سبية والتي مل ي�ستعد لها جيدا بعد 

ان كان حقق قبل ا�سابيع قليلة منها لقبا جديدا يف رولن غارو�س.
نادال وديوكوفيت�س قوية ومثرية كعادة لقاءاتهما وا�ستغرقت �ساعتني و20  كانت مباراة 
دقيقة، فتبادل الفوز باملجموعتني الوليني قبل ان يح�سم نادال املوقف يف ال�سوط الفا�سل 

للمجموعة الثالثة فتقدم به 6-�سفر ثم انهاه 2-7.
وقال نادال قدمت اف�سل ما لدي يف ال�سوط الفا�سل، وتعني على توجيه بع�س 
ال�سربات الرائعة للمناف�سة جيدا �سد لعب مثل نوفاك، انا م�سرور 

جدا جدا .
الثالث على  بالتايل مناف�سه من لقبه  وحرم ال�سباين 
التوايل والرابع يف مونرتيال بعد 2007، واوقف 

اي�سا انت�ساراته املتتالية فيها عند 13.
ك��ان��ت مباراة  ب�����دوره  وق����ال دي��وك��وف��ي��ت�����س 
م��ت��ق��ارب��ة ج����دا ون���ق���اط ق��ل��ي��ل��ة ح���ددت 
الفائز. كانت لكل منا فر�سه ولكن 
ب�سكل  ن���ادال  لعب  النهاية  يف 

اف�سل .
الكثري  ارتكبت  وتابع 
م����������ن الخ���������ط���������اء 
على  امل���������زدوج���������ة 
الر����س���ال وه����ذا ما 
خ�سو�سا  اف��ه��م��ه  مل 
الوىل،  امل���ج���م���وع���ة  يف 
اللحظات  ار�سايل يف  وبعد ذلك حت�سن 
املهمة ولكنه كان يرد الكرات ب�سكل جيد، كان يبقى اىل 
جانب اخلط اخللفي ويرد الر�سالت بطريقة جيدة جدا 

.
ك��ن��دي يبلغ  اول  راون��ي��ت�����س  ب���ات  امل��ق��ل��ب الخ�����ر،  ويف 
توج  1958 حني  عام  منذ  دورة مونرتيال  نهائي 
امل���رة الوىل  ك��ان��ت  ب��ي��دارد بطال لها كما  روب���رت 
نهائي  ن�سف  اىل  كندي  لع��ب  فيها  ي�سل  التي 
 1969 ع��ام  بلكني  مايك  منذ  مونرتيال  دورة 
الع�سرة  ال��الع��ب��ني  لئ��ح��ة  راون��ي��ت�����س  و�سيدخل 
كندي  اول  ليكون  ال��ع��امل��ي،  الت�سنيف  يف  الوائ���ل 

يحقق هذا الجناز.
لكن مهمة الكندي لن تكون �سهلة ليقاف نادال الذي 
�سبق ان تغلب عليه يف املواجهات الثالث التي جمعت 

بينهما حتى الن، اثنتان كانتا على املالعب ال�سلبة.

فيدرر يف مهمة �سعبة لالحتفاظ بلقب �سين�سيناتي  نادال يوؤكد تفوقه وراونيت�ض اأمل كندا يف مونرتيال

اأعرب املدرب الإيطايل كارلو اأن�سيلوتي عن ر�ساه ازاء اأداء 
 ،)0-3( ميالن  ان��رت  ام��ام  لقائه  يف  مدريد  ري��ال  فريقه 
موؤكدا ان الأمل��اين �سامي خ�سرية لن يرحل اإىل ت�سيل�سي 

وان الربتغايل فابيو كوينرتاو يفكر يف اإ�ستمراره.
اللكرتوين  امل��وق��ع  نقلها  ت�سريحات  يف  اأن�سيلوتي  وذك��ر 
للنادي قدما �سورة جيدة للغاية. اخر لقاء قبل املو�سم كان 
جيدا للغاية. حظينا بالرتكيز وقدمنا اداءا جيدا. الفريق 

كان منهكا قليال لكن املباراة كانت جيدة للغاية .
واأو�سح ان خ�سرية �سيظل يف الفريق بينما يبحث كوينرتاو 
بقاءه، الالعب هو من ان يقرر لي�س هناك اي م�سكلة مع 

دي ماريا و�سيظل معنا .
املو�سم  قبل  ما  مباريات  ري��ال مديد يف  تقييم  ان  واأ�ساف 

جيد، قائال نعمل ب�سكل جيد واجواء مالئمة يف الفريق .
اإن��رت ميالن بثالثية نظيفة  ري��ال مدريد خ�سمه  و�سحق 
يف القمة الودية التي جمعتهما يف الوليات املتحدة �سمن 

ا�ستعداداتهما للمو�سم الكروي اجلديد.
اللقاء  اأح���داث  جممل  يف  الأف�سل  امل��دري��دي  الفريق  ك��ان 
رغم غياب عدد من جنومه الأ�سا�سيني مثل اأوزيل واإي�سكو 
واألون�سو ومار�سيلو وبنزمية وكا�سيا�س، فيما قدم نظريه 

امليالين اأداء متوا�سعا لكنه حت�سن يف ال�سوط الثاين.

اأن�سيلوتي: خ�سرية لن يرحل اإل ت�سيل�سي

املمتاز  الجنليزي  للدوري  اجلديد  الوافد  �سيتي  كارديف  حطم 
الثالثة  للمرة  النتقال  �سفقات  يف  القيا�سي  رقمه  ال��ق��دم  لكرة 
خالل ا�سابيع قليلة بعدما �سم جاري ميديل لعب و�سط ت�سيلي 

من ا�سبيلية ال�سباين.
واأكد كارديف ان ميديل 26 عاما اتفق على توقيع عقد ملدة اربع 
�سنوات لكن النادي مل يك�سف تفا�سيل عن القيمة املالية لل�سفقة. 
وذكرت و�سائل اعالم بريطانية ان قيمة ال�سفقة تبلغ 11 مليون 

جنيه ا�سرتليني 08ر17 مليون دولر . وقال مالكي مكاي مدرب 
كارديف ملوقع النادي على النرتنت نحن �سعداء باحل�سول على 
خدمات جاري وهو لعب و�سط دويل عنيد وبارع.  وا�ساف بعدما 
 60 اأم�سى مو�سمني يف دوري ال�سواء ال�سباين وخو�سه لنحو 
خربته  فان  العامل  كاأ�س  يف  م��رات  ثالث  وامل�ساركة  دولية  مباراة 
ل تقدر بثمن لفريقنا وان�سغل كارديف بتدعيم �سفوفه يف فرتة 
ب��اجن��ل��رتا للمرة  ا���س��ت��ع��دادا للعب يف دوري ال���س��واء  الن��ت��ق��الت 

الدمنركي  امل��ه��اج��م  ���س��م  ك���اردي���ف  وك����ان   .1962 م��ن��ذ  الوىل 
اندريا�س كورنيليو�س يف �سفقة قيا�سية للنادي خالل يوليو متوز 
املا�سي قبل ان يح�سل على خدمات �ستيفن كولكر مدافع توتنهام 
كارديف  وي�ستهل  ا�سابيع  اربعة  بعد  اأك��رب  مبلغ  مقابل  هوت�سبري 
م�سواره يف الدوري الجنليزي خارج اأر�سه امام و�ست هام يونايتد 
يوم ال�سبت القادم لكن ميديل �سين�سم اىل زمالئه يف الفريق بعد 

خو�س مباراة ودية مع ت�سيلي امام العراق يوم الربعاء املقبل.

ك���اردي���ف ي�س����م الت�سيل����ي ميدي�����ل يف 
�سفق������ة قيا�سي�����ة



والدة طفلة تزن 6 كيلو جرامات
ولدت طفلة تزن 6.2 كيلو جرام، فيما تعد اأ�سخم طفلة تولد ب�سكل طبيعي 
يف ا�سبانيا ومل حتتج الأم 40 عاما اإىل ما يعرف بالتخدير النخاعي اأثناء 
الولدة وهي بريطانية تعي�س يف ا�سبانيا، وذلك ح�سبما ذكرت و�سائل اإعالم 
اأ�سبانية ا�ستناًدا اإىل م�سادر مب�ست�سفى هو�سبيتال مارينا �سالود يف مدينة 
دينيا على ال�ساحل ال�سرقي لأ�سبانيا.  وذكرت و�سائل اإعالمية اأن ا�سبانيا 
�سهدت يف املا�سي ميالد اأطفال بوزن اأكر من 4.35 كيلو جرام ولكن مل 

يولد اأحد منهم بدون جراحة. 
واأ�سارت امل�سادر، نقال عن رئي�س ق�سم الأطفال يف امل�ست�سفى هكتور بويك�س، 
تخ�سع  الطفلة  واأن  طيبة  ور�سيعتها  مارين  ماك�سيم  الأم  حالة  اأن  اإىل 
للرقابة امل�ستمرة من قبل الأطباء.  واأ�ساف: لبد من مراقبة مثل هوؤلء 
الغالب،  لديهم يف  ينخف�س  ال�سكر  لأن  وذلك  الأوىل  ال�ساعات  الر�سع يف 

حيث اإنهم �ساكنون للغاية ول يريدون ال�ستيقاظ حتى لتناول الغذاء . 

اإطالق فيلم عن موؤ�س�ض اآبل 
امل�ستقلة هوليوود من خالل فيلم جوبز وهو الول الذي  ال�سينما  باغتت 
يتناول �سرية موؤ�س�س �سركة اآبل الذي تويف العام 2011 ويوؤدي دوره ا�ستون 
كوت�سر، يف حني حت�سر �سوين فيلمها اخلا�س عن خمرتع اجهزة ماك مع 

�ستيف فوزنياك �سريكه يف ان�ساء هذه ال�سركة المريكية.
امل�ستقل  لل�سينما  �ساندان�س  مهرجان  ختام  يف  عر�س  ال��ذي  الفيلم  وه��ذا 
امريكا  يف  ال�سينما  �سالت  يف  �سيعر�س  املا�سي،  الثاين-يناير  كانون  يف 
ال�سمالية اعتبارا من ال�ساد�س ع�سر من اآب-اأغ�سط�س ول مفر من ال�سجة 
الإعالمية التي حتيط بكل ما له �سلة مبجموعة اآبل اأو موؤ�س�سها ال�سهري 
فاترا خالل عر�سه يف مهرجان  ا�ستقبال  الفيلم  لقي  وقد  �ستيف جوبز. 
�ساندا�س، وهو ي�ستعيد حواىل ع�سرين عاما من حياة �ستيف جوبز، بدءا 
راأ�س  اإىل عودته على  كاليفورنيا و�سول  م��راأب يف  اآب��ل يف  �سركة  بتاأ�سي�س 
�سركته يف العام 1996 بعد ا�ستبعاده عنها. وقد توىل اإخراج الفيلم جو�سوا 
مييل  جوبز  و  ال�سيناريو  بكتابة  وايتلي  م��ات  ق��ام  حني  يف  �سترين،  مايكل 
اإىل الرتكيز  ب��ود منه  اآي  ال���س��ادة مببتكر جهاز  اإىل  اأك��ر، على ما يبدو، 
ق��د خ�س�س عدة  اأن���ه  ل��و  ل��ل��ج��دل، ح��ت��ى  امل��ث��رية  ع��ل��ى ج��وان��ب �سخ�سيته 
م�ساهد ملزاجه ال�سيئ وانف�ساله املباغت عن حبيبته احلامل ورف�سه بداية 
الع��رتاف بالطفل. وخالل معر�س ماك وورل��د-اآي وورلد الذي نظم يف 
تخوف  اأنه  كوت�سر  اآ�ستون  اأقر  فران�سي�سيكو،  �سان  يف  الثاين-يناير  كانون 
كثريا من ذاك الدور. وهو �سرح تاأدية دور �سخ�س ي�سدر اجلميع احكام يف 

حقه اأو ينتقدوه اأمر خميف جدا .
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هاري ين�سم اإل 
مناورة يف املتو�سط 

امل�سّنف  ه���اري،  الأم���ري  �سين�سم 
عر�س  ولي������ة  ت���رت���ي���ب  يف  راب����ع����اً 
البحرية  ���س��الح  اإىل  ب��ري��ط��ان��ي��ا، 
لبالده يف مهمة لدعم فرقة عمل 
رئي�سية يف  م��ن��اورة  بحرية خ��الل 

مياه البحر الأبي�س املتو�سط.
وقالت �سحيفة ديلي �ستار �سندي 
ام�س الأحد اإن الأمري هاري) 28 
عاماً( والذي تاأهل موؤخراً كقائد 
)اأبات�سي(،  الهجومية  للمروحية 
ث���الث���ة طيارين  م���ن  واح�����د  ه���و 
الفر�سة  لهم  اأُتيحت  بريطانيني 
بحرية  عملياتية  خربة  لكت�ساب 
البحرية  م���ن  ب��رم��ائ��ي��ة  ق���وة  م���ع 

امللكية الربيطانية.
ال�ساب،  الأم�������ري  اأن  وا�����س����اف����ت 
يف  ويلز(  )النقيب  بلقب  املعروف 
مع  �سيخدم  الربيطاين،  اجلي�س 
العالية  ال�����س��ري��ع  ال���رد  جم��م��وع��ة 
امللكية  ال��ب��ح��ري��ة  يف  اجل���اه���زي���ة 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة وي��ع��م��ل م��ع ال�سرب 
يف  مرموقة  وح��دة  اأق��وى   ،656
�سالح اجلو امللكي، من ثم يق�سي 
اأ���س��اب��ي��ع ع��ل��ى م���نت حاملة  ���س��ت��ة 
ال���ط���ائ���رات )اإي���ال����س���رتي���ا����س( يف 

عملية تدريب مكّثفة.
وي��خ��دم الأم���ري ه���اري ح��ال��ي��اً مع 
اجلو  ����س���الح  يف   662 ال�������س���رب 
امل��ل��ك��ي ال��ربي��ط��اين، وال����ذي نّفذ 
افغان�ستان،  يف  ت�سغيلية  عمليات 
ي��خ��دم يف مهمة  اأن  امل���ق���رر  وم���ن 
2014 بعد  اأخ��رى هناك يف عام 
ن�سره مرتني من قبل مع القوات 

الربيطانية يف ولية هلمند.

ل�سو�ض ي�سرقون �سعر الن�ساء
مبهاجمة  يقومون  ل�سو�سا  اأن  اإخ��ب��اري��ة  تقارير  اأك���دت 
يحملونه  مق�س  ب��ا���س��ت��خ��دام  �سعرهن  ل�سرقة  ال��ن�����س��اء 
�سحيفة  ن�سرته  تقرير  بح�سب  ف��ن��زوي��ال،  يف  ب��اأي��دي��ه��م 
اإغماري  الفنزويلية  الفتاة  وق��ال��ت  ال�سعودية.   ال��وط��ن 
اإطالة  من  يخفن  بنت  الفنزويليات  الن�ساء  اإن  فيالريل 
من  للكثري  تراجيديا  اأ�سبح  الأم���ر  ه��ذا  لأن  �سعرهن، 
الن�ساء يف املنطقة .  اأما �سارة مدريد فقالت هذا يحدث 
فعلياً يف املدينة، على ال�ساطئ، اأو يف مراكز التب�سع، حيث 
الل�سو�س  يهاجمهن  اللواتي  الن�ساء  من  الكثري  يوجد 
ال�سعر ال�سطناعي بني  باأيديهم وي��رتاوح ثمن  مبق�س 
الذي  الطبيعي  ال�سعر  بثمن  مقارنة  دولرا،  و160   40

تفوق كلفته ال�500 دولر. 

يق�ض �ساربيه 70 �سم حتت التهديد 
هجم اإرهابيون يف باك�ستان على منزل لإحدى العائالت، 
طريفاً  يبدو  التهديد  اأن  اإل  العائلة،  ه��ذه  رب  وه���ددوا 
وغريباً. فرب العائلة، مالك خان، يحمل �ساربني بطول 
بحلق  يقوم  اأن  الإرهابيون  منه  �سنتيمرتاً، وطلب  ال�70 
ال�ساربني، ومن ثم اختطفوه ملدة �سهر. وا�سطر خان اأن 
يخ�سع بعد انتهاء ال�سهر، وقام بحلق �ساربيه، لكنه توعد 
اأن تكلفة الهتمام  باإطالته جمدداً، علماً  اأ�سره  بعد فك 

ب�ساربيه تبلغ مئة يورو �سهرياً.

جامو�سة وداع  يف  �سيف   2000
الهند  �سمال  تقديرا ملدى حبه جلامو�سته دعا قروي يف 
بيعها  اأن قرر  بعد  لها  2000 �سيف حل�سور ماأدبة وداع 
وذكرت  دولر  ال��ف   41 ح��وايل  روبية  مليون   2.5 مقابل 
�سحيفة تاميز اأوف اإنديا اأن كابور �سينغ من قرية �سينغوا 
لك�سمي  الثمينة  جامو�سته  ب��اع  هاريانا  ولي��ة  يف  خا�س 
لراجيف �ساربان�س وهو مزارع من ولية اندرا برادي�س يف 
جنوب الهند . وا�سرتى �سينغ حلية زينة من الف�سة بقيمة 
اخلا�سة  املنا�سبة  يف  لك�سمي  لرتتديها  روبية  ال��ف   25
حيث من املقرر و�سول امل�سرتي ل�سطحابها معه. يذكر 
يف  اجل��وائ��ز  م��ن  بالعديد  ف���ازت  لك�سمي  اجلامو�سة  اأن 
املعار�س التي �ساركت فيها، من بينها جائزة بقيمة 300 
الف روبية ح�سلت عليها موؤخرا نظري ما تدره من كميات 
للما�سية  كبرية من احلليب، وذلك يف معر�س موكت�سار 
حيث وقع اختيار �ساربان�س عليها لال�سرار على �سرائها. 
ونقل عن �سينغ قوله: مل اأكن اأريد بيع اجلامو�سة، لذلك 
طلبت نظري بيعها مبلغا ل يعقل من املال، ومع ذلك وافق 
امل�سرتي على ذلك . وقدر �سينغ تكلفة حفل الوداع الذي 
�سيقيمه جلامو�سته الغالية بنحو 200 الف روبية وت�سم 
ادارتي  م��ن  حكوميني  م�����س��وؤول��ني  �سينغ  �سيوف  قائمة 

الروة احليوانية ومنتجات الألبان.
 الذين قالوا اإن بيع اجلامو�سة وحفل الوداع �سي�سجعان 
اجلودة  عالية  النوعية  تربية  على  املنطقة  يف  املزارعني 

من احليوانات .

تقتل زوجها بعد اأن �ساهدته على هيئة حمار
قامت ربة منزل م�سرية بقتل زوجها بقطعة رخام على راأ�سه بعد زواجهما ب�20 يوماً، وادعت اأنه انتحر لظروف 
ق�سم  ماأمور  من  اإخطاراً  الفيوم  اأمن  مديرية  تلقت  وتف�سياًل،  القاهرة  غرب  جنوب  الفيوم،  مبدينة  نف�سية، 

�سرطة املدينة، بالعثور على جثة دروي�س.ح 28 عاماً فالح، والدماء تنزف من راأ�سه فوق �سطح منزله.
ويف الوقت الذي اأكد اأفراد اأ�سرته اأن الوفاة ب�سبب النتحار لأنه كان مير بظروف نف�سية، اأثبتت التحريات اأن 
هناك �سبهة جنائية يف احلادث، واأن مرتكبة احلادث هي زوجته نورهان.ع 18 عاماً ربة منزل، واأنها كانت على 

خالفات مع زوجها املجني عليه، حيث تزوجته منذ �سهر ..
لقيام البع�س بعمل اأعمال �سحر و�سعوذة لها ولزوجها، فكانت تت�سوره وت�ساهده على �سور حيوانات   ونظراً 
خمتلفة، مثل احلمار واخلروف ، وحاول اأهل اخلري ال�سلح بينهما دون جدوى، وليلة احلادث وقعت م�ساجرة 
بينهما، قام الزوج ب�سربها باخلرطوم، ثم األقى عليها رخامة كبرية فاأنك�سرت على الأر�س، فاأ�سرعت الزوجة 
باأخذ قطعة من الرخام وانهالت بها عدة �سربات على راأ�س زوجها الذي �سعد اإىل �سطح املنزل، لفقدانه الوعي 

اإىل اأن �سقط جثة هامدة. 
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�سيارة مر�سيد�ض
 فندق خم�ض جنوم 

 Mercedes-Benz مت حتويل �سيارة مر�سيد�س فان من نوع
B6 اإىل غرفة فندق متحرك، فمن اخلارج تبدو �سيارة عادية 
 5 جدا ، ولكن يف الداخل مت حتويلها اإىل جناح فخم من فئة 

جنوم .
اأنها  امل�سنعة لل�سيارة   Lexani Motorcars ال�سركة  وتقول 
لن تف�سح عن �سعر ال�سيارة ال للجادين ب�سرائها، ومن املتوقع 
�سرائها  على  واملمثلني  املغنيني  من  النجوم  عليها  يتهافت  اأن 

لأنها متنحهم اخل�سو�سة والرفاهية يف نف�س الوقت.

ن�سخة من باري�ض يف ال�سني
فيما  ا�ستن�سخوا  اأنهم  حتى  �سيء،  كل  ن�سخ  ال�سينيون  يع�سق 
م�سغرة  ن�سخة  موؤخراً  واأطلقوا  باأكملها،  من�ساوية  قرية  �سبق 
عن مدينة باري�س ت�سم برج اإيفل وغريه من املعامل الباري�سية 

البارزة.
التي  املدينة  بناء  املحدودة بداأت يف  �سركة ت�سجيانغ جواجن�سا 
عام  ب��اري�����س��ي��ة يف  وم��ن��ازل  اإي��ف��ل  ل���ربج  ن�سخة م�سغرة  حت��م��ل 
النافورة  من  م�ستوحاة  نافورة  بناء  على  حر�سوا  كما   ،2007
ال�سهرية يف حدائق ق�سر فر�ساي، ولكن و�سائل العالم املحلية 
تقول اأن هذه املدينة اليوم حتولت اإىل مدينة الأ�سباح اإذ يعي�س 
األف   30 لت�ستوعب  اآلف �سخ�س فيما هيئت   10 فيها ح��وايل 

�سخ�س وذلك ب�سبب افتقارها للدفئ الجتماعي.

ح�سناء اأمريكية �سائدة متا�سيح
ل��وران�����س ���س��خ��ام��ة ووح�سية  اآ���س��ل��ي  الأم��ري��ك��ي��ة  ت��خ�����س��ى  ل 
لآخر  مكان  م��ن  تنقلها  وه��ي  معها  تتعامل  التي  التما�سيح 

كجزء من اإعادة توطينها وحمايتها. 
بهذه  والإم�����س��اك  امل��اء  اإىل  بنزولها  ت�ستمتع  تقول  كما  فهي 
احليوانات الزاحفة املرعبة باأ�سنانها القوية احلادة بال خوف 

اأو تردد. 
وق�ست هذه ال�سابة البالغة من العمر 25 �سنة �سنوات وهي 
اأنواعها  مبختلف  املتوح�سة  ال��ربي��ة  احل��ي��وان��ات  م��ع  تتعامل 
برباعة وخربة كما تقول حتى اأ�سبح ذلك �سغفها واهتمامها 
اأن تخ�س�ست يف نقل التما�سيح التي قد يبلغ  اإىل  ب�سكل عام 
اأن  بعد  تقريباً  اأم��ت��ار  �ستة  ح��وايل  منها  البالغ  ال��ذك��ر  ط��ول 
اآم����ن لهذه  م��ك��ان  ت��اأم��ني  ع��م��ل مهمته  ف��ري��ق  اإىل  ان�����س��م��ت 
يبيعون  الذين  لل�سيادين  فري�سة  ت�سبح  ل  حتى  احليوانات 

جلودها وحلومها باأ�سعار مرتفعة. 
وتقوم اآ�سلي وفريقها بتهيئة بيئة حممية م�سابهة لالأماكن 
اجلزء  ا�ستوطنت  ال��ت��ي  التما�سيح  ه���ذه  فيها  تتكاثر  ال��ت��ي 
اجل��ن��وب��ي ال��غ��رب��ي م��ن ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة لكرة 
منابع املياه العذبة هناك من اأنهار وبحريات وغريها ويقدر 
لويزيانا بحواىل  و  فلوريدا  التما�سيح حالياً يف وليتي  عدد 

مليون مت�ساح. 
ملكة جمال الكون 2012 الكندية �سحر بنياز خالل ح�سورها حفل توزيع جوائز حمالت جموهرات الهند يف مومباي. )ا ف ب(

غرق اجلزء ال�سيني من جزيرة 
على احلدود ال�سينية الرو�سية

غمرت الأمطار واملياه املتدفقة من 
خزان على طول نهر على احلدود 
ال�سينية الرو�سية ت�سعني يف املائة 
م��ن اجل����زء ال�����س��ي��ن��ي م��ن جزيرة 

تقت�سمها الدولتان.
ال�سينية  الن���ب���اء  وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت 
����س���ل���ط���ات حملية  ع����ن  ���س��ي��ن��خ��وا 
ان  ام�����س  احل����دود  ع��ل��ى  لل�سيطرة 
جياموت�سى  يف  احل�����دود  ���س��رط��ة 
ب�سمال  فى مقاطعة هيلونغجيانغ 
غرب ال�سني اغلقت مدخل جزيرة 
معظم  غ��رق��ت  ح��ي��ث  خي�سيات�سى 
الرا�سي وال�سجار ..مو�سحة انه 
املبانى  القليل من  �سوى  يوجد  ل 
املياه فيما مت تعليق  فوق م�ستوى 
اجلزيرة  ف���وق  امل�����س��روع��ات  جميع 

واجالء اكر من 300 عامل.
قرن  مل���دة  ا�ستمر  ن��زاع��ا  ان  ي��ذك��ر 
ال�سني ورو�سيا على اجلزيرة  بني 
اعلن  ح��ي��ث   2008 ع����ام  وان��ت��ه��ى 
ام��ت��الك��ه ن�سف قطعة  ك��ل ج��ان��ب 
 335 م�ساحتها  تبلغ  التي  الر���س 

كيلو مرتا مربعا.
م��ق��ر مكافحة  م�����س��وؤول��و  وي��ت��وق��ع 
والغاثة من اجلفاف  الفي�سانات 
الربعاء  ب��ال��ك��ام��ل  غ���رق اجل��زي��رة 

املقبل.
الوطني  امل���رك���ز  ت���وق���ع  ذل����ك  اىل 
اأم�س  ال�سيني  اجل��وي��ة  ل��الر���س��اد 
ت�������رتاوح بني  ام����ط����ار  ان جت���ت���اح 
املناطق  وال����غ����زي����رة  امل���ت���و����س���ط���ة 
ال�سمالية وال�سمالية ال�سرقية من 

ال�سني يف اليام الثالثة املقبلة.

حافالت 
�سديقة للبيئة 

اأط����ل����ق����ت ا����س���ب���ان���ي���ا م�����وؤخ�����راً 
للحافالت  الأول  ال���ن���م���وذج 
ال�سديقة للبيئة بهدف تنقية 
احل�سرية  املناطق  يف  ال��ه��واء 
ال����ت����ي ت����ع����اين م����ن ن���ق�������س يف 

امل�ساحات اخل�سراء.
�سقفها  يف  احل���اف���ل���ة  حت���م���ل 
على  تعمل  خ�����س��راء  م�����س��اح��ة 
تنقية اجلو من جهة وت�ساهم 
يف ت��خ��ف��ي�����س درج����ة احل����رارة 
داخل احلافلة من جهة اأخرى 
الفنان  ت�سميم  م��ن  احل��اف��ل��ة 
ا�ستخدم  الذي  جرانيم  مارك 
احلافلة  يف  ال��ت��ك��ي��ي��ف  ن���ظ���ام 

ل�سقي ال�سقف الأخ�سر.
ه���ذه  م�����ن  الأول  ال����ن����م����وذج 
احلافلة خ�س�ست لنقل ال�سياح 
يف  التخييم  م��رف��ق  واإىل  م��ن 

جريونا باإ�سبانيا.

�سيفاً  ح��لَّ  قد  الزوجية  احلياة  روت��ني  ب��اأن  ت�سعرون  هل 
مع  عقيم  ج��دال  يف  تدخلون  وبتم  حياتكم،  على  ثقياًل 
ت��ت�����س��اج��رن ف��ي��ه��ا؟ ه���ل ت�سعرون  ال�����س��ري��ك يف ك���ل م����رة 
ب��ال��وح��دة ال��ق��ات��ل��ة ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن وج���ود ال�����س��ري��ك اىل 
من  وخالية  واج��ب��اً  باتت  الزوجية  العالقة  واأن  جانبكم 

اللهفة وامل�ساعر؟
مت�سون  اأنكم  يعني  فهذا  اإيجابية،  اإجاباتكم  ج��اءت  اإذا 
لياٍل طويلة من التعب والأرق، بينما احلل يف اخلطوات 

التالية:
- ابتعدوا ب�سعة اأيام عن املنزل لتختربوا م�ساعركم، وما 

اذا كنتم حتتملون احلياة بعيداً عن ال�سريك.
امللل  ه��ل  ال��ت��ايل:  ال�����س��وؤال  اأنف�سكم  ت�ساألوا  اأن  ح��اول��وا   -
اأم �سغوط العمل والظروف  ال��زواج  اأ�سعر به �سببه  الذي 

املادية وم�ساكل احلياة اليومية؟
- احلياة الزوجية ت�سبه النبتة التي حتتاج للري كي حتيا 
وت�ستمر، لذا ا�ساألوا اأنف�سكم هل تقدمون ما يحتاجه هذا 
قد  وال��واج��ب��ات  والولد  العمل  اأن  اأم  يعي�س،  كي  ال���زواج 
تقدمت على الرومان�سية يف حياتكم وجعلتها تبدو باهتة 

و�سط هذه الفو�سى العارمة؟!
يف  قلوبكم  األهبت  التي  الأغ���اين  ا�سطوانات  ا�ستعيدوا   -
احلبيب،  قلب  يذيب  كان  ال��ذي  العطر  ا�سرتوا  املا�سي.. 

واأعيدوا قراءة الر�سائل التي طاملا عربت عن اختالجات 
القلوب.

الزوجية،  النوم  تلفاز يف غرفة  كنتم متلكون جهاز  اإن   -
ف���ال ت�����س��ي��ع��وا وق��ت��ك��م ب��ال�����س��وؤال ع���ن ���س��ب��ب امل��ل��ل الذي 
اأوق��ات هادئة مع  النوم هي لق�ساء  اإذن! غرفة  تعي�سونه 
ال�����س��ري��ك، ل��ت��ج��اذب الأح���ادي���ث وت��ب��ادل ال��ن��ك��ات، للحب، 

للدفء وا�ستعادة مرح ال�سباب.
- ح���اول���وا اأن ت��ت��خ��ل��وا ع��ن اجل��دي��ة ب��ني احل���ني والآخ����ر 
هذه  كل  اىل  يحتاج  ل  ف��ال��زواج  النكتة،  روح  واإ�ستح�سار 
لتغيبكم عن  واختلقوا عذراً  العمل  برب  ات�سلوا  اجلدية 
مفاجئة  عطلة  يف  ال�سريكة  ا�سطحاب  اأج��ل  من  ال���دوام 

بعيداً عن املنزل والأولد ل�ستعادة اأيام الرومن�سية.
- ح�����ذاري م���ن اف��ت��ع��ال حل��ظ��ات ح���ب ا���س��ط��ن��اع��ي��ة اأم���ام 
تزال  انكما ل  واللهو على  وال�سرب  الأ�سدقاء، كاخلروج 
عا�سقني، مبعنى اآخر هذا النوع من الفرح التافه �سيزيد 
اخل��روج عن  وليكن  العالقة �سادقة  ولتكن  �سوءاً،  المر 
نية م�سبقة ملواجهة امل�سكلة وحماولة من الطرفني لك�سر 
من  زواج���ه���م  جم���رد  اأن  ال��ن��ا���س  معظم  يعتقد  اجل��ل��ي��د. 
لفعل  حاجة  من  يعد  مل  قلبهم،  اختاره  ال��ذي  ال�سخ�س 
املزيد من اجلهد من اأجل احلب. فهذا، مع الأ�سف، مفهوم 

خاطئ لأن التحدي احلقيقي يبداأ بعد �سهر الع�سل.

خطوات تق�سي على روتني احلياة الزوجية

نان�سي عجرم تتاألق يف اأعياد بريوت 
اأحيت النجمة اللبنانية نان�سي عجرم يف اأوىل حفالت اأعياد بريوت 2013 ليلة 
امل�سرح،  على  مميزتني  باإطاللتني  اإعجابه  واأث��ارت  اجلمهور  و�سحرت  اجلمعة، 

اإميليو  اللون طويل غازل قوامها الر�سيق، من ت�سميم من  الأوىل بف�ستان ذهبي 
بوت�سي،ويف الطاللة الثانية تاألقت بف�ستان اأزرق ملوكي بتوقيع امل�سمم العاملي اإيلي 

�سعب.
ومن ناحية اأخرى اأطربت نان�سي عجرم احل�سور اللبناين مبجموعة من اأجمل اأغانيها 

التي ا�ستهرت بها على مر ال�سنني.


