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حماد: �عتذرنا لقناة �أبوظبي 
�لريا�ضية لرغبة مدرب �لعني

عربي ودويل

بلدية مدينة �بوظبي تبد�أ �ليوم 
ت�ضليم مكرمة م�ضاكن �لفالح 

�لفجر �لريا�ضي

�خبار �المار�ت

د�عية �ضلفي: من ي�ضكك يف 
عودة مر�ضي ي�ضكك باهلل !!

   

بعد �جتماع د�م �أكرث من 4 �ساعات
ال جديد حتت �شم�س تون�س بعد 

لقاء العبا�شي والغنو�شي..!
•• الفجر – تون�ص - خا�ص

كان اجلميع يف انتظار لقاء ال�ّسحاب هذا لثقل الطرفني املجتمعني 
يف املعادلة ال�سيا�سية بالبالد، ولكن متّخ�ض حوار الفر�سة الأخرية، 

كما اأطلق عليه، اإىل حوار اآخر..!
فبعد اأربع �ساعات من امل�ساورات، مل يتو�سل، م�ساء الثنني، ح�سني 
ورا�سد  لل�سغل،  التون�سي  ال��ع��ام  ل��الحت��اد  ال��ع��ام  الأم����ني  العبا�سي 
حل  واإيجاد  توافق  اإىل  الإ�سالمية،  النه�سة  حركة  رئي�ض  الغنو�سي 
التي تع�سف بتون�ض خا�سة يف ظل اعتبار حركة  ال�سيا�سية  لالزمة 
التاأ�سي�سي من اخلطوط  املجل�ض  النه�سة ل�ستقالة احلكومة وحل 

احلمراء التي ل ميكن التنازل عنها.
واثر اللقاء، �سرح را�سد الغنو�سي رئي�ض حركة النه�سة بان اللقاء مع 
الحتاد كان ايجابيا يف جممله وانه دار حول مبادرة الحتاد لتجاوز 
التهدئة  �سرورة  اإىل  داعيا  البالد،  بها  متر  التي  ال�سيا�سية  الأزم��ة 
امل�ساورات  اأن  اإىل  م�سريا  حكومة،  لتكوين  التوافق  منهاج  واعتماد 

�ستتوا�سل يف اقرب وقت ممكن. 
لتقدمي  احلركة  ا�ستعداد  حول  الإعالميني  ت�ساوؤلت  على  رده  ويف 
من  اأك��ر  يف  ت��ن��ازلت  قدمت  النه�سة  اأّن  الغنو�سي  �سرح  ت��ن��ازلت، 
مرة قائال لقد قدمنا تنازلت يف اأكر من مرة رغم اأننا ل نعتربها 
تنازلت بل هي قرارات مل�سلحة البالد، وكل ما فيه م�سلحة البالد 

�سنذهب فيه.
ووّجه الغنو�سي ما اعتربه ر�سالة طماأنة اإىل ال�سعب التون�سي، قائال 
وفاق  حكومة  وتكوين  وال��وف��اق  التهدئة  طريق  على  �سائرون  نحن 

وطني.                   )التفا�سيل �ض12(

رجل يلقي بزجاجة مياه بال�ستيكية على م�سرية الخوات  من �سرفة منزله )رويرتز(

�سلطات الحتالل توا�سل بناء امل�ستوطنات يف ال�سفة بالتزامن مع املفاو�سات

25 حمافظا جديد� يوؤدون �ليمني.. و�ل�سلطات تتجه لتطويق �ملعت�سمني تفاديا لل�سد�م

اأهايل و�شط القاهرة يت�شدون مل�شريات االإخوان

عبا�س يعيد تكليف �حلمد �هلل ت�سكيل �حلكومة 

كريي: تو�شيع اال�شتيطان لن يعرقل حمادثات ال�شالم!

اليمني  ال�����ث�����الث�����اء،  ام���������ض  م�������س���ري���ة، 
املوؤقت  اأمام الرئي�ض امل�سري  الد�ستورية 
عديل من�سور لتويل منا�سب حمافظني، 
ملحافظي  اليمني  اآداء  تاأجيل  تقرر  فيما 

البحر الأحمر واملنوفية.
وق�������ام ب����������اأداء ال���ي���م���ني ك�����ل م�����ن ج���الل 
عبد  وعلي  للقاهرة،  حمافظاً  م�سطفى 
الرحمن حمافظاً للجيزة، وطارق مهدي 
وعبدالفتاح  لالأ�سكندرية،  ال��ت��واب  عبد 
ح���رح���ور ل�����س��م��ال ���س��ي��ن��اء، وخ���ال���د فودة 
ملطروح،  طنطاوي  وب��در  �سيناء،  جلنوب 
وحممود خليفة للوادي اجلديد، و�سماح 
واإب���راه���ي���م حماد  ل��ب��ور���س��ع��ي��د،  ق��ن��دي��ل 
ال�سيخ،  ل��ك��ف��ر  لأ���س��ي��وط، وع����زت ع��ج��وة 
وطارق  �سويف،  لبني  البتيتي  وجم���دي 
ال�سواديف  وع��م��ر  لالأق�سر،  ال��دي��ن  �سعد 

للدقهلية، وحممد نعيم للغربية.
م���ن حم��م��د عبد  ك���ل  ال��ي��م��ني  اأّدى  ك��م��ا 
وحممد  للقليوبية،  حم��اف��ظ��اً  ال��ظ��اه��ر 
واأحمد  لدمياط،  من�سور  عبداللطيف 
لالإ�سماعيلية،  الق�سا�ض  ال��دي��ن  ب��ه��اء 
والعربي  لأ�����س����وان،  ي�����س��ري  وم�����س��ط��ف��ى 
ال�سروي لل�سوي�ض، و�سالح زيادة للمنيا، 
للبحرية،  ه����ده����ود  ك���ام���ل  وم�����س��ط��ف��ى 
وعبداحلميد  ل�سوهاج،  عتيق  وحم��م��ود 
الهجان حمافظاً لقنا، وحازم عطية اهلل 

للفيوم، و�سعيد عبدالعزيز لل�سرقية.

•• القاهرة-وكاالت:

اندلعت ا�ستباكات يف و�سط القاهرة ام�ض 
املعزول  الرئي�ض  م��وؤي��دو  تعر�ض  عندما 
اقرتاب  عند  ه��ج��وم  اىل  مر�سي  حممد 

م�سرية لهم من وزارة الداخلية.
اجلديدة  ل��ل��ح��ك��وم��ة  م����وؤي����دون  ور����س���ق 
على  زجاجات  واأل��ق��وا  باحلجارة  امل�سرية 
اأطلقت  ث��م  ال�سرفات  م��ن  بها  امل�ساركني 
ال�����س��رط��ة ال���غ���از امل�����س��ي��ل ل���ل���دم���وع على 

املحتجني املوؤيدين ملر�سي.
وكان اللف ي�ساركون يف امل�سرية عندما 
وقعت ال�ستباكات وو�سفهم �سكان باأنهم 
وبداأو  ترحيب  حم��ل  ولي�سوا  اره��اب��ي��ون 

ير�سقونهم باحلجارة.
يف الوقت ذاته توا�سل ال�سلطات امل�سرية 
بحث الإجراءات الكفيلة بف�ض اعت�سامي 
بالقاهرة  ال��ع��دوي��ة  راب���ع���ة  يف  الإخ������وان 
وميدان النه�سة يف اجليزة، و�سط توجه 
ملحا�سرة املعت�سمني. ل �سيما واأن جمل�ض 
الأم����ن ال��ق��وم��ي امل�����س��ري اأن��ه��ى يف وقت 
املا�سية اجتماعا،  الليلة قبل  متاأخر من 
ت��راأ���س��ه ال��رئ��ي�����ض امل��وؤق��ت ع���ديل من�سور 
بح�سور نائبه حممد الربادعي، ورئي�ض 
ال����وزراء ح��ازم ال��ب��ب��الوي، ووزي���ر الدفاع 
الداخلية  ووزي���ر  ال�سي�سي،  الفتاح  عبد 

حممد اإبراهيم.

واأفادت م�سادر باأن الجتماع مل يتمخ�ض 
اعت�سامي  م�����س��ري  ب�����س��اأن  ق������رارات  ع���ن 
وقالت  النه�سة،  وميدان  العدوية  رابعة 
امل�سادر املقربة من الرئا�سة اإن امل�ساورات 
م�ستمرة بني جميع الأطراف احلكومية 
العت�سامات  م��ع  التعامل  كيفية  ح��ول 

دون تدخل اأمني لتفادي وقوع �سحايا.
يذكر اأن اعت�سامات الإخوان واجلماعات 
منذ  م�ستمرة  ل��ه��ا،  امل���وؤي���دة  الإ���س��الم��ي��ة 
اأكر من �سهر، بعد عزل الرئي�ض حممد 

مر�سي يف الثالث من متوز يوليو، وت�سلم 
ال�سلطة موؤقتاً. ومنذ  الع�سكرية  القيادة 
اأمنياً  البالد و�سعاً  التاريخ، �سهدت  ذلك 
الو�ساطات  ت��ف��ل��ح  ومل  م�����س��ت��ق��ر،  غ����ري 
حل،  اإىل  التو�سل  يف  واملحلية  اخلارجية 
كافة  ودع��وت��ه  الأزه����ر  و���س��اط��ة  �سيما  ل 
اإىل احل����وار، والتي  ال��ب��الد  الأط����راف يف 
�سيخ  معتربة  الإخ���وان  جماعة  رف�ستها 

الأزهر طرفاً يف ال�سراع. 
�سخ�سية   25 اأّدت  اآخ�����ر  ���س��ع��ي��د  ع��ل��ى 

�جلي�س �حلر يت�سدى لقو�ت �لنظام بالالذقية 

املعار�شة ال�شورية تقرتح خارطة طريق انتقالية
•• عوا�صم-وكاالت:

و�سع ن�سطاء يف املعار�سة ال�سورية من بينهم اع�ساء 
يف الئتالف الوطني ال�سوري خارطة طريق لتحقيق 
يف  ال�سحايا  جلميع  وال��ع��دال��ة  ال��وط��ن��ي��ة  امل�����س��احل��ة 

�سوريا، بح�سب بيان ا�سدروه الثالثاء.
للدرا�سات  ال�سوري  املركز  ا�سدره  الذي  البيان  وقال 
غري  م�ستقل  مركز  وه��و  وال�سيا�سية  ال�سرتاتيجية 
تقدمي هذه اخلطة  �سيتم  انه  حكومي وغري حزبي، 
رئي�ض  ب��ح�����س��ور  الرب���ع���اء  ا���س��ط��ن��ب��ول  يف  ت���ام  ب�سكل 
مل  انه  ال  اجلربا،  احمد  املعار�ض  الوطني  التحالف 

تتم امل�سادقة عليها من قبل الئتالف.
امل�ساحلة  ان اخلطة تن�ض على حتقيق  البيان  وق��ال 
الأمد  طويلة  انتقالية  ع��دال��ة  ط��ري��ق  ع��ن  الوطنية 
والتي يتم من خاللها حتقيق و�سمان العدالة جلميع 

ال�سحايا يف �سوريا.
وتاتي هذه اخلطة و�سط انباء عن انتهاكات ترتكبها 

قوات النظام ومقاتلي املعار�سة يف النزاع يف �سوريا.
اع�����ادة ه��ي��ك��ل��ة الجهزة  ك��ذل��ك اىل  وت���دع���و اخل��ط��ة 
المنية وتطهريها من امل�سوؤولني الفا�سدين. و�سيتم 
نزع ال�سالح من كل اجلماعات امل�سلحة واعادة دجمهم 

يف املجتمع ال�سوري.
للنظام  خ��ط��ط  ع��ل��ى  ال��ط��ري��ق  خ��ارط��ة  ت�ستمل  ك��م��ا 
وتدعو  ال�سد  نظام  �سقوط  بعد  البالد  يف  ال�سيا�سي 
يكون  امل�ستقبلية  ���س��وري��ا  يف  ح��ك��م  ن��ظ��ام  اق��ام��ة  اىل 
ال�سلطات  ب��ني  ال���ت���وازن  ���س��م��ان حتقيق  م��ع  ب��رمل��ان��ي��ا 

الثالث يف موؤ�س�سات الدولة.

نقطة   1950 د���س��ت��ور  ي��ك��ون  ان  اخل��ط��ة  وت���ق���رتح 
ان��ط��الق ال��د���س��ت��ور ال�����س��وري احل��دي��ث وال���ذي �سيتم 
التاأ�سي�سية  اجل��م��ع��ي��ة  ق��ب��ل  م��ن  وت��ن��ق��ي��ح��ه  ت��ع��دي��ل��ه 
انتخابات  ع��رب  منتخبا  ع�����س��وا   290 م��ن  امل��وؤل��ف��ة 
وطنية نزيهة، و�سيتم املوافقة على الد�ستور ال�سوري 

اجلديد من خالل ا�ستفتاء وطني.
اأن املعار�سة ال�سورية امل�سلحة  اأفاد نا�سطون  ميدانيا 
ريف  يف  النظام  ق���وات  �سنتها  هجمات  ل��ع��دة  ت�سدت 
ال�سيطرة  فقدت  مناطق  ا�سرتجاع  بغية  ال��الذق��ي��ة، 
عليها، يف وقت قام فيه رئي�ض هيئة الأرك��ان اجلي�ض 
ال�����س��وري احل���ر ال���ل���واء ���س��ل��ي��م اإدري�������ض ب���زي���ارة ريف 
ال��الذق��ي��ة ح��ي��ث ت��ف��ق��د اجل��ب��ه��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة وبع�ض 

امل�ست�سفيات امليدانية.
النظام  ق��وات  ب��اأن  املعار�سة  ق��وات  يف  م�سادر  وقالت 
ت��وا���س��ل حم��اولت��ه��ا ل���س��ت��ع��ادة ال��ق��رى ال��ت��ي �سيطر 
عليها مقاتلو املعار�سة، يف ريف الالذقية الذي ي�سهد 

معارك �سر�سة منذ اأيام.
عدة  يف  ا�ستمرت  ال�ستباكات  اأن  امل�����س��ادر  واأ���س��اف��ت 
وتال  �سهيون  وكتف  يون�ض  النبي  قمة  منها  مناطق 

والبقروقة.
هجوما  �سنت  اإنها  املعار�سة  قالت  اأُخ���رى،  جهة  من 
ال��زور وعلى مع�سكر  على قوات النظام يف مطار دير 
العامة  الهيئة  وق��ال��ت  اإدل���ب.  حمافظة  يف  القرميد 
يف  اأم�����ض  قتلوا  اأ�سخا�ض  ع�سرة  اإن  ال�سورية  للثورة 
النظام على مدر�سة حتوي نازحني يف  ق�سف لقوات 
 20 قرية عني اجلماجم بريف حلب، وباملقابل قتل 

من قوات النظام بكمني للمعار�سة بريف الالذقية.

مواقــيت ال�سالة
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الراعي العالمي

على  را���ش��د  ب��ن  حممد  �شفحة 
متابع مليوين  ت�شتقطب  تويرت 

•• دبي-وام:

ال�سمو  ����س���اح���ب  ���س��ف��ح��ة  جن���ح���ت 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
جمل�ض  رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب 
ال���������وزراء ح���اك���م دب�����ي ع���ل���ى موقع 
ال���ت���وا����س���ل الج���ت���م���اع���ي ت���وي���رت يف 
ا�ستقطاب مليوين متابع .. لي�سبح 
بذلك �سموه واحدا من ال�سخ�سيات 
القيادية الأكر متابعة على تويرت 
على م�ستوى العامل. وتوجه �ساحب 
ب���ن را�سد  ال�����س��ي��خ حم��م��د  ال�����س��م��و 
بال�سكر  امل��ن��ا���س��ب��ة  ب��ه��ذه  م��ك��ت��وم  اآل 
والتحية لكل متابعيه عرب �سفحته 
عددهم  و�سل  وال��ذي��ن  تويرت  على 
اإىل مليوين متابع حيث ذكر �سموه 
يف تغريدات له اأن جميع متابعيه هم 
بفاعلية  مل�ساركتهم  ت��ق��دي��ره  حم��ل 
اقرتاح  يف  املا�سية  ال��ف��رتات  خ��الل 
العديد  واإجن��اح  الأفكار  من  الكثري 
من امل�ساهمات واإثراء النقا�ض حول 
والجتماعية  التنموية  امل��وا���س��ي��ع 
ال�سفحة.  ع���رب  ط��رح��ه��ا  مت  ال��ت��ي 
من  الكثري  اأن  اإىل  �سموه  اأ�سار  كما 
مت  والإن�سانية  املجتمعية  امل��ب��ادرات 
حيث  تويرت  �سفحة  عرب  اإطالقها 
التفاعل  ب�����س��ب��ب  ب��ال��ن��ج��اح  ت��ك��ل��ل��ت 
�سموه  ووع���د  املتابعني  م��ن  الكبري 
اأن تظل �سفحة تويرت من�سة دائمة 
لطرح الأفكار.    )التفا�سيل �ض3(

•• عوا�صم-وكاالت:

اأعاد الرئي�ض الفل�سطيني حممود 
عبا�ض ام�ض تكليف رئي�ض حكومة 
ت�سيري الأعمال رامي احلمد اهلل 
الفل�سطينية  احلكومة  بت�سكيل 
اجلديدة. وقال الناطق الر�سمي 
با�سم الرئا�سة الفل�سطينية نبيل 
القانونية  امل����دة  اإن  ردي���ن���ة  اأب����و 
لإع�������ادة ت�����س��ك��ي��ل احل���ك���وم���ة هي 
اأ�سابيع. وكان احلمد اهلل  خم�سة 
ق���دم ا���س��ت��ق��ال��ت��ه ب��ع��د م����رور 18 
اليمني  حكومته  اداء  على  يوما 
املا�سي  يونيو   6 يف  الد�ستورية 
نتيجة خالفات على تدخالت يف 
�سالحياته وفق ما قالته م�سادر 

فل�سطينية يف حينه.
املتحدة  الوليات  حثت  ذلك  اىل 
يت�سرفوا  األ  على  الفل�سطينيني 
موافقة  جت������اه  ����س���ل���ب���ي  ب�������س���ك���ل 
اإ�سرائيل على بناء 1200 وحدة 
قبل  وذل���ك  ا�ستيطانية  �سكنية 
مفاو�سات  ا�ستئناف  م��ن  ا�سبوع 

ال�سالم بني اجلانبني.
الأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  وق��ال 
اإن�����ه ل ي��ع��ت��ق��د اأن  ج����ون ك����ريي 
ان�ساء  نيتها  عن  ا�سرائيل  اعالن 

جديدة  ا���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة  وح�������دات 
والقد�ض  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����س��ف��ة  يف 
حمادثات  ���س��ي��ع��رق��ل  ال�����س��رق��ي��ة 

ال�سالم.
اإىل  زي��ارت��ه  ك��ريي خ��الل  و�سئل 
ع���زم احلكومة  ك��ول��وم��ب��ي��ا ح���ول 
وحدة   793 ب��ن��اء  ال���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
ال�سرقية  ال���ق���د����ض  يف  ���س��ك��ن��ي��ة 

و394 وحدة يف ال�سفة.
متوقعا  ك���ان  الع����الن  اإن  وق����ال 
اأن  اإن��ه مل يتوقع  اإل  اإىل ح��د م��ا 
يوؤدي ذلك اإىل اخفاق املفاو�سات 
القد�ض  يف  ���س��ت�����س��ت��اأن��ف  ال����ت����ي 

ا�سبوعني  ب��ع��د  وذل����ك  الرب���ع���اء 
م���ن امل��ف��او���س��ات ال��ت��م��ه��ي��دي��ة يف 
اإن هذا  وا���س��ن��ط��ن. وق���ال ك���ريي 
اإىل  اجللو�ض  اأهمية  ي��وؤك��د  اإمن���ا 
الطاولة.. اجللو�ض اىل الطاولة 
املتعلقة  ال��ق�����س��اي��ا  وح���ل  ���س��ري��ع��ا 
احللول  واأف�����س��ل  بامل�ستوطنات، 
لها بحل امل�ساكل املتعلقة بالأمن 

واحلدود.
وقال كريي اإنه حتدث مع كبرية 
ووزيرة  ال�سرائيليني  املفاو�سني 
وات�سل  ل��ي��ف��ن��ي  ت�����س��ي��ب��ي  ال���ع���دل 

برئي�ض الوزراء نتنياهو.

ال���ي���م���ن ي��ن��ق��ل ���ش��ج��ن��اء 
�شرية  اأماكن  اإىل  القاعدة 

•• �صنعاء-وكاالت:

اإخ���ب���اري���ة مينية  ذك����رت ت��ق��اري��ر 
الأمنية  ال�����س��ل��ط��ات  اأن  حم��ل��ي��ة 
القاعدة  ت��ن��ظ��ي��م  ���س��ج��ن��اء  ن��ق��ل��ت 
ال�سيا�سي  الأم�������ن  ج����ه����ازي  يف 
ب�سنعاء وعدن اإىل اأماكن اأخرى 
زعيم  تهديد  بعد  معلومة  غ��ري 
نا�سر  اليمن  يف  القاعدة  تنظيم 
�سجناء  ب���ت���ح���ري���ر  ال���وح���ي�������س���ي 
اأمنية  م�سادر  وق��ال��ت  التنظيم. 
ملوقع براق�ض نت اإن جهاز الأمن 
ال�سيا�سي اتخذ تدابري احتياطية 
حمتملة  ع��م��ل��ي��ة  لأي  ت���ف���ادي���ا 
تهديد  ب��ع��د  ال���ق���اع���دة  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
زعيم القاعدة بتحرير ال�سجناء.

اأن��ه مت نقل  واأ���س��ارت امل�سادر اإىل 
�سجناء  م���ن  ���س��ج��ي��ن��ا   60 ن��ح��و 
�سجون  يف  ال����ق����اع����دة  ت���ن���ظ���ي���م 
وعدن  ب�سنعاء  ال�سيا�سي  الأم��ن 
تلك  اإط���ار  يف  �سرية  اأم��اك��ن  اإىل 

التدابري الحرتازية.
واأ�سافت امل�سادر اأن فرق تفتي�ض 
اخلا�سة  ال���ع���ن���اب���ر  اإىل  ن����زل����ت 
خ�سية  وف��ح�����س��ت��ه��ا  ب��ال�����س��ج��ن��اء 
متهيدا  ف��ي��ه��ا  ب���احل���ف���ر  ال���ق���ي���ام 
ل���ل���ه���روب ع����رب الأن�����ف�����اق. وك����ان 
ال���ي���م���ن قد  ال���ق���اع���دة يف  زع���ي���م 
الإ�سالميني  كافة  بتحرير  وع��د 

ال�سجناء قريبا.

اجل��ي�����س  يف  ع��ق��ي��د  جن����اة 
اغتيال  حماولة  من  الليبي 

•• بنغازي-ا.ف.ب:

جنا عقيد يف اجلي�ض الليبي من 
حماولة اغتيال يف مدينة بنغازي 
الثالثاء  ليبيا،  �سرق  امل�سطربة، 
نا�سفة  ع���ب���وة  ع��ل��ى  ع���ث���وره  ب��ع��د 

زرعت يف �سيارته امام منزله.
وياأتي هذا احل��ادث بعد يوم من 
من  تلفزيونية  �سحافية  جن���اة 

هجوم بالر�سا�ض يف بنغازي.
العقيد  الع�سكري  املتحدث  وقال 
العقيد  ان  ال����زاي����دي  اهلل  ع��ب��د 
ج���الل ال��ع��ريف ع��ر ع��ل��ى العبوة 
العربة  ع��ن  بعيدا  وف��ر  النا�سفة 

حلظة انفجار القنبلة.
وا�ساف ان العريف ا�سيب بجروح 
يف ق���دم���ه وخ�����س��ع جل���راح���ة يف 
م�ست�سفى يف بنغازي، م�سيفا انه 

تعر�ض ملحاولة اغتيال.
انطلقت  ال��ت��ي  ب��ن��غ��ازي،  وت�سهد 
�سد  ال�سعبية  النتفا�سة  منها 
ال��زع��ي��م ال��ل��ي��ب��ي ال���راح���ل معمر 
من  �سل�سلة   ،2011 يف  ال��ق��ذايف 
وال�سرطة  اجل��ن��ود  قتل  عمليات 
ال�سابق.  النظام  يف  عملوا  ال��ذي 
تعر�ض  اخل���������رية  الي�����������ام  ويف 

�سحافيون كذلك لهجمات.
ليبيا  قناة  مكتب  م��دي��رة  وجن��ت 
اخلا�سة  التلفزيونية  الح�����رار 

من حماولة اغتيال يف بنغازي.



02

اأخبار الإمارات
االربعاء  -  14   أغسطس    2013 م    -    العـدد    10869
Wednesday    14    August     2013  -  Issue No   10869

�شرطة اأبوظبي حتذر من جرائم االحتيال واالبتزاز االإلكرتوين
•• اأبوظبي -وام:

املواطنني  اأبوظبي  �سرطة  ح��ذرت 
�سحية  ال����وق����وع  م����ن  وامل���ق���ي���م���ني 
ل��ع��م��ل��ي��ات الح����ت����ي����ال والب�����ت�����زاز 
الإلكرتوين عرب الإنرتنت ودعتهم 
معلوماتهم  ع��ن  الك�سف  ع��دم  اإىل 
ح�ساباتهم  واأرق��������ام  ال�����س��خ�����س��ي��ة 
البنكية خالل ت�سفحهم الإنرتنت 
الإعالنات  وراء  الن�سياق  وجتنب 
امل�سللة يف بع�ض املواقع على ال�سبكة 
ال��ع��ن��ك��ب��وت��ي��ة. ك��م��ا ح��ث��ت��ه��م �سمن 
اجلمهور  ت��وع��ي��ة  ت��ه��دف  م���ب���ادرة 
الإلكرتونية  ل��ل��ج��رائ��م  للت�سدي 
ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل ب��ح��ذر م���ع مواقع 
ن�سر  وع���دم  الجتماعي  التوا�سل 
عليها  �سخ�سية  ���س��ور  اأو  ب��ي��ان��ات 
الإلكرتونية  اجلرائم  اأن  ..موؤكدة 
يف اإم�������ارة اب���وظ���ب���ي حم������دودة ول 
مع  مقارنة  خ��ط��رة  ظ��اه��رة  ت�سكل 
م��دن عاملية اأخ���رى واإمن���ا اآف��ة تتم 
حم��ارب��ت��ه��ا ب��ال��ت��ع��اون م��ع الأف����راد 
مبثابة  املجتمع  وع���ي  اأن  م��ع��ت��ربة 
خط الدفاع الأول يف الت�سدي لهذه 
العقيد  و�سدد  الدخيلة.  املمار�سات 
بور�سيد  حم��م��د  را����س���د  ال���دك���ت���ور 
واملباحث  ال��ت��ح��ري��ات  اإدارة  م��دي��ر 
اأب���وظ���ب���ي  ����س���رط���ة  اجل���ن���ائ���ي���ة يف 
ع��ل��ى ����س���رورة احل����ذر م���ن املواقع 
امل�سللة  الإع��الن��ي��ة  الإل��ك��رتون��ي��ة 
املت�سوقني  ع��ل��ى  ق���د حت��ت��ال  ال��ت��ي 
مواقع  يف  ال��ت��ع��ارف  �سلبيات  وم��ن 
..مطالبا  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 

التعامل  الإن����رتن����ت  م�����س��ت��خ��دم��ي 
امل��واق��ع بحذر وع��دم ن�سر  مع تلك 
عليها  �سخ�سية  ���س��ور  اأو  ب��ي��ان��ات 
احتادي  قانون  �سدور  اإىل  ..لفتا 
ي��ج��رم ا���س��ت��خ��دام ه���ذه امل���واق���ع يف 
اأو  ب��الآخ��ري��ن  والت�سهري  الإ����س���اءة 
التهديد والبتزاز ون�سر ال�سائعات. 
م�ستخدمي مواقع  بع�ض  اإن  وقال 
على  الج�����ت�����م�����اع�����ي  ال�����ت�����وا������س�����ل 
الإن�����رتن�����ت ي��ك�����س��ف��ون ك���ث���ريا عن 
تفا�سيل حياتهم ال�سخ�سية خالل 
جمهولني  اأ�سخا�ض  م��ع  امل��ح��ادث��ة 
لقرا�سنة  �سهلة  اأهداف�ا  لي�سبحوا 
يجعلهم  ما  والإنرتنت  الكمبيوتر 
عر�سة اإىل �سرقة ملفاتهم وتنزيل 
�سورهم ومقاطع الفيديو اخلا�سة 
تهديدهم  يف  وا���س��ت��غ��الل��ه��ا  ب��ه��م 
�سلب  بغر�ض  اإلكرتونيا  وابتزازهم 
اأموالهم. ولفت اإىل اأنه قد ت�ستخدم 
البيانات امل�سروقة لإن�ساء �سفحات 
وهمية حتاكي احل�سابات احلقيقية 
مواقع  على  القرا�سنة  وي�ستغلها 
لكت�ساب  الإل���ك���رتوين  ال��ت��وا���س��ل 
لالحتيال  ال�سحية  اأ�سدقاء  ثقة 
ابتزاز  اأو  اأم��وال��ه��م  و�سلب  عليهم 
الأ�سرار  ك�سف  طريق  عن  امل��ع��ارف 
للحماية  ان���ه  واأ����س���اف  احل��م��ي��م��ة. 
من مثل هذه الهجمات يتعني على 
مع  بح�سا�سية  التعامل  امل�ستخدم 
بياناته اخلا�سة بحيث ل ين�سر يف 
�سفحته ال�سخ�سية �سوى املعلومات 
اإ�سافة  فقط  ال�سرورية  وال�سور 
املوجودة على  الكامريا  اإغالق  اإىل 

ل�سق  ب��و���س��ع  الكمبيوتر  اأج��ه��زة 
يعيق الت�سوير ومراجعة بند قائمة 
و�سبط  اخل�سو�سية  الخت�سارات 
الإع������دادات وحت��دي��د م��ن ي��ح��ق له 
الطالع على البيانات ال�سخ�سية. 
ب�سرورة  بور�سيد  العقيد  وطالب 
م�سادر  م����ن  وال����ت����وث����ق  ال����ت����اأك����د 
املعامالت  يف  احل��دي��ث��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
اأو امل��ال��ي��ة خ��ا���س��ة حني  ال��ت��ج��اري��ة 
..م�سريا  ك��ب��رية  م��ب��ال��غ  دف���ع  ي��ت��م 
الإعالنية  امل���واق���ع  ب��ع�����ض  اأن  اإىل 
باأنها  الإن��رتن��ت  مت�سفحي  ت��وه��م 
املحتال  اأن  ال��دول��ة يف ح��ني  داخ���ل 
يكون يف اخلارج حيث يقوم باإغراء 
باأ�سعار  ال�سلعة  ب�����س��راء  ال�سحية 
اأنه  امل�����س��رتي  ويكت�سف  تف�سيلية 
اإر�����س����ال حوالة  وق����ع ���س��ح��ي��ة ب��ع��د 
مماطلة  وي��ج��د  بثمنها  م�سرفية 
م���ربرة وخ��ادع��ة ل�ستالمها.  غ��ري 
تنبهت  اأبوظبي  �سرطة  اأن  واأو�سح 
اإىل هذا النوع من اجلرائم  مبكرا 

وعدم  ب��ه  ي�ستبه  اإل��ك��رتوين  موقع 
الوثوق والتعامل مع الغرباء ..ويف 
املقابل �سدد على �سرورة الإ�سراف 
العائلي يف حال ا�ستخدام الأطفال 
املواقع  ت�سفح  اأو  الإنرتنت  ل�سبكة 
عرب الهواتف الذكية والإبالغ عن 
اأن  واأو���س��ح  القانونية.  اخل��روق��ات 
م��ن اأه���م اخل��ط��وات ال��ت��ي يتوجب 
ات���خ���اذه���ا ع��ن��د وق�����وع ���س��خ�����ض ما 
ال�سرطة  اإب������الغ  ���س��رع��ة  ���س��ح��ي��ة 
اإج��راء عمليات البحث  حتى ميكن 
والتحري املتخ�س�ض يف هذا النوع 
�سرعة  ي�سمن  مب��ا  اجل���رائ���م  م��ن 
يكون  وحتى  اجل��ن��اة  اإىل  الو�سول 
ارتكاب  ي��ف��ك��ر يف  مل���ن  رادع�����ا  ذل����ك 
الإلكرتونية.  اجل����رائ����م  اإح������دى 
خماطر  م�����ن  اجل����م����ه����ور  وح��������ذر 
اجل���رائ���م الإل���ك���رتون���ي���ة وامل���واق���ع 
بالغرباء  العمياء  والثقة  امل�سبوهة 
الإلكرتوين  ال���ربي���د  ب��ر���س��ائ��ل  اأو 
بربح  ال���وع���ود  اأو  ل��ل��ت��ع��ارف  ���س��واء 
اأج�����ل �سرقة  ن��ق��دي��ة م���ن  ج���وائ���ز 
جانب  اإىل  ال�سخ�سية  ال��ب��ي��ان��ات 
ن�ساطات م�سبوهة اأخرى كامل�ساركة 
يف مرياث �سخ�ض متوفى وغريها. 
�سرطة  حت��ري��ات  م��دي��ر  ن�سح  كما 
النخداع  بعدم  اجلمهور  اأبوظبي 
على  ال�سغط  قبل  جيدا  والتفكري 
اإلكرتوين  وبريد  وملف  راب��ط  اأي 
كلمة  وا���س��ت��خ��دام  امل�سدر  جم��ه��ول 
بني  اجلمع  عرب  تعقيدا  اأك��ر  �سر 
الأرق��ام واحل��روف والرموز ب�سفة 

منتظمة مع عدم حفظها كتابة.

متخ�س�سا  ف���رع���ا  وا����س���ت���ح���دث���ت 
الإلكرتونية  اجل����رائ����م  مل��ك��اف��ح��ة 
يف  املنظمة  اجل��رمي��ة  لق�سم  تابعا 
اإدارة التحريات واملباحث اجلنائية 
وحتريزه  ال���دل���ي���ل  ر����س���د  ي���ت���وىل 
خ�سو�سا  وت��ق��ن��ي  ق���ان���وين  ب�����س��ك��ل 
وحماولت  اجلرائم  تطور  ظل  يف 
امل�سرفية  احل�������س���اب���ات  اخ�������رتاق 
ال�سخ�سية لالأفراد عرب برجميات 
�سيانة الأجهزة اأو برامج احلماية 
الربيد  اخ�������رتاق  خ�����الل  م����ن  اأو 
الإلكرتوين. واأ�سار اإىل وجود فرق 
مثل  ت�ستقبل  متخ�س�سة  �سرطية 
هذه البالغات تقوم مبهمة البحث 
الإل��ك��رتون��ي��ة و�سول  ع��ربامل��واق��ع 
اإىل امل�ستبه بهم ..كما يتوفر لدى 
�سرطة اأبوظبي خمترب متخ�س�ض 
يف فح�ض الأدلة الإلكرتونية. واأكد 
الإلكرتونية يف  اأن معدل اجلرائم 
اإمارة اأبوظبي يعد حمدودا مقارنة 
ب���ال���ع���دي���د م����ن امل�������دن يف ال���ع���امل 
اجلرائم  ق�سايا  معظم  اأن  مبينا 
يف  تنح�سر  امل�سجلة  الإل��ك��رتون��ي��ة 
نطاق عدد من الق�سايا ول تزال يف 
م�ستويات اآمنة من حيث معدلتها 
ول ت�����س��ك��ل ظ���اه���رة خ��ط��رة واإمن���ا 
بالتعاون  حم��ارب��ت��ه��ا  ت��ت��وج��ب  اآف���ة 
العقيد  ون�سح  املجتمع.  اأف��راد  مع 
احلا�سوب  م�����س��ت��خ��دم��ي  ب��ور���س��ي��د 
مبكافحة  ال����ذك����ي����ة  والأج�������ه�������زة 
با�ستخدام  الإلكرتونية  اخلروقات 
كلمات  وتغيري  اآمنة  برامج حماية 
ال�������س���ر دوري�������ا والإب����������الغ ع����ن اأي 

حمدان بن زايد يزور حمد 
حممد مفتاح ال�شام�شي يف العني

•• العني-وام:

ممثل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  ق��ام 
احلاكم يف املنطقة الغربية بزيارة ملنزل حمد حممد 

مفتاح ال�سام�سي يف منطقة زاخر مبدينة العني.
ورحب ال�سام�سي بزيارة �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد 

اآل نهيان ملنزله واملنطقة .
املنطقة  واأب��ن��اء  اأ���س��رت��ه  واأف����راد  .م��ع��رب��ا ع��ن �سعادته 

بزيارة �سموه الكرمية وت�سريفه لهم.

التي  ال��ودي��ة  الأح��ادي��ث  م��ع احل�سور  �سموه  وت��ب��ادل 
القيادة  تربط  التي  احلميمة  العالقات  عمق  تعك�ض 
ورعايتها  اه��ت��م��ام��ه��ا  وم����دى  ب��امل��واط��ن��ني  احل��ك��ي��م��ة 
لأبنائها وحر�سها على متابعة �سوؤون حياتهم وتلم�ض 
احتياجاتهم وتعزيز ما يقدم لهم من خدمات تنموية 
يف امل�سروعات التي تخدم املواطنني يف كل بقعة على 
اأن  ال��وط��ن املعطاء �سائلني اهلل ع��ز وج��ل  اأر����ض ه��ذا 
وعزها  اأمنها  بالدنا  على  ي��دمي  واأن  قيادتنا  يحفظ 

وا�ستقرارها .

اخلارجية تبحث التح�شري الجتماع 
اللجنة امل�شرتكة بني االإمارات والعراق

•• اأبوظبي-وام:

اللجان  اإدارة  م��دي��ر  ال��ن��ق��ب��ي  ح��م��دان  �سعيد  ���س��ع��ادة  ب��ح��ث 
ام�ض  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ع���ام  دي����وان  يف  مكتبه  يف  امل�����س��رتك��ة 
وال�سيد ن�سار عبدالعزيز راكان اجلربا �سكرتري اأول يف �سفارة 
جمهورية العراق لدى الدولة.. التح�سري لالجتماع القادم 
للجنة امل�سرتكة بني دولة الإمارات والعراق الذي ت�ست�سيف 
الدولة. جرى خالل اللقاء ا�ستعرا�ض عدد من املوا�سيع ذات 

الهتمام امل�سرتك و�سبل تعزيز التعاون بني اجلانبني.

اإ�شعاف دبي تغطي 222 فعالية خالل الن�شف االأول من العام احلايل
•• دبي-وام:

ك�سف تقرير اإح�سائي �سادر عن موؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف اأن ق�سم الفعاليات ونقل املر�سى قام خالل الن�سف الأول 
من العام احلايل 2013 بتغطية 222 فعالية خمتلفة ونقل ثالثة اآلف و938 مري�سا داخل امارة دبي وخارجها . 
وقال �سعد حممد �سلمان املرزوقي رئي�ض ق�سم الفعاليات ونقل املر�سى اأن املوؤ�س�سة قامت خالل هذه الفرتة بتاأمني 174 
منا�سبة وحدثا ريا�سيا و43 موؤمترا وجتمعا جماهرييا و5 فعاليات خا�سة خمتلفة بواقع 9 اآلف و 245 �ساعة عمل . 
واأ�ساف ان عدد املر�سى املنقولني من بداية العام وحتى نهاية يونيو املا�سي هم ثالثة اآلف و938 مري�سا منهم 196 
مري�سا مت نقلهم من خارج اإمارة دبي واإعادتهم مرة اأخرى م�سريا اإىل اأن هوؤلء املر�سى هم فقط من يرتبطون مبواعيد 
مراجعة للم�ست�سفيات العامة واخلا�سة ويطلبون �سيارات اإ�سعاف جمهزة نظرا حلالة املري�ض ال�سحية التي حتتاج اىل 
رعاية خا�سة. واأكد املرزوقي اأن املوؤ�س�سة تطبق �سيا�سة مرنة وحري�سة على تلبية الطلبات التي ترد اليها للتغطية وتاأمني 
الفعاليات ب�سرط اأن يتم اخطارها قبل املنا�سبة مبدة كافية حتى يت�سنى درا�سة املوقع وحتديد املركبات والآليات املنا�سبة 

وعدد امل�سعفني وال�سائقني ونوعيتهم �سواء رجال اأو ن�ساء اأو التخ�س�ض الدقيق املتفق مع طبيعة احلدث.
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�شفحة حممد بن را�شد على تويرت ت�شتقطب مليوين متابع
•• دبي-وام:

ال�سمو  ���س��اح��ب  ���س��ف��ح��ة  جن��ح��ت 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 
ال��������وزراء ح���اك���م دب����ي ع��ل��ى موقع 
تويرت  الج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����س���ل 
يف ا���س��ت��ق��ط��اب م��ل��ي��وين م��ت��اب��ع .. 
واح����دا من  ���س��م��وه  ب��ذل��ك  لي�سبح 
ال�����س��خ�����س��ي��ات ال���ق���ي���ادي���ة الأك�����ر 
م�ستوى  على  ت��وي��رت  على  متابعة 
ال�سمو  ���س��اح��ب  وت���وج���ه  ال���ع���امل. 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
والتحية  بال�سكر  امل��ن��ا���س��ب��ة  ب��ه��ذه 
على  �سفحته  ع��رب  متابعيه  ل��ك��ل 
اإىل  ع��دده��م  وال��ذي��ن و�سل  تويرت 
مليوين متابع حيث ذكر �سموه يف 
تغريدات له اأن جميع متابعيه هم 
بفاعلية  مل�ساركتهم  تقديره  حمل 
اقرتاح  يف  املا�سية  الفرتات  خالل 
الكثري من الأفكار واإجناح العديد 
من امل�ساهمات واإثراء النقا�ض حول 
والجتماعية  التنموية  املوا�سيع 
ال�سفحة.  ع��رب  ط��رح��ه��ا  مت  ال��ت��ي 
كما اأ�سار �سموه اإىل اأن الكثري من 
مت  والإن�سانية  املجتمعية  املبادرات 
اإطالقها عرب �سفحة تويرت حيث 
التفاعل  ب�����س��ب��ب  ب��ال��ن��ج��اح  ت��ك��ل��ل��ت 
�سموه  ووع��د  املتابعني  من  الكبري 

جديد كل �سهر.
وتتنوع اجلن�سيات واجلهات املتابعة 
تويرت  موقع  على  �سموه  ل�سفحة 
اأوروب���ا  ال��ع��رب واملتابعني م��ن  ب��ني 
واإفريقيا  ال��الت��ي��ن��ي��ة  واأم�����ريك�����ا 
الهند  م����ن  وخ�������س���و����س���ا  واآ�����س����ي����ا 
اأن الن�سبة الأك��رب من  اإل  واليابان 
العربي  الوطن  من  تاأتي  املتابعني 
ح�ساب  متابعي  ن�سبة  مثلت  حيث 
�سموه من دول��ة الإم���ارات العربية 
اململكة  ث��م  امل��ائ��ة  يف   43 امل��ت��ح��دة 
الكويت  وم��ن  ال�سعودية  العربية 
م�سر  وجمهورية  البحرين  وم��ن 

العربية.
حمتوى  اإىل  ق���رب  ع���ن  وب��ال��ن��ظ��ر 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ���س��ف��ح��ة 
حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم على 
املوا�سيع  وط��ب��ي��ع��ة  ت��وي��رت  م��وق��ع 
التفاعل  وم�����ع�����دلت  امل����ط����روح����ة 
�سجل  مبثابة  اأن��ه��ا  يالحظ  عليها 
�سخ�ض  �سمات  على  ال�سوء  يلقي 
�سموه ويربز معامل فكره وفل�سفته 
العامل  ث���ق���اف���ات  ع��ل��ى  وان���ف���ت���اح���ه 
بناء  امل�ستمرة يف  املختلفة وجهوده 
للتوا�سل  ي��وم  ك��ل  ج��دي��دة  ج�سور 
م��ع املجتمع الإن�����س��اين الأو���س��ع يف 
�ستى بقاع الأر�ض حيث يقوم �سموه 
بتوظيف �سفحته على موقع تويرت 
عن  �سخ�سيا  متابعيه  اإخ��ط��ار  يف 

اأن تظل �سفحة تويرت من�سة دائمة 
لطرح الأفكار واملوا�سيع واملبادرات 
التي تنفع النا�ض وتن�سر اخلري يف 
امل�سهود  ال��ن��ج��اح  وي��ع��ود   . املجتمع 
ل�سموه يف جذب اهتمام هذا العدد 
املتابعني على �سفحته  الكبري من 
اإىل تنوع وثراء املوا�سيع والق�سايا 
تتباين  وال��ت��ي  ع��ربه��ا  امل��ط��روح��ة 
بني الإجن��ازات الوطنية واملبادرات 
املبا�سرة  ال�����س��ل��ة  ذات  ال��ت��ن��م��وي��ة 
ب��امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى اأر�ض 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة 
اخلريية  امل������ب������ادرات  ع����ن  ف�����س��ال 
والدولية  الإقليمية  والإن�����س��ان��ي��ة 
حول  امل��الي��ني  منها  ا�ستفاد  ال��ت��ي 
املوا�سيع  اإىل جانب تطابق  العامل 
امل��ط��روح��ة يف ���س��ف��ح��ة ���س��م��وه مع 
م����ا ي����ج����ري ع���ل���ى اأر���������ض ال����واق����ع 
اق��ت�����س��ادي��ا واج��ت��م��اع��ي��ا وث��ق��اف��ي��ا . 
وا�سعة  ���س��م��وه مب��ت��اب��ع��ة  وي��ح��ظ��ى 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  على 
يف  التوا�سل  على  ال��دائ��م  حلر�سه 
بالإ�سافة  املنا�سبات  م��ن  ال��ع��دي��د 
راأي������ه  اإب���������داء  ع���ل���ى  ح���ر����س���ه  اإىل 
والتعليق على العديد من الق�سايا 
وال��ع��امل��ي��ة.. الإقليمية  وامل��وا���س��ي��ع 

و�سهد عدد متابعي �ساحب ال�سمو 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
زيادة متتابعة بلغت 90 األف متابع 

املجتمعية  املنا�سبات  يف  م�ساركاته 
الر�سمية وغري  واأن�سطته  املختلفة 
انطباعاته  على  م��رك��زا  الر�سمية 
الأن�سطة  ه����ذه  ح����ول  وم�����س��اع��ره 
واأه����م خم��رج��ات��ه��ا وح��ري�����س��ا على 
اأفراحهم  يف  �سعبه  اأب��ن��اء  م�ساركة 
وت�سجيعهم  ال�سعيدة  ومنا�سباتهم 
على  والتاأكيد  اأيديهم  على  وال�سد 

وقوفه �سندا لهم كقائد واأب.
كما يوظف �سموه موقع تويرت يف 
اإخطار املواطنني واملقيمني ب�سورة 
دورية عن نتائج اجتماعات جمل�ض 
والتنويه  ي��رتاأ���س��ه��ا  ال��ت��ي  ال�����وزراء 
باأهمية القرارات املتخذة وتاأثريها 
الأ�سلوب  ع��ن  بعيدا  حياتهم  على 
و�سائل  ل����دى  امل��ع��ت��م��د  ال��ت��ق��ل��ي��دي 
وذل������ك رغبة  الأخ��������رى  الإع��������الم 
وزيادة  امل��واط��ن��ني  اإ���س��راك  يف  منه 
وعيهم مبا يدور حولهم من تطور 
وت��ن��م��ي��ة ع����الوة ع��ل��ى ق��ي��ام �سموه 
املبادرات احلكومية  باإطالق بع�ض 
بعد  ت��وي��رت  م��وق��ع  ع��رب  الرئي�سية 
ال���وزراء.  جمل�ض  اجتماع  جل�سات 
مب�ساركة  اأح���ي���ان���ا  ���س��م��وه  وي���ق���وم 
بع�ض  ط�����رح  اأو  الأق���������وال  ب��ع�����ض 
من  تلقى  ال��ت��ي  والن�سائح  احل��ك��م 
املتابعني اهتماما وتداول كبريين. 
كما ي�ستخدم �ساحب ال�سمو موقع 
املبادرات  العديد من  تويرت لطرح 

من  �سموه  يطلب  التي  املجتمعية 
دولة  م��ن  متابعيه  تفاعل  خاللها 
الإمارات وخارجها والأخذ براأيهم 
�سخ�سية  واأح������داث  م��ن��ا���س��ب��ات  يف 
ووطنية واجتماعية وخريية ويفتح 
الباب اأمامهم لتقدمي مقرتحاتهم 
التي ميكن  امل��ب��ادرات  اأف�سل  ح��ول 
ط��رح��ه��ا وت��ب��ن��ي��ه��ا مب���ا ف��ي��ه خري 
والوطن  خ��ا���س��ة  ب�����س��ورة  ال���دول���ة 
ال��ع��رب��ي ب�����س��ورة ع��ام��ة م��ع تاأكيد 
���س��ي��ق��وم بالنظر  اأن����ه  ���س��م��وه ع��ل��ى 
يف ج��م��ي��ع الأف�����ك�����ار وامل���ق���رتح���ات 
بالرد  قيامه  ثم  وم��ن  ومناق�ستها 
واملقرتحات  الأف���ك���ار  ب��ع�����ض  ع��ل��ى 
بها.  والإ����س���ادة  اأف�����س��ل��ه��ا  وتطبيق 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  وي��ع��ت��رب 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������ض جمل�ض  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������ض 
ال���������وزراء ح���اك���م دب�����ي م����ن اأوائ������ل 
على  حر�سوا  الذين  العرب  القادة 
التوا�سل مع ال�سرائح املختلفة من 
وقنوات  و�سائل  اأكر  عرب  املجتمع 
وتاأثريا..وذلك  ت��ط��ورا  الت�����س��ال 
وم�ساهمتها يف  بدورها  منه  اإميانا 
ال�سباب  جيل  مع  التوا�سل  تفعيل 
وروؤيتهم  اأف���ك���اره���م  وا���س��ت��ع��را���ض 
املختلفة  احل�����ي�����اة  م����ي����ادي����ن  يف 
وباعتبارهم الروة احلقيقية التي 

ينعم بها الوطن. 

اللواء املزينة ي�شتقبل مدير مديرية �شرطة املناطق اخلارجية ب�شرطة اأبوظبي
•• دبي-وام:

القائد  املزينة  مطر  خمي�ض  خبري  ال��ل��واء  �سعادة  ا�ستقبل 
ال�سيخ حممد بن  العقيد  ام�ض  بالنيابة  العام ل�سرطة دبي 
طحنون اآل نهيان مدير مديرية �سرطة املناطق اخلارجية 
مركز  اإدارة  مبقر  وذل��ك  اأبوظبي  ل�سرطة  العامة  بالقيادة 
القيادة وال�سيطرة بالإدارة العامة للعمليات . ح�سر املقابلة 
الإدارة  مدير  نائب  ال�سويدي  بطي  كامل  املهند�ض  العميد 
الدكتور خالد  والعميد  العمليات  ل�سوؤون  للعمليات  العامة 
خ��زرج ماجد حممد  وامل��ق��دم  الت�سالت  اإدارة  امل��ري مدير 
بيان  وذكر   . بالنيابة  وال�سيطرة  القيادة  اإدارة مركز  مدير 
اللواء املزينة قدم  اأن �سعادة  �سحفي �سدر عن �سرطة دبي 
وال�سيطرة  القيادة  مركز  ع��ن  واف��ي��ا  �سرحا  ال��زي��ارة  خ��الل 
وال��ت��ط��ور ال����ذي حققته يف جم���ال ب�����س��ط الأم����ن والأم����ان 
الدوريات  م��راق��ب��ة  ن��ظ��ام  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  املجتمع  وخ��دم��ة 

اإم���ارة دب��ي و�سري العمل  ���س��وارع  وح��رك��ة ال�سري وامل���رور يف 
والإج�������راءات ال��ت��ي ي��ت��م ات��خ��اذه��ا م��ن��ذ تلقي ال��ب��الغ حتى 
و�سول الدورية اإىل موقع احلادث ونظام مراقبة الدوريات 
والطرق  الأ���س��واق  ومراقبة  ال�سناعية  الأق��م��ار  با�ستخدام 
الداخلية واخلارجية بوا�سطة الكامريات الثابتة واملحمولة 
بن طحنون  ال�سيخ حممد  العقيد  اأن  البيان  واأو�سح  ج��وا. 
تغطي  التي  الأبعاد  ثالثية  اخلريطة  على  اطلع  نهيان  اآل 
من  الأمنية  الدورية  انتقال  ونظام  الإم��ارة  مناطق  جميع 
موقع لآخر وتعرف على نظام حتديد مواقع الدوريات التي 
لالأجهزة  الر�سائل  واإر���س��ال  اخلريطة  على  عر�سها  ميكن 
ال�ستغاثة  نظام  اإىل  بالإ�سافة  ال�سرطة  لأف��راد  الال�سلكية 
الذي ميكن جميع اأفراد اجلمهور من طلب النجدة. واأبدى 
مبا  اإع��ج��اب��ه  نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  حممد  ال�سيخ  العقيد 
�ساهده من م�ستوى متطور يف القيادة العامة ل�سرطة دبي 

وما مل�سه من متيز يف العمل ال�سرطي والأمني.

جامع ال�شيخ زايد الكبري ي�شتقبل مليونا و217 األف زائر وم�شل خالل رم�شان وعيد الفطر

•• دبي-وام:

ملكافحة  ال��ع��ام��ة  الإدارة  اأع��ل��ن��ت 
اأنها  ام�ض  دبي  ب�سرطة  املخدرات 
�سخ�سني  ع��ل��ى  ال��ق��ب�����ض  ال���ق���ت 
 710 ب���ح���وزن���ه���م���ا  اآ�����س����ي����وي����ني 
حوايل  اإج��م��ايل  ب���وزن  كب�سولت 
���س��ب��ع��ة ك��ي��ل��وج��رام��ات م���ن مادة 
قيمتها  تزيد  املخدرة  الهريوين 
امل��ادي��ة ع��ن 525 األ���ف دره���م يف 
منطقة املحي�سنة بدبي يف ال�سهر 
العامة  الإدارة  وق��ال��ت  امل��ا���س��ي. 
دبي  ب�سرطة  امل��خ��درات  ملكافحة 
اإنه  عنها  ���س��در  �سحايف  ب��ي��ان  يف 
تفيد  دقيقة  معلومات  اإليها  ورد 
اأن املدعو اأ.ح.م � اآ�سيوي اجلن�سية 
�سائق  ومهنته  م��ت��زوج  �سنة   57
كمية  با�ستالم  �سيقوم   � �ساحنة 
كبرية من مادة الهريوين املخدرة 
من �سخ�ض اآخر بهدف تخزينها 
بناء  لحقا  بها  والت�سرف  بداية 
على توجيهات �سيتلقاها من اأحد 
املهربني الكبار املقيمني يف اإحدى 
ال���دول الآ���س��ي��وي��ة. واأ���س��اف��ت اأنه 

بعد التحقق من �سحة املعلومات 
الأول توجه  املتهم  ب�ساأن  ال��واردة 
اإدارة  م����ن  ف����ري����ق  ال����ف����ور  ع���ل���ى 
اأحد  برئا�سة  ال��دول��ي��ة  املكافحة 
منطقة  يف  الهدف  اإىل  ال�سباط 
من  مباغتته  متت  ثم  املحي�سنة 
ت�سلمه  اأث��ن��اء  الفريق  رج��ال  قبل 
 � م.ب.اأ  املدعو  الثاين  املتهم  من 
اآ�سيوي اجلن�سية 48 �سنة متزوج 
كمية  ف��ي��ه  ب��ال���س��ت��ي��ك��ي��ا  ك��ي�����س��ا   �
واأ�سارت  عليها.  املتفق  امل��خ��درات 
اإىل اأن املتهم الثاين حاول الفرار 
من املكان حلظة �سعوره بانك�ساف 
املكافحة  رج�����ال  اأن  غ���ري  اأم�����ره 
واإلقاء  حم��ا���س��رت��ه  م��ن  مت��ك��ن��وا 
القب�ض عليه يف �سندوق لإحدى 
ال�ساحنات املتوقفة يف املكان حيث 
العامة  الإدارة  اإىل  اقتيد الثنان 
ملكافحة املخدرات يف �سرطة دبي و 
اأقر الأول اإثر ال�ستف�سار منه عن 
ال�سموم  با�ستالمه كي�ض  العملية 
كما  ال��ث��اين  املتهم  م��ن  البي�ساء 
اأق������ر الأخ�������ري مب����ا اق����رتف����ه من 
نقل  اأق���دم على  اإذ  اإج��رام��ي  فعل 

للمتهم  الكوكايني  كي�ض  وت�سليم 
اأن  ع��ن  الإدارة  وك�����س��ف��ت  الأول. 
 710 بحوزنهما  ك��ان��ا  املتهمني 
حوايل  اإج��م��ايل  ب���وزن  كب�سولت 
���س��ب��ع��ة ك��ي��ل��وج��رام��ات م���ن مادة 
قيمتها  تزيد  املخدرة  الهريوين 
املادية عن 525 األف درهم وقد 
الق�سائية  اجل��ه��ات  اإىل  اأح��ي��ال 
ل�ستكمال  اأ������س�����ول  امل��خ��ت�����س��ة 
بحقهما  ال��ق��ان��ون��ي��ة  الإج������راءات 
تهمة  لكليهما  اأ���س��ن��دت  اأن  ب��ع��د 
واملوؤثرات  امل��خ��درة  امل����واد  ح��ي��ازة 
العقلية وترويجها. واأ�ساد العقيد 
الإدارة  م���دي���ر  ال����ك����واري  خ���ال���د 
العامة ملكافحة املخدرات ب�سرطة 
املنفذ  ب��ال��ف��ري��ق  ب��ال��ن��ي��اب��ة  دب����ي 
�سباط  و���س��ف  �سباطا  للعملية 
ف��ي��ه��م �سرعة  ..م��ث��م��ن��ا  واأف�������رادا 
يف  وفطنتهم  ويقظتهم  التحرك 
احلرجة  امل��واق��ف  على  ال�سيطرة 
القب�ض  اإل���ق���اء  م��ن  مكنهم  مم��ا 
ع��ل��ى امل��ت��ه��م ال���ث���اين ح���ني حاول 
ب�سرعة  امل��ك��ان  م��ن  ال��ف��رار  يائ�سا 

وزمن قيا�سيني. 

•• ابوظبي-وام:

ا�ستقبل جامع ال�سيخ زايد الكبري 
رم�سان  �سهر  خ��الل  اأب��وظ��ب��ي  يف 
مليون  نحو  الفطر  عيد  واإج����ازة 
من  وم�����س��ل  زائ�����ر  األ�����ف  و217 
بينهم 730 األف �سائم يف اخليم 
�ساحات  يف  ن�سبت  ال��ت��ي  امل��ك��ي��ف��ة 
اجلامع وذلك من خالل م�سروع 
�سنويا  ي��ق��ام  ال���ذي  �سائم  اإف��ط��ار 
عن روح املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ 
طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د 
اجلامع  ا�ستقبل  كما   . ث���راه  اهلل 
�سالة  يف  م�سل  األ��ف   230 نحو 
األ���ف م�سل يف  و190  ال��رتاوي��ح 
�سالة التهجد من بينهم 52 األف 
م�سل يف ليلة 27 رم�سان وذلك 
حتريا لليلة القدر واأمال يف الفوز 

بثواب تلك الليلة املباركة.
الكبري  زاي���د  ال�سيخ  ج��ام��ع  وزار 
األ���ف زائ���ر م��ن خمتلف   34 نحو 
اجل����ن���������س����ي����ات خ���������الل ال�����ف�����رتة 
رم�سان  ���س��ه��ر  م���ن  ال�����س��ب��اح��ي��ة 
املا�سي فيما بلغ عدد الزوار خالل 
اإجازة عيد الفطر املبارك نحو33 
األ����ف زائ����ر و���س��ج��ل ي����وم اجلمعة 
اأع��ل��ى ن�سبة من  العيد  اأي���ام  ث��اين 
الزوار حيث بلغ عددهم نحو 17 

األف زائر.

اخل��ا���س��ة و ال��دف��اع امل���دين ونادي 
ومركز  امل�سلحة  ال��ق��وات  �سباط 
و�سركة  باأبوظبي  النفايات  اإدارة 
ال�سحية  ل���ل���خ���دم���ات  اأب���وظ���ب���ي 
���س��ح��ة وال����ه����الل الأح����م����ر. كما 
ن�����س��ق امل��رك��ز م��ع دائ����رة ال��ن��ق��ل يف 
ال�سائمني  نقل  لت�سهيل  اأبوظبي 
اإىل  اأبوظبي  مناطق  خمتلف  من 
موقع الإفطار يف اجلامع من دون 

اأن يواجهوا اأية �سعوبات.
ال�سيخ  جامع  مركز  خ�س�ض  وقد 
الن�ساء  زايد الكبري خيما لإفطار 
والعائالت واملتطوعني واملنظمني 
وقدم يوميا وخالل �سهر رم�سان 
املبارك عددا من وجبات الإفطار 
 21 ب��ني  ت��راوح��ت م��ا  لل�سائمني 
بتجهيزها  ق��ام  وج��ب��ة  األ���ف  و24 
يف  امل�سلحة  ال��ق��وات  �سباط  ن��ادي 

اأبوظبي.
تنا�سب  ب��رام��ج  ت��ق��دمي  اإط����ار  ويف 
وتلبي  ال����ك����رمي  ال�����س��ه��ر  ع��ظ��م��ة 
ا�ست�ساف  ال�سائمني  احتياجات 
م�سابيح  ب��رن��ام��ج  ���س��م��ن  امل���رك���ز 
ال�سيخ  من  كل  ف�سيلة  رم�سانية 
م�ساري  وال�������س���ي���خ  ع���ب���اد  ف����ار�����ض 
اأبكر  اإدري�������ض  ال��ع��ف��ا���س��ي وال�����س��ي��خ 
وال�������س���ي���خ ع���ب���دال���ويل الأرك�������اين 
امل�سلني يف �سالة  لإم��ام��ة  وذل��ك 
ال�سيخ  ف�سيلة  اأم  فيما  ال��رتواي��ح 

ال��ي��وم��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ق��ام عقب 
وقدمها  مبا�سرة  الرتاويح  �سالة 
اأ�سحاب الف�سيلة العلماء �سيوف 

�ساحب ال�سمو رئي�ض الدولة.
ل�ستقبال  ا�ستعد  قد  املركز  وك��ان 
بدايته  ق���ب���ل  ال��ف�����س��ي��ل  ال�����س��ه��ر 
ملتابعة  اآليه  وو�سع  كبرية  بفرتة 
كافة الأعمال والأن�سطة اخلا�سة 
املبارك  رم�����س��ان  �سهر  يف  ب��امل��رك��ز 
و���س��ك��ل ال��ع��دي��د م��ن ال��ل��ج��ان من 
م���وظ���ف���ي امل�����رك�����ز وامل���ت���ط���وع���ني 
لتنظيم �سري العمل خالل ال�سهر 

الكرمي.

زايد  ال�سيخ  ج��ام��ع  م��رك��ز  وح��ف��ل 
الكبري بن�ساط مكثف طيلة ال�سهر 
الف�سيل حيث نظم عدة م�ساريع 
م�سروع  ب��ي��ن��ه��ا  م����ن  رم�����س��ان��ي��ة 
اإفطار �سائم الذي ينظم بالتعاون 
مع نادي �سباط القوات امل�سلحة و 
م�سروع م�سابيح رم�سانية اإ�سافة 
اإىل اأربع حما�سرات دينية نظمها 
املركز يف اإطار �سل�سلة حما�سراته 
ت��ن��ظ��م �سمن  ال���ت���ي  الأ���س��ب��وع��ي��ة 
ب��رن��ام��ج ال��ذك��ر احل��ك��ي��م وتهدف 
ثقافيا  امل���ج���ت���م���ع  ت���ن���م���ي���ة  اإىل 
املحا�سرات  وك���ذل���ك  وم��ع��رف��ي��ا 

راح���ة و�سالمة  ت��اأم��ني  اإط����ار  ويف 
املفطرين وامل�سلني بذل العاملون 
يف مركز جامع ال�سيخ زايد الكبري 
ق�����س��ارى ج��ه��ده��م ل��ت��وف��ري كافة 
املركز  م�ساريع  لإجن��اح  املتطلبات 
جهات  م��ع  بالتعاون  الرم�سانية 
القيادة  بينها  من  الدولة  يف  عدة 
ووزارة  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة 
ال���ق���ي���ادة  ال���داخ���ل���ي���ة مم���ث���ل���ة يف 
ال����ع����ام����ة ل�������س���رط���ة اأب����وظ����ب����ي و 
واإدارت  املرور والدوريات  مديرية 
العامة  وال�������س���الم���ة  ال�����ط�����وارئ 
املهام  و  ال��ن�����س��ائ��ي��ة  ال�����س��رط��ة  و 

اأب��ك��ر امل�����س��ل��ني يف �سالة  اإدري�������ض 
وحتى  رم�سان   20 م��ن  التهجد 

نهاية ال�سهر.
تعريف  ع���ل���ى  امل����رك����ز  وي���ح���ر����ض 
الزوار مبعامل اجلامع الذي يعترب 
معماريا  واإجن������ازا  دي��ن��ي��ا  ���س��رح��ا 
املعامل  ق���ائ���م���ة  ي��ت�����س��در  ف����ري����دا 
املف�سلة  وال�����س��ي��اح��ي��ة  ال��دي��ن��ي��ة 
خ�سو�سا  اأب���وظ���ب���ي  زوار  ل����دى 
مل��ا يتميز  امل��ن��ا���س��ب��ات والأع���ي���اد  يف 
فريد  م��ع��م��اري  ت�سميم  م���ن  ب���ه 
الأ�سالة  ب���ني  ي��ج��م��ع  ن��وع��ه  م���ن 
املركز  اأن  اإىل  ي�سار   . وامل��ع��ا���س��رة 
الفرتة  خ���الل  ي��وم��ي��ا  ينظم  ك���ان 
رم�سان  ���س��ه��ر  م���ن  ال�����س��ب��اح��ي��ة 

�سياحيتني  ج���ول���ت���ني  ال��ف�����س��ي��ل 
للزوار وال�سياح يقدم خاللها عدد 
�سرحا  الإماراتيني  املر�سدين  من 
مو�سعا للزوار حول ال�سرح الكبري 
والزخرفيه  املعمارية  ومكوناته 
ودوره  تاأ�سي�سه  وب��داي��ات  وت��اري��خ 
الديني واحل�ساري والثقايف فيما 
بداأ ق�سم خدمات الزوار باملركز يف 
املعتادة  ال�سياحية  جولته  تنظيم 
ثاين اأيام العيد حيث ينظم يوميا 
مدار  على  �سياحية  ج��ولت  اأرب���ع 
�سباحا  العا�سرة  م��ن  ب��دءا  ال��ي��وم 

وحتى الثامنة م�ساء.
ال�سيخ  ج���ام���ع  م���رك���ز  اأن  ي���ذك���ر 
�سوؤون  ل��وزارة  التابع  الكبري  زاي��د 

ومتابعة  برعاية  يحظى  الرئا�سة 
ال�سيخ من�سور بن زايد  من �سمو 
جمل�ض  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
الرئا�سة  ����س���وؤون  وزي����ر  ال�������وزراء 
..وت���اأ����س�������ض امل���رك���ز ل��ي��ك��ون ن���واة 
التي  والفكرية  الثقافية  للحركة 
انطالقا  اجل��ام��ع  ح���ول  تتمحور 
والوطنية  الثقافية  القيمة  م��ن 
ال��ت��ي ت��ع��رب ع��ن امل��ف��اه��ي��م والقيم 
ال��ت��ي ر���س��خ��ه��ا امل��غ��ف��ور ل��ه ال�سيخ 
طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د 
املتجذرة  القيم  ..ت��ل��ك  ث���راه  اهلل 
يف الوجدان والوعي والتي ت�سكل 
امتدادا للهوية الوطنية امل�ستلهمة 

من تعاليم ديننا احلنيف.

اخلطابة الرجل يف 
قب�شة �شرطة ال�شارقة 

•• ال�صارقة-وام:

ل�سرطة  العامة  بالقيادة  اجلنائية  واملباحث  التحريات  اأج��ه��زة  متكنت 
والحتيال  الن�سب  بتهمة  اجلن�سية  خليجي  على  القب�ض  من  ال�سارقة 
ب��اأن��ه ام���راأة وتعمل كخطابة  ال��ب��الك ب��ريي بعد ادع��ائ��ه زورا  ع��ن طريق 
حمرتفة وتدير عمال يف هذا املجال على خالف احلقيقة مغررا ب�سحاياه 
امكانية  الن�ساء عن  بالزواج من  الراغبات  به  اعالنا يخاطب  ن�سره  بعد 

ح�سولهن على عري�ض لهن وب�سرية تامة.
 وب��ن��اء ع��ل��ى ب���الغ ورد لأج��ه��زة ال��ت��ح��ري��ات وامل��ب��اح��ث اجل��ن��ائ��ي��ة ب�سرطة 
ال�سارقة من احدى ال�سحايا باأنها تعر�ست للن�سب والحتيال من �سخ�ض 
البالك  قائمة  يف  من�سور  ام  تدعى  ام��راة  باإ�سافة  قيامها  بعد  جمهول 
اجهزة  من  امني  فريق  ت�سكيل  ..مت  كخطابة  وتعمل  بها  اخلا�ض  بريي 
التحريات واملباحث اجلنائية ب�سرطة ال�سارقة لك�سف مالب�سات الواقعة . 
وبعد البحث والتحري وجمع املعلومات متكن الفريق املكلف من حتديد 
اتخاذ  مت  ..وعليه  اإم��راة  ولي�ست  رجل  باأنها  تبني  والتي  اخلطابة  هوية 
عليه  والقب�ض  املتهم  تواجد  الالزمة وحتديد مكان  القانونية  التدابري 
..ومبواجهته بالتهمة املوجه اليه اقر بها كا�سفا الطرق واحليل التي كان 

ي�ستخدمها لالإيقاع ب�سحاياه .
امارة  يف  العامة  النيابة  اىل  واإحالته  توقيفه  مت  اعرتافاته  على  وبناء   

ال�سارقة. 

�شرطة دبي تلقي القب�س على �شخ�شني اآ�شيويني بحوزتهما �شبعة كيلوجرامات من خمدر الهريوين

اأخبار ال�شاعة: الروؤية االإن�شانية لالإمارات
•• اأبوظبي-وام:

اأكدت ن�سرة اأخبار ال�ساعة اأن دولة الإمارات العربية املتحدة عرفت منذ 
تاأ�سي�سها على يد املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان بكونها 
الدولة التي متد يد العون وامل�ساعدة اإىل جميع ال�سعوب والدول بغ�ض 
النظر عن النتماءات ال�سيا�سية اأو الإثنية لهذه ال�سعوب..م�سرية اإىل 
اأو  الإن�سانية  امل�ساعدات  تقت�سر على  الإم��ارات مل  دولة  اإ�سهامات  اأن 
لويالت  تتعر�ض  ال��ت��ي  وال����دول  ال�سعوب  ب��اإغ��اث��ة  تتعلق  ال��ت��ي  امل��ن��ح 
اإىل توفري  الإ�سهامات  ه��ذه  ام��ت��دت  ب��ل  ال��ك��وارث واحل���روب فح�سب 
الدعم الالزم لتح�سني الأو�ساع القت�سادية للكثري من دول العامل 
وذلك ملا له من اأهمية يف توفري احلياة الكرمية ل�سعوب هذه الدول 
ودعم اقت�سادها املحلي وذلك للق�ساء على الفقر وتقليل ال�سعوبات 

وبلغت م�ساهمات �سندوق اأبوظبي للتنمية نحو 79 ر15 مليار درهم 
57 ر42 مليار دره��م يف هذه  اأبوظبي بنحو  �ساهمت حكومة  بينما 
امل�سروعات التنموية. واأ�سارت اإىل اأن دولة الإم��ارات حتر�ض على اأن 
تكون هذه املنح والقرو�ض على قدر كبري من التنوع حيث تذهب هذه 
مو�سحة   .. املختلفة  املجالت  من  العديد  اإىل  الإمنائية  امل�ساعدات 
والأمرا�ض  واجل��وع  والأم��ي��ة  الفقر  حما�سرة  راأ�سها  على  ياأتي  اأن��ه 
املزمنة وتطوير البنى التحتية والرتقاء بو�سائل النقل واملوا�سالت 
على  واحلفاظ  واملتجددة  اجلديدة  الطاقة  وم�سروعات  والت�سالت 
البيئة ودعم القطاع اخلا�ض .. اإىل جانب مواجهة التحديات الناجتة 
من الكوارث الطبيعية وغريها من الأزمات الإن�سانية والقت�سادية 
الدول  ح��دود  �سلبياتها  تتعدى  قد  تداعيات  من  عليها  يرتتب  وم��ا 
العاملية  الغذاء  كاأزمات  عاملية  اأبعاد  ذات  اأزم��ات  اإىل  لتتحول  املنكوبة 

القت�سادية والتنموية التي تواجهها . وحتت عنوان الروؤية الإن�سانية 
اإن دولة الإم��ارات الإن�سانية ا�ستمرت يف ال�سري على  لالإمارات قالت 
النهج نف�سه الذي عرفت به يف ظل القيادة احلكيمة ل�ساحب ال�سمو 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل .. م�سرية 
موؤخرا  للتنمية  اأبوظبي  �سندوق  عنها  ك�سف  التي  البيانات  اأن  اإىل 
تنتهجها  التي  والتنموية  الإن�سانية  ال�سيا�سة  هذه  ا�ستمرار  اأظهرت 
 . ال��ن��ام��ي��ة  ال����دول  التنمية يف  دول���ة الإم�����ارات يف جم���ال دف���ع عجلة 
والبحوث  للدرا�سات  الإم���ارات  مركز  ي�سدرها  التي  الن�سرة  ونوهت 
م�ساهمات  اإج��م��ايل  اأن  ك�سفت  البيانات  تلك  ب��اأن   .. ال�سرتاتيجية 
اأبوظبي  �سندوق  و  اأبوظبي  حكومة  قدمتها  التي  والقرو�ض  املنح 
للتنمية منذ اإن�سائه حتى نهاية الن�سف الأول من العام اجلاري بلغ 
نحو 58 مليار درهم توزعت على 62 دولة و�سملت 349 م�سروعا 

يف  ال�ساعة  اأخبار  وقالت   . وغريها  املناخي  والتغري  الطاقة  واأزم��ات 
ختام مقالها الإفتتاحي اإن دولة الإمارات العربية املتحدة تربهن من 
خالل هذه امل�ساعدات التي قدمتها ول تزال تقدمها اإىل العامل..على 
ال�سباقة  الإن�سانية  الدولة  كونها  به  يحتذى  منوذجا  اأ�سبحت  اأنها 
دوما يف جمال امل�ساعدات الإن�سانية والقت�سادية على م�ستوى العامل 
وذلك لكون هذه امل�ساعدات تتميز بال�سمولية والنزاهة .. وهو ما اأدى 
اإىل اكت�ساب الدولة �سمعة عاملية طيبة لي�ض لدى ال�سعوب والبلدان 
التي  الدولية  املنظمات  لدى  واإمن��ا  امل�ساعدات فح�سب  لهذه  املتلقية 
حت��ر���ض دوم���ا ع��ل��ى التن�سيق م��ع دول���ة الإم������ارات يف جم���ال تقدمي 
باأهمية  التام  اإميانها  من  انطالقا  والتنموية  الإن�سانية  امل�ساعدات 
الدورالذي تلعبه الدولة يف هذا املجال وامل�ساهمات التي من املتوقع 

اأن تقوم بها يف امل�ستقبل. 
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•• ابوظبي- الفجر

من  وط���ال���ب���ة  ط���ال���ب���ة   500 غ������ادر 
اإىل اخلارج  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  م��دار���ض 
ل���الل���ت���ح���اق ب����ربن����ام����ج ال�������س���ي���ف يف 
ل�سمو  ال�سنوية  املبادرة  اخلارج �سمن 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأعلى 
رئ���ي�������ض جمل�ض  امل�����س��ل��ح��ة  ل���ل���ق���وات 
الطلبة  لإب��ت��ع��اث  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي 
و  ال�سيفية  العطلة  خ��الل  املتفوقني 
وم�سرفة  م�سرفاً   44 الطلبة  يرافق 

خالل  اأح��وال��ه��م  مبتابعة  �سيقومون 
الوليات  م��ن  ك��ل  اإىل  ال�����س��ف��ر  ف���رتة 
وبريطانيا  واأ�سرتاليا  وكندا  املتحدة 

واإيرلندا خالل العطلة ال�سيفية.
العام  املن�سق  امل��رزوق��ي  يو�سف  وق���ال 
جرت  امل���غ���ادرة  رح���الت  اأن  للم�سروع 
عوائق  اأي���ة  ت�سهد  ومل  �سل�ض  ب�سكل 
اأبداه  ال��ذي  الكبري  بالتعاون  م�سيدا 
املنظمة  اللجنة  م��ع  وذوي��ه��م  الطلبة 
التفاوؤل  يبعث  الذي  الأم��ر  للم�سروع 
اأ�سوة  يف جن���اح ال��ربن��ام��ج ه���ذا ال��ع��ام 
حققت  التي  املا�سية  ال�سبع  بالأعوام 

تعاونا  و����س���ه���دت  مم���ي���زة  اإجن���������ازات 
ك��ب��ريا م��ن ال��ط��ل��ب��ة وامل�����س��رف��ني على 
ح��د ���س��واء. وت��ق��دم امل��رزوق��ي بال�سكر 
مطار  يف  ل���ل���م�������س���وؤول���ني  اجل�����زي�����ل 
اأبوظبي على الدعم الذي مت تقدميه 
والطالبات  الطلبة  رح��الت  لت�سهيل 
رحلة   12 ال��رح��الت  ع��دد  بلغ  حيث 
م�سريا  جم��م��وع��ة   14 اإىل  مق�سمة 
اإجن���از  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����ض ح��ر���ض  اأن  اإىل 
بي�سر  للطلبة  ال�سفر  اإج���راءات  كافة 
الفريق  ق���ي���ام  خ����الل  م���ن  و���س��ه��ول��ة 
الأيام  خ��الل  الربنامج  على  امل�سرف 

على  دفعة  كل  مع  بالتواجد  املا�سية 
حدة اإىل املطارات قبل و�سول الطلبة 
وذلك ملتابعة اإجراءات ال�سفر امل�سبقة 
وت�سهيل ا�ستالم بطاقات ال�سعود اإىل 
الرتتيبات  جميع  واإع�����داد  ال��ط��ائ��رة 
الالزمة يف اإطار �سمان مغادرة �سل�سة 
�سافرت بع�ض  ومريحة للطلبة، وقد 
الدويل  اأبوظبي  مطار  من  الدفعات 
يف ح���ني ���س��اف��ر ال��ب��ع�����ض الآخ�����ر من 

مطار دبي الدويل.
القائمة  ال�سركات  اأن  بالذكر  اجلدير 
امل�ست�سيفة  البلدان  يف  امل�سروع  على 

�ستكون يف ا�ستقبال الطلبة وامل�سرفني 
الطلبة  ت��و���س��ي��ل  م��ه��ام  و���س��ي��ت��ول��ون 
الطلبة  تزويد  �سيتم  كما  ال�سكن  اإىل 
لت�سهيل  املتحرك  الهاتف  ببطاقات 
كما  وطماأنتهم  ذويهم  مع  توا�سلهم 
ل���ق���اءات مفتوحة  ���س��ي��ت��م م���ن خ���الل 
التي  امل���دي���ن���ة  ب��ط��ب��ي��ع��ة  ت��ع��ري��ف��ه��م 
التعليمية  وامل���راك���ز  ب��ه��ا  ���س��ي��ق��ي��م��ون 
ال��ت��ي ���س��ي��ل��ت��ح��ق��ون ب��ه��ا خ����الل فرتة 

الربنامج.
 4 ال��رح��ل��ة  ت�ستغرق  اأن  امل��ق��رر  وم���ن 
اأ�سابيع �سيدر�ض خاللها الطلبة اللغة 

والعلوم  وال��ري��ا���س��ي��ات  الإجن��ل��ي��زي��ة 
ف�ساًل عن اإك�سابهم مهارات يف القيادة 

هذه  تعد  كما  النف�ض  على  والعتماد 
املبادرة فر�سة لالطالع على ثقافات 

وح�سارات الدول التي �سيبتعث اإليها 
الطلبة.

•• ابوظبي-وام:

التوايل  ع��ل��ى  ال��ث��ال��ث  ل��ل��ع��ام  الإم�����ارات  ت�ست�سيف 
املوؤمتر الدويل الثاالث ملكافحة القر�سنة البحرية 
بالتعاون  املقبل  �سبتمرب  و12   11 يومي  وذل��ك 
و�سركة  العاملية  دبي  وموانئ  اخلارجية  وزارة  بني 
امل�سرتكة  ال�ست�سافة  وت�سكل  للموانئ.  اأبوظبي 
ل���ل���م���وؤمت���ر ت���اأك���ي���دا ع���ل���ى اأه���م���ي���ة ال��ت��ن�����س��ي��ق بني 
للقر�سنة  الت�سدي  يف  واخلا�ض  العام  القطاعني 
امل���وؤمت���ر حت���ت عنوان  و���س��ي�����س��ارك يف  ال��ب��ح��ري��ة. 
يف  م�ستمرة  جهود   .. البحرية  القر�سنة  مكافحة 
�سخ�سية   500 من  اأكر  الإقليمية  القدرات  بناء 
حكوميون  وم�سوؤولون  خارجية  وزراء  بينهم  من 
على امل�ستويني الإقليمي والدويل ومدراء منظمات 
البحري  القطاع  يف  تعمل  عاملية  و���س��رك��ات  دول��ي��ة 
املجال.  اإىل جمموعة من اخل��رباء يف هذا  اإ�سافة 

معاجلة  املنطقة  يف  القدرات  بناء  جهود  وتت�سمن 
الق�سري من خالل مبادرات  امل��دى  القر�سنة على 
البحرية  ق��وات  بني  التن�سيق  ت�سمل  فعالة  اأمنية 
الأمد  التجارية ومبادرات طويلة  وال�سفن  العاملية 
تدعم تنمية القت�سادات املحلية يف املنطقة. ويركز 
املوؤمتر على اجلوانب الإن�سانية لظاهرة القر�سنة 
البحرية وتاأثريها على البحارة واأ�سرهم من خالل 
للتحدث  واأ�سرته  �سليم  جويد  الكابنت  ا�ست�سافة 
لأكر  القرا�سنة  ل��دى  اأ���س��ره  اأث��ن��اء  جتربتهم  عن 
من �سنتني. وتعترب ا�ست�سافة الكابنت جويد �سليم 
مبعاناة  التعريف  يف  �سابقة  جل��ه��ود  ي�ساف  عمل 
يف  مت  حيث  القرا�سنة  ل��دى  املحتجزين  الرهائن 
عر�ض   2012 القر�سنة  ملكافحة  الثاين  املوؤمتر 
فيلم وثائقي �سلط ال�سوء على التكلفة الإن�سانية 
الذي  جويد  الكابنت  ابنتا  فيه  وظهرت  للقر�سنة 
مت اإطالق �سراحه مع �سبعة من اأفراد طاقمه بعد 

اأ���س��اب��ي��ع م��ن ان��ت��ه��اء امل��وؤمت��ر يف ح��ني اأن 15  �ستة 
اأف��راد طاقمه ل زالوا مفقودين  بحارا اآخرين من 
املوا�سيع  الثالث  املوؤمتر  و�سيتناول  تاريخه.  حتى 
الرئي�سية التالية ال�ستمرار يف تعزيز الوعي حول 
يف  مبا  للقر�سنة  والقت�سادية  الإن�سانية  التكلفة 
ال��ب��ح��ارة.. و�سخ زخ��م جديد يف عملية  ذل��ك دع��م 
خالل  من  للقر�سنة  ودائ��م  فعال  حل  عن  البحث 
والع�سكرية  ال�سيا�سية  ال��ق��ط��اع��ات  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
�ساملة  م��ق��ارب��ة  وت�سجيع  وال��ق��ان��ون��ي��ة..  وامل��ال��ي��ة 
الأمد  ط��وي��ل  م�ستداما  ح��ال  ت��ق��دم  اأن  �ساأنها  م��ن 
على  املرتكزة  احللول  فيها  مبا  القر�سنة  ملكافحة 
الرب.. والتاأكيد على التعاون بني القطاع البحري 
ا�سرتاتيجيات  خ��الل  م��ن  احلكومية  والقطاعات 
م�سرتكة تركز على حلول م�ستدامة طويلة الأمد 
. وقال �سمو ال�سيخ عبد اهلل بن زايد اآل نهيان وزير 
اخلارجية لقد حقق املجتمع الدويل خطوات كبرية 

ال�سومال ولكن  �ساحل  القر�سنة على  يف مكافحة 
رغم هذا التقدم نعتقد يف الإمارات العربية املتحدة 
اأن القر�سنة البحرية خا�سة يف خليج عدن وغربي 
بالغ  قلق  م�سدر  ت�سكل  ت���زال  ل  الهندي  املحيط 
على امل�ستوى العاملي.. نحن واثقون اأن جناحنا يف 
الت�سدي للقر�سنة مرهون بقيام املجتمع الدويل 
ومن  املنطقة  يف  ال��ق��درات  بناء  يف  ج��ه��وده  بتعزيز 
عنوان  حتت  العام  لهذا  املوؤمتر  تنظيم  قررنا  هنا 
- مكافحة القر�سنة البحرية.. جهود م�ستمرة يف 
بناء القدرات الإقليمية - . من جانبه قال معايل 
وزير  اجل��اب��ر  �سلطان  اأح��م��د  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور 
للموانئ  اأبوظبي  �سركة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  دول��ة 
حت��ر���ض دول����ة الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة على 
العامل  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  وال�ستقرار  الأم���ن  دع��م 
يف  ي�ساعد  مب��ا  وذل��ك  النامية  ال��ب��ل��دان  يف  ل�سيما 
والجتماعية  القت�سادية  التنمية  ج��ه��ود  تعزيز 

التحديات  اأخطر  من  البحرية  القر�سنة  وتعد   ..
ال��ت��ي ت��ه��دد اأم���ن و���س��الم��ة ط��رق ال��ت��ج��ارة العاملية 
ال��ق��ط��اع��ني احلكومي  ت��ك��ات��ف ج��ه��ود  ب���د م���ن  ول 
واخلا�ض من اأجل الت�سدي لهذه الظاهرة . واأ�ساد 
ت�ست�سيف  ال��ت��ي  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  بجهود  معاليه 
من  لتوفر  التوايل  على  الثالث  للعام  املوؤمتر  هذا 
وت�سهل  امل��ع��ن��ي��ة  الأط������راف  جت��م��ع  من�سة  خ��الل��ه 
اتخاذ خطوات عملية وملمو�سة للحد من ظاهرة 
الذي  بالتقدم  معاليه  ون��وه  البحرية.  القر�سنة 
اأحرزته ال�سومال يف هذا املجال م�سددا على اأهمية 
حتقيق التنمية الجتماعية والقت�سادية لجتثاث 
تلتزم  واأ����س���اف  ج���ذوره���ا.  م��ن  ال��ق��ر���س��ن��ة  م�سكلة 
�سركة اأبوظبي للموانئ بدعم اجلهود الهادفة اإىل 
مكافحة القر�سنة البحرية بالتعاون مع ال�سركاء 
البحرية..  املالحة  قطاع  وممثلي  احلكومات  من 
ومع حتقق العديد من الإجنازات خالل املوؤمترين 

عن  الناجتة  احل���وادث  ع��دد  وانخفا�ض  ال�سابقني 
اأمن  ل�سمان  اجل��ه��ود  م��وا���س��ل��ة  علينا  القر�سنة 
قال  جانبه  م��ن   . البحري  النقل  ق��ط��اع  و�سالمة 
رئ��ي�����ض جمل�ض  �سليم  ب��ن  اأح��م��د  ���س��ل��ط��ان  ���س��ع��ادة 
دبي  موانئ  قيام  ي�سرين  العاملية  دبي  موانئ  اإدارة 
موا�سلة  يف  رئي�سي  دور  ب��ت��اأدي��ة  جم���ددا  ال��ع��امل��ي��ة 
تبعات  اإن  القر�سنة  مكافحة  �سبل  ح��ول  احل���وار 
القر�سنة البحرية ت�ستمر بالتاأثري علينا جميعا .. 
دائرة  الق�سية يف  اإبقاء هذه  اأهمية  تاأتي  ومن هنا 
ال�سوء بحيث نتمكن من تطبيق حلول القطاعني 
اخلا�ض والعام الآن ويف امل�ستقبل امل�ستقبلية.. نحن 
زمالئنا  م��ع  ق��دم��ا  نتطلع  العاملية  دب��ي  م��وان��ئ  يف 
اإىل تعزيز  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  ال��ق��ط��اع م��ن خمتلف  يف 
م�ساألة  بحث  واإىل  ال�سابقني  املوؤمترين  اإجن���ازات 
بناء القدرات يف املنطقة اإ�سافة اإىل حتليل الق�سايا 

القانونية وطرح حلول طويلة الأمد للم�سكلة . 

•• بانكوك-وام:

الآ�سيوي  الإحت���اد  م��وؤمت��ر  انتخب 
19 ..عبداهلل  ال���  ال��ط��واب��ع  ل��ه��واة 
خ����وري رئ��ي�����ض ج��م��ع��ي��ة الإم������ارات 
لرئي�ض  ن���ائ���ب���ا  ال���ط���واب���ع  ل����ه����واة 
الإحت��اد. عقد املوؤمتر على هام�ض 
ال����دويل لهواة  امل�����س��اب��ق��ة  امل��ع��ر���ض 
ا�ست�سافته بانكوك  الطوابع الذي 
اأع�ساء  مب�����س��ارك��ة  اأ����س���ب���وع  م����دة 
ممثلي  بجانب  الإم�����ارات  جمعية 
 60 ال��ط��واب��ع م��ن  ه���واة  جمعيات 
اأحمد  دول��ة. واأو���س��ح عمر حممد 
الإم��������ارات..اأن  ���س��ر جمعية  اأم����ني 
الإم�����ارات  م��ن جمعية  امل�����س��ارك��ني 
اأح�������رزوا مراكز  ال���ط���واب���ع  ل���ه���واة 
اأحمد  اأن  اإىل  م�����س��رف��ة..م�����س��ريا 
على  ح�سل  ال�����س��رك��ال  عي�سى  ب��ن 
م�ساركته  على  الذهبية  امليدالية 
يف مو�سوع درا�سة الر�سائل اجلوية 
..ب��ي��ن��م��ا ح�����س��ل على  ال����ع����راق  يف 
يف  م�ساركته  على  ف�سية  ميدالية 
 1963 اأبوظبي  طوابع  مو�سوع 
ميدالية  العمرية  خالد  نال  كما   .
ف�سية على م�ساركته يف جمموعة 
ال�سارقة..فيما ح�سل اأ�سغر ع�سو 
بن  اأح��م��د  ب��ن  عي�سى  اجلمعية  يف 

•• دبي -وام:

لالإدارة  التابعة  زارت جلنة حواء 
العامة لالإقامة و�سوؤون الأجانب 
بدبي م�ست�سفى دبي لتوزيع عيدية 
امل�سابني  الأط���ف���ال  ع��ل��ى  ال��ع��ي��د 
ال�سرطان والكلى. وتاأتي  بق�سمي 
الزيارة �سمن املبادرات املجتمعية 
جلنة  تنظمها  ال��ت��ي  والإن�����س��ان��ي��ة 
الفطر  ع���ي���د  مب���ن���ا����س���ب���ة  ح�������واء 
املبارك وتنفيذا لتوجيهات �سعادة 
امل��ري مدير  اأحمد  ال��ل��واء حممد 
لالإقامة  ال���ع���ام���ة  الإدارة  ع����ام 
الأج��ان��ب بدبي ب�سرورة  و���س��وؤون 
الإن�سانية  اجل��وان��ب  تلك  تفعيل 
والرعاية  ال����زي����ارات  خ���الل  م���ن 
املجتمع  ف��ئ��ات  جميع  وم�����س��ارك��ة 
ب���ف���رح���ة ع���ي���د ال���ف���ط���ر امل����ب����ارك. 
برئا�سة  ال��ل��ج��ن��ة  وف�����د  وت����وج����ه 
اللجنة  رئ���ي�������ض  امل����ه����ريي  خ���ل���ود 
ال�سليبي  م����رمي  اأول  وال���رق���ي���ب 
والفريق  ح����واء  جل��ن��ة  يف  ع�����س��و 
اأحمد  �سباح  اأول  عريف  امل�ساند 
ال��ث��وي��ن��ي وامل���دن���ي���ة جن����اح غلوم 
الدكتور  ا�ستقبالهم  كان يف  حيث 
عبد اهلل احلداد مدير م�ست�سفى 
�سعبة  رئي�ض  احل���داد  وليلى  دب��ي 
اخلدمات الجتماعية بامل�ست�سفى 
واأ�سادوا  ال��زائ��ر  بالوفد  ورح��ب��وا 
وقالت  الكرمية.  امل��ب��ادرات  بهذه 
اأن ال��زي��ارة ت��اأت��ي تنفيذا  امل��ه��ريي 
امل�ساركة  بتفعيل  الإدارة  خلطة 
جميعها  تن�سب  والتي  املجتمعية 
كافة  املجتمع  ف��ئ��ات  ي��خ��دم  فيما 
وي�سهم ب�سورة فعالة يف احلفاظ 
ع��ل��ى ���س��ب��ل ال��ت��وا���س��ل م��ع ه���وؤلء 
الأط���ف���ال ال����ذي ي��ح��ت��اج��ون ملثل 
ال����زي����ارات اخل���ا����س���ة. وقام  ه����ذه 
الأطفال  اأق�سام  يف  بجولة  الوفد 
ال�سرطان  ب��ق�����س��م��ي  امل�������س���اب���ني 
والكلى بامل�ست�سفى لتوزيع الهدايا 
كافة.  ع��ل��ي��ه��م  ال���ع���ي���د  وع���ي���دي���ة 
عن  امل�ست�سفى  م�سوؤولو  واأع����رب 
�سكرهم لفريق جلنة حواء الذين 
الإدارة  ت��ق��دي��ر  ب����دوره����م  ن��ق��ل��و 
العامة لالإقامة و�سوؤون الأجانب 
بدبي ومديرها على اجلهود التي 
على  للحفاظ  امل�ست�سفى  يبذلها 
املجتمع  واأف��راد  الأطفال  �سالمة 
ا�ستقبالهم  ح�سن  على  وثنائهم 

وتوديعهم.

ميدالية  ع��ل��ى  ال�����س��رك��ال  ع��ي�����س��ى 
اأحمد  ف�سية..بينما فاز نا�سر بن 
على  الف�سية  بامليدالية  ال�سركال 
م�ساركته يف جمموعة تاريخ بريد 
ال�سارقة و ميدالية ف�سية برونزية 
الطوابع  جمع  يف  م�ساركته  على 
اأن عمر  واأ����س���اف  روؤي����ة ج���دي���دة. 
ميدالية  على  اأي�سا  ح�سل  ف��اروق 
يف  م�ساركته  على  برونزية  ف�سية 
جمموعة املهامتا غاندي فيما نال 

ماجد جابر علي ميدالية برونزية 
على م�ساركته يف جمموعة اخليول 
..م�سريا اإىل اأن علي عبدالرحمن 
كمن�سق  ال������دول������ة  م���ث���ل  اأح�����م�����د 
م�ساعد  ج���اوي���د  و حم��م��د  وط��ن��ي 

هذه  اأن  واأ���س��اف  الوطني.  املن�سق 
القائمة  ع��ل��ى  ت�سعنا  الإجن������ازات 
الطوابع  ه���واة  ع���امل  امل��ت��ق��دم��ة يف 
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال������دويل ب���دع���م و 

م�ساندة من احلكومة الر�سيدة.

�سمن �ملبادرة �ل�سنوية ل�سمو ويل عهد �أبوظبي

طالبة وطالبة يغادرون الدولة لاللتحاق بربنامج ال�شيف يف اخلارج  500

االإمارات ت�شت�شيف للعام الثالث على التوايل املوؤمتر الدويل ملكافحة القر�شنة البحرية ال�شهر املقبل

اإنتخاب عبداهلل خوري نائبا لرئي�س االإحتاد 
االآ�شيوي لهواة الطوابع

جلنة حواء يف اإقامة دبي تزور اأطفاال مر�شى

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /الرواد الدولية للملكية الفكرية.
NATIONAL GREEN water purification systems :بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 168953   بتاريخ :   07  / 02/     2011م
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�س��م: :    نا�سيونال اليكرتيكل �سي�ستم اند�سرتز ) م.م.ح (
وعنوانه: ال�سارقة  – المارات العربية املتحدة .
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأجهزة والت لتنقية املاء ، معقمات ماء ،من�ساأت تنقية املاء ، توزيع املياه والرتكيبات ال�سحية.
بالفئة: 11

 NATIONAL GREEN water  (و�سف العالمة: العالمة عبارة عن �سكل وكلمات  باللغة التينية
، ومييز احلرف  بي�ساء  الزرق على خلفية  باللون  العالمة  كلمات  وتكتب   )  purification systems
الول من الكلمتني باللون الخ�سر والزرق وب�سكل مميز وتكتب العالمة داخل �سكل بي�ساوي  وفوق كلمات 
العالمة �سكل مثلث باللون الزرق  وخلف كلمات العالمة ياتي �سكل قطرة ماء داخل �سكل بي�ساوي ومر�سوم 
به �سكل واحة خ�سراء و�سم�ض م�سرقة باللون البي�ض و�سكل �سماء كخلفية باللون الزرق  وتاتي العالمة 

�سكل وكلمات داخل اطار هند�سي كما هو مو�سح بال�سكل .
ال�س��رتاطات:. 

فعلى من لديه اعرتا�ض 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.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  14  اأغ�صط�س 2013 العدد 10869

فقدان جواز �صفرت
فقد  املدعو/ �سابيل ابوبكر 
�سابايل-هندي     حممدوين 
اجلن�سية- جواز �سفره رقم   
)6913605(  من يجده 
اقرب  اىل  ت�سليمه  ب��رج��اء 
اوال�سفارة  ���س��رط��ة  م��رك��ز 

الهندية م�سكوراً.

فقدان جواز �صفرت
ف�����ق�����د  امل�������دع�������و/ ������س�����ورات 
مياه   ج�����ول�����زار  ل���ي���ت  م����ي����اه 
-بنغالدي�ض اجلن�سية- جواز 
  )812952( رق���م    �سفره 
من يجده برجاء ت�سليمه اىل 
اقرب مركز �سرطة اوال�سفارة 

بنغالدي�ض م�سكوراً.

فقدان جواز �صفرت
وزال  امل��������دع��������و/  ف������ق������د  
-بنغالدي�ض  عبدالقدو�ض  
اجلن�سية- جواز �سفره رقم   
)0465694(  من يجده 
اقرب  اىل  ت�سليمه  ب��رج��اء 
اوال�سفارة  ���س��رط��ة  م��رك��ز 

بنغالدي�ض م�سكوراً.

العدد  10869 بتاريخ 2013/8/14     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 1848 /2012 جتاري كلي                           
اىل املدعى عليه   /1-العاملية الوىل للمقاولت �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / �سركة م�سر التجارية �ض.ذ.م.م وميثله: حممد ح�سن حممد 
البحر قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   139526.82( وق���دره 
التام.    ال�سداد  وحتى   2008/1/31 يف  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 التاخريية 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2013/8/20 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
ch1B.8 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�صم الق�صايا التجارية                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

بناًء على توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر 
اإمارة  حاكم  ل��الحت��اد،  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�سو  القا�سمي 
راأ�ض اخليمة – حفظه اهلل- تبداأ القيادة العامة ل�سرطة 
 )50%( امل��روري��ة  املخالفات  بتخفي�ض  اخليمة  راأ����ض 
اأ�سهر اعتباراً من يوم الأح��د القادم  وذلك  ومل��دة ثالثة 

اأف���راد  ع��ل��ى  التخفيف  ع��ل��ى  ���س��م��وه  م��ن منطلق ح��ر���ض 
نائب  حممد  النوبي  حممد  العميد  واأو���س��ح  املجتمع.  
قائد عام �سرطة راأ�ض اخليمة، باأن هذه املكرمة تعترب من 
�سمن املكرمات العديدة التي يقدمها �سموه لأبنائه من 
مواطنني و مقيمني على حد �سواء ، واأن هذه التوجيهات 
اأ�سحاب  على  الت�سهيل  يف  كبري  ب�سكل  �ست�سهم  ال�سامية 
املركبات املخالفة و التي ترتتب عليهم مبالغ كبرية من 

دفع  و  اأو�ساعهم  ت�سوية  من  املرتاكمة  املخالفات  ج��راء 
قبل  م��ن  املمنوح  اخل�سم  منحهم  بعد  املخالفات  قيمة 

�سموه. 
ب��اأن اخل�سم  راأ���ض اخليمة  نائب قائد عام �سرطة  واأ�سار 
اأجهزة  ب�سبط  اخلا�سة  املرورية  املخالفات  فقط  ي�سمل 
و على خمتلف  راأ����ض اخليمة  اإم���ارة  املرتكبة يف  ال���رادار 
اأن��ه مت حتديد فرتة اخل�سم  و  ال�سيارات،  اأرق��ام  لوحات 

الذين  ال�سائقني  كافة  حلث  وذل��ك  فقط،  اأ�سهر  بثالثة 
ترتتب على مركباتهم اأية خمالفات ل�سرعة العمل على 
ال�ستفادة من اخل�سم املمنوح و دفع املخالفات املرتاكم 
اإدراج��ه يف  عليهم، موؤكداً يف الوقت ذاته باأن اخل�سم مت 
النظام املروري املوحد على م�ستوى الدولة وذلك ليتمكن 
اإدارات  اإدارة من  اأي  دفع خمالفاتهم من  املخالفني من 
امل��رور وال��دوري��ات على م�ستوى ال��دول��ة، وذل��ك ت�سهياًل 

عليهم و مراعاة لظروف بعد امل�سافة على البع�ض منهم 
على  احلفاظ  يف  اجلميع  ي�سارك  اأن  اأهمية  اإىل  داع��ي��اً   ،
ال�سباب من خالل  واملتمثلة يف  الروة احلقيقة للوطن 
التكاتف جنباً اإىل جنب، يف و�سع حد للحوادث املرورية 
التي تعترب هاج�ساً يوؤرق املجتمع، و العمل على اللتزام 
بالأنظمة و القوانني املرورية و التقيد بال�سرعات املحددة 

على الطرقات �سواء الداخلية اأو اخلارجية. 

بتوجيهات �سعود بن �سقر 

تخفي�س خمالفات الرادار براأ�س اخليمة 50 % اعتبارا من االأحد القادم
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•• ابوظبي-الفجر: 

تبداأ بلدية مدينة ابوظبي اعتبارا من 
مفاتيح  ت�سليم  الرب��ع��اء  اليوم  �سباح 
مواطنا   1326 ل�  اجل��دي��دة  امل�ساكن 
املرحلة  ���س��م��ن  ا���س��م��ائ��ه��م  اع���ت���م���دت 
الثالثة مل�سروع مدينة الفالح ال�سكنية 
ال�سمو  �ساحب  توجيهات  على  بناء   ،
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض 
اأول  الفريق  واأم��ر  اهلل  الدولة حفظه 
�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
من  ينبع  وال����ذي   ، امل�سلحة  ل��ل��ق��وات 
العميق  واإمي��ان��ه��م��ا  �سموهما  ح��ر���ض 
احلياة  اأ���س��ب��اب  كافة  توفري  ب�����س��رورة 
ال��ك��رمي��ة ل��ل��م��واط��ن، وت��وط��ي��د اأرك���ان 
ا���س��ت��ق��رار الأ�����س����رة الإم���ارات���ي���ة التي 
احلكيمة  ال���ق���ي���ادة  ب��اه��ت��م��ام  حت��ظ��ى 

ورع���اي���ت���ه���ا. واع���ل���ن���ت ال���ب���ل���دي���ة عن 
ل�ستكمال  ن����اف����ذة   25 ت��خ�����س��ي�����ض 
الثامنة  من  امل�ساكن  ت�سليم  اإج��راءات 
���س��ب��اح��ا ح��ت��ى ال��ث��ام��ن��ة م�����س��اء ، من 

اآل��ي��ة م��رن��ة يف امل��رك��ز الرئي�ض  خ��الل 
حيث  زاي���د  ال�سيخ  ���س��ارع  يف  للبلدية 
ت�سليم  ويتم  املطلوبة  الإج���راءات  تتم 
كتاب  مع  مل�ستحقيها  امل�ساكن  مفاتيح 

تو�سيل الكهرباء. كما اعلنت البلدية 
المامية  امل����واق����ف  ت��خ�����س��ي�����ض  ع���ن 
ب��ال��ب��واب��ة رق���م واح����د ، م��ق��اب��ل �سارع 
ال�سيخ زايد جمانا خالل فرتة ت�سليم 

كهربائية  �سيارات  توفري  مع  املكرمة 
�سغرية لنقل امل�ستفيدين من املواقف 

اىل مبنى البلدية.
ال�سيارات  خدمة  البلدية  وخ�س�ست 
امل���ت���ن���ق���ل���ة لإجن���������از م����ع����ام����الت ذوي 
الحتياجات اخلا�سة امل�ستفيدين من 
م�ساكنهم  مفاتيح  وت�سليمهم  املكرمة 
اأماكن  الكهرباء يف  تو�سيل  اأوراق  مع 
حر�ض  اإط�������ار  يف  وذل������ك  ت���واج���ده���م 
معايري  اأف�����س��ل  ت��ق��دمي  على  البلدية 
ت�سليم  اإجن��از  نحو  وال�سعي  اخلدمات 

البيوت يف اأ�سرع وقت حمدد.
املكرمة  م����ن  امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن  ودع�������ت 
عند  امل��ط��ل��وب��ة  الأوراق  ا���س��ط��ح��اب 
امل��راج��ع��ة وه���ي ���س��ورة ج����واز ال�سفر 
و�سورة خال�سة القيد، و�سورة بطاقة 
اخلدمات  مراجعي  دع��ت   كما  هوية. 
املختلفة  معامالتهم  لإجناز  اليومية 

بالبطني  البلدية  م��راك��ز  خ��الل  م��ن 
والوثبة  وال�������س���ه���ام���ة  وال���زع���ف���ران���ة 
و�سناعة  جت�����ارة  وغ���رف���ة  وامل�����س��ف��ح 
اب��وظ��ب��ي وامل���اري���ن���ا م����ول. وي���ذك���ر ان 
يتم  ال�سكني  ال��ف��الح  مدينة  م�����س��روع 
 4857 ي�سم  م��راح��ل  ع��ل��ى  تنفيذه 
اح���ي���اء ويعد   5 ع��ل��ى  ف��ي��ال م���وزع���ة 

م�ساريع  م��ب��ادرات  م��ن  ج��زءا  امل�سروع 
اأطلقتها  ال���ت���ي  امل���واط���ن���ني  م�����س��اك��ن 
والتي   2010 ع��ام  ابوظبي  حكومة 
�سكنية  خ���ي���ارات  ت��ط��وي��ر  اإىل  ت��ه��دف 
متنوعة لالأجيال القادمة تهدف اىل 

تعزيز الهوية الوطنية .
معمارية  بت�ساميم  امل�����س��روع  ويتميز 

ت��ت��م��ا���س��ى م���ع من���ط احلياة  م��ب��ت��ك��رة 
الإماراتيني  ل��ل��م��واط��ن��ني  الأ����س���ري���ة 
وي�سهم يف تقوية الروابط الجتماعية 
ح��ي��ث ت��ت��ك��ون ال��ت�����س��ام��ي��م م��ن ثالثة 
النمط  جت���م���ع  م���ع���م���اري���ة  اأمن���������اط 
احلديث مع الحتفاظ يف الوقت ذاته 

بطابع الرتاث املحلي.

•• ال�صارقة-الفجر:

البولية  امل�������س���ال���ك  وح�������دة  ���س��ج��ل��ت 
مب�ست�سفى اجلامعة يف ال�سارقة �سبقاً 
طبياً لفتاً يف الدولة واملنطقة باإجراء 
م�سن  ملري�ض  ن���ادرة  ج��راح��ي��ة  عملية 
ومتكنت  ع��ام��اً،   95 العمر  م��ن  يبلغ 
من اإجراء تداخل جراحي ل�ستئ�سال 
واأتاحت  الليزر،  بوا�سطة  الربو�ستاتا 
له اخل��روج من امل�ست�سفى يف اأق��ل من 

24 �ساعة.
وجلاأ الطاقم الطبي اإىل التعامل مع 
امل�سكلة املذكورة بعد �سعوبات واجهها 
واأربكت  ال��ب��ويل،  امل��ري�����ض يف اجل��ه��از 
م�سكلته  وفاقمت  اليومي،  ا�ستقراره 
م�سكالت  ال��ي��ه��ا  م�����س��ي��ف��ة  ال�����س��ح��ي��ة 
اإىل  اإ�سافة  ج��راء احلالة،  نف�سية من 
دقيق،  ت�سخي�ض  على  ح�سوله  ع��دم 

وعالج فعال حلالته برغم طول فرتة 
املراجعات يف مواقع �سحية خمتلفة.

امل�ست�سفى  امل����ري���������ض  اأُدخ����������ل  وق������د 
التحاليل  م��ن  ال��ع��دي��د  ل��ه  واأُج���ري���ت 
ال��ط��ب��ي��ة والإج�������راءات الأخ�����رى التي 
ملدة  للبول  ق�سطرة  و���س��ع  يف  متثلت 
اأي��ام وذلك لتقييم احلال ال�سحية   5
يف  املوجودة  التقنيات  اأحدث  بوا�سطة 
امللح  حماليل  وا�ستخدام  امل�ست�سفى، 
ا�ستئ�سال  ج��ه��از  يف  ال��ف�����س��ي��ول��وج��ي��ة 
ما  وه��و  الليزر،  بوا�سطة  الربو�ستاتا 
امل�ست�سفى،  م��غ��ادرة  ت�سريع  يف  اأ�سهم 
وال�������س���ي���ط���رة ع���ل���ى ا����س���ت���ق���رار احل����ال 
التداخل  جن����اح  و���س��م��ان  ال�����س��ح��ي��ة، 
ح���ول  ل�����ه  ت���ع���ل���ي���ق  اجل������راح������ي. ويف 
التداخل اجلراحي للمري�ض قال قائد 
حممد  الربوفي�سور  الطبي  الطاقم 
يف  البولية  امل�سالك  ا�ست�ساري  رجائي 

م�ست�سفى اجلامعة يف ال�سارقة: ي�سع 
املمكنة  الإح��ت��م��الت  جميع  الطبيب 
اجلراحة  وي��ج��ع��ل  م���ر����س���اه،  ل���ع���الج 
اآخر املحطات يف حال تعذر الأ�ساليب 
يف  كبرية  التحديات  وكانت  الأخ���رى، 
هذه العملية ل�سيما يف حتديات العمر 

الكبري وجمال التخدير، وامل�ساعفات 
القرار  ات���خ���اذ  ومت  ال��ع��م��ل��ي��ة،  م��اب��ع��د 
ب�سرورة  التدابري  جميع  مراعاة  بعد 

اجراء التداخل اجلراحي .
كانت  رج��ائ��ي:  الربوفي�سور  واأ���س��اف 
اإجراء  مت  وقد  متميزة،  الإ�ستعدادات 
ال��ع��م��ل��ي��ة ب��ا���س��ت��خ��دام ت��خ��دي��ر جزئي 
التحاليل  لنتائج  �ساملة  درا���س��ة  بعد 
للمري�ض،  ال�سحي  بالو�سع  اخلا�سة 
اإجناز  يف  املتبعة  احلرفية  اأن  ول�سك 
ا�ستئ�سال  يف  اأ�سهمت  بنجاح،  العملية 
الربو�ستاتا خالل ن�سف �ساعة من دون 
نزيف اأو م�ساعفات معتادة، وي�سعدين 
لي�ض  ال�����س��ن  يف  ال��ت��ق��دم  اأن  اق����ول  اأن 
التداخل اجلراحي  اإجراء  حائاًل دون 
ل��ك��ن ب�����س��رط وج����ود ع��ام��ل��ي اخلربة 
ال��ك��ب��رية، والإم��ك��ان��ات امل��ت��اح��ة، وهذا 
م�ست�سفى  جهود  جن��اح  مقومات  اأب��رز 

مر�ساه  لعالج  ال�سارقة  يف  اجلامعة 
دور  املري�ض  ذوو  ثمن  جانبهم  م��ن   .
الطاقم الطبي يف اإيقاف الأمل املزمن 
لوالدهم، وحر�سهم على اتباع اأ�ساليب 
متميزة  ح�����س��اري��ة  ط��ب��ي��ة  ع��الج��ي��ة 
واجل�سدية  النف�سية  اجل��وان��ب  راع��ت 
وال�سحية، واملرحلة العمرية احلرجة 
�سرعة  ثمنوا  كما  باملري�ض،  اخلا�سة 
اأقل  خ���الل  وامل���غ���ادرة  العملية  جن���اح 
من يوم ودورها يف تخفيف املزيد من 
الغرف،  لإ�سغال  امل�ساحبة  التكاليف 
والعناية الطبية، اإ�سافة اإىل التعامل 
ي�سجل  ال��ذي  الطبي  للفريق  املتميز 
هو الآخر تفوقاً ل�سالح تقدم العناية 

الطبية يف الدولة.
اجلامعة  م�����س��ت�����س��ف��ى  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
العام  اف��ت��ت��اح��ه يف  ق��د مت  ب��ال�����س��ارق��ة 
�ساحب  م����ن  ب���ت���وج���ي���ه���ات   2011

ال�����س��م��و ح��اك��م ال�����س��ارق��ة مم���ا اأح���دث 
اإ�����س����اف����ة ن���وع���ي���ة م���ه���م���ة خل���دم���ات 
ال�سارقة  اإم���ارة  يف  ال�سحية  ال��رع��اي��ة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  ودول������ة 
امل�ست�سفى  وي�������س���ت���م���ل  وامل����ن����ط����ق����ة، 
الطبية  ال��ت��خ�����س�����س��ات  م��ع��ظ��م  ع��ل��ى 
ك����الأم����را�����ض ال��ب��اط��ن��ي��ة واجل���راح���ة 

والولدة  الن�ساء  واأم��را���ض  والأط��ف��ال 
ذات  تخ�س�سية  اأق�����س��ام  اأي�����س��اً  يتبعها 
والتغذية  الطبيعي  ك��ال��ع��الج  ع��الق��ة 
املجهز  الأط����ف����ال  وق�����س��م  ال��ع��الج��ي��ة 
الأطفال  لإن��ع��ا���ض  الأج���ه���زة  ب��اأح��دث 
اخلدج اإ�سافة اإىل العيادات اخلارجية 
والت�سوير  وامل���خ���ت���ربات  وال����ط����وارئ 

تعمل  جميعاً  وه��ي  الإ�سعاعي  الطبي 
الطبية  الكفاءات  من  نخبة  باإ�سراف 
عاملية،  م��ع��اي��ري  و���س��م��ن  والإداري���������ة 
وتبلغ الطاقة الإ�ستيعابية للم�ست�سفى 
6 غرف  اأي�����س��اً  ���س��ري��ر وي�����س��م   220
من  والعديد  مركزة  ورعاية  عمليات 

قاعات املحا�سرات.

مو�قف جمانية و�سيار�ت متنقلة خلدمة ذوي �الحتياجات 

بلدية مدينة ابوظبي تبداأ اليوم ت�شليم مكرمة م�شاكن الفالح 

��ستئ�سال �لربو�ستاتا باللريز ملري�س م�سن يبلغ 95 عامًا

م�شت�شفى اجلامعة يف ال�شارقة ي�شجل �شبقًا طبيًا يف جراحة امل�شنني

مرور اأبوظبي تخالف 21 األفا و 962 مركبة لعدم �شالحية االإطارات خالل الن�شف االأول

طالبات دار الرب يح�شدن جوائز م�شابقة االأمرية هيا بنت احل�شني

•• اأبوظبي-وام:

والدوريات يف  املرور  �سبطت مديرية 
�سرطة اأبوظبي نحو 21 األفا و 962 
مركبة متت خمالفتها لعدم �سالحية 
من  الأول  الن�سف  خ���الل  الإط�����ارات 
العام اجلاري على الرغم من خماطر 
حوادث  اإىل  ي����وؤدي  مم��ا  ا�ستخدامها 
انفجارها  ب�����س��ب��ب  ج�سيمة  م���روري���ة 
بليغة  واإ���س��اب��ات  وف��ي��ات  وي��ن��ت��ج عنها 
البلو�سي  نا�سر  حمد  العقيد  ودع��ا   .
مدير اإدارة مرور املناطق اخلارجية يف 
امل��رور وال��دوري��ات يف �سرطة  مديرية 
اأب��وظ��ب��ي .. ق��ائ��دي امل��رك��ب��ات يف اإطار 
بال  �سيف  حلملة  التوعية  ال��ربام��ج 
الداخلية  وزارة  اأطلقتها  التي  حوادث 
امل����روري����ة  م����ن احل��������وادث  اإىل احل�����د 
ل�سرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  واأول����وي����ة 
اأمانا  اأك����ر  ال���ط���رق  اأب��وظ��ب��ي جل��ع��ل 
وا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال�����س��الم��ة امل���روري���ة 
�سالمة  م���ن  ال��ت��اأك��د  اإىل  ل��ل��م��دي��ري��ة 
اإط����������ارات م���رك���ب���ات���ه���م وت���ب���دي���ل���ه���ا يف 

ح��ال وج���ود اأي ت��اآك��ل وت��ل��ف يف �سطح 
الإط��ار وذلك لتفادي ح��وادث انفجار 
الإط����ارات وم��ا ينتج عنها م��ن وفيات 
البلو�سي  و����س���دد  ب��ل��ي��غ��ة.  واإ����س���اب���ات 
املركبات  اإط��ارات  على �سرورة فح�ض 
والإطار الحتياطي يف املركبة و�سغط 
�سغط  قيا�ض  جهاز  با�ستخدام  الهواء 
الهواء والتاأكد من عدم وجود اأي تلف 
والحتياطي  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  ب����الإط����ارات 
كبرية  ب�سرعات  القيادة  ب��اأن  ..منوها 
بالطريق  الإط�����ار  اح��ت��ك��اك  وم��ع��ام��ل 
ت���رف���ع م���ن درج�����ة ح������رارة الإط������ارات 
انفجارها.  اأو  تلفها  �سرعة  وبالتايل 

وح����ث ال�����س��ائ��ق��ني ع��ل��ى ال���ت���اأك���د من 
قبل  للموا�سفات  الإط����ارات  مطابقة 
�سكلها  على  الع��ت��م��اد  وع���دم  �سرائها 

تنا�سبها  م����ن  وال����ت����اأك����د  ال���ظ���اه���ري 
م��ع ���س��رع��ة ال�����س��ي��ارة ..وح����ذر قائدي 
اإطارات  ي�ستخدمون  الذين  املركبات 

ا�ستخدامها  اأن  م���ن  ���س��احل��ة  غ���ري 
اإىل حجز  ع��ق��وب��ت��ه��ا  ت�����س��ل  خم��ال��ف��ة 
امل��رك��ب��ة مل���دة اأ���س��ب��وع وف��ر���ض غرامة 

وحذر  دره����م.   200 قيمتها  م��ال��ي��ة 
قائدي املركبات على الطرق الداخلية 
اإطارات  واخلارجية الذين ي�ستبدلون 

م��رك��ب��ات��ه��م ال��ت��ال��ف��ة م��ن ت��رك��ه��ا على 
الطرق بعد ا�ستبدالها مما يت�سبب يف 
ت�سكيل عوائق على الطريق قد توؤدي 

ب�سبب  م���روري���ة  ح������وادث  وق�����وع  اإىل 
امل��رك��ب��ات خ�سو�سا  ق��ائ��دي  حم��اول��ة 

على الطرق ال�سريعة تفاديها. 

اأف������ادت م����وزة ن�����س��ي��ب امل�����س��رف العام 
مب�سروع  الإن��اث  حتفيظ  مراكز  على 
التابع  الكرمي  القراآن  لتحفيظ  الرب 
جلمعية دار الرب بفوز طالبات امل�سروع 
مبراكزه داخل الدولة باملراكز الأوىل 
يف م�����س��اب��ق��ة ���س��م��و الأم�����رية ه��ي��ا بنت 
ال�سيف  اأم  بفرع  التي نظمت  احل�سني 
الرم�ساين  امللتقى  �سعار  حتت  بدبي 
ط���ال���ب���ة من   18 وذل������ك مب�������س���ارك���ة 
اأ�سفرت النتائج  طالبات امل�سروع، وقد 
منهن  ط��ال��ب��ات   8 ف���وز  ع��ن  النهائية 
باملراكز الأوىل يف امل�سابقة وهن: نعمة 
ح�سن حممد من مركز املمزر باملركز 
الكرمي  ال�����ق�����راآن  ح���ف���ظ  يف  ال����ث����اين 
ك��ام��اًل، زينب ع��ب��دال��رزاق ح�سني من 
حفظ  يف  الثالث  باملركز  املمزر  مركز 

عبدالرزاق  زه�����ور  ك����ام����اًل،  ال����ق����راآن 
ح�سني من مركز املمزر باملركز الأول 
حلفظ 20 جزءاً ، رول ح�سني حممد 

باملركز الأول  راأ�ض اخليمة  من مركز 
اأبو  اأ�سماء حممد  اأج��زاء،   10 حلفظ 
بكر احلمادي من مركز راأ�ض اخليمة 

ب��امل��رك��ز ال���ث���اين حل��ف��ظ 10 اأج�����زاء، 
ن��ور م��ن م��رك��ز املمزر  اأح��م��د  ميمونة 
ب��امل��رك��ز ال��ث��ال��ث حل��ف��ظ 10 اأج����زاء، 

ح�����س��ة حم���م���د ج��م��ع��ة امل����ه����ريي من 
مركز الرب�ساء باملركز الأول حلفظ 5 
اأجزاء للمواطنات، وثريا حممد عزيز 
م��ن م��رك��ز ال��رب���س��اء ب��امل��رك��ز الثالث 

حلفظ 5 اأجزاء للمواطنات.
اإىل فوز  ن�����س��ي��ب  اأ�����س����ارت م����وزة  ك��م��ا 
م�سابقة  يف  ال����رب  م�������س���روع  ط���ال���ب���ات 
نادي تراث  التي نظمها  اأجمل ترتيل 
الإم�������ارات ب��اأب��وظ��ب��ي مب�����س��ارك��ة 61 
طالبة وقد فاز يف الت�سفيات النهائية 
8 طالبات منهن ومبختلف اأعمارهن 
من  عبدالعظيم  حممد  ه��ن��اء  وه���ن: 
مركز راأ�ض اخليمة يف املركز ال�ساد�ض، 
راأ�ض  مركز  م��ن  حممد  ح�سني  رغ��دة 
اخليمة يف املركز اخلام�ض، رول ح�سني 
حم��م��د م���ن م��رك��ز راأ������ض اخل��ي��م��ة يف 

اأمل من�سور من مركز  املركز الثاين، 
ن���د احل��م��ر يف امل���رك���ز ال��ث��ام��ن، لبنى 
يف  احلمر  ند  مركز  من  عبداللطيف 
من  عبداللطيف  هدى  الرابع،  املركز 
الثاين،  امل���رك���ز  ن���د احل��م��ر يف  م��رك��ز 
يف  احلمر  ند  مركز  من  في�سل  وهبة 

املركز الرابع. وقد اأرجعت ن�سيب هذا 
الفوز املبارك املتعدد لطالبات دار الرب 
واملحفظات  امل�سروع  اإدارة  حر�ض  اإىل 
على التميز والفوز واجتهاد الطالبات 
اأولياء  واه��ت��م��ام  اهلل  ك��ت��اب  ح��ف��ظ  يف 
الرب  دار  جمعية  اإدارة  ودع���م  الأم����ور 

النجاح  دوام  تعاىل  اهلل  من  ومتمنية 
القراآن  ب���اأخ���الق  وال��ت��خ��ل��ق  وال��ت��ف��وق 
اهلل  �سلى  بالنبي  والق��ت��داء  ال��ك��رمي 
القراآن  خلقه  ك��ان  ال��ذي  و�سلم  عليه 
القراآن  تعلم  م��ن  )خ��ريك��م  وب��ق��ول��ه: 

وعلمه (.

•• ال�صارقة-وام:

ب�سرطة  اجلنائية  وامل��ب��اح��ث  ال��ت��ح��ري��ات  اج��ه��زة  ال��ق��ت 
ال�سارقة القب�ض على م - ا - م باك�ستاين اجلن�سية و ن - 
ك - د هندية اجلن�سية لتورطها ب�سرقة 20 كيلوجراما 
ثالثة  بحوايل  قيمتها  تقدر  الذهبية  امل�سوغات  من 
ماليني درهم. وتعود تفا�سيل الواقعة اإىل ورود بالغ 
بقيام  خ��الل��ه  تفيد  اجلن�سية  ه��ن��دي��ة  د   - ك   - ر  م��ن 
وكمية   - �سنة   20  - ابنتها  بخطف  ال�سخا�ض  اأح��د 

من امل�سوغات الذهبية تقدر كميته ب� 20 كيلوجراما 
ب�سيارة  ابنتها  ب�سحبة  تركتها  كانت قد  ان  بعد  وذلك 
اجلمارك  مبنى  خ���ارج  يف  تقلهما  ك��ان��ت  ال��ت��ي  الج���رة 
ملبنى  وتوجهها  ال�سارقة  ملطار  التابعة  احلرة  باملنطقة 
بالذهب  اخلا�سة  الوراق  بع�ض  لتخلي�ض  اجل��م��ارك 
لت�ستطيع  التي تنتظرها يف اخلارج  ابنتها  املوجود مع 
تفاجاأت  انتهائها  وبعد  موطنها  ايل  نقله  خاللها  من 
بتحرك �سيارة الجرة التي تقل ابنتها من املوقع وعدم 
مغلق  هاتفها  لكون  نظرا  معها  التوا�سل  من  متكنها 

مرجحة بان ابنتها قد تعر�ست للخطف من قبل �سائق 
�سيارة الجرة و�سرقة الذهب الذي كان بحوزتها. ويف 
�سوء البالغ مت ت�سكيل فريق امني من رجال التحريات 
مالب�سات  لك�سف  ال�سارقة  ب�سرطة  اجلنائية  واملباحث 
ال��واق��ع��ة وال��ع��ث��ور ع��ل��ى امل��خ��ط��وف��ة وال��ذه��ب امل�سروق 
وال��ق��ب�����ض ع��ل��ى م��رت��ك��ب��ي��ه��ا.. وب��ع��د ال��ب��ح��ث والتحري 
وج��م��ع امل��ع��ل��وم��ات مت��ك��ن ال��ف��ري��ق الم��ن��ي امل��ك��ل��ف من 
ال��ت��و���س��ل مل��ع��ل��وم��ات ج��دي��دة ورب��ط��ه��ا م��ع م��ا ت��وف��ر يف 
وقت �سابق ات�سح باختالفها متاما عن مو�سوع البالغ 

املقدم من قبل الم وذلك بعد ان متكن الفريق املكلف 
الدولة  ملغادرة  تهم  املبلغة وهي  ابنة  القب�ض على  من 
م��ن خ��الل اح��دى منافذها اجل��وي��ة بعد ع��دة �ساعات 
والوقوف  معها  وبالتحقيق   .. البالغ  وق��ت  من  فقط 
على ال�سباب التي دفعتها ملغادرة الدولة او�سحت باأنها 
اتفقت مع ع�سيقها الذي يحمل اجلن�سية الباك�ستانية 
لال�ستيالء على الذهب وت�سليمه اياه ومن ثم توجهها 
الع�سيق  ق��ام  ان  بعد  ال��دول��ة  مل��غ��ادرة  مبا�سرة  للمطار 
باإنهاء كافة الج��راءات املتعلقة ب�سفرها يف وقت �سابق 

تاأمينه لطريقة متكنه  على ان يقوم باللحاق بها بعد 
من تهريب الذهب امل�سروق معه والبدء بحياة زوجية 
�سيجنيانها  التي  الم��وال  بف�سل  هنيئة مع مع�سوقته 
من  الن��ت��ه��اء  مت  وعليه  امل�����س��روق.  للذهب  بيعهم  بعد 
تواجده  مكان  الالزمة وحتديد  القانونية  الج��راءات 
والقب�ض عليه.. ومبواجهته بالتهم املن�سوبة اليه اقر 
بها كا�سفا عن املكان الذي قام باإخفاء الذهب امل�سروق 
واإحالتهما  توقيفهما  مت  اعرتافاتهما  على  وبناء  به.. 

اىل النيابة العامة يف امارة ال�سارقة.

�شرطة ال�شارقة تلقى القب�س على ع�شيقني قاموا باال�شتيالء على 20 كيلو جراما من الذهب تقدر قيمتها بحوايل ثالثة ماليني درهم
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خريية النعيمي تكرم عددا من اجلهات التي �شاركت يف تنفيذ فعالياتها

قائد عام �شرطة عجمان يتفقد مركز �شرطة املدينة ال�شامل

�شيارتا �شهريج مياه وبك اأب تت�شادمان فوق ج�شر االحتاد براأ�س اخليمة

•• عجمان ـ الفجر 

اهلل  عبد  بنت  ع��زة  ال�سيخة  اأك���دت 
النعيمي مدير عام موؤ�س�سة حميد 
على  اخل��ريي��ة،  النعيمي  را�سد  بن 
املوؤ�س�سات  ب���ني  ال�����س��راك��ة  اه��م��ي��ة 
املوؤ�س�سات  م��ن  وغ��ريه��ا  اخل��ريي��ة 
يخ�ض  فيما  واخلا�سة  احلكومية 
الع��م��ال اخل��ريي��ة والن�����س��ان��ي��ة ملا 
ل��ذل��ك م���ن ن��ف��ع ي��ع��ود ع��ل��ى كافة 

فئات املجتمع واإ�ستقراره.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال  ال�سيخة 
ع���زة األ��ن��ع��ي��م��ي ل��ع��دد م��ن مديري 
والهيئات  ال�����دوائ�����ر  وم�������س���ئ���ويل 
املحلية  وال��ق��ط��اع��ات  وامل��وؤ���س�����س��ات 
بالمارة  واخل��ا���س��ة  واحل��ك��وم��ي��ة 
املجتمعي  ال����ت����وا�����س����ل  اإط���������ار  يف 
والإن���������س����اين وال���ث���ق���ايف واخل����ريي 

•• عجمان ـ الفجر 

عبداهلل  ع��ل��ى  العميد  ���س��ع��ادة  ق���ام 
ع��ل��وان ق��ائ��د ع���ام ���س��رط��ة عجمان 
ال�سيخ  ال��ع��م��ي��د  ����س���ع���ادة  ي���راف���ق���ه 
النعيمي  ع����ب����داهلل  ب����ن  ���س��ل��ط��ان 
تفقدية  بزيارة  العام  القائد  نائب 
ال�سامل  امل���دي���ن���ة  ����س���رط���ة  مل���رك���ز 
علي  العقيد  ا�ستقبالهم  يف  وك���ان 
اإدارة  م���دي���ر  امل���ط���رو����س���ي  ���س��ع��ي��د 
والنقيب   ال�ساملة  ال�سرطة  مراكز 
م���دي���ر مركز  ال�����س��ح��ي  اب���راه���ي���م 
بالإنابة  ال�����س��ام��ل  امل��دي��ن��ة  ���س��رط��ة 
، بحيث ت��اأت��ي ه��ذه ال��زي��ارة �سمن 
تنتهجها  التي  ال��دوري��ة  ال��زي��ارات 
عجمان  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
الإ�سرتاتيجية  الأه���داف  لتحقيق 

لوزارة الداخلية.
�سيارات  ب��ت��ف��ق��د  اجل���ول���ة  وب������داأت 
مدى  من  للتاأكد  ال�سرطة  واآليات 
للقيام  و���س��الح��ي��ت��ه��ا  ج��اه��زي��ت��ه��ا 
مبهامها ال�سرطية والأمنية ، كما 
يف  العمل  �سري  على  �سعادته  اطلع 

•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

�سارع  ع���ل���ى  ���س��ه��د ج�����س��ر الحت�������اد 
الفي�سل براأ�ض اخليمة اأم�ض حادث 
�سهريج  حتمل  �ساحنة  بني  ت�سادم 
اأب(  )ب��ي��ك  مركبة  واأخ����رى  للمياه 
املركبة  قائد  اإ�سابة  عن  اأ�سفر  مما 
عاماً   )75( )م.����������ض.خ(  م���واط���ن 
باإ�سابات متو�سطة، و�سائق ال�ساحنة 
 )33( )���ض.ر.ي(  اجلن�سية  اآ�سيوي 

ل��ي��ف��ق��د ال�����س��ي��ط��رة ب��ع��د ذل����ك على 
اليمني  اأق�����س��ى  ينحرف  و  مركبته 
اأم����ا �سهريج  ال��ر���س��ي��ف،  ي�����س��دم  و 
و  اجل�سر  فوق  طريقه  فاأكمل  املياه 
ا�سطدم باحلاجز الأ�سمنتي املوجود 
ال�ساحنة  ا�ستقرت  و  اليمني  اأق�سى 

فوقه .
وفور  اأن���ه  غ���امن   العميد  ي�سيف  و 
ت���ل���ق���ي ال�����ب�����الغ ه����رع����ت �����س����ي����ارات 
ال�������س���رط���ة و الإ�����س����ع����اف والإن����ق����اذ 

���س��ن��ة ب���اإ����س���اب���ات ب�����س��ي��ط��ة ، وذل���ك 
غامن  العميد  ب��ه  ���س��رح  م��ا  بح�سب 
العمليات  ع���ام  م��دي��ر  غ���امن  اأح��م��د 

املركزية ب�سرطة راأ�ض اخليمة. 
قائد  ب���اأن  احل���ادث  تفا�سيل  وت��ع��ود 
�سريه  ي�سري يف خ��ط��ه  ك���ان  امل��رك��ب��ة 
ال�سحيح على �سارع الفي�سل باجتاه 
با�سطدام  ليتفاجاأ  الحت���اد   ج�سر 
قائد ال�سهريج به من اخللف نتيجة 
اأم�����ان كافية،  م�����س��اف��ة  ت����رك  ل���ع���دم 

ملوقع احل��ادث و مت نقل الأ�سخا�ض 
و قامت  لأق��رب م�ست�سفى  امل�سابني 
دوريات املرور بتنظيم حركة ال�سري 
ب��راف��ع��ة من  ، ك��م��ا مت ال���س��ت��ع��ان��ة 
العامة  اخل��دم��ات  و  الأ�سغال  دائ��رة 
ل��ت��ح��ري��ر ال�����س��اح��ن��ة ال��ع��ال��ق��ة على 
عمال  وك��ذل��ك  الأ�سمنتي،  احل��اج��ز 
و  ال��زي��وت  خمالفات  لإزال���ة  نظافة 
الطريق  على  ان�سكبت  التي  الوقود 
جتنباً حلدوث اأي انزلق للمركبات 

الأخرى امل�ستخدمة للطريق. 
ونا�سد مدير عام العمليات املركزية 
التقيد  �سرورة  اإىل  ال�سائقني  كافة 
و  ال�سوارع  على  املحددة  بال�سرعات 
اأخذ احليطة و احلذر اأثناء القيادة و 
النتباه، و التقيد برتك م�سافة اأمان 
كافية بني املركبات،  وعدم الن�سغال 
وذلك  القيادة،  اأثناء  الطريق  بغري 
و�سالمة  ���س��الم��ت��ه��م  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��اً 

كافة م�ستخدمي الطريق.

على  واك��دت  بعجمان،  الجتماعي 
املجتمعيه  ال�سراكة  تعميم  �سرورة 
والهيئات  اجلمعيات  خمتلف  على 
املن�سود  الهدف  لتحقيق  اخلريية 
كما اأثنت على كافه اجلهود املبذولة 
من اجلهات ال�سابقه لدعم م�سروع 
ن��ف��ح��ات امي��ان��ي��ة وم�����س��روع افطار 
���س��ائ��م  مم��ا ك���ان ل��ه الث���ر الكرب 
ال�سيخة  اأ�سادت  كما  جناحهما.  يف 
عزة النعيمي بدعم �ساحب ال�سمو 
النعيمي  را���س��د  ب��ن  حميد  ال�سيخ 
ع�سو املجل�ض الأعلى حاكم عجمان 
راعي املوؤ�س�سة ومتابعة �سمو ال�سيخ 
عمار بن حميد النعيمي ويل العهد 
املوؤ�س�سة   ام���ن���اء  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض 
اخلريية  وال��ه��ي��ئ��ات  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات 
ب�سكل عام وعلى موؤ�س�سة حميد بن 

را�سد اخلريية ب�سكل خا�ض.

املطرو�سي  حميد  �سعيد  العقيد 
املجتمعية  ال�����س��رط��ة  ق�سم  رئ��ي�����ض 
ومت خ��الل ال��زي��ارة الط���الع على 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ودور  ال��ق�����س��اي��ا  اه����م 
والوقاية  معاجلتها  يف  ال�����س��رط��ة 
�سرورة  اىل  �سعادته  ووج���ه  منها 
فتح قنوات لالت�سال بني ال�سرطة 
والتفاعل  الثقة  ل��زي��ادة  واملجتمع 
اليجابي لإيجاد حلول مو�سوعية 
الجتماعية  للم�سكالت  وعملية 
من خالل دفع اجلمهور للم�ساركة 
وال�سلوكيات  احل����الت  ت��ق��ومي  يف 

اخلاطئة . 
�سعادة  اجتمع  ال��زي��ارة  نهاية  ويف 
ال���ع���م���ي���د ع���ل���ى ع�����ب�����داهلل ع���ل���وان 
م���ع ���س��ب��اط امل���رك���ز وا���س��ت��م��ع اإىل 
اق���رتاح���ات���ه���م ح�����ول ت���ع���زي���ز دور 
املراكز ال�ساملة مبا يحقق الرتقاء 
وي�سهم  ال�سرطي  الأداء  مب�ستوى 
، وثمن �سعادته  يف خدمة املجتمع 
باملركز  ال��ع��ام��ل��ني  ج��م��ي��ع  ج���ه���ود 
على  واجبهم  اأداء  على  وحر�سهم 

اأكمل وجه متمنياً لهم التوفي�ق .

واخلريي. حيث كرمت  مدير عام 
النعيمي  را�سد  بن  حميد  موؤ�س�سة 
اخلريية، عددا من اجلهات ومنها 

را�سد  ب����ن  م��وؤ���س�����س��ة ح��م��ي��د  ب����ني 
ال��ن��ع��ي��م��ي اخل���ريي���ة وال���ت���ي تدعم 
الإن�ساين  ال��ع��م��ل  ���س��اح��ات  وت��ع��زز 

ال�سالمية  لل�سئون  العامه  الهيئة 
وموا�سالت   ، بعجمان  والوق����اف 
المارات بعجمان و جمعيه الر�ساد 

التقدميي  ال���ع���ر����ض  خ�����الل  م����ن 
ع��ل��ي �سعيد  ال��ع��ق��ي��د  امل���ق���دم م���ن 
مراكز  اإدارة  م���دي���ر  امل��ط��رو���س��ي 
ا�ستعر�ض  حيث  ال�ساملة  ال�سرطة 
اح�����س��ائ��ي��ات احل�������وادث امل���روري���ة 
وحتقيق  اجل���ن���ائ���ي���ة  وال���ق�������س���اي���ا 

اجلنائي  وال��ب��ح��ث  التحقيق  ف���رع 
وف�����رع امل������رور وال�����دوري�����ات وف���رع 
بتقدمي  �سعادته  ووج��ه  احلرا�سات 
اأف�سل اخلدمات للجمهور يف كافة 

املج�الت .
تف�سيلي  ����س���رح  اإىل  وا����س���ت���م���ع   

من  الول  للن�سف  امل�����س��ت��ه��دف��ات 
بالن�سف  ومقارنتها   2013 �سنة 

. الول من �سنة 2012 
�سرطة عجمان  ع��ام  قائد  ووا���س��ل 
ال�سرطة  ق�����س��م  ب��ت��ف��ق��ده  اجل���ول���ة 
ا�ستقباله  يف  وك������ان  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

را�شد النعيمي يتفقد ت�شجيل الطلبة 
يف جامعة عجمان

عبداهلل بن �شامل القا�شمي يرتاأ�س 
اجتماع املجل�س التنفيذي بال�شارقة

على اآلية ت�سجيل الطلبة، واملراحل املطلوبة ل�ستكمال 
طلبات الت�سجيل. واأعقب ذلك اجتماع �سموه بعدد من 
مدارء الإدارات وروؤ�ساء الأق�سام باجلامعة، حيث ا�ستمع 
الدرا�سي  للعام  اجلامعة  ا���س��ت��ع��دادات  اأه��م  اإىل  �سموه 
القبول  م�سوؤول  ال��ع��اين،  اأمن���ار  الأ���س��ت��اذ  وق��دم  املقبل، 
الإح�ساءات  ف��ي��ه  ب��ني  ت��ق��دمي��ي��ا  ع��ر���س��ا  وال��ت�����س��ج��ي��ل، 
الأخرية لأعداد الطلبة، ون�سبة الت�سجيل يف كل كلية، 
ومعدل الزيادة يف الإقبال الذي ت�سهده اجلامعة لهذا 

العام.
�سرحا  اجلامعة،  رئي�ض  نائب  �سلمان،  اأ�سامة  قدم  كما 
تنوي  التي  اجلديدة  امل�ساريع  يف  التطورات  اآخ��ر  حول 
اجلامعة تنفيذها هذا العام، واملتمثلة يف �سكن الطالبات 

الذي ي�ستوعب 500 طالبة، واملجمع الريا�سي.

•• عجمان ـ الفجر  

قام �سمو ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي، رئي�ض دائرة 
ال��ب��ل��دي��ة وال��ت��خ��ط��ي��ط ب��ع��ج��م��ان، ب���زي���ارة ت��ف��ق��دي��ة اإىل 
على  ل��الإط��الع  والتكنولوجيا  للعلوم  عجمان  جامعة 
�سري عملية القبول والت�سجيل التي ت�سهدها اجلامعة 

للعام اجلامعي 2014-2013.
 وكان يف ا�ستقبال �سموه �سعادة املهند�ض خالد �سلمان، 
�سلمان،  اأ�سامة  الأ�ستاذ  و�سعادة  الأمناء،  ع�سو جمل�ض 
نائب رئي�ض اجلامعة، والأ�ستاذ عبد اهلل �سلمان، مدير 

عام اإدارة �سوؤون الطلبة.
وتفقد �سموه �سري عملية القبول والت�سجيل يف مركز 
اإطالعه  مت  حيث  واملعار�ض،  للموؤمترات  زاي��د  ال�سيخ 

ب�ساأن  وال��زراع��ة  البلديات  ���س��وؤون  دائ��رة  رئي�ض  النقبي 
تتعلق  والتي  ال�سارقة  لبلدية  قدمت  التي  املالحظات 
ال�سكنية  املناطق  يف  القت�سادية  الأن�سطة  مبمار�سة 
اخلا�سة باملواطنني .. ووجه املجل�ض الدائرة بالتن�سيق 
املنا�سب  الأج����راء  لأخ��ذ  الخت�سا�ض  ذات  اجل��ه��ات  م��ع 
بهذا اخل�سو�ض. واطلع �سعادة امل�ست�سار �سلطان علي بن 
بطي املهريي اأمني عام املجل�ض التنفيذي انطالقا من 
ال�سكنية  البيوت  اأو���س��اع  ت�سحيح  على  املجل�ض  حر�ض 
..اأع�ساء  ال��و���س��ط��ى  باملنطقة  امل��خ��ال��ف��ني  للمواطنني 
واملاء  للكهرباء  الحت��ادي��ة  الهيئة  خطاب  على  املجل�ض 
ب��امل�����س��ارك��ة م���ع الدوائر  ال��ه��ي��ئ��ة  وامل��ت�����س��م��ن م��واف��ق��ة 
الخت�سا�ض  ذات  الو�سطى  املنطقة  وب��ل��دي��ات  املحلية 
بتوفري اخلدمات الفنية كافة من املهند�سني والفنيني 
و�سروط  ل�سوابط  املخالفات  تعديل  على  ل��الإ���س��راف 
تو�سيل خدمة الكهرباء واإعادتها لالأو�ساع ال�سحيحة 
املتاحة لديها. ومت خالل اجتماع  يف حدود الإمكانيات 
املجل�ض التنفيذي مناق�سة عدد من الق�سايا والقرارات 
وخدمة  العامة  امل�سلحة  حتقيق  �سالح  يف  ت�سب  التي 

ال�سارقة. 

•• ال�صارقة-وام:

نائب  القا�سمي  �سامل  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  ت��راأ���ض 
حاكم ال�سارقة نائب املجل�ض التنفيذي لإمارة ال�سارقة 
للمجل�ض  العتيادي  الأ�سبوعي  الجتماع  ام�ض  �سباح 
املجل�ض  وا�ستعر�ض  احل��اك��م.  �سمو  مبكتب  التنفيذي 
اجتماع  حم�سر  على  ت�سديقه  وبعد  اجتماعه  خ��الل 
املدرجة  العامة  املوا�سيع  م��ن  ع��ددا  ال�سابقة  اجلل�سة 
على جدول اأعمال جل�سته والتي تتعلق ب�سوؤون الإمارة 
دائرة  من  املعدة  املذكرة  على  املجل�ض  واطلع  املختلفة. 
من  واملقدمة  ال�سارقة  اإم��ارة  يف  الجتماعية  اخلدمات 
عفاف اإبراهيم املري رئي�سة الدائرة ب�ساأن مقرتح بدل 
طبيعة عمل يف املجال الجتماعي وال�سحي يف الدائرة. 
اجلهات  م��ع  بالتن�سيق  العامة  الأم��ان��ة  املجل�ض  ووج��ه 
احلكومية املخت�سة واإعداد درا�سة لت�سمل املوظفني يف 
املجل�ض  وا�ستمع  الإم���ارة.  يف  والهيئات  ال��دوائ��ر  جميع 
واخل�سو�سية  ال���س��ت��ق��رار  على  احل��ف��اظ  يف  منه  �سعيا 
لالأفراد القاطنني يف املناطق ال�سكنية ومبا يتما�سى مع 
توجه الإمارة بهذا اخل�سو�ض ..ل�سرح من نا�سر خمي�ض 

حمكمة راأ�س اخليمة تنظر 
ق�شية عمالية 

•• راأ�ص اخليمة – الفجر  

حددت حمكمة راأ�ض اخليمة العمالية التا�سع من �سبتمربالقادم موعدا لعقد اأول جل�سة للنظر يف الق�سية  التي يدعي 
فيها اأحد العمال وا�سمه ) اأ . ح ( بنغالدي�ض اجلن�سية  متهما اجلهة املخدمة له بف�سله عن العمل ب�سورة تع�سفية 
ويطالب بكامل حقوقة املن�سو�ض عليها يف قانون العمل. وكان مكتب العمل والعمال اأحال �سكوى العامل اىل الق�ساء 
و�سمن  املقاولت  جمال  يف  تعمل  �سركة  وهي  املخدمة  اجلهة  مع  الودية  بالطرق  لها  حل  ايجاد  عليه  تعذر  بعدما 
املتاأخرة لأكر من عام بال�سافة ل�ساعات  عري�سة ال�سكوى التي تقدم بها العامل اىل املحكمة طالب بدفع رواتبه 

العمل ال�سافية ومكافاأة نهاية اخلدمة ثم تذكرة �سفر متكنه من العودة  لبالده.

اخلارجية تبحث تعزيز 
التعاون مع اأملانيا

•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقبل �سعادة عبداهلل بن حممد بن بطي اآل حامد وكيل وزارة اخلارجية 
يف مكتبه يف دي����وان ع���ام ال���وزارة..����س���ع���ادة ن��ي��ك��ولي ف���ون ���س��وي��ف �سفري 
مناق�سة  اللقاء  خ��الل  ج��رى  ال��دول��ة.  ل��دى  الحت��ادي��ة  اأملانيا  جمهورية 
اأهم الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك وبحث �سبل تعزيز التعاون وتطوير 
البلدين  امل�سرتكة لدى  الثنائية مبا ي�سهم يف حتقيق امل�سالح  العالقات 

ال�سديقني.

مذكرة تفاهم مع بنك نور االإ�شالمي ل�شرف اأموال اخلريات عرب بيت اخلري 
التي  باملبالغ  ك�سوفات مف�سلة  للبنك  وتقدم  اخلريات 
مت اإنفاقها والربامج وامل�ساريع التي اأنفقت فيها واأعداد 
امل�ستفيدين على اأن يتم ذلك خالل ال�سنة املالية التي 
يتم فيها التحويل.  ورغم اأن التفاقية تعطي اجلمعية 
حرية توزيع الأم��وال واختيار م�ستحقيها وفق قواعد 
اأن  اإل  امل��ع��م��ول بها يف بيت اخل��ري  ال�����س��رف والإن���ف���اق 
للبنك اأن يقرتح بع�ض احلالت التي يريد م�ساعدتها 
ب�ساأنها.  ال��ق��رار  وات��خ��اذ  ب��درا���س��ت��ه��ا  اجلمعية  ل��ت��ق��وم 
يف  ال�سرعية  وال��رق��اب��ة  الفتوى  لهيئة  وتقرالتفاقية 
بنك نور الإ�سالمي اأن تطلع على اأوجه الإنفاق وتبدي 

راأيها فيها وعلى اجلمعية اأن متكنها من ذلك. 

•• دبي -وام:

وقعت بيت اخلري مذكرة تفاهم مع بنك نور الإ�سالمي 
اأم��وال اخل��ريات التي  تق�سي بتوكيل اجلمعية بتوزيع 
ير�سدها البنك للعمل اخلريي ملا لها من خربة ودراية 
الأك����ر حاجة.  والأ����س���ر  للفئات  امل�����س��اع��دات  اإن��ف��اق  يف 
عابدين  ال��ع��ام  مديرها  اجلمعية  ع��ن  التفاقية  وق��ع 
التوقيع  الإ���س��الم��ي يف  ن��ور  وم��ث��ل   .. العو�سي  ط��اه��ر 
ال�سرعية  والرقابة  الفتوى  هيئة  رئي�ض  ن�سر  اأجم��د 
يف ال��ب��ن��ك. وت��ن��ظ��م الت��ف��اق��ي��ة ط��ري��ق��ة ����س���رف هذه 
الأموال املحولة بحيث تقوم بيت اخلري ب�سرف اأموال 

مبيعات مزاد توا�شل اخلريي االإلكرتوين تتجاوز حاجز الن�شف مليون درهم 
•• ال�صارقة-وام:

توا�سلت املزايدات يف مزاد توا�سل اخلريي الإلكرتوين ارتفاعها 
مع تبقي �سهر على نهايته حيث جتاوزت املبيعات حاجز الن�سف 
مليون درهم 631 األفا و601 درهم اأي ما يعادل 171 األفا 
وذل��ك يف خطوة  التوقعات  بذلك كل  دولرا متخطية  و597 

تهدف اإىل دعم فئة الأيتام من خالل التعليم.
الأيتام  تعليم  �سندوق  مبادرة طموحة من  امل��زاد  هذا  ويعترب 
توا�سل الذي يتخذ من اإمارة ال�سارقة مقرا له ت�سعى اإىل دعم 
30 يتيما هذا العام ومتويل نفقاتهم يف قطاع التعليم العاملي 
لالرتقاء بحياتهم نحو الأف�سل وجعلهم مكونا بارزا يف م�سرية 

التنمية القت�سادية والجتماعية للدولة.

الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رعاية  حتت  امل��زاد  ه��ذا  ويقام 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ض الأعلى حاكم اإمارة 
القا�سمي  ال�سيخة جواهر بنت حممد  ال�سارقة وقرينته �سمو 
الرئي�سة  ال�سارقة  يف  الأ���س��رة  ل�سوؤون  الأع��ل��ى  املجل�ض  رئي�سة 

الفخرية ملجل�ض �سيدات اأعمال ال�سارقة.
اأن ي��زداد حجم املبيعات من خ��الل امل��زاي��دة على  وم��ن املتوقع 

القطع املتبقية البالغ عددها 17 حتفة فنية.
لوحة  الفن  ع�ساق  اأنظار  ا�ستقطبت  التي  اللوحات  بني  وم��ن 
ج��رف��م�����ض ع��ل��ى ورق ال����ربدي ب��ت��وق��ي��ع ال��ف��ن��ان ال��ت��ون�����س��ي جنا 

املهداوي والذي ا�ستهر عامليا بلقب فنان احلروف الراق�سة.
وا�ستخدم املهداوي يف لوحته احلرب الهندي حيث اجتذبت منذ 
ر�سمها عام 2007 �سعبية كبرية ظهرت من خالل ارتفاع �سعر 
والبالغ  البتدائي  املزايدة  �سعر  اأ�سعاف  ثالثة  عليها  املزايدة 

20 األف دولر لتباع يف نهاية املطاف مببلغ 60 األف دولر.
“حمرك  م���واد خمتلفة  م��ن  م��زي��ج فني  اأي�سا  امل���زاد  وب���رز يف 
الطاقة” ابتكرها الفنان اللبناين املخ�سرم �سوقي �سمعون عام 
القرن  �سبعينيات  منذ  الهتمام  اأعماله  تلقى  وال��ذي   2010
األف دولر   15 ب�  املا�سي وحتى الآن وقد بداأت املزايدة عليها 
اأمريكي لتنتهي اإىل 40 األف دولر اأمريكي والتي �ست�سهم يف 

تقدمي يد العون لالأيتام.
وميتاز هذا املزاد بتعانق الفن مع العمل اخلريي حيث ميثل 
فر�سة لع�ساق الفن مل�ساهدة م�ساركة 26 فنانا عربيا م�سهورا 
ويف الوقت نف�سه فر�سة مواتية ملحبي اخلري لإحداث عالمة 
�سيكونون  الذين  ال�سباب  �سريحة  من  الأي��ت��ام  حياة  يف  فارقة 
احلياة  وروادا يف مناحي  عامليا  فنانني م�سهورين  امل�ستقبل  يف 

الأخرى.

موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم ودار كتاب 
للن�شر والتوزيع يبحثان �شبل التعاون امل�شرتك

•• دبي-وام:

اجتمعت موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم ممثلة ب�سعادة جمال بن حويرب املهريي الع�سو املنتدب للموؤ�س�سة و�سعادة �سلطان علي لوتاه املدير التنفيذي للموؤ�س�سة ام�ض مع 
جمال اإبراهيم ال�سحي �ساحب دار كتاب للن�سر والتوزيع ملناق�سة �سبل التعاون بني الطرفني يف جمال الن�سر والرتجمة �سمن ا�سرتاتيجية املوؤ�س�سة الرامية اىل دعم النا�سرين من 
مواطني الإمارات العربية املتحدة. وقال بيان �سحايف �سدر عن موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم اأن التعاون بني اجلانبني �سريكز على ترجمة ون�سر الكتب الأكر قراءة والكتب 
ذات القيمة املعرفية العالية حيث تطمح املوؤ�س�سة لوجود بيئة معرفية خ�سبة للقارئ العربي تنمي قدراته املعرفية وتقدم قاعدة معرفية خ�سبة للقارئ يف املجالت املختلفة. 
واأ�ساف اأن املوؤ�س�سة ركزت على اأهمية اإ�سراك املوؤلفني ال�سباب من مواطني دولة الإمارات ودور الن�سر الإماراتية يف هذا التعاون اإميانا منها باأهمية �سقل وتنمية املهارات املحلية 

يف املجالت كافة والو�سول بها اإىل العاملية يف جمالت التاأليف والن�سر �سمن ا�سرتاتيجيتها الرامية اإىل تنمية راأ�ض املال الب�سري العربي.

انخفا�س ن�شبة حوادث الغرق مبدينة ال�شارقة خالل 2013
•• ال�صارقة-وام:

اأ�سارت الإح�سائية ال�سادرة عن ق�سم ال�سعاف والنقاذ 
ب�����ادارة امل����رور وال���دوري���ات ب��ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�سرطة 
مبدينة  الغرق  ح��وادث  ن�سبة  انخفا�ض  عن  ال�سارقة 
خالل  ح����الت   8 اإىل   2013 ع���ام  خ���الل  ال�����س��ارق��ة 
اأغ�سط�ض اجلاري  الفرتة من �سهر يناير وحتى �سهر 
م��ق��ارن��ة ب��ح��وادث ال��غ��رق ال��ت��ي وق��ع��ت خ��الل 2012 
ماي�سري  ال��ف��رتة  نف�ض  خ��الل  حالة   16 بلغت  وال��ت��ى 
احلمالت  لعبت  وق��د  ملحوظ.  ب�سكل  انخفا�سها  اىل 
وتقوم  تنظمها  التي  املتوا�سلة  والر�سادية  التوعوية 

يف  ك��ب��ريا  دورا  ال�سارقة  ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  بها 
حتقيق هذه النتائج خ�سو�سا اأن �سرطة ال�سارقة حتذر 
با�ستمرار اأفراد اجلمهور من خطورة ارتياد امل�سطحات 
املائية اخلطرة وخا�سة يف املواقع التي مينع ال�سباحة 
املنا�سبني  واملكان  الزمان  اختيار  على  وحر�سها  فيها 
لل�سباحة ..لكن ولالأ�سف ما زال العديد من الأ�سخا�ض 
الإر�سادات  متجاوزين  التحذيرات  لهذه  يكرتثون  ل 
بع�ض  ارتياد  بعدم  تن�ض  التي  التحذيرية  واللوحات 
املواقع البحرية التي تن�سط بها الدوامات البحرية اأو 
ال�سباحة يف فرتات ارتفاع الأم��واج مما يعر�ض نف�سه 

وغريه للخطر.
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مركز اأبوظبي لالأنظمة االإلكرتونية ..روؤية ا�شرتاتيجية حلكومة عالية الكفاءة
•• اأبوظبي-وام:

لالأنظمة  اأب���وظ���ب���ي  م���رك���ز  ي��ع��ت��رب 
اجلهة  وامل���ع���ل���وم���ات  الإل���ك���رتون���ي���ة 
اأجندة  ع���ن  امل�������س���وؤول���ة  احل��ك��وم��ي��ة 
يف  والت�سال  املعلومات  تكنولوجيا 
را�سد  �سعادة  وق��ال  اأب��وظ��ب��ي.  اإم���ارة 
لح���ج امل��ن�����س��وري م��دي��ر ع���ام املركز 
يف ح���وار م��ع وك��ال��ة اأن��ب��اء الإم����ارات 
لالأنظمة  اأب��وظ��ب��ي  مركز  اإن   .. وام 
من  ي�سعى  واملعلومات  الإلكرتونية 
خ����الل ال��ع��دي��د م���ن امل����ب����ادرات اإىل 
متكني حتديث اخلدمات احلكومية 
من خالل تكنولوجيا املعلومات اإىل 
خدمات  ت��ق��دمي  على  العمل  ج��ان��ب 
ملنفعة  عاملي  م�ستوى  ذات  حكومية 
املن�سوري  واأ���س��ار   . عمالئها  جميع 
اإىل اأن املركز فاز بعدة جوائز عاملية 
كان اآخرها فوز مركز ات�سال حكومة 
الأوىل  باملرتبة  التابع له  اأبوظبي - 
الدولية  امل��ت��ح��دة  الأمم  ج���ائ���زة  يف 
بال�سرتاتيجيات  التعريف  فئة  عن 
الرقمي  للع�سر  ال�ساملة  احلكومية 
الأمر الذي من �ساأنه اأن يعزز مكانة 
اأب���وظ���ب���ي ال���ري���ادي���ة على  ح��ك��وم��ة 
املتميزة  العاملية  احلكومات  خارطة 
. وت�����س��ل��م ����س���ع���ادة را����س���د ب���ن لحج 
امل��ن�����س��وري اجل��ائ��زة م��ن ق��ب��ل وكيل 
الأمني العام لالأمم املتحدة لل�سوؤون 
هونغ  وو  والجتماعية  القت�سادية 
املتحدة  الأمم  م��ن��ت��دى  خ����الل  ب���و 
انطلقت  ال����ذي  ال��ع��ام��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
البحرين  مم���ل���ك���ة  يف  ف���ع���ال���ي���ات���ه 
مب�������س���ارك���ة دول������ة الإم����������ارات وع����دد 
املتحدة  الأمم  م�����س��وؤويل  م��ن  ك��ب��ري 
وروؤ�ساء دول وحكومات ووزراء وكبار 
امل�������س���وؤول���ني احل��ك��وم��ي��ني وروؤ�����س����اء 
الإقليمي  ال�سعيدين  على  البلديات 
وال�����دويل ي��زي��د ع��دده��م ع��ن 700 
م�سوؤول . واأكد �سعادته اأن هذا الفوز 
ي�ساهم  املركز  اأن  على  وا�سح  موؤ�سر 
عملية حتقيق  ع��امل��ي يف  وب��اع��رتاف 
ال�سمو  ل�ساحب  احلكيمة  ال���روؤي���ة 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����س��ي��خ 
رئي�ض الدولة حفظه اهلل القت�سادية 
الرامية اإىل بناء اإقت�ساد وطني قائم 
تكنولوجيا  اأن  ذل���ك  امل��ع��رف��ة  ع��ل��ى 
تعترب  التي  والت�����س��الت  املعلومات 
حمور عمل مركز اأبوظبي لالأنظمة 
واحدة  تعد  واملعلومات  الإلكرتونية 
م���ن اأه����م ال��رك��ائ��ز ال��ت��ن��م��وي��ة التي 
القت�سادية  اأب��وظ��ب��ي  روؤي����ة  ت��دع��م 
توؤكد  ح���ي���ث  ال���ط���م���وح���ة   2030
حتديث  ���س��رورة  على  امل��رك��ز  ر�سالة 
اإىل  وتقدميها  احلكومية  اخلدمات 
العمالء بطريقة مبتكرة من خالل 
 . والت�سالت  املعلومات  تكنولوجيا 
واأ�ساف اأن هذا الإجناز الذي حققه 
بعد  اأبوظبي  حكومة  ات�سال  مركز 
ب��اأق��ل م��ن خ��م�����ض �سنوات  ت��اأ���س��ي�����س��ه 
ي���ع���ت���رب خ����ري دل����ي����ل ع���ل���ى اجل���ه���ود 
ال��ك��ب��رية واخل���دم���ات امل��ت��م��ي��زة التي 
لعمالئها  اأبوظبي  حكومة  تقدمها 
.. م�سريا اإىل اأن الفوز بهذه اجلائزة 
يوؤكد على م�ستوى اخلدمات املتقدم 
مبتكر  وب�سكل  امل��رك��ز  يوفرها  التي 
اأ���س��ه��م يف ت��ع��زي��ز اخلدمات  وه���و م��ا 
اأبوظبي  ح���ك���وم���ة  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي 
مركز  ل��ع��م��الء  ومي��ك��ن   . للجمهور 
التمتع  اأب���وظ���ب���ي  ح��ك��وم��ة  ات�����س��ال 
بخدمات وا�سعة ت�سمل التوا�سل مع 
وال�ستفادة  الت�����س��ال  م��رك��ز  وك���الء 
والتقنيات  العمل  اآليات  اأف�سل  من 
العمالء  العالقة مع  املوحدة لإدارة 
تنا�سب  بحيث  ت�سميمها  مت  وال��ت��ي 
ج��ه��ة حكومية على  ك��ل  اإح��ت��ي��اج��ات 
حدة والقدرة على زيادة موارد الدعم 
يف وقت ق�سري للحمالت الرتويجية 
اخلا�سة ومبادرات الت�سويق والقدرة 
ك��ذل��ك ع��ل��ى ت��و���س��ع��ة ع��م��ل��ي��ات دعم 
لت�سبح  احلالية  الداخلية  العمالء 
الأ���س��ب��وع وعلى  اأي���ام  متوفرة ط��وال 
التو�سع  و���س��ه��ول��ة  ال�����س��اع��ة  م�����دار 
وال��ت��ك��ي��ف ب��ح��ي��ث ت��ل��ب��ي اأي�����ة زي����ادة 
 . ال���واردة  املكاملات  مفاجئة يف حجم 
الأمم  بربنامج جوائز  يتعلق  وفيما 
امل��ت��ح��دة ل��ل��خ��دم��ات ال��ع��ام��ة .. فقد 
اأطلقت الأمم املتحدة هذا الربنامج 
يف عام 2000 وذلك بهدف حتقيق 
جمموعة من الأه��داف التي تتمثل 
العام  ال��ق��ط��اع  يف  التميز  ت��ك��رمي  يف 
العامة  اخل���دم���ات  م��ك��ان��ة  وت��ع��زي��ز 
واكت�ساف  باحلكومة  الثقة  وتعزيز 
احلوكمة  جم������ال  يف  الب�����ت�����ك�����ارات 
الناجحة  املمار�سات  وتعميم  وجمع 
وتبنيها  منها  ال���س��ت��ف��ادة  اأج���ل  م��ن 

اللوائح والإر�سادات املتعلقة بتطبيق 
املعلومات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ���س��ي��ا���س��ات 
وتعميمها  ال��ف��ن��ي��ة  وامل����وا�����س����ف����ات 
التابعة  واجل���ه���ات  احل��ك��وم��ة  ع��ل��ى 
للمجل�ض  ت��و���س��ي��ات  وت���ق���دمي  ل��ه��ا 
تكنولوجيا  ب���ق���ط���اع  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
الإلكرتونية  واحل��ك��وم��ة  امل��ع��ل��وم��ات 
مركز  اأن  امل���ن�������س���وري  واأو������س�����ح   .
الإلكرتونية  ل��الأن��ظ��م��ة  اأب���وظ���ب���ي 
العام  ن��ه��اي��ة  اأط���ل���ق يف  وامل��ع��ل��وم��ات 
التي  امل��ب��ادرات  من  العديد   2012
غ��ط��ت اأك����ر م���ن 44 م�����س��روع��ا يف 
الإلكرتونية  برنامج احلكومة  اإطار 
حول  معظمها  يف  ت��ت��م��ح��ور  وال���ت���ي 
ال�سرتاتيجية  والأب�����ع�����اد  ال��ب��ي��ئ��ة 
جل��اه��زي��ة احل��ك��وم��ة الإل��ك��رتون��ي��ة . 
وقدم املركز اأي�سا الدعم للعديد من 
الهيئات احلكومية يف اإمارة اأبوظبي 
حيث كانت له م�ساهمات قيمة على 
م�����س��ت��وى مت��ك��ني ت��ل��ك ال��ه��ي��ئ��ات من 
الرئي�سية  م��ب��ادرات��ه��ا  وتنفيذ  اإدارة 
�سعادة  وق��ال   . تامة  وفعالية  بكفاءة 
لالأنظمة  اأبوظبي  مركز  عام  مدير 
املركز  اإن  وامل��ع��ل��وم��ات  الإل��ك��رتون��ي��ة 
املدينة  ح�����ار������ض  ب����رن����ام����ج  اأط�����ل�����ق 
ي��ع��م��ل ع��ل��ى الهواتف  ب��رن��ام��ج  وه���و 
وم����ت����اح جمانا  ال���ذك���ي���ة  امل���ت���ح���رك���ة 
جل��م��ي��ع ���س��ك��ان اإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي من 
ويتيح  وال���زوار  واملقيمني  املواطنني 
الإبالغ  اإمكانية  للجمهور  الربنامج 
تهم  ال�سكاوى حول ق�سايا  وتقدمي 
اإمارة اأبوظبي اإىل احلكومة مبا�سرة 
. وي��ه��دف م��ن خ��الل �سعاره حار�ض 
املدينة مدينتك جمتمعك اإىل تفعيل 
تعاونهم  وزي���ادة  اجلمهور  م�ساركة 
م���ع اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة م���ن اأج���ل 
الأ�سعدة  على  الإم���ارة  يف  النهو�ض 
اآل��ي��ة ع��م��ل الربنامج  ك��اف��ة. وح���ول 
حار�ض  برنامج  اأن  املن�سوري  اأو�سح 
الإبالغ  من  اجلمهور  ميكن  املدينة 
عن خمتلف الق�سايا التي تهم اإمارة 
�سورة  التقاط  عرب  وذل��ك  اأبوظبي 
�سوتي  مقطع  اأو  فيديو  مقطع  اأو 
وحت���دي���د م��وق��ع ال���ب���الغ ع��ل��ى نحو 
تفاعلية  خريطة  با�ستخدام  دق��ي��ق 
الربنامج  اأن  اإىل  واأ���س��ار   . م��دجم��ة 
يقوم تلقائيا باإن�ساء بالغ لدى مركز 
ات�سال حكومة اأبوظبي والذي بدوره 
املعنية  اجل���ه���ة  اإىل  ال���ب���الغ  ي���ح���ول 
بحله مو�سحا انه ميكن للم�ستخدم 
متابعة تقدم البالغ بدءا من اإن�سائه 
حتى اإغالقه اإما عن طريق برنامج 
بوابة  ع��رب  اأو  نف�سه  املدينة  ح��ار���ض 
ح��ك��وم��ة اأب��وظ��ب��ي الإل��ك��رتون��ي��ة اأو 
ات�سال  مب��رك��ز  مبا�سرة  ب��الت�����س��ال 
 555 الرقم  على  اأبوظبي  حكومة 
للم�ستخدمني  مي��ك��ن  ك��م��ا   .  800
اأثناء  فنية  م�سكلة  اأي��ة  واجهتهم  اإذا 
لديهم  ك��ان  اأو  ال��ربن��ام��ج  ا�ستخدام 
وخ�سائ�سه  ال��ربن��ام��ج  ح��ول  تعليق 
و���س��ب��ل حت�����س��ي��ن��ه الت�������س���ال مبركز 
ات�������س���ال ح��ك��وم��ة اأب���وظ���ب���ي . ون���وه 
لالأنظمة  اأبوظبي  مركز  عام  مدير 
الهدف  باأن  واملعلومات  الإلكرتونية 
م��ن اإط���الق ه��ذه امل��ب��ادرة يتمثل يف 
ال��ت��ي تبذلها  امل�����س��اه��م��ة يف اجل��ه��ود 
حكومة اأبوظبي لتكون �سمن قائمة 
العامل وتوظيف  اأف�سل حكومات يف 
املتطورة  التقنية  التحتية  البنية 
تطبيقات  ا���س��ت��ي��ع��اب  يف  ل����الإم����ارة 
اأهدافها  جديدة متكنها من حتقيق 
وتطلعاتها وامل�ساهمة يف دعم اجلهود 
اأبوظبي  روؤي��ة  حتقيق  يف  احلكومية 
اإىل  م�سريا   ..  2030 القت�سادية 
اأن الربنامج ي�سيف معاين ودللت 
الأمني  للمفهوم  ومتطورة  جديدة 
اأ�سبح  املواطن  اأن  ت�ستند على فكرة 
الأمنية  احل���ال���ة  ت��ع��زي��ز  يف  ي�����س��ه��م 
لالإمارة  ال��ع��ام��ة  ال�����س��الم��ة  وح��ال��ة 
اإ�سافة اإىل اأن اأبوظبي التي اأ�سبحت 
والأعمال  امل��ال  لل�سياح ورج��ال  قبلة 
هكذا  اإىل  ب��ح��اج��ة  وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن 
ي�سهم  ال�����ذي  وب��ال�����س��ك��ل  م����ب����ادرات 
يف الرت�����ق�����اء مب�����س��ت��وى اخل���دم���ات 
اإن  وق��ال   . فيها  املقدمة  احلكومية 
مع  يتعامل  املدينة  ح��ار���ض  برنامج 
مثل  مو�سوع  اأو  فئة   25 من  اأك��ر 
وحماية  العامة  ال�سالمة  موا�سيع 
امل�ستهلك والق�سايا البيئية..م�سريا 
احلكومية  اجل��ه��ات  ق��ائ��م��ة  اأن  اإىل 
بلديات  ت�سم  الربنامج  يف  امل�ساركة 
العامة  وال���ق���ي���ادة  اأب���وظ���ب���ي  اإم������ارة 
النقل  ودائ�������رة  اأب���وظ���ب���ي  ل�����س��رط��ة 
الغذائية  للرقابة  اأب��وظ��ب��ي  وج��ه��از 
وغريها.  اأبوظبي   - ال�سحة  وهيئة 
خطوة  ال���ربن���ام���ج  ه�����ذا  اأن  واأك�������د 

اجلائزة  اأن  اإىل  املن�سوري  واأ���س��ار   .
فئة  ه��ي  ف��ئ��ات  خم�ض  ع��ل��ى  ت�ستمل 
العامة  اخل���دم���ات  ت��ق��دمي  حت�����س��ني 
بال�سرتاتيجيات  ال��ت��ع��ري��ف  وف��ئ��ة 
الرقمي  للع�سر  ال�ساملة  احلكومية 
خدمات  ل��ت�����س��ل��ي��م  ال����رتوي����ج  وف���ئ���ة 
ح���ك���وم���ي���ة ت�����راع�����ي ال������ف������وارق بني 
ومكافحة  م���ن���ع  وف���ئ���ة  اجل���ن�������س���ني 
ال��ف�����س��اد يف اخل��دم��ات ال��ع��ام��ة وفئة 
ق������رارات �سنع  امل�����س��ارك��ة يف  ت��ع��زي��ز 
اإخ�ساع  يتم  بانه  منوها  ال�سيا�سات 
اإىل عمليات تقييم دقيقة  امل�ساركات 
الفائزين  اخ��ت��ي��ار  اإث���ره���ا  ع��ل��ى  ي��ت��م 
الفائز بهذه  باجلوائز حيث يح�سل 
املرموقة  الدولية  ال�سنوية  امل�سابقة 
ع���ل���ى ت���ق���دي���ر ه����و الأك�������رب والأه������م 
التميز يف اخلدمات  عامليا يف جمال 
احلكومية . واأو�سح اأن مركز ات�سال 
تد�سينه  منذ  تلقى  اأبوظبي  حكومة 
ي��ون��ي��و املا�سي  ���س��ه��ر  ن��ه��اي��ة  وح��ت��ى 
اأكر من 700 األف حالة من بينها 
خالل  اإت�������س���ال   27 و  األ���ف���ا   125
احلايل  ال���ع���ام  م���ن  الأول  ال��ن�����س��ف 
بح�سب تقرير الأداء ن�سف ال�سنوي 
ل���ل���م���رك���ز. و���س��م��ل��ت ق���ائ���م���ة اأن������واع 
املكاملات الواردة للمركز خدمة طلب 
املعلومات و تلتها خدمة الإبالغ عن 
.. ف�سال  ال�سكاوى  ح��وادث وتقدمي 
ع��ن احل�����س��ول ع��ل��ى خ��دم��ات توؤكد 
دور املركز املتنامي لتلبية اإحتياجات 
�سكان الإم��ارة. وج��اءت خدمة طلب 
حيث  من  الأول  املركز  يف  املعلومات 
املركز  تلقى  حيث  الت�سالت  اأن���واع 
لطلب  اإت�������س���ال   14 و  األ����ف����ا   97
املائة  يف  ر77   5 بن�سبة  م��ع��ل��وم��ات 
م��ن اإج��م��ايل الت�����س��الت ونحو 10 
اآلف و 61 اإت�سال لتقدمي بالغات 
من  واأك�����ر  امل���ائ���ة  يف  ر6   5 بن�سبة 
يف   5.7 بن�سبة  �سكوى  اآلف  �سبعة 
اإت�سال  اآلف و71  �ستة  املائة ونحو 
ع��ل��ى خدمات  ب��احل�����س��ول  م��ت��ع��ل��ق��ا 
ومايزيد عن  املائة  ر5 يف   4 ون�سبة 
ر   05 بن�سبة  اإت�����س��ال  اآلف  ث��الث��ة 
2 يف امل���ائ���ة ل��ت��ق��دمي م���ق���رتح���ات . 
املعلومات  ط��ل��ب��ات  اأب������رز  وت����رك����زت 
باجلن�سية  امل��رت��ب��ط��ة  اخل���دم���ات  يف 
والإق�����ام�����ة وال���ب���ل���دي���ات وال�������س���وؤون 
يف  ال�سكاوى  تركزت  بينما  ال�سحية 
تلقي  جانب  اإىل  اخلدمات  قطاعات 
بع�ض ال�سكاوى والطلبات من خارج 
الدولة . ومت التعامل مع حوايل 9 
املعلومات  املائة من طلبات  ر77 يف 
ات�سال بني مركز  اأول  وحلها خالل 
اإحالة  بينما متت  واملت�سل  الت�سال 
حالت الإبالغ عن احلوادث وتقدمي 
يف  املخت�سة  ال��دوائ��ر  اإىل  ال�سكاوى 
ا�ستنادا  حلها  ومت  اأبوظبي  حكومة 
عليها  املتفق  اخلدمة  م�ستويات  اإىل 

 .
وقال �سعادة را�سد لحج املن�سوري اأن 
املركز حاز اأي�سا على جائزة املنظمة 
الإلكرتونية  ل��ل��ح��ك��وم��ات  ال��ع��امل��ي��ة 
املحلية  واحلكومات  للمدن  التابعة 
برنامج  اأن  م��و���س��ح��ا   ..  2012
اأبوظبي  لإم�����ارة  امل��ك��ان��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات 
الإلكرتونية  ح�سد جائزة احلكومة 
املفتوحة  املدينة  لفئة  ال�ستثنائية 
الفوز  ه����ذا  ع���ن  الإع�������الن  وق����د مت 
املنظمة  ج��وائ��ز  ت�سليم  حفل  خ��الل 
الإلكرتونية  ل��ل��ح��ك��وم��ات  ال��ع��امل��ي��ة 
املحلية  واحلكومات  للمدن  التابعة 
على  امل���رك���ز  ح�����س��ل  ك��م��ا   .  2012
و14001   9001 اآي���زو:  �سهادات 
ب��اأن املركز يعمل  و18001 . ون��وه 
برنامج  وحت�������س���ني  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى 
الذي  احلكومية  اخل��دم��ات  حت��وي��ل 
احلكومية  ال������دوائ������ر  ك����ل  ي�����س��م��ل 
بهدف  وذل��ك  والإدارات  وال�سلطات 
فعالية  اأك��ر  اأبوظبي  حكومة  جعل 
وكفاءة يف توفري اخلدمات احلديثة 
وامل���ت���ن���وع���ة مل��واط��ن��ي��ه��ا ع���ل���ى طول 
ولفت   . التوزيع  قنوات  من  العديد 
ميلك  امل����رك����ز  اأن  اإىل  امل���ن�������س���وري 
�سلطة الإ�سراف على تنفيذ برنامج 
احلكومة الإلكرتونية لدى اجلهات 
اأب��وظ��ب��ي ورعاية  ال��ت��اب��ع��ة حل��ك��وم��ة 
الكفاءات  وت��ط��وي��ر  ودع���م  امل���ب���ادرات 
لنجاح م�سروع احلكومة  ال�سرورية 
اق����رتاح  ج���ان���ب  اإىل  الإل���ك���رتون���ي���ة 
ال�سيا�سات والتطبيقات التكنولوجية 
التابعة  واجل��ه��ات  اأبوظبي  حلكومة 
لها بهدف حتقيق اجلودة ال�ساملة يف 
الفعالية  درجات  اأعلى  اإىل  الو�سول 
م�سروع  يف  والأم�����������ان  وال���������س����ري����ة 
واأ�ساف   . الإل��ك��رتون��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
اإ�سدار  يف  ك��ذل��ك  ي�سهم  امل��رك��ز  اأن 

اأبوظبي  حكومة  جهود  �سمن  هامة 
قنوات  ع��رب  عمالئها  م��ع  للتوا�سل 
م�ساركتهم  تفعيل  اأجل  من  متعددة 
ت��ع��زي��ز عملية  ت��ع��اون��ه��م يف  وزي�����ادة 
تقدمي اخلدمات . واأ�ساف اأن املركز 
اأطلق كذلك مبادرة برنامج املواطن 
ب��رن��ام��ج تدريبي  الإل���ك���رتوين وه���و 
تدريبية  دورات  ي��ت�����س��م��ن  جم����اين 
م��الئ��م��ة ل��ل��م�����س��ارك��ني وي���ه���دف اإىل 
مت��ك��ني ال�������س���رائ���ح امل�����س��ت��ه��دف��ة من 
اأجهزة  ا����س���ت���خ���دام  ك��ي��ف��ي��ة  م��ع��رف��ة 
ت�سيري  يف  والن����رتن����ت  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر 
اأع���م���ال���ه���م ال���ي���وم���ي���ة . ون������وه ب����اأن 
تدريبية  دورات  ي���ق���دم  ال���ربن���ام���ج 
اللحاق بركب  تاأخر عن  حمددة ملن 
والنرتنت  الآيل  احل��ا���س��ب  ت��ق��ن��ي��ة 
املتدربون  ويتلقى  العربية  باللغة 
مالئمة  تعليمية  بيئة  يف  درو���س��ه��م 
م���درب���ني خمت�سني  اإ�����س����راف  حت���ت 
ومبتابعة كوادر من كليات التقنيات 
ال��ع��ل��ي��ا وي��ت��ب��ع امل�����درب دل��ي��ل منهاج 
امل���واط���ن الإل����ك����رتوين وال�����ذي يتم 
املواطن  بكتاب  بال�ستعانة  �سرحه 
الإل����ك����رتوين ال����ذي ي����وزع ع��ل��ى كل 

م�سارك وم�ساركة .
اأبوظبي  م��رك��ز  ع���ام  م��دي��ر  واأ����س���ار 
واملعلومات  الإل��ك��رتون��ي��ة  لالأنظمة 
يف  �سيخ�سعون  امل�����س��ارك��ني  اأن  اإىل 
ن���ه���اي���ة ال���ربن���ام���ج لخ���ت���ب���ار دويل 
م��ع��ت��م��د ع����رب الن����رتن����ت مل�����دة 45 
الذين  امل�����س��ارك��ون  و�سيمنح  دق��ي��ق��ة 
�سهادة  ب��ن��ج��اح  ال�������دورة  ي���ج���ت���ازون 
امل�����واط�����ن الإل�������ك�������رتوين ال���دول���ي���ة 
الرخ�سة  م��وؤ���س�����س��ة  ع���ن  ال�������س���ادرة 
 . ل��ق��ي��ادة احل��ا���س��ب الآيل  ال��دول��ي��ة 
اأن���ه مت تدريب  امل��ن�����س��وري  واأو����س���ح 
وم�ساركة  م�ساركا   833 م��ن  اأك��ر 
اأبوظبي يف كل من مدينة  اإم��ارة  يف 
اأبوظبي واملنطقة ال�سرقية واملنطقة 
الدورات  ه��ذه  عقدت  حيث  الغربية 
م���ع اجلهات  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
تقدمي  يف  املتخ�س�سة  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
 259 منهم  للم�ساركني  الربنامج 
املنطقة  م��ن   550 و  اأب��وظ��ب��ي  م��ن 
الهري  ال����ع����ني  م���دي���ن���ة  ال�������س���رق���ي���ة 
الغربية  املنطقة  من  و/24  الوقن 
م���دي���ن���ة زاي������د وال�������س���ل���ع . واأ�����س����اف 
تت�سمن  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال�������دورات  اأن 
�ساعات  ث���الث  مل���دة  ي��وم��ي��ة  ح�س�سا 
وم�سائية  ���س��ب��اح��ي��ة  ف��رتت��ني  ع��ل��ى 
وال�سيدات  الأم����ور  اأول��ي��اء  م��ن  لكل 
م�����ن جمل�ض  ك�����ل  م�����ع  ب����ال����ت����ع����اون 
التنمية  وموؤ�س�سة  للتعليم  اأبوظبي 
الأ���س��ري��ة وذل����ك ع��ل��ى م����دار ال�سنة 
برنامج  الت�سجيل يف  اأن  اإىل  م�سريا 
امل���واط���ن الإل����ك����رتوين م��ت��وف��ر عرب 
الأ�سرية  التنمية  وف����روع  امل���دار����ض 
الإمارات  وجامعة  اأبوظبي  وجامعة 
اأب����وظ����ب����ي وال���ع���ني  ب��ف��رع��ي��ه��م��ا يف 
التفوق  ومركز  الإم��ارات  واأكادميية 
والتدريب  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  ل���الأب���ح���اث 
التابع لكليات التقنيات العليا . وقال 
الأوىل يف  للمرة  اأطلق  الربنامج  اإن 
اإبريل 2012 بالتن�سيق مع جمل�ض 
التنمية  وموؤ�س�سة  للتعليم  اأبوظبي 
الأمور  اأول��ي��اء  م�ستهدفا  الأ���س��ري��ة 
عن  العاطلني  وامل��واط��ن��ني  والن�ساء 
العمل م�سريا اإىل اأن فكرة الربنامج 
وا�ستقطبت  وا���س��ع��ا  ت��رح��ي��ب��ا  لق���ت 
ع����ددا ك��ب��ريا م���ن امل�����س��ارك��ني و�سل 
م�سارك   600 م���ن  ي��ق��رب  م���ا  اإىل 
وم�ساركة من كل من مدينة اأبوظبي 
 . الغربية  واملنطقة  العني  ومدينة 
واأو�سح �سعادة را�سد لحج املن�سوري 
درا�سة  اأع��د  الأع��م��ال  متيز  ق�سم  اأن 
تهدف  اأبوظبي  حكومة  بوابة  ح��ول 
خالل  من  العمالء  ر�سا  قيا�ض  اإىل 
الإعالمية  الإل��ك��رتون��ي��ة  اخل��دم��ات 
وال��ت��ف��اع��ل��ي��ة وم��ع��ل��وم��ات ع��ن بوابة 
اأبوظبي . واأ�ساف اأن الدرا�سة هدفت 
اأي�سا اإىل زيادة وقيا�ض الوعي حول 
�سمن  الإل����ك����رتون����ي����ة  اخل�����دم�����ات 
املجتمعات املحلية يف اأبوظبي وجمع 

اأي�سا  ث��الث �سفحات ومت  ب��دل من 
امل�ستخدم  اإت�������س���ال  اآل����ي����ة  ت��و���س��ي��ع 
قنوات  خمتلف  اإ���س��اف��ة  خ���الل  م��ن 
اإخطار  اأف�����س��ل  ل�����س��م��ان  ال��و���س��ول 
البوابة  على  امل�ستخدمني  مبلفات 
ا�ستخدام  بالإمكان  �سار  اإنه  وقال   .
���س��ف��ح��ات ال���� ف��ي�����س��ب��وك وال����� تويرت 
. كما مت  امل�ستخدمني  اإىل  للو�سول 
اإر�سال اإ�ستطالعات الراأي اإىل قاعدة 
اأجل  من  امل�ستخدمني  من  متنوعة 
وتلبيتها  لحتياجاتهم  اأف�سل  فهم 
. كما وا�سلت بوابة حكومة اأبوظبي 
م�ستخدميها  ت��زوي��د  الإل��ك��رتون��ي��ة 
من  امل��ق��دم��ة  الرئي�سية  ب��اخل��دم��ات 
اأبوظبي  وب��ل��دي��ة  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رط��ة 
وهيئة ال�سحة والعديد من الهيئات 
الأخ������رى ك��م��ا ت��و���س��ع��ت ال���ب���واب���ة يف 
امل�ستوى  ع���ل���ى  اخل����دم����ات  ت���وف���ري 
والهيئات  املوؤ�س�سات  ب��ني  احلكومي 
ناقل  م����ن  م�����س��ت��ف��ي��دة  احل���ك���وم���ي���ة 
م�ستوى  ع��ل��ى  امل��وؤ���س�����س��ي��ة  اخل���دم���ة 
 ..  2012 . ويف عام  احلكومة ككل 
املزيد من اخلدمات  دم��ج  اإكمال  مت 
احلكومية  اجل���ه���ات  خم��ت��ل��ف  ب���ني 
ك��م��ا ح�����س��ل ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال بني 
وه��ي��ئ��ة اجلمارك  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رط��ة 
وغرفة  القت�سادية  التنمية  ودائ��رة 
وهيئة  اأب���وظ���ب���ي  و���س��ن��اع��ة  جت�����ارة 
للتعليم.  اأبوظبي  وجمل�ض  ال�سحة 
لتنفيذ  التخطيط  ح��ال��ي��ا  وي��ج��ري 
امل���زي���د م���ن ه���ذه ال��ع��م��ل��ي��ات . وقال 
املن�سوري  ب��ن لح���ج  را���س��د  ���س��ع��ادة 
الأمية  اأطلق مبادرة حمو  املركز  اإن 
زيادة  اإىل  تهدف  التي  الإلكرتونية 
الإلكرتونية  الأمية  حمو  م�ستويات 
اأبوظبي  الإم���ارات���ي���ة  ال��ع��ا���س��م��ة  يف 
خدمات  ع���م���الء  ق���اع���دة  وت��و���س��ي��ع 
 . املحتملني  الإلكرتونية  احلكومة 
لربنامج  اجلوهري  الهدف  ويتمثل 
حمو الأمية الإلكرتونية يف حتديد 
الرقمية  ال����ف����ج����وة  يف  ال����ث����غ����رات 
وحت�سني قدرات ومهارات تكنولوجيا 
جلميع  والت���������س����الت  امل���ع���ل���وم���ات 
اأبوظبي من  اإم��ارة  فئات املجتمع يف 
خالل جمموعة حمددة ومعينة من 
الإلكرتونية  الأم��ي��ة  حمو  م��ب��ادرات 
اأج��راه��ا مركز  درا���س��ة م�سبقة  . ويف 
الإلكرتونية  ل��الأن��ظ��م��ة  اأب���وظ���ب���ي 
واملعلومات .. حدد املركز اأربع �سرائح 
الحتياجات  ذات  رئ��ي�����س��ة  ���س��ك��ان��ي��ة 
الأ����س���د اإحل���اح���ا وال��ت��ي مت��ل��ك اأكرب 
الإلكرتونية  الأم��ي��ة  ملحو  اإم��ك��ان��ي��ة 
يف  احلكومية  الهيئات  وهي موظفو 
والأ�سخا�ض  املنازل  ورب��ات  اأبوظبي 
اخلا�سة  الح���ت���ي���اج���ات  ذوي  م����ن 
وال���ع���اط���ل���ون ع����ن ال���ع���م���ل . وذك����ر 
املن�سوري اأن مركز اأبوظبي لالأنظمة 
الإلكرتونية واملعلومات وقع يف العام 
مايكرو�سوفت  مع  اإتفاقية   2012
دورة  اإج����راء  على  تن�ض  ان��رتب��راي��ز 
ملوظفي  م��ت��خ�����س�����س��ة  ت����دري����ب����ي����ة 
الهيئات احلكومية يف اأبوظبي حول 
. ومن  م��اي��ك��رو���س��وف��ت  ب��رجم��ي��ات 
خالل هذه ال��دورة التدريبية متكن 
مركز اأبوظبي لالأنظمة الإلكرتونية 
موظفا   37 تدريب  من  واملعلومات 
يف  احلكومية  الهيئات  خمتلف  م��ن 
الدورة  وا�ستملت مقررات   . الإم��ارة 
تكنولوجيا  ملتخ�س�سي  التدريبية 
مايكرو�سوفت  ع���ل���ى  امل���ع���ل���وم���ات 
اإل  كيو.  اإ���ض.  و   2010 اإك�س�ساينج 
�سريفر  ووي���ن���دوز   2008 ���س��ريف��ر 
�سري  ح��ول  ملحة  جانب  اإىل   2008
للم�ستخدمني   2010 ب���وي���ن���ت 
منوها   ..  50352 ب��ي  النهائيني 
26 هيئة حكومية يف  اإدراج  باأنه مت 
 . التفاقية  �سمن  اأب��وظ��ب��ي  مدينة 
اأبوظبي  مركز  اأن  �سعادته  واأ���س��اف 
واملعلومات  الإل��ك��رتون��ي��ة  لالأنظمة 
اأو�ساط  يف  الوعي  ن�سر  وبهدف  ق��ام 
م���وظ���ف���ي ال���ه���ي���ئ���ات احل���ك���وم���ي���ة يف 
اأب����وظ����ب����ي ح������ول ت����ه����دي����دات اأم�����ن 
للحد  املمار�سات  واأف�سل  املعلومات 
من هذه التهديدات برعاية برنامج 
ملوظفي  املعلومات  اأمن  الوعي حول 
ح��ك��وم��ة اأب��وظ��ب��ي م��و���س��ح��ا اأن����ه مت 
�سل�سلة  اإقامة  الربنامج  ومن خالل 
للموظفني  ال��ت��وع��ي��ة  دورات  م���ن 
م�ستخدمي  م��ن��ح  م���ع  احل��ك��وم��ي��ني 
الأنظمة احلرجة الأولوية يف ح�سور 
هذه الدورات وتقدمي دورات توعية 
التدريب  وم��ع��اه��د  اجل��ام��ع��ات  ع��رب 
اأبوظبي  مركز  نظم  كما   . املعتمدة 
واملعلومات  الإل��ك��رتون��ي��ة  لالأنظمة 
لكافة  جت���ري���ب���ي���ة  ت���دري���ب���ي���ة  دورة 
امل���وظ���ف���ني ح��ي��ث مت ت���دري���ب اأك���ر 

تف�سيالت  ح��ول  ال��ب��ي��ان��ات  وحتليل 
العوامل  اأ���س��ا���ض  على  امل�ستخدمني 
جانب  اإىل  وغ��ريه��ا  الدميوغرافية 
ملواءمة  البحثية  البيانات  ا�ستخدام 
امل�ستخدمني  احتياجات  مع  جهودنا 
واملقارنة املعيارية مع املوؤ�سر الدويل 
. واأو�سح اأنه مت الت�سال بنحو 70 
اأجل  اأعمال من  األ��ف �سخ�ض ورج��ل 
م�سريا  مالحظاتهم  على  احل�سول 
 85 بلغ  العام  الر�سا  معدل  اأن  اإىل 
باملائة مقارنة ب� 67 يف املائة ببوابة 
حكومة الوليات املتحدة وفقا ملوؤ�سر 
واأ�سارت   . الأم��ري��ك��ي  العمالء  ر�سا 
من  ب��امل��ائ��ة   84 اأن  اإىل  ال���درا����س���ة 
اأن  وج��دوا  الدرا�سة  �سملتهم  الذين 
متعلقة  تكن  مل  املقدمة  املعلومات 
ومن  ف��ائ��دة  ذات  ولي�ست  باملو�سوع 
عليها ومت تخطيط  العثور  ال�سعب 
اح���رتايف  ب�سكل  ال��ب��واب��ة  وت�����س��م��ي��م 
. وق��ال مدير عام املركز  85 باملائة 
املوظفني  لتقدير  برنامج  و�سع  اإنه 
واملوظفني  ال���ف���رق  ت���ك���رمي  ب���ه���دف 
وحتفيز  امل��ت��م��ي��ز  الأداء  ذوي  م���ن 
املوظفني لتح�سني اأدائهم اإىل جانب 
حت�سني اأداء مركز اأبوظبي لالأنظمة 
وت�سجيع  وامل��ع��ل��وم��ات  الإل��ك��رتون��ي��ة 
وم�ساندة م�ساركة املوظفني وحتفيز 
الربنامج  اأن  واأ������س�����اف   . ال��ت��م��ي��ز 
الأداء  ثقافة  تعزيز  اإىل  اأي�سا  هدف 
وال��ك��ف��اءة واجل�����دارة وال��ع��م��ل بقيم 
مركز اأبوظبي لالأنظمة الإلكرتونية 
اأنه مت و�سع  اإىل  واملعلومات م�سريا 
اأن������واع خم��ت��ل��ف��ة م���ن برامج  ث��الث��ة 
تقدير املوظفني هي .. جائزة اأف�سل 
امل�ساريع  وف��رق  ل��الأف��راد  متنح  اأداء 
املرح  القيم وجائزة  وجائزة جت�سيد 
اأ�سار   .. ال�ستدامة  حمور  و�سمن   .
���س��ع��ادة را���س��د لح���ج امل��ن�����س��وري اإىل 
اخلدمات  ا�ستهالك  ر�سد  املركز  اأن 
على  وال��وق��ود  والكهرباء  املياه  مثل 
اإنخفا�سا  ظ��ه��ر  ح��ي��ث  ال��ع��ام  م����دار 
قدره 17 باملائة يف حجم ا�ستهالك 
ال��ط��اق��ة يف ال���ف���رتة م���ن ي��ن��اي��ر اإىل 
حمور  و�سمن   ..  2012 دي�سمرب 
 3990 املركز  التدوير ر�سد  اإع��ادة 
 360 و  ال�������ورق  م����ن  ك���ي���ل���وج���رام���ا 
 82 و  البال�ستيك  م��ن  كيلوجراما 
11 موظفا  واأخ�����س��ع  ح���رب.  ع��ب��وة 
ق�������س���رية على  ت���دري���ب���ي���ة  ل���������دورة 
الإ���س��ع��اف��ات الأول��ي��ة وت��دري��ب ت�سعة 
وم�سوؤويل  رج�����ال  ل��ي��ك��ون��وا  اأف������راد 
اإطفاء كما بداأ التحول اإىل الإ�سدار 
وال�سحة  البيئة  اإدارة  نظام  م��ن   2

وال�سالمة لإمارة اأبوظبي .
اأبوظبي  م���رك���ز  ع����ام  م���دي���ر  وق�����ال 
لالأنظمة الإلكرتونية واملعلومات اإن 
الإلكرتونية  اأبوظبي  حكومة  بوابة 
رئي�سيا  عن�سرا  باعتبارها   - متثل 
يف اخلطة الرئي�سية لإن�ساء حكومة 
من�سة   - الإل���ك���رتون���ي���ة  اأب���وظ���ب���ي 
احلكومية  اخلدمات  لتوفري  �ساملة 
ب�سورة مريحة و�سهلة ال�ستخدام . 
واأ�سار اإىل اأن بوابة حكومة اأبوظبي 
الإلكرتونية التي مت اإطالقها يف �سهر 
اأ�سبحت   2007 العام  من  فرباير 
للمواطنني  ال���رئ���ي�������س���ة  ال���وج���ه���ة 
احلكومية  وال��ه��ي��ئ��ات  وال�������س���رك���ات 
اأنواع  ك��اف��ة  ع��ن  الباحثني  وال�سياح 
اأبوظبي  ب��اإم��ارة  املتعلقة  املعلومات 
 2012 دي�����س��م��رب  ���س��ه��ر  وح���ت���ى   .
اأبوظبي  ح��ك��وم��ة  ب���واب���ة  ق��دم��ت   ..
ثمانية  ح��وايل  بنجاح  الإلكرتونية 
اآلف �سفحة من حمتوى املعلومات 
املت�سلة ب� 99 دائرة حكومية والتي 
خدمة  و/56  األ�����ف  ع��ل��ى  حت���ت���وي 
اإل���ك���رتون���ي���ة م��ن��ه��ا اأك������ر م����ن 50 
خدمة اإلكرتونية متكاملة تقدم عن 
املوؤ�س�سية على  ناقل اخلدمة  طريق 
بالإ�سافة  احلكومة  كامل  م�ستوى 
اأن  اأخ���رى . واأو���س��ح  اإىل حت��دي��ث��ات 
�سعبية البوابة وا�سلت منوها خالل 
2012 حيث ا�ستقطبت اأكر  العام 
من 10 ماليني زيارة بزيادة ن�سبتها 
 2011 بالعام  مقارنة  باملائة   16
األف   200 اأك��ر من  اإىل  بالإ�سافة 
ب��اأن��ه مت  ون����وه   . م�����س��ت��خ��دم م�سجل 
2012 الن��ت��ه��اء من  ال��ع��ام  خ���الل 
املبادرات اجلديدة الرامية  عدد من 
التح�سني  م���ن  م���زي���د  اإ����س���ف���اء  اإىل 
والتطوير على البوابة كما مت اإجراء 
للخدمات  �ساملة وحتديث  مراجعة 
اإمكانية  حت�سني  ب��ه��دف  احلكومية 
الو�سول لكافة اخلدمات احلكومية 
.. كذلك مت ت�سهيل عملية الت�سجيل 
ال��ب��واب��ة م��ن خ��الل جتميع كافة  يف 
واحدة  �سفحة  يف  املطلوبة  احلقول 

اأبوظبي  30 موظفا من مركز  من 
لالأنظمة الإلكرتونية واملعلومات . 

ونوه املن�سوري باأن برنامج املواطن 
ا�ستخدام  كيفية  يو�سح  الإلكرتوين 
التوا�سل  يف  فعال  ب�سكل  الن��رتن��ت 
وا�سرتجاع  واجلماعات  الأف���راد  مع 
املنتجات  اإىل  وال��و���س��ول  امل��ع��ل��وم��ات 
الربنامج  ه��ذا  ويعترب  واخل��دم��ات. 
مثاليا لأي �سخ�ض ي�سعر اأنه يفتقر 
ال�سرورية  الن��رتن��ت  م��ه��ارات  اإىل 
جمتمع  م��ن  وال�ستفادة  للم�ساركة 
خ�سي�سا  ت��ط��وي��ره  ومت  امل��ع��ل��وم��ات 
املحدودة  املعرفة  ذوي  لالأ�سخا�ض 
 . وب��الإن��رتن��ت  الكمبيوتر  ب��اأج��ه��زة 
التنمية  م��وؤ���س�����س��ة  م��ع  وب��ال�����س��راك��ة 
املواطن  ب��رن��ام��ج  ..ق�����دم  الأ����س���ري���ة 
الإل����ك����رتوين خ���دم���ات ال���ت���دري���ب ل� 
اإم����ارة  رب����ة م��ن��زل يف  ���س��ي��دة   232
واملنطقة  ال��ع��ني  وم��دي��ن��ة  اأب��وظ��ب��ي 
ال��غ��رب��ي��ة . وب��ال��ت��ع��اون م���ع جمل�ض 
برنامج  ق���دم   .. للتعليم  اأب��وظ��ب��ي 
امل������واط������ن الإل�������ك�������رتوين خ����دم����ات 
اإمارة  اأمر يف  342 ويل  ل�  التدريب 
واملنطقة  ال��ع��ني  وم��دي��ن��ة  اأب��وظ��ب��ي 
الغربية . وبذلك يكون املركز قد وفر 
ل� 574 م�ساركا خدمات التدريب من 
خالل برنامج املواطن الإلكرتوين . 
واأو����س���ح م��دي��ر ع���ام م��رك��ز اأبوظبي 
لالأنظمة الإلكرتونية واملعلومات اأن 
املركز قام اأي�سا بتنظيم �سل�سلة من 
ملوظفي  الإلكرتوين  التعليم  دورات 
26 هيئة حكومية يف اأبوظبي حول 
والتي  م��اي��ك��رو���س��وف��ت  ب���رجم���ي���ات 
التعلم كل  اإمكانية  للموظفني  تتيح 
ح�سب اإمكانياته وتفرغه من خالل 
جتربة تعلم تفاعلية ومرنة ومثرية 
لالهتمام عرب النرتنت منوها باأن 
تت�سمن  بقائمة  الهيئات  زود  املركز 
ال����دورات وامل���ق���ررات ع��رب النرتنت 
مثل دليل التطبيق والنظام واخلادم 
الربنامج  وا�ستخدام  تفعيل  ودليل 
اأم����ن  ب���رن���ام���ج  امل����ن����زل . وح������ول  يف 
امل��ع��ل��وم��ات احل��ك��وم��ي��ة وه���و ج���زء ل 
للجودة  ال�سامل  الإط���ار  من  يتجزاأ 
ي�سعى  امل��رك��ز  اأن  امل��ن�����س��وري  اأك���د   ..
���س��ري��ة اخل��دم��ات ودقة  اإىل ���س��م��ان 
البيانات وتوفري اخلدمات املطلوبة 
وم�ستخدميها  اأب��وظ��ب��ي  حل��ك��وم��ة 
ي�سعى  ذلك  ولتحقيق  ال�سواء.  على 
امل�ستهدفة  لالآليات  نظام  اإن�ساء  اإىل 
بهدف  ككل  احلكومة  م�ستوى  على 
�سمان اأمن كافة اجلهات احلكومية 
اأب����وظ����ب����ي و����س���الم���ة اخل���دم���ات  يف 
اإع��داد الأ�سا�ض  . وبعد  التي توفرها 
 2007 العام  خ��الل  ال�سرتاتيجي 
اأمنية  �سيا�سة  و�سع  ت�سمن  وال��ذي 
..ع����م����ل مركز  ت�����س��غ��ي��ل��ي  ومن�������وذج 
الإلكرتونية  ل��الأن��ظ��م��ة  اأب���وظ���ب���ي 
على   2008 ال��ع��ام  يف  وامل��ع��ل��وم��ات 
ت���ط���وي���ر ���س��ي��ا���س��ة وم���ع���اي���ري اأم����ن 
اأ�سيف  حيث  احلكومية  امل��ع��ل��وم��ات 
اإىل ذلك جمموعة من عمليات اإدارة 
الوظيفية.  وال��ت��وج��ي��ه��ات  امل��خ��اط��ر 
�سيا�سة  اأول  ن�سر  عملية  وح��ظ��ي��ت 
باأهمية  الإم���ارة  يف  املعلومات  لأم��ن 
متطلبات  اأر���س��ت  اإن��ه��ا  حيث  خا�سة 
وم��ه��ام وم�����س��وؤول��ي��ات م��وح��دة لأمن 
م�����س��ت��وى حكومة  ع��ل��ى  امل��ع��ل��وم��ات 
 ..2009 ع���ام  وخ����الل   . اأب��وظ��ب��ي 
املعلومات  اأم���ن  ب��رن��ام��ج  اإط���الق  مت 
ور�سة  خ��الل  من  ر�سميا  احلكومية 
عمل لإطالق برنامج اأمن املعلومات 
ح�سرتها اجلهات املعنية ذات ال�سلة 
والحت��ادي.. املحلي  امل�ستويني  على 

وعلى مدى ال�سنوات الثالث املا�سية 
لالأنظمة  اأب���وظ���ب���ي  م���رك���ز  ت���ع���اون 
الإلكرتونية واملعلومات مع اجلهات 
على  م�ساعدتها  ب��ه��دف  احلكومية 
ت��ن��ف��ي��ذ ال����ربن����ام����ج وت���وج���ي���ه هذه 
جمال  يف  ن�سجها  لتعزيز  اجل��ه��ات 

اأمن املعلومات . 
وبعد التنفيذ الناجح للربنامج على 
مدى اأكر من عامني .. قرر مركز 
الإلكرتونية  ل��الأن��ظ��م��ة  اأب���وظ���ب���ي 
واملعلومات حتديث �سيا�سة ومعايري 
اأم����ن امل��ع��ل��وم��ات ل��ت��ت��ف��ق م���ع اأح���دث 
العام  امل��ج��ال..ويف  املمار�سات يف هذا 

.2012
تطوير  ع���ل���ى  ال����رتك����ي����ز  .ان���������س����ب 
ال�������س���ي���ا����س���ة امل����ح����دث����ة وامل����ع����اي����ري 
والإر������س�����ادات ال���داع���م���ة ل��ه��ا بهدف 
م�����س��اع��دة اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة على 
اأف�سل  ب�سكل  امل��ع��ل��وم��ات  اأم���ن  ف��ه��م 
اجلهات  ه���ذه  دع���م  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
الختبار  ت��ق��ي��ي��م  ع��م��ل��ي��ات  واإج������راء 

الأمني على اخلدمات احلكومية .

اأول اإماراتي يح�شل على �شهادة عامل اأغذية معتمد من املجل�س الدويل لالعتماد
•• اأبوظبي-وام:

يو�سف   .. الأغ��ذي��ة  ع��ل��وم  يف  لالعتماد  ال���دويل  املجل�ض  منح 
�سهادة  الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  جهاز  يف  موظف  ال�سعدي 
ع����امل اأغ���ذي���ة م��ع��ت��م��د م���ن امل��ج��ل�����ض ك�����اأول اإم����ارات����ي وثالث 
م��ت��خ�����س�����ض اأغ���ذي���ة يف ال���ع���امل ال��ع��رب��ي ي��ح�����س��ل ع��ل��ى هذه 
ال�سهادة الدولية العامة يف جمالت العلوم الغذائية. ومنحت 
ب��ع��د ع���دة م��راح��ل م��ن الخ��ت��ب��ارات التي  ال�����س��ه��ادة لل�سعدي 
ودرء  ال��غ��ذاء  علوم  يف  الأ�سا�سية  املهنية  الكفاءات  على  رك��زت 
تلك  على  للح�سول  املتقدم  بها  يتمتع  التي  واخل��ربة  املعرفة 
و  األفا  �سمت  دفعة  اأول  �سمن  ال�سعدي  تكرمي  ومت  ال�سهادة. 

خمتلف  يف  مهاراتهم  و�سقل  وتاأهيلهم  للمواطنني  وظيفية 
التخ�س�سات وح�سولهم على اأعلى امل�ستويات العلمية . ويقوم 
اجلهاز بتطوير وتاأهيل املواطنني مل�ستويات علمية اأعلى حيث 
ابتعث عددا من املواطنني ل�ستكمال الدرا�سات العليا لدرا�سة 
الغذاء  الكيمياء وخماطر  تخ�س�سات يف جمالت خمتلفة يف 
املوظفني للدرا�سة يف معهد م�سر يف  اأحد  اإىل تفريغ  اإ�سافة 
جمال البيئة واملياه . وقال حممد جالل الري�سي مدير اإدارة 
ال�سعدي  ح�سول  اإن   .. اجلهاز  يف  املجتمع  وخدمة  الت�سال 
على هذه ال�سهادة م�سدر فخر واعتزاز اإ�سافة اإىل اأنه يعك�ض 
�سمن  مكانه  حلجز  اجل��ه��از  يبذلها  ال��ت��ي  احلثيثة  اجل��ه��ود 
وذلك  الغذائية  بال�سالمة  املعنية  الدولية  املوؤ�س�سات  اأرق���ى 

ال�سهادة  54 دولة متنح هذه  اأغذية معتمد من  441 عامل 
الدويل  ال�سنوي  امل��وؤمت��ر  فعاليات  خ��الل  ..وذل���ك  ال��ع��امل  يف 
خالل  �سيكاغو  مدينة  يف  عقد  ال���ذي  الأغ��ذي��ة  تقنيي  ملعهد 
اأبوظبي  ج��ه��از  واأك����د  امل��ا���س��ي.  ي��ول��ي��و   16 اإىل   13 ال��ف��رتة 
التوطني  لعملية  بالغا  اإهتماما  ي��ويل  اأن��ه  الغذائية  للرقابة 
والتاأهيل مبختلف الوظائف الإدارية والفنية ملا يخدم القطاع 
 72 بلغت  التوطني  ن�سبة  اأن  اإىل  الإم��ارة م�سريا  الغذائي يف 
يف املائة حتى نهاية 2012 . وياأتي ذلك حر�سا من جمل�ض 
ال�سيخ  �سمو  برئا�سة  الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  جهاز  اإدارة 
ال��وزراء وزير  اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض  من�سور بن زايد 
اإي��ج��اد فر�ض  على  اجل��ه��از  ب��داي��ة عمل  منذ  الرئا�سة  ���س��وؤون 

اأف�سل املعايري الدولية املعمول بها  كنتيجة طبيعية لتطبيق 
يف جم���الت ال��رق��اب��ة على ال��غ��ذاء يف ال���دول ال��ك��ربى . يذكر 
الغذائي  التفتي�ض  برنامج  منها  برامج  عدة  ينفذ  اجلهاز  اأن 
ال���ذي ان��ط��ل��ق ع���ام 2006 ح��ي��ث مت ت��وط��ني ح���وايل 90 يف 
املائة من املفت�سني وتخريج اأول جمموعة مفت�سني مواطنني 
اآخر  وب��رن��ام��ج   2013 احل��ايل  ال��ع��ام  يف  الغربية  املنطقة  يف 
يف  البيئة  ووزارة  الرئا�سة  �سوؤون  وزارة  مع  بالتعاون  بيطري 
 16 فيه  ���س��ارك  بيطريا  فنيا  ب��رن��اجم��ا  ي�سمل   2012 ع��ام 
مواطنا ومواطنة وبرنامج العلوم البيطرية والطب البيطري 
 20 فيه  ���س��ارك  وال���ذي  التقنية  وكليات  الإم����ارات  يف جامعة 

مواطنا ومواطنة.
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•• دبي-الفجر:

الوطني  ل���ل���ربن���ام���ج  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  اف��ت��ت��ح��ت 
  2013 ب������الدي  ل��الأن�����س��ط��ة ال�����س��ي��ف��ي��ة ���س��ي��ف 
الدورة  فعاليات  اإط��الق  حفل  الول  اأم�ض  م�ساء 
ال�سابعة من الربنامج الذي تنظمه وزارة الثقافة 
العامة لرعاية  والهيئة  املجتمع  وال�سباب وتنمية 
من  اخلام�ض  لغاية  وي�ستمر  والريا�سة  ال�سباب 
كثيف  ج��م��اه��ريي  ح�سور  و���س��ط  املقبل  �سبتمرب 
م��ن داخ���ل ح��و���ض الأ���س��م��اك الأك���واري���وم يف دبي 
مول بالتعاون مع �سركة اإعمار وجمعية الإمارات 
للغو�ض. ح�سر الفتتاح �سعادة خالد املدفع رئي�ض 
احلمادي  وج��م��ال  ب���الدي  ل�سيف  العليا  اللجنة 
نائب املن�سق العام بالربنامج ووفاء اأحمد رئي�سة 
رئي�ض  ال�سام�سي  ورا�سد  املتخ�س�سة  املراكز  جلنة 
جلنة املراكز ال�ساطئية وروؤ�ساء الق�سام ومديري 
ما  برفع  احلفل  ب��داأ  والهيئة.  ب��ال��وزارة  الإدارات 
ي��زي��د ع��ن ع�سرة م��ن غ��وا���س��ي جمعية الإم����ارات 
بالدي  �سيف  الوطني  ال��ربن��ام��ج  �سعار  للغو�ض 
داخ����ل ح��و���ض الأ���س��م��اك وق���دم���وا جم��م��وع��ة من 
ال���س��ت��ع��را���س��ات وال��ع��رو���ض امل��ائ��ي��ة اأم����ام جمهور 
امل��رك��ز ث��م ق���دم جم��م��وع��ة م��ن ال�����س��ب��اب منت�سبي 
ال���ربن���ام���ج ال�������س���الم ال���وط���ن���ي ث����م ال���ع���دي���د من 
الأه���ازي���ج و���س��ع��ارات ال��ربن��ام��ج. واأك����د امل��دف��ع اأن 
اأن�سطة �سيف بالدي تعد فر�سة كبرية للتوا�سل 
والحتكاك بني ال�سباب يف جميع املراحل العمرية 

بالإ�سافة اإىل اكت�سابهم مهارات جديدة تخدمهم 
وزيادة  والعملية  العلمية  بحياتهم  امل�ستقبل  يف 
درج����ة اع��ت��م��اده��م ع��ل��ى ال��ن��ف�����ض ورف����ع م�ستوى 
الوعي لديهم يف كافة املجالت .. مو�سحا اأن هذا 
اأجيال  لتكوين  جيدة  فر�سة  كذلك  يعد  احل��دث 
الإماراتي  املجتمع  بناءه يف  �سخ�سية  ذات  �سبابية 
لل�سباب  الفراغ  اأوق��ات  ا�ستثمار  وذل��ك من خ��الل 
الوطني  والنتماء  ال��ولء  روح  لتعزيز  بالإ�سافة 
. واأ�سار اإىل اأن ال��دورة ال�سابعة من �سيف بالدي 
املنظمة  العليا  اللجنة  باهتمام خا�ض من  حتظى 
خا�سة  ا�سرتاتيجية  و���س��ع  مت  ل��ذل��ك  للربنامج 
تركز  التي  باأن�سطته  والرتقاء  الربنامج  لإجن��اح 
على الإبداع والبتكار والكت�ساف املبكر للمواهب 
املختلفة واإطالق الطاقات الإبداعية والعمل على 
اجلاذبة  البيئة  وت��وف��ري  م�ستمر  ب�سكل  تنميتها 
لهم ملمار�سة الهوايات وتعليم العديد من املهارات 
والأن�سطة ودعم اإ�سهام ال�سباب والفتيات يف اأوجه 
يف  دوره���م  لتحقق  والثقايف  الجتماعي  الن�ساط 
انطالق  اأن  امل��دف��ع  واأو���س��ح  باملجتمع.  النهو�ض 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ب��ه��ذا الأ���س��ل��وب غ��ري ال��ت��ق��ل��ي��دي جاء 
على  للربنامج  العليا  اللجنة  حر�ض  منطلق  من 
بالإ�سافة  بالربنامج  ممكن  عدد  اأكرب  ا�ستقطاب 
لط����الع ���س��ري��ح��ة ك��ب��رية م���ن ال�����س��ب��اب واأول���ي���اء 
العرب والأجانب زوار دبي مول على  الأم��ور من 
وطرق  واأهدافه  فعالياته  واأهم  الربنامج  اأن�سطة 
بالتعاون  وذلك  بالربنامج  وال�سرتاك  الت�سجيل 

اإع���م���ار وج��م��ع��ي��ة الإم������ارات للغو�ض.  م��ع ���س��رك��ة 
احلدث  ه��ذا  م��ن  ال�سابعة  ال����دورة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
اأك��رب م�ساحة ممكنة يف  ال��وزارة لتغطية  اأطلقتها 
الطاقة  زي���ادة  اإىل  اإ�سافة  ال��دول��ة  اإم���ارات  جميع 
ال�ستيعابية للم�ساركني من ال�سباب والطالب يف 
حر�ض  موؤكدا  ي�ستهدفها  التي  العمرية  املراحل 
اللجنة العليا على زيادة عدد الأن�سطة هذا العام 
لتقدمي  املا�سية  ال�سنوات  خ��ربات  من  م�ستفيدة 
متكاملة  وت��رف��ي��ه��ي��ة  وري��ا���س��ي��ة  ث��ق��اف��ي��ة  وج��ب��ة 
لل�سباب الإماراتي يف كافة املراكز امل�ساركة. وذكر 
البناءة  ال�سراكة  فل�سفة  يعك�ض  ب��الدي  �سيف  اأن 
املختلفة  املجتمع  موؤ�س�سات  بني  املثمر  والتعاون 
الثقافة  وزارة  ب���ني  م�����س��رتك  ج��ه��د  ن���ت���اج  وه����و 
العامة لرعاية  والهيئة  املجتمع  وال�سباب وتنمية 
ال�����س��ب��اب وال��ري��ا���س��ة ح��ي��ث ت��ق��وم ال��ل��ج��ن��ة العليا 
جلنة   12 على  العمل  ب��ت��وزي��ع  للحدث  املنظمة 
للمهرجان  ال���س��ت��ع��داد  ب��ا���س��رت  وال��ت��ي  خمتلفة 
الربنامج  م��ن  ال�ساد�سة  ال���دورة  م��ن  بال�ستفادة 
ومن كل التجارب واخلربات واجلوانب الإيجابية 

لزيادتها وال�سلبية منها لتالفيها. 
ال�سرتاتيجيني  ال�����س��رك��اء  ب����دور  امل��دف��ع  واأ����س���اد 
ل�سيف بالدي على دورهم الفعال واليجابي جتاه 
الفراغ  اأوق���ات  ا�ستثمار  يف  ال��ربن��ام��ج  دور  تفعيل 
والنتماء  ال��ولء  روح  لتعزيز  بالإ�سافة  لل�سباب 
الوطني معربا عن اعتزاز اللجنة العليا للربنامج 
والهيئات  ال��وزارات  اأهم  ب�سراكتها مع كوكبة من 

ال�سركاء  وتفهم  بالدولة  وال�سركات  واملوؤ�س�سات 
حر�سهم  من  انطالقا  ل��دوره��م  ال�سرتاتيجيني 
على امل�ساركة اليجابية يف خدمة املجتمع. وقالت 
ال��ت��وع��ي��ة والتدريب  اأم��ي��ن��ة خ��ل��ي��ل رئ��ي�����س��ة جل��ن��ة 
اللجنة  دور  اأن  امل�����س��رف��ة  ال��ع��ل��ي��ا  للجنة  ال��ت��اب��ع��ة 
واملحا�سرات  ال���دورات  ع��دد من  اإقامة  على  يركز 
تتناول  وال���ت���ي  امل�����س��ارك��ة  امل���راك���ز  والأن�����س��ط��ة يف 
والثقافية  وال���رتب���وي���ة  الج��ت��م��اع��ي��ة  اجل���وان���ب 
الرتقاء  اأه��م��ه��ا  م��ن  الأه����داف  م��ن  جملة  وتلبي 
يف  اأوق��ات��ه��م  وا�ستثمار  ومهاراتهم  ال�سباب  بقيم 
العامة  ثقافتهم  تنمي  معرفية  اأ�سا�سيات  تقدمي 
واأ�سافت  وال����ري����ادة.  ال��ت��م��ي��ز  م���ن  ن��وع��ا  وحت��ق��ق 
مبفاهيم  ال���وع���ي  ن�����س��ر  ع��ل��ى  ت���رك���ز  ال��ل��ج��ن��ة  اأن 
واملمار�سات  الوطنية  وال��ه��وي��ة  وال���ولء  الن��ت��م��اء 
اإىل  ال��وق��ت  واإدارة  والأم��ن��ي��ة  وامل��روري��ة  ال�سحية 
باأخطار  التوعوية  الور�ض  جانب تقدمي عدد من 
ب��ال��رم��وز الوطنية  ال�����س��ب��اب  امل���خ���درات وت��ع��ري��ف 
وور�سة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال��ت��وع��ي��ة  ب���ع���ن���وان  وور�����س����ة 
من  للعديد  بالإ�سافة  الق�سة   لكتابة  خطواتي 
متخ�س�سني  خ��رباء  قدمها  العلمية  املحا�سرات 
وذلك  واخلا�سة  احلكومية  اجلهات  خمتلف  من 
املوؤ�س�سات احلكومية  لتحقيق �سراكات مثمرة مع 
املجتمع  اأف����راد  على  بالنفع  ي��ع��ود  مب��ا  واخل��ا���س��ة 
التي  اأهم املحاور  اأهداف الربنامج. وعن  ويحقق 
خليل  اأمينة  قالت  ب��الدي  �سيف  اأن�سطة  تغطيها 
التوعية  هما  رئي�سيني  حمورين  اإىل  تنق�سم  اإنها 

املهارات  ع��ل��ى  وال���ت���دري���ب  ال��وط��ن��ي��ة  ب��ال��ق�����س��اي��ا 
الرئي�سي  اأح��م��د  ق��ال  اأخ��ر  جانب  م��ن  الأ�سا�سية. 
املنت�سبني  اأع���داد  ان  عجمان  �سباب  م��رك��ز  م��دي��ر 
خالل  �سخ�ض   300 اإىل  و�سلت  املركز  رواد  من 
باأن  .منوها   . الفعالية  انطالق  من  الأول  اليوم 
برنامج �سيف بالدي  يقدم وجبة بدنية وذهنية 
م��ت��ك��ام��ل��ة م���ن خ���الل ال������دورات وال���ربام���ج التي 
كما نظم  املجالت.  الربنامج يف خمتلف  يقدمها 
املركز املجتمعي الثقايف باأبوظبي حفال لنطالق 
فعاليات الربنامج بح�سور عدد كبري من الطالب 
اأولياء  اإىل جانب  للربنامج  املنت�سبني  والطالبات 
اأمورهم وامل�سرفني القائمني على الربنامج حيث 
ال��وط��ن��ي ت��اله ع��ر���ض فيلم  ب���داأ احل��ف��ل بال�سالم 
وال��ذي حاز  املا�سي  العام  ب��الدي  اجن���ازات �سيف 
على اإعجاب احل�سور مبا فيهم املنت�سبني اجلدد . 
وق���دم ال��ق��ائ��م��ون ع��ل��ى ال��ربن��ام��ج ع��ر���س��ا يو�سح 
التي  التدريبية  وال����دورات  وال��ربام��ج  الفعاليات 
الربنامج  ف��رتة  خ��الل  اأبوظبي  مركز  �سينظمها 
4 فرق كل منها ي�سم جمموعة  حيث مت ت�سكيل 
م��ن ور�����ض ال��ع��م��ل وال������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة وال���ذي 
ب�����دوره ي��ن��ظ��م ال��ع��م��ل ب�����س��ك��ل ي�����س��ت��وع��ب الأع�����داد 
وطالبات..ويعنى  طالب  من  للمنت�سبني  الكبرية 
جانب  وهو  اخل�سراء  بالتطبيقات  الأول  الفريق 
املهند�ض  الفريق  على  ي�سرف  حيث  بالبيئة  يهتم 
عماد �سعد من جمعية اأ�سدقاء البيئة من خالل 
التدوير  اإع��ادة  ور�سة  منها  متعددة  ور���ض  تنظيم 

بالإ�سافة  ال�سابون  و�سناعة  البيئي  والإعالمي 
�سديقة  ومكتبتي  اخل�����س��راء  البيئة  ف��ن��ون  اإىل 
للبيئة. . فيما يعنى فريق الهوية الوطنية بدورات 
وور�ض  الإم��ارات��ي  امل�سرح  بفنون  تخت�ض  تدريبية 
ن�سج ال�سوف باأنامل مبدعة وور�سة بعنوان اأكالت 
م��ن ب����الدي ح��ي��ث ي�����س��رف ع��ل��ى ال��ف��ري��ق عبداهلل 
لهذا  ب���الدي  �سيف  ب��رن��ام��ج  وي�سم  ب��وه��اج��و���ض. 
وخمتلفة  مم��ي��زة  تدريبية  ودورات  ب��رام��ج  ال��ع��ام 
من  جمموعة  الثقايف  امل���وروث  فريق  ي�سم  حيث 
خالل  من  العاملية  بالثقافات  تهتم  التي  ال��ور���ض 
تعليم الطالبات فنون الطهي من مطبخ الأكالت 
العاملية وفنون العامل واآثار احل�سارات اإىل جانب 
تعلم عدة لغات اأجنبية مثل الفرن�سية والأملانية..

ق�س�سا  الفريق  على  ال��ع��ام  امل�سرف  �ستقدم  كما 
عاملية وور�سة بيئتي والعامل. وين�سم اإىل جمموع 
الفرق فريق البتكار العلمي والإبداع حتت اإ�سراف 
بالل العاين من مدر�سة املنهل الدولية اخلا�سة 
ودورات  املعلومات  تقنية  على  الفريق  يركز  حيث 
ثقافية  م�سابقات  ج��ان��ب  اإىل  ترفيهية  تدريبية 
وف��ن��ي��ة وور�����ض الب��ت��ك��ار العلمي والإب�����داع يف جو 
من املناف�سة والإب��داع من خالل العمل اجلماعي 
وروح ال��ف��ري��ق. ك��م��ا ي�����س��م ال��ربن��ام��ج ع����ددا من 
�سينظمها  والتي  اخلارجية  الرتفيهية  الرحالت 
املركز خالل فرتة الربنامج مبا يتيح للمنت�سبني 
ال�ستفادة وال�ستمتاع بكل اأن�سطة وفعاليات �سيف 

بالدي لهذا العام.

اطالق الربنامج الوطني لالأن�شطة ال�شيفية �شيف بالدي من داخل حو�س االأ�شماك يف دبي مول
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 يف الدعوى رقم 2013/1258 جتاري كلي ابوظبي

اقام املدعي : بنك الحتاد الوطني دعواه اعاله امام حمكمة ابوظبي 
�سامل  مدحت  �سامل  �سلطان   : عليه  املدعى  �سد  البتدائية  التجارية 
امل�سريف  اخلبري  بندب  التمهيدي  حكم  �سدور  ونعلمكم  العبي�سي 
الدعوى  اوراق  الدعوى لالطالع على  املغازجي خبري يف  جمال كامل 
وم�ستنداتها وحدد اخلبري جل�سة خربة يوم الثنني 2013/8/19 ال�ساعة 
1.5 ظهراً يف مقر البنك املدعي مما يق�سي ح�سوركم او من ينوب عنكم 

قانونيا لتقدمي ما لديكم من بيانات  يف الدعوى امام اخلبري املنتدب .
اخلبري امل�صريف
جمال كامل املغازجي

اعالن اجتماع خربة
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 يف الق�صية رقم 2011/1289 عقاري كلي

ال�سادة )اخل�سم املدخل( مركز دبي لل�سلع املتعددة يرجى ح�سوركم الجتماع الول امام 
اخلبري الهند�سي يف الق�سية رقم 2011/1289 عقاري كلي املقامة من ال�سادة/ )املدعية( 
�سركة متويل )�ض م ع( �سركة م�ساهمة عامة �سد ال�سادة/ املدعى عليهما( اميرالد 
اند�سرتيز انرتنا�سيونال م د م �ض/ وحامد م�سعود حممودي، علما بان الجتماع حمدد 
بتاريخ 2013/8/26 ال�ساعة العا�سرة �سباحا يف مكتب اخلبري بدبي- عود ميثاء- دوار 
نادي الن�سر- مقابل ت�سهيل-بناء ال�سايغ- فوق كولور نيل �سالون- طابق ميزانني- 
مكتب رقم م  1- يرجى الت�سال بالرقم )9449406-050( لتاأكيد احل�سور ولال�ستف�سار 

عن الدعوى اعاله وحت�سري امل�ستندات املطلوبة لجتماع اخلربة.
اخلبري املنتدب
 م د/ كمال عدنان مل�س                                                                          

اعالن اجتماع خربة
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 يف الدعوى رقم 2013/128 نزاع عقاري دبي  

تاور  )2(ت�سي�ض  اوف�سور-  �سركة  ليمتد-  انفي�ستمينت  وورلد  نيو   )1(  : �سدهما  املتنازع  اىل 
ليمتد، )3( املا�سة انرتنا�سيونال للعقارات ذ.م.م مبا ان املتنازع/غتورة هارديال �سينغ قد  رفع 
عليك الدعوى رقم )2013/128( نزاع عقاري- دبي- فانتم مكلفون او وكيلكم القانوين با�ستالم 
ن�سختكم من حم�سر جل�سة اخلربة الوىل وامل�ستندات امل�ستلمة  من املتنازع وذلك من خالل 
مكتب اخلبري الواقع يف دبي- مكتب هاتف 4341111-04 وح�سوركم النتقال وجل�سة اخلربة 
الوحدة  مبقر  وذلك  �سباحا(   9.30  ( ال�ساعة   2013/8/24 املوافق  ال�سبت  يوم  وذلك  الثانية 
العقارية مو�سوع الدعوى الواقعة يف منطقة مدينة دبي الريا�سية- امارة دبي. ويف حال عدم 
املوعد  الثانية يف  النتقال وجل�سة اخلربة  لدفاعكم وح�سوركم  املوؤيدة  بامل�ستندات  ح�سوركم 
املحدد وا�ستالمكم حم�سر جل�سة اخلربة الوىل وامل�ستندات التي �سلمت لنا من املتنازع فانه 
لدينا من مذكرات وم�ستندات وتقدمي  اجراءات اخلربة يف غيابكم ومبا  ال�ستمرار يف  �سيتم 

التقرير املطلوب لهيئة املحكمة املوقرة وتتحملون كامل امل�سوؤولية.
اخلبري الهند�صي
 املهند�س/ �صكرى �صليم العكر  

اعالن اجتماع خربة
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          اعالن للح�صور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/581 ت  عام -م ر- ت- ع ن (
طالب التنفيذ/ مكتب لندن لتاجري ال�سيارات  اجلن�سية: المارات املنفذ �سده 
: يا�سر حممد علي اخلالدي اجلن�سية: �سوريا  املطلوب اعالنه:  يا�سر حممد 
علي اخلالدي اجلن�سية: �سوريا    عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ تقدم 
م  جز-  مد   2013/402 رقم  الدعوى  يف  ال�سادر  التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  بطلب 
ر-ب- ع ن وحدد لنظره جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/10/23 موعدا لنظر 
طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�سور امام الدائرة الوىل بادارة التنفيذ - العني 
 2645 مبلغ  ل�سداد  معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الرئي�سي  باملقر  الكائنة 
درهم +106 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�صـــــاء
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 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/301 ك.ع.ح
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان:ال�سيد/احمد 
حيدر ابراهيم علي الرئي�سي اجلن�سية: المارات وطلب الت�سديق على  حمرر يت�سمن 
من  واملرخ�سة   ) �ملباين/ذ.م.م  مياه  لتجارة  )�ل�سبيل  التجاري  ال�سم  يف  :تنازل 
ل��دى غرفة  وامل�سجل   )12237( امللف  رق��م  والتخطيط يف عجمان حتت  البلدية  دائ��رة 
التجارة وال�سناعة بعجمان اىل ال�سيده:مر�سية حامت ابراهيم املازم اجلن�سية: المارات 
تريوتييل  �سوبا�ض  مبوافقة:  الهند  اجلن�سية:  فياليوان  اب��و  فياليودهان  مبوافقة: 
�سيقوم  بعجمان  العدل  الكاتب  بان  للجميع  ليكن معلوما  الهند  اجلن�سية:  بادمانابان 
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�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10869 بتاريخ   2013/8/14     
خياط عميد الكويت  -   ذ.م.م

 نعلن للجميع بان ال�سركة املذكورة اعاله هي : خياط عميد الكويت  - ذ.م.م   
-�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة قد تا�س�ست يف امارة عجمان مبوجب قانون 
ال�سركات الحت��ادي  رق��م  )8( ل�سنة )1984( وتعديالته مرخ�سة يف بلدية 
حلها  ال�����س��رك��اء  ق��رر  وق��د   )47691( رق��م  حت��ت  بالبلدية   و�سجلته  عجمان 

وت�سفيتها وتعيني ال�سادة.
جمال لتدقيق احل�صابات

 م�سفى  قانوين لل�سركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�ض التقدم به للم�سفي 
القانوين املذكورة اعاله خالل مدة )45( يوما من تاريخ ن�سر العالن وعلى 

العنوان التايل: امارة عجمان ،  هاتف:7447771  ، �ض.ب:1131   

غرفة جتارة و�صناعة عجمان
       اعالن وحل وت�صفية

العدد  10869 بتاريخ 2013/8/14     
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر

ا                    اىل املدعي عليه/ج�سمريا للتجارة العامة )�ض.ذ.م.م(    جمهول 
العمالية  ال��دع��اوي  اق��ام��و عليكم  ق��د  املدعيني  ب��اأن  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل 
املوافق 2013/8/18  الح��د  يوم  لها جل�سة  املحكمة  اأدن��اه وح��ددت  املذكورة 

ال�ساعة 8:30  

لذا فانتم مكلفون باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم 
القل  على  اي��ام  بثالث  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من 

بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واحلكم م�سمول املعجل بال كفالة 
ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
2302/2013/13
2303/2013/13

م
1
2

ا�سم املدعي
حممد حممد ويل يو�سف

�سيد غالم راز ا �ساه         

مبلغ املطالبة
15952 درهم + تذكرة العودة
12000 درهم + تذكرة العودة

العدد  10869 بتاريخ   2013/8/14     
           اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/350  عم جز- م ر- ب- ع ن

مدعى/ �سدام ح�سني اكرتو جمان اجلن�سية: بنغالدي�ض مدعي عليه: رايت 
الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  العامة  واملقاولت  لتنظيفات  مون 
مطالبة عمالية   املطلوب اعالنه/  رايت مون لتنظيفات واملقاولت العامة 
اجلن�سية: المارات     عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/9/23 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة 
او بوا�سطة وكيل معتمد  املركز الداري �سخ�سيا  الكائنة  العني البتدائية - 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/7/25
قلم ا ملحكمة العمالية                                                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
    حمكمة العني البتدائية

فقدان جواز �صفرت
املدعو/ بالل احمد  فقد  
باك�ستاين  حممود-  خالد 
اجلن�سية- جواز �سفر رقم   
من  )115921(�سادر 
باك�ستان  من يجده عليه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

   050/8168511

فقدان جواز �صفرت
فقد  املدعو/ �ساهد ال�سالم 
بنغالدي�ض   - ع���ب���دامل���ن���ان  
رقم    �سفر  ج��واز  اجلن�سية- 
من  )0633389(�سادر 
بنغالدي�ض  من يجده عليه 
الت���������س����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م 

   050/6420040

فقدان جواز �صفرت
راجان  ارون  امل��دع��و/  ف��ق��د  
جوزيف  راج�����ان  اك���اراب���ات���ى 
ه����ن����دي   - اك���������اراب���������ات���������ي 
رقم    �سفره  اجلن�سية- جواز 
يجده  من   )4575468(
عليه الت�سال بتليفون رقم 

   050/5856997

فقدان جواز �صفرت
ف������ق������د  امل��������دع��������و/ ي�������وان 
ال�����������س�����ني   - زي�����������ن�����������ج  
�سفره  ج����واز  اجل��ن�����س��ي��ة- 
 )33729870( رق���م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

   050/8262327

فقدان جواز �صفرت
فقدت  املدعوة/ واينيتوعبى 
اجلن�سية  اأث��ي��وب��ي��ة   - ا���س��ني 
رق�����م    �����س����ف����ره����ا  ج�����������واز   -
من  )1391859(�سادر 
اث��ي��وب��ي��ا  م���ن ي���ج���ده عليه 
الت���������س����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م 

   050/1033339

فقدان جواز �صفرت
حبيبة  امل�����دع�����وة/  ف����ق����دت  
م���������������س�������ط�������ف�������ى حم�����م�����د 
بدير-  حممود  عبدالرحيم 
- جواز  اجلن�سية    م�سرية 
�سفرها رقم   )7892886(

�سادر من م�سر  من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

   050/8812964

فقدان جواز �صفرت
زبيناى  امل����دع����وة/  ف���ق���دت  
اأثيوبية   - نيجاتو   ديجيني 
�سفرها  ج���واز   - اجلن�سية   
رقم   )0888215(�سادر 
من اأثيوبيا  من يجده عليه 
الت���������س����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م 

   050/6844442

فقدان جواز �صفرت
فقدت  املدعوة/ هبة ربيع 
م�سرية   - حم���م���د   زك����ى 
اجلن�سية   - جواز �سفرها 
)2171948( رق�������م   

�سادر من م�سر  من يجده 
بتليفون  الت�����س��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/8812964   

دبي للثقافة حتتفي مبرور 50 عاما على تاأ�شي�س مكتبة دبي العامة 
•• دبي-وام:

اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ب��ن  ماجد  ال�سيخ  �سمو  بتوجيهات 
دبي  حتتفي  بدبي  والفنون  الثقافة  هيئة  رئي�ض  مكتوم 
للثقافة على مدى اأ�سبوع مبرور 50 عاما على تاأ�سي�ض 
والفعاليات  الأن�سطة  من  باقة  عرب  العامة  دب��ي  مكتبة 
امل��ت��ن��وع��ة. وك���ان امل��غ��ف��ور ل��ه ب����اإذن اهلل ال�سيخ را���س��د بن 
الإمارة  يف  عامة  مكتبة  اأول  د�سن  ق��د  مكتوم  اآل  �سعيد 
الرامية  روؤيته  الرا�ض انطالقا من  1963 يف حي  عام 
اإىل تاأ�سي�ض منطلق �سامل ي�سكل منهال فكريا ومنطلقا 

ل��ل��ت��وا���س��ل وم���د ج�����س��ور احل����وار ال��ث��ق��ايف ال��ب��ن��اء وتبادل 
وياأتي  املجتمع.  ���س��رائ��ح  خمتلف  ب��ني  والأف���ك���ار  ال����روؤى 
دبي  مكتبة  لتاأ�سي�ض  الذهبية  بالذكرى  الحتفال  ه��ذا 
را�سد  ال�سيخ  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  ب��روؤى  احتفاء  العامة 
حتويلها  يف  املكتبات  جنحت  ال��ت��ي  مكتوم  اآل  �سعيد  ب��ن 
على  ال�سوء  للثقافة  دب��ي  وت�سلط  ملمو�ض.  واق���ع  اإىل 
الأن�سطة  من  �سل�سلة  عرب  العامة  دب��ي  مكتبة  اإجن���ازات 
باحلركة  املهتمني  جتمع  التي  الجتماعية  والفعاليات 
ال��ث��ق��اف��ي��ة والأدب���ي���ة م��ع اأب����رز امل��وؤ���س�����س��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة من 
خمتلف اأنحاء دبي. وتتزامن هذه الحتفالت مع تر�سيح 

لتتوج   2020 ال��دويل  اإك�سبو  معر�ض  ل�ست�سافة  دب��ي 
املجاور  اخلور  �سفاف  على  يقام  مميز  بحفل  الفعاليات 
يف  العامة  دب��ي  مكتبة  مقابل  التاريخي  ال�سندغة  حلي 
الرا�ض. وقال �سمو ال�سيخ ماجد بن حممد بن را�سد اآل 
مكتوم اأن العيد الذهبي ملكتبة دبي العامة ميثل منا�سبة 
احلكيمة  ال����روؤى  ع��ن  ب��ج��الء  تعرب  لكونها  بها  نفتخر 
والتوجيهات ال�سديدة لقيادتنا الر�سيدة . واأ�ساف �سموه 
�سعيد  ب��ن  را���س��د  ال�سيخ  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغفور  اأدرك  لقد 
اأبناء  تفاعل  تعزيز  يف  العامة  املكتبات  اأهمية  مكتوم  اآل 
الأ�سيلة  والثقافية  الجتماعية  القيم  وتر�سيخ  املجتمع 

على  ال�سوء  ت�سليط  دوره��ا اجلوهري يف  اإىل  بالإ�سافة 
اأهمية املطالعة بني جميع فئات املجتمع. واأو�سح �سموه 
الروؤى  ���س��وء  يف  مهمة  اإجن����ازات  حققت  دب��ي  مكتبة  اأن 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  احلكيمة 
مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض ال��وزراء حاكم 
دبي رعاه اهلل لت�سبح هذه املكتبات رافدا مهما للم�ساعي 

التنموية على امل�ستويني الثقايف والأدبي يف املدينة. 
م�ساحة  العامة  دب��ي  مكتبة  �سكلت  لطاملا  �سموه  وت��اب��ع 
ب���ني خمتلف  ال��ب��ن��اء  ل��ل��ح��وار  وم��ن�����س��ة  امل���ب���دع  للتفكري 
تاأ�سي�سها  ع��ل��ى  ع��ام��ا  م����رور خ��م�����س��ني  وب��ع��د  ال��ث��ق��اف��ات 

جنحت املكتبات يف تر�سيخ مكانتها الرائدة كوجهة للقاء 
جمال  يف  جديد  هو  ما  كل  وا�ستقاء  الفكري  والتوا�سل 
الآداب واملعلومات. واأكد �سمو ال�سيخ ماجد بن حممد بن 
الحتفال  على  �ستعمل  للثقافة  دبي  اأن  مكتوم  اآل  را�سد 
بهذا الإرث العريق عرب باقة من الأن�سطة املميزة التي 
�سكان  نحو  املوجهة  والفعاليات  العمل  ور����ض  تت�سمن 
اأن عدد  بالذكر  العمرية. جدير  الفئات  دبي من جميع 
املكتبات العامة يف دبي و�سل اليوم اإىل 8 مكتبات تابعة 
ل� هيئة دبي للثقافة والفنون دبي للثقافة الهيئة املعنية 

ب�سوؤون الثقافة والفنون والرتاث يف الإمارة. 
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يف قرية �سغرية من قرى مقاطعة فريونا اليطالية تعرف روبرتو كارا دوري على لورا 
�ستوبيلي وبداأت بينهما ق�سة حب مفعمة بامل�ساعر املتاأججة بخا�سة واأن لورا كانت قد 
تزوجت قبل التعرف على روبرتو واأجنبت من زوجها الأول ولدا ا�سمه ديفيد وبعد طول 
ح�سانة  بحق  هي  واحتفظت  بينهما  النف�سال  مت  مت�سلة  ون��زاع��ات  ومناكفات  معاناة 
ثالث  بعد  جميلة  طفلة  منه  واأجنبت  هادئة  عي�سة  زوجته  مع  روبرتو  الطفل.وعا�ض 
�سنوات من الزواج ولكن العائلة الهادئة تعر�ست لهزة مالية عنيفة حيث ف�سل روبرتو 
التي  ال�سهرية  الإع��ان��ة  على  واأحيل  زمالئه  من  كبرية  اأخ��رى  جمموعة  مع  عمله  من 
ت�سرفها الدولة والتي ل ت�سكل اأكر من %30 من راتبه الذي كان يح�سل عليه من 
عمله وبداأت زوجته بالبحث عن عمل ولكنها مل جتد الإ عمال يف اأحد املطاعم القائمة 

اأنحاء  كل  ال�سياح من  يوؤمها  التي  الرائعة  الأثرية  القرية وبني مدينة فريونا  بني 
العامل .

كان العمل يف ذلك املطعم الذي يقدم وجبات البيتزا ال�ساخنة �ساقا اإىل درجة 
مرهقة وكان الأجر زهيدا باملقارنة مع �ساعات العمل الطويلة لكن احلاجة 

الأب  رعاية  البيت حتت  ال�سغرية يف  ت��رك طفلتها  على  ال��زوج��ة  اأرغ��م��ت 
بالإ�سافة اإىل رعايته لطفلها من زوجها الأول.

حتم�ض الزوج ال�ساب للقيام برعاية الطفلني يف بداية الأمر ولكنه بداأ 
كلما  الرعاية  ه��ذه  وب��داأ ميتع�ض من  ف�سيئا  �سيئا  ه��ذا احلما�ض  يفقد 

ت��اأخ��رت لورا يف ال��ع��م��ل وه���و اأم���ر اأخ���ذ ي��ت��ك��رر ك��ث��ريا اإىل درجة 
تعود  ل  لورا  اأ�سبحت  حيث  ال�����س��اب  تقلق  اأ�سبحت 

بعد  امل�ساء  يف  م��ت��اأخ��رة  �ساعة  يف  اإل  البيت  اإىل 
اإىل  باجللو�ض  لتو�سية  بزوجها  تت�سل  اأن 

جانب الأطفال ورعايتهم واللعب معهم 
اإىل حني عودتها املتاأخرة .

�مللل يتحول �إىل �سك 
ومتر الأي��ام وتزيد احلياة من ملل 
امللل  ال��ب��ي��ت وي��ت��ح��ول  ج��ل��و���س��ه يف 
املنازعات  وت��ب��داأ  متزايد  �سك  اإىل 
ال�ستائم  اإىل  وت�������س���ل  ال���ي���وم���ي���ة 
املربح  ال�سرب  اإىل  واأحيانا  املتبادلة 

�سجن  اإىل  ال���ه���ادئ  ال��ب��ي��ت  وحت�����ول 
النكد  غ����ري  ف���ي���ه  ي���وج���د  ل  ره���ي���ب 
والقهر  باملهانة  وال�سعور  والحتقار 

من كال الزوجني .
الربيعية  الأي�������ام  اأح�����د  ع�����س��ر  ويف 
بزوجها  لورا  ات�����س��ل��ت  اجل��م��ي��ل��ة 
لتخربه اأن املطعم يعج بالزبائن واأن 
التاأخر  منها  ط��ل��ب  امل��ط��ع��م  ���س��اح��ب 
ح��ت��ى ال��ع��ا���س��رة ل��ي��ال م��و���س��ي��ة اإي���اه 
الأطفال  ع��ل��ى  ب��احل��ف��اظ  ك��ال��ع��ادة 
التي  بالوجبات  قائمة  له  م�سيفة 
يتعني عليه اإجنازها ت�سرب ال�سك 
بالت�سال  وق��ام  روبرتو  راأ���ض  اإىل 

اأخ��ربه �ساحب  املفاجاأة حيث  به وكانت  ات�سال لورا  �ساعة فقط من  ربع  بعد  باملطعم 
العمل اأن لورا غادرت العمل منذ نحو ربع ال�ساعة.عادت الزوجة املتعبة عند نحو ال�ساعة 
العا�سرة ت�سكو من �سدة العمل وكرة الزبائن وحظها التع�ض الذي زج فيها يف هذا العمل 

املرهق.
تاأكد الزوج من حديث الزوجة اأن زوجته تخونه واأنها تخرج مع رجال اآخرين ولكن كيف 
اأن يتاأكد من ذلك وكيف يجد الوقت املنا�سب والكايف ملالحقة زوجته وك�سف خفايا  له 

عالقتها؟.
كان رودرتو �سديق يعمل طبيبا يف القرية ف�ساأله الن�سح عن اأف�سل طريقة ي�سمن بها 
احتياجه  مو�سحا  �سحتهم  على  ذلك  يوؤثر  اأن  دون  طويلة  ملدة  الأطفال  نوم 

ال�سديد اإىل هذا الأمر.
اأف�سى  قد  ك��ان  وان��ه  وبخا�سة  روب��رت��و  الطبيب مرمى  فهم 
الكثري  ب�سكه يف  ب��زوج��ت��ه  ب��ع��دم ثقته  اأ���س��اب��ي��ع  ع��دة  ل��ه قبل 
مالحقة  يريد  روبرتو  اأن  الطبيب  واأيقن  ت�سرفاتها  من 
فن�سحه  اإلهيا  تذهب  التي  الأ ماكن  ومعرفة  زوجته 
معني  دواء  الأط�����ف�����ال  ب����اإع����ط����اء  ال���ط���ب���ي���ب 

يحتوي على منوم خفيف بعد الأكل مبا�سرة حيث ميكن اأن ينام الطفل على اإثرها ملدة 
الأقل.  على  �ساعات   9

اأخذ روبرتو الدواء وعاد مهرول اإىل البيت واأعد لأطفاله الطعام واأحلقه بجرعة الدواء 
وما هي اإل دقائق معدودة حتى كان الطفالن يغطان يف نوم عميق.

كثريا  �ستتاأخر  كانت  اإن  و�ساألها  هناك  فوجدها  لورا  عن  ي�ساأل  باملطعم  ال��زوج  ات�سل 
فاأجابت اأنها �ستعود يف نحو ال�ساعة التا�سعة ليال فطلب منها اأن توقظه من النوم عند 

عودتها لأنه متعب وعليه اأن يذهب بعد عودتها اإىل بيت والدته لأ مر هام.

�النتقام على �لطريقة �الإيطالية
خرج من البيت ومعه بندقية ال�سيد التي ي�سطاد بها الأرانب الربية وو�سعها يف �سيارته 
ولف عنقه مبلفحة قامتة تخفي ن�سف وجهه وذهب اإىل املطعم واأوقف �سيارته على بعد 

نحو خم�سني مرتا منه.
مل يكن روبرتو على خطاأ يف تقديره اأو �سكوكه نحو زوجته فلم متر ب�سعة دقائق على 
مكوثه بانتظار ما �ستفعله زوجته حتى خرجت وا�ستقلت �سيارتها وانطلقت يف طريقها 
اإىل خارج املكان وبكل حذر وحيطة حلقها اإىل احلقول الزراعية دون اأن يعطيها فر�سة 
مالحظته اإىل اأن توقفت على جانب اأحد الطرق الفرعية مبحاذاة النهر ثم نزلت من 
اإىل  ب�سع خطوات  وتقدمت  ي��رام  ما  �سيء على  كل  اأن  وتاأكدت  وتلفتت حولها  ال�سيارة 
�ساب  بانتظارها  ك��ان  حيث  الأك��رب  املفاجاأة  كانت  وهناك  ال�سغرية  الغابة  حافة  داخ��ل 
تلقفها على الفور واحت�سنته بنهم و�سوق �سديدين ثم دخلت معه اإىل �سيارته الكبرية 
روبرتو  البا�سقة.اأخرج  اجلوز  اأ�سجار  احدى  �سبه خمفاة حتت  ب�سورة  تقف  كانت  التي 
اأ�سبح على  روي��دا حتى  روي��دا  وت�سلل  الثقيل  العيار  ذو  املح�سوة باخلرطو�ض  بندقيته 
بعد ثالثة اأمتار فقط من زجاج ال�سيارة اخللفي متهل قليال ليحدق يف املنظر املرعب 
خ�سو�سا واأن الليل قد بداأ ي�سدل ظالمه على املكان فوجد الرجل قد بداأ يتحرر من 
الرجل يف هذه  اأح�سان  باأم عينيه بعدها زوجته وهي يف  وراأى  ثيابه وكذلك زوجته 
اللحظة قد روبرتو ال�سيطرة على نف�سه واأطلق النار من على بعد ع�سرة �سنتمرتات 
من نافذة ال�سيارة املفتوح ثم اأعاد تعبئة بندقيته ووجه فوهتها اإليهما من جديد 
واأطلق النار ثم عاد م�سرعا اإىل �سيارته.. وعندما عاد اإىل منزله وجد الأطفال 
بالتعب  �سعر  وبعدها  ع�ساءه  طعام  واأع��د  مالب�سه  ا�ستبدل  تركهم  كما  نائمني 
وغلب عليه النعا�ض فنام بعمق.كان ع�سيق زوجته قد قتل على الفور واأما زوجته 
فقد ا�ستطاعت رغم جراحها العميقة يف الراأ�ض اأن تزحف حتى �سيارتها وتنطلق 
بها يف �سرعة جنونية حتى عيادة الطوارئ على بعد نحو خم�سة كيلومرتات من 

املكان حيث اأبلغت ال�سرطة باحلادث واتهمت باأنه الفاعل.
ما  �سح  عن  �ساألته  وعندما  نائما  فوجدته  ال��زوج  منزل  اإىل  ال�سرطة  توجهت 

قالته زوجته اأجاب بكل هدوء نعم اأنا القاتل.
واأخربه قائد ال�سرطة باأن الزوجة ما زالت على قيد احلياة بينما ع�سيقها فقط 
باأنني  تبلغها  اأن  �سيدي  يا  اأرج��وك  ال�سرطة  لقائد  روبرتو  قتل فقال  ال��ذي  هو 

اأحبها واأنني �ساأزورها يف امل�ست�سفي عما قريب. 
ويف تلك القرية ال�سغرية انفجرت ف�سيحة ما حدث فقد كان القتيل متزوجا 
اإىل اجلرح الأعمق الذي خلفته وراءه��ا حيث فقد طفالن  اإ�سافة  واأب��ا لطفلني 
الرابع  الطفل  اأم��ا  عاما   15 بال�سجن  حكم  ال��ذي  اأباها  طفلة  وفقدت  والدهما 
فهو ي�ساطر اأخته ال�سغرية فقدان الوالد اإ�سافة اإىل فقدان الأم التي ما زالت بني 
احلياة واملوت وهي اإن عا�ست ف�ستظل بنظر �سكان القرية ال�سغرية امراأة خائنة اأو 

م�ستهرتة على اأقل تقدير. 

غرام وانتقام

املخدرات اغتالت ثالثة من اأبنائها وتركتها تعي�س وحيدة
اأن تفقد الأم اأحد اأبنائها فهي ماأ�ساة حتطم قلبها وم�ساعرها ولكن الأم جانني 
ك��وردي��ة ت��ع��دت ح���دود امل��اأ���س��اة اإىل قمة ال��ع��ذاب والأمل لقد ف��ق��دت ك��ل اأولده���ا 

ودموعها ل جتف تبكي بحرارة وتطالب كل م�سوؤول 
اأو يعتقله  اأن يقتل كل تاجر خم��درات  العامل  يف 

مدى احلياة حتى ل تتكرر ماأ�ساتها تقول الأم 
�سبه ميتة  واأن��ا  اأعي�ض حاليا  �سنة   60 جاين 

اأعي�ض بني الأطالل والذكريات لقد فقدت 

اأنني  بالرغم من  الثالث ج��ون ول��وك وبار�سيال  ب���اأولدي  اأن رزق��ت  زوج��ي بعد 
اأن اأوفر لأبنائي  امراأة تعي�ض بالكاد لأنني جمرد ممر�سة ورغم ذلك ا�ستطعت 
حياة م�ستقرة اإىل حد ما من حيث الدرا�سة واملعي�سة املاأكل .. كنت �سعيدة يف ذلك 
احلني بالرغم من فقري لأنني من اأقوم ببناء اأولدي لقد كانوا ثروتي احلقيقي 

واأملي يف احلياة .

جون قتله خمدر �حل�سي�س 
اأ�سدقاء ال�سوء وعرف طريق  ال�سباب يف نف�ض �سنه لقد تعرف على بع�ض 
مع  ت��ع��اط��ي  جل�ض  ع��ق��ب  ���س��وداء  ليلة  ويف  احل�سي�ض  وب��خ��ا���س��ة  امل���خ���درات 
ابني  تقل  كانت  التي  ال�سيارة  انقلبت  للمنزل  ع��ودت��ه  واأث��ن��اء  الأ���س��دق��اء 
قوات  تتمكن  ومل  م���رات  ع��دة  انقالبها  بعد  مت��ام��ا  وته�سمت  واأ���س��دق��اءه 
الإنقاذ من اإخراج �ساب واحد من داخل ال�سيارة وهو على قيد احلياة لقد 

ماتوا ومات معهم ابني جون وال�سبب املخدرات.
وكانت ال�سدمة �سديدة جدا لقد �سقطت بعدها مري�سة ومل اأمتكن ملدة 
عام كامل من العمل حتى ا�سرتددت �سحتي مرة اأخرى وقررت اأن 
اأعي�ض مرة اأخرى من اأجل ولدي الآخرين لوك ومار�سيال.

ال�سباب  باقي  مثل  العي�ض  ويريدان  املراهقة  �سن  يف  كانا 
حب �سهرات وعالقات خا�سة .

�إ�سابة مار�سيال باالإيدز 
نتيجة حقن هريوين ملوثة

�سلوكيات  على  ال�سيطرة  ا�ستطع  مل  ال�سديد  لالأ�سف 
الأ�سدقاء  م��ع  ال�سهر  يف  مار�سيال  ف��ان��خ��رط  اأولدي 
وال��ع��الق��ات اخل��ا���س��ة وت��ع��اط��ي ال��ه��ريوي��ن ع��ن طريق 
ب��داأت تظهر عليه عالمات  بينهم حتى  فيما  احلقن 
مر�ض الإيدز نعم لقد علمت منذ الوهلة مبر�سه 

لأنني ممر�سة وعلى علم باأعرا�ض مر�ض طاعون الع�سر.  
مار�سيال راح �سحية الإيدز بعد اأربع �سنوات من العذاب معه بداأ يدخل يف املراحل 
الأخرية من املر�ض �سقط �سعره واأ�سبح اإن�سانا هزيال �ساحب الب�سرة يرتع�ض يف 
ليلة  ويف  لل�سرورة  اإل  فرا�سه  يغادر  ل  ب��داأ  ال�ستاء  يف  بغيبوبة  وي�ساب  ال�سيف 
�سوداء ثانية مات مار�سيال يف اأحد امل�ست�سفيات بعد اأن حطمه املر�ض ومل يبق يل 

اإل ابني الوحيد لوك.

�البن �لثالث يلحقهم ب�سبب �خلمر و�لهريوين
مل يعد للحياة مذاق كل ابت�سامة وكل فرحة وكل �سعور بالأمان لقد كنت اأخاف 
اأن اأفقد ابني الوحيد لوك الذي اأ�سبح �سابا تتهافت عليه  من الغد خائفة من 

بنات حواء لو�سامته ومرحه.
كنت اأخاف عليه لدرجة اأنني اأثناء نومه اأراقبه من بعيد كنت اأعلم اأن املخدرات 
�سيئا  يخفي  ال��ذي  الغد  من  باخلوف  اأ�سعر  كنت  اأبنائي  ومنهم  ال�سباب  تطارد 
مريعا غام�سا حتى جاءت ليلة من ليايل �سهر نوفمرب لقد كانت الليلة ال�سوداء 
الأخرية يف حياتي عندما عدت من العمل يف امل�ساء واأثناء دخويل املنزل وجدت 
حجرة املعي�سة يف حالة من الفو�سى ونباتات الظل التي ت�سفي نوعا من الراحة 
على النف�ض داخل املكان مه�سمة اندفعت نحو الزرع الأخ�سر امللقى على الأر�ض 
حتى ل ميوت ولكن كانت املفاجاأة املروعة لقد وجدت ابني الثالث والوحيد فاقد 
النطق وم�ستلقي على الأر�ض بجانب النباتات يحت�سر �سرخت بكيت ومل اأ�سعر 
بنف�سي اإل واأنا بامل�ست�سفى بني احلياة واملوت �ساألت عن ابني الوحيد الذي بقي يل 
يف هذه الدنيا ولكن ال�سمت الرهيب جعلني اأدخل يف غيبوبة اأخرى طويلة بعدها 
عرفت من رجال ال�سرطة والتحقيقات اأن لوك مات على اأثر تناوله جلرع كبرية 

من خمدر الهريوين بالإ�سافة اإىل جرعة كبرية اأخرى من الكحوليات!!!
وما ابني الثالث ومن بعده فقدت الأمل يف كل �سيء حتى الرغبة يف احلياة ولول 

بقية من اإميان للحقت بهم.
ومل تعد �سوى حطام امراأة واأطالل يائ�سة �سببها املخدرات. 

زوجها  وبني  بينها  احلياة  ل�ستحالة  طالق  بدعوى  موظفة  تقدمت 
الذي يعمل مبركز مرموق ا�ستمرت الدعوى يف التداول اأمام املحاكم 
اأمد  اإطالة  ال��زوج ومعه حماميه يتفننان يف  وك��ان  �سنوات  ملدة ثالث 
ب�ستى  فيها  النظر  وتاأجيل  لأخ��رى  حمكمة  من  وحتويلها  ال��دع��وى 
اأطفال  ولي�ض معها  �سابة  واأهلها فهي  الزوجة  ونفذ �سرب   .. الطرق 

ومت�سي بها ال�سنوات وتريد اأن تتزوج من جديد.
وب��داأت الزوجة تبحث عن حل ودي ف��اإذا بالزوج يطلب منها التنازل 
عن كل حقوقها مبا فيها ال�سقة التي متتلكها والتي و�سعت فيها كل 

ما متلك ومرياثها من والدها ووالدتها اأي�سا. 

ال��ب��اه��ظ رف�ست وذه��ب��ت مع  ال��ط��الق  ال���زوج بثمن  وع��ن��دم��ا طالبها 
حماميها اإىل املحكمة وطالبها حماميها با�ستفزاز زوجها اأثناء اجلل�سة 
لأن طباعة �سيئة و�سريع الغ�سب واإذا �سبها اأمام املحكمة باألفاظ نابية 
رمبا حت�سم الق�سية وبداأ الزوج يتحدث فاإذا بالزوجة تقول له ب�سوت 
منخف�ض ل ي�سمعه القا�سي اأنت ل�ست رجال ولدي الدليل فاإذا بالزوج 
يخلع حذائه وينهال به �سربا على راأ�ض زوجته والزوجة تقول ا�سهد 

يا �سيادة القا�سي هذا هو تعامله معي.
وح�سمت  بينهما  الع�سرة  ل�ستحالة  ب��ال��ط��الق  القا�سي  حكم  وه��ن��ا 

الق�سية باحلذاء .

احلذاء .. ح�شم الق�شية
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رو�سيا ت�ستبعد عقد موؤمتر جنيف 2 قبل �أكتوبر 

رئي�س االئتالف ال�شوري يدعو لت�شكيل جي�س وطني 
•• عوا�صم-وكاالت:

الوطني  الئ���ت���الف  رئ��ي�����ض  ق����ال 
دخ����ول  اإن  امل����ع����ار�����ض  ال���������س����وري 
اإىل �سوريا  عنا�سر من حزب اهلل 
ت�سكيل  ي�ستدعي  نوعية  باأ�سلحة 
الذي  ال���وق���ت  ج��ي�����ض وط��ن��ي ويف 
وزي���ر اخلارجية  ن��ائ��ب  فيه  رج��ح 
جنيف  موؤمتر  يعقد  اأن  الرو�سي 
املقبل،  ���س��ب��ت��م��رب-اأي��ل��ول  ب��ع��د   2
تاأجل �سفر فريق اخلرباء الأممي 
اأ�سلحة  ا�ستخدام  حول  للتحقيق 

كيمياوية ب�سوريا.
فقد قال رئي�ض الئتالف الوطني 
ال�سوري املعار�ض اأحمد اجلربا اإن 
اإىل  دخ��ول عنا�سر من حزب اهلل 
ت�ستدعي  نوعية  باأ�سلحة  �سوريا 
ت�سكيل جي�ض وطني �سوري. وقال 
اإن هذا اجلي�ض �سروري للحفاظ 
عليها  ت�سيطر  التي  املناطق  على 

املعر�سة.
اأن ه��ذا اجلي�ض  واأ���س��اف اجل��رب��ا 
�سم  ع��ل��ى  و���س��ي��ح��ر���ض  �سي�سكل، 
جميع اأبناء الثورة ال�سورية. وقال 
اإنه من ال�سروري اأن يبداأ ت�سكيل 

هذا اجلي�ض باأ�سرع وقت.
رج����ح غينادي  اآخ�����ر  ج���ان���ب  م���ن 
اخلارجية  وزي���ر  ن��ائ��ب  غاتيلوف 
جنيف  موؤمتر  يعقد  اأن  الرو�سي 
2 بعد �سبتمرب-اأيلول املقبل، من 

دون اأن يحدد تاريخا معينا.
املوؤمتر  يعقد  لأن  ن�سعى  واأ�ساف 

ال��ت��ح��ق��ي��ق لكنهم  ق���واع���د  ب�����س��اأن 
تبادل  ع��ل��ي��ه��ا رغ���م  ي��ح�����س��ل��وا  مل 
املتحدة  الأمم  ب����ني  ال���ربق���ي���ات 

وال�سلطات ال�سورية.
عقدت  ق��د  املتحدة  الأمم  وك��ان��ت 
ال�سهر املا�سي اتفاقا مع احلكومة 
ال�سورية ب�ساأن طريقة عمل بعثة 
تنتظر  تزال  اأنها ما  اإل  لتحقيق، 
املوافقة الأخرية من دم�سق لبدء 

العملية.
نهاية  يف  املتحدة  الأمم  واأع��ل��ن��ت 
يوليو-متوز اأن احلكومة ال�سورية 
املتحدة  الأمم  ملحققي  �سمحت 
بالتحقيق يف ثالثة مواقع وردت 
اأ�سلحة  ا�ستخدام  ع��ن  معلومات 
كيمياوية فيها. ومن هذه املواقع 
خ���ان ال��ع�����س��ل ال��ق��ري��ب��ة م��ن حلب 
اأن  ال�سورية  ال�سلطات  التي توؤكد 
اأ�سلحة  املعار�سة ا�ستخدمت فيها 
تنفي  املعار�سة  اأن  اإل  كيمياوية، 
الذي  هو  النظام  اأن  وتوؤكد  ذل��ك 

ا�ستخدم ال�سالح الكيمياوي.
رو�سي  دبلوما�سي  ق��ال  ذل��ك،  اىل 
ام�ض ان رو�سيا تريد عقد موؤمتر 
اأقرب وقت  �سالم ب�ساأن �سوريا يف 
مم���ك���ن ل���ك���ن م�����ن غ�����ري امل���رج���ح 
ت�سرين  اأكتوبر  قبل  ه��ذا  ح��دوث 
املواعيد  ج����دول  لزدح�����ام  الول 
ال�سهر  ه���ذا  ق��ب��ل  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
نائب  جاتيلوف  ج��ي��ن��ادي  وت��وق��ع 
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��رو���س��ي اجراء 
نهاية  امل���ح���ادث���ات يف  م���ن  امل���زي���د 

يف ���س��وري��ا، ت��اأج��ل يف اآخ���ر حلظة 
احلكومة  م���ع  خ���الف���ات  ب�����س��ب��ب 
ال���������س����وري����ة ب���������س����اأن اإج������������راءات 

التحقيق.
اأن يتوجه فريق  املقرر  وك��ان من 
اخل����رباء ب��ق��ي��ادة ال�����س��وي��دي اأكي 
نهاية  يف  ���س��وري��ا  اإىل  ���س��ل�����س��رتوم 
الأ����س���ب���وع امل���ا����س���ي ل��ي��ك��ون على 
ب��داي��ة هذا  م��ع  للعمل  ا���س��ت��ع��داد 
الأ�سبوع لكن اأحد الدبلوما�سيني 
اأو����س���ح اأن�����ه ح����دث ت���اأج���ي���ل، لأن 
�سمانات  يريدون  كانوا  اخل��رباء 

علينا  يتعني  ل��ك��ن  وق���ت،  ب��اأ���س��رع 
الظروف  العتبار  بعني  ناأخذ  اأن 
يف  توؤثر  اأن  ميكن  التي  الواقعية 

م�ساألة الدعوة له .
واأع����رب غ��ات��ي��ل��وف ع��ن اأم��ل��ه باأن 
ت��ت��ف��ق م��و���س��ك��و ووا���س��ن��ط��ن على 
ق���ائ���م���ة امل�������س���ارك���ني يف امل����وؤمت����ر، 
اإىل  وب��ق��وة  ن��دع��و  ن��ح��ن  م�سيفاً 
املوؤمتر،  اإي��ران يف هذا  اأن ت�سارك 

وموقفنا هذا مل يتغري .
واأكد اأن اللقاء الرو�سي الأمريكي 
على  اأغ�سط�ض-اآب  نهاية  �سيعقد 

وزي��ري اخلارجية،  نواب  م�ستوى 
اإح�����دى  ب����ل يف  ل��ي�����ض يف ج��ن��ي��ف 
ال��ع��وا���س��م الأوروب����ي����ة الأخ�����رى، 
ب�����س��اأن موؤمتر  ل��ل��ت��ب��اح��ث  وذل����ك 
ج��ن��ي��ف ح��ي��ث ي��ن��ت��ظ��ر ط���رح عدد 
بالنواحي  املتعلقة  ال��ن��ق��اط  م��ن 

التنظيمية يف املوؤمتر.
م�������ن ن�����اح�����ي�����ة اأخ��������������رى اأع�����ل�����ن 
املتحدة  الأمم  يف  دب��ل��وم��ا���س��ي��ون 
اخلرباء  ف��ري��ق  �سفر  اأن  الث��ن��ني 
املعلومات  يف  بالتحقيق  املكلفني 
كيمياوية  اأ�سلحة  ا�ستخدام  حول 

•• بغداد-وكاالت:

وعنا�سر  جنود  بينهم   22 واأ�سيب  �سخ�سا   11 قتل 
�سحوة يف �سل�سلة هجمات يف حمافظات بغداد و�سالح 
اأمني ان ثالثة  الدين ونينوى الثالثاء وقال م�سدر 
�سيارة  بانفجار  بجروح   15 اأ�سيب  و  قتلوا  ا�سخا�ض 
مبنطقة  ال���زه���راء  ح�سينية  ق���رب  متوقفة  مفخخة 

الوردية التابعة لق�ساء املدائن جنوب بغداد .
ويف حم��اف��ظ��ة ���س��الح ال��دي��ن ق��ت��ل ج��ن��دي��ان واأ�سيب 
ثالثة اخرون بجروح بانفجار عبوة نا�سفة ا�ستهدفت 
دوريتهم قرب نهر الر�سايف يف مدينة �سامراء جنوب 
ت��ك��ري��ت م��رك��ز امل��ح��اف��ظ��ة وم���ن ج��ه��ة اأخ����رى ق��ت��ل 3 

•• جبل طارق-ا ف ب:

ي���رى خ����رباء ان م��ن��ط��ق��ة ج��ب��ل ط����ارق ال��ت��ي ت��ق��ع على 
طريق  وعلى  �سيا�سيا  امل�ستقرة  غ��ري  افريقيا  م�سارف 
ال�سرق الو�سط وت�سبب توترا بني مدريد ولندن، قاعدة 
وا�ستخباراتية  ع�سكرية  مبن�ساآت  جمهزة  ا�سرتاتيجية 

ا�سا�سية بالن�سبة للربيطانيني.
�سنة  الربيطانيون  عليها  ح�سل  التي  املنطقة  وتثري 
تتجاوز  ول  اوت��ري�����س��ت  م��ع��اه��دة  ع��ل��ى  ب��ن��اء   1713
ثالثون  وي�سكنها  مربعة  كيلومرتات  �سبعة  م�ساحتها 
وا�سبانيا  املتحدة  اململكة  بني  مزمنا  توترا  ن�سمة،  الف 

التي تطالب بال�سيادة عليها.
واول ما يرى زائر ال�سخرة ال�سم الذي يعرف به جبل 
طرف  يف  باملطار  املحيط  الع�سكري  ال�سياج  هو  ط��ارق، 
الذي يتعني عليه عبوره راجال  الكبري  الهبوط  مدرج 

او يف �سيارة قبل الدخول اىل جبل طارق.

اأربعة  واأ�سيب  ال�سحوة  رج��ال  من  اأحدهم  اأ�سخا�ض 
بينهم احد عنا�سر ال�سحوة بجروح بانفجار عبوتني 

نا�سفتني بتتابع �سريع �سرق تكريت.
ب�سمال  نين���وى  حمافظ������ة  مرك������ز  املو�س���������ل  ويف 
العراق قت�������ل مدين يعم������ل جن�������ارا بنريان م�س������لحني 
تل  قري�����ة  يف  منزله  ق��رتب  وج���وده  اث��ن��اء  جمهولني 
ويف  املدينة  جنوب  ال�سورى  لناحية  التابعة  ال�سوك 
قوة  �سنته  ب��ه��ج��وم  م�سلحان  قت�����ل  ذات��ه��ا  امل��ح��اف��ظ��ة 
ا�ستهدف  الحتادية  بال�سرطة  الثالثة  للفرقة  تابعة 
مقتل  عن  اأ�سفر  ما  امل�سلحة  للجماع�����ات  تابعا  مقرا 
اإحداهما  �سيارتني  على  وال�ستيالء  اثنني  م�سلحني 

مفخخة .

واو�سح األيخاندرو ديل فايي ال�ستاذ يف القانون الدويل 
اخلا�ض يف جامعة قاد�ض ل تن�سى ان ق�سما كبريا من 
ا�سا�سية  وب��ح��ري��ة  ج��وي��ة  ع�سكرية  ق��اع��دة  ط���ارق  جبل 
قاعدة  وكذلك  النووية  الغوا�سات  فيها  وت�سلح  تقف 

ا�ستخباراتية .
وا�ساف ان هذه املنطقة ال�سغرية ت�سكل بوابة الدخول 
، ال�ساحة التي  واخل��روج الوحيدة املطلة على املتو�سط 
ا�سبحت اكر من اي وقت م�سى ا�سرتاتيجية بالن�سبة 
للغربيني نظرا لتنامي التيار ال�سالمي يف دول ال�ساحل 

وانعدام ال�ستقرار يف ال�سرق الو�سط.
جملة  يف  ال�سابق  التحرير  رئي�ض  روم���ريو  لوي�ض  ام��ا 
اوروبا �سور دي اخل�سريا�ض واخلبري يف ال�سيا�سة والمن 
فقال ان م�سوؤول يف اجلي�ض الربيطاين يف جبل طارق 
قال يل يوما قبل �سنوات عديدة لو مل يكن جبل طارق 
موجودا لكان �سروريا اخرتاعه لننا هنا على الف ميل 

اقرب من م�سدر اخلطر .

•• اجلزائر- ا ف ب:

اعلنت ال�سلطات اجلزائرية ان الق�ساء ا�سدر مذكرة توقيف 
يف  خليل  �سكيب  ال�سابق  واملناجم  الطاقة  وزي��ر  بحق  دولية 
للمحروقات  �سوناطراك  �سركة  تطال  ف�ساد  ف�سيحة  اط��ار 
ال��ت��ي تعترب رئ���ة الق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي. ويف امل��ج��م��وع يجري 
خليل  �سكيب  زوج��ة  فيهم  مبن  ا�سخا�ض  ت�سعة  عن  البحث 
وابنيه ومدير مكتبه ال�سابق ر�سى حما�ض واحد املقربني منه 
فريد بجاوي وفق ما اعلن النائب العام لدى جمل�ض ق�ساء 
اجلزائر بلقا�سم زغماتي يف موؤمتر �سحايف مع ال�سحافيني 
اجلزائريني على ما افادت وكالة النباء اجلزائرية. وتردد 
ال�سحافة  يف  الخ���رية  ال�سابيع  خ��الل  كثريا  ب��ج��اوي  ا�سم 
اجلزائرية واليطالية لال�ستباه يف كونه الو�سيط يف تقا�سي 

ع��ق��ود نفطية يف اجلزائر  ع��ل��ى  م��ق��اب��ل احل�����س��ول  ر����س���اوى 
ل�سالح �سركة �سايبم الفرعية يف جمموعة ايني العمالقة. 
وقد ا�سدرت نيابة ميالنو اليطالية مذكرة توقيف دولية 
بحق فريد بجاوي وافادت ال�سحافة اليطالية ان الق�ساء 
123 مليون دولر )92 مليون يورو( اودعت  يريد �سبط 
الذي  بجاوي  با�سم  كونغ  وهونغ  �سنغافورة  يف  ح�سابات  يف 
ونقلت  �سفر فرن�سي.  ول��دي��ه ج��واز  دب��ي  ان��ه مقيم يف  يبدو 
اليطالية  القا�سية  ع��ن  ���س��ريا  ل  دي  ك��وري��ريي  �سحيفة 
األفون�سا فريارو ان جمموعة �سايبم ح�سلت يف اجلزائر على 
�سبعة عقود قيمتها الجمالية ثمانية مليار يورو ومن اجل 
مليون   197 املجموعة  دفعت  العقود  تلك  على  احل�سول 
دولر ر�ساوى ادرجت يف �سجل نفقات و�ساطة من �سركة بارل 

بارترنز ليميتد ال�سركة املدرجة با�سم بجاوي.

اجلزائر تالحق وزيرا �شابقا بف�شيحة ف�شاد 

ع�شرات القتلى واجلرحى بهجمات يف العراق

جبل طارق قاعدة ا�شرتاتيجية للربيطانيني 

•• القاهرة-وكاالت:

ا�ستمراراً مل�سل�سل تقدي�ض الرئي�ض 
واإلبا�ض  م��ر���س��ي،  امل��ع��زول حم��م��د 
دينياً،  لبا�ساً  له  املوؤيدة  املظاهرات 
الدكتور  ال�����س��ل��ف��ي  ال��داع��ي��ة  ق���ال 
يف  ي�سكك  م��ن  اإن  ال�سعيد،  ف��وزي 
ع�����ودة ال��رئ��ي�����ض امل����ع����زول حممد 
ي�����س��ك��ك يف اهلل،  مل��ن�����س��ب��ه  م��ر���س��ي 
وا�سًفا مر�سي باأنه هدية من اهلل . 
واأق�سم الداعية ال�سعيد ، يف كلمة 
العدوية،  راب��ع��ة  من�سة  ع��ل��ى  ل��ه 
م�ساء الأحد املا�سي، باهلل على اأن 
الذي  الأم��ر  مر�سي عائد ملن�سبه، 
متفاعلني  اجلماهري  حما�ض  اأث��ار 

معه بالهتافات يف ميدان رابعة.
يحلف  اأن  م�����س��ت��ع��د  اأن����ه  واأ����س���اف 
ع��ل��ى عودة  م���رة   360 ب��ال��ط��الق 
ي�����س��ك يف عودة  ال��ل��ي  و  امل����ع����زول، 
مر�سي فهو ي�سك يف ربنا، لأنه هو 

اللي جبنا هنا يف رابعة العدوية .
الغريبة  ال���ق�������س�������ض  وت������ك������ررت 
ت���وؤي���د مر�سي  ال��ت��ي  واخل���ط���اب���ات 
حيث  الدينية  امل�ساعر  با�ستخدام 
عبدالهادي  اأح���م���د  ال�����س��ي��خ  خ���رج 
الإخوان  وع���اظ جماعة  م��ن  وه��و 
قبل  املعت�سمني  ع��ل��ى  امل�����س��ل��م��ني، 
نحو �سهر ليوؤكد اأن مر�سي موؤيد 

بروؤيا لأحد ال�ساحلني.
اأح��م��د ع��ب��دال��ه��ادي حينها  وق����ال 
املدينة  يف  ال�����س��احل��ني  ب��ع�����ض  اإن 
جربيل  اأن  ب���روؤي���ا  اأب��ل��غ��ه  امل���ن���ورة 

عليه ال�سالم دخل يف م�سجد رابعة 
ال���ع���دوي���ة ل��ي��ث��ب��ت امل�����س��ل��ني، واأن����ه 
الر�سول  فيه  جمل�ساً  راأى  اأي�����س��ا 
والرئي�ض  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى 
م��ر���س��ي واحل�������س���ور، ف��ح��ان وقت 
الر�سول  ال��ن��ا���ض  ف��ق��ّدم  ال�����س��الة، 

ولكن الر�سول قّدم مر�سي.
م�سادر  قالت   ، اأخ��رى  ناحية  من 
يعتقد  م�سلحني  ان  و�سهود  اأمنية 
اأنهم مت�سددون ا�سالميون هاجموا 
يف ال�ساعات الوىل من �سباح ام�ض 
العري�ض  مدينة  يف  اأمنية  اأه��داف��ا 

ق�����س��م ���س��رط��ة ث���ان ال��ع��ري�����ض وان 
ال�سنع  حم��ل��ي��ة  ن��ا���س��ف��ة  ع���ب���وات 
األ��ق��ي��ت ع��ل��ى م��ق��ار اأم��ن��ي��ة اأخ���رى 
ال���دخ���ان  اأن  واأ������س�����اف  ب���امل���دي���ن���ة 
ت�ساعد من منطقة ق�سم ال�سرطة 
الق�سف  اأف���راد فيه على  رد  ال��ذي 

باطالق الر�سا�ض.
وم�����س��ى ق���ائ���ال ه���ن���اك اأن���ب���اء عن 
قرار عزل  ومنذ  �سقوط م�سابني 
الرئي�ض ال�سالمي حممد مر�سي 
ال����ذي ات��خ��ذت��ه ق��ي��ادة اجل��ي�����ض يف 
ال���ث���ال���ث م���ن ي��ول��ي��و مت����وز �سعد 

�سيناء.  �سمال  حمافظة  عا�سمة 
وق��ب��ل اأي����ام ق���ال اجل��ي�����ض امل�سري 
�سيناء  يف  ق��ت��ل��وا  م�سلحا   60 ان 
واأغ�سط�ض  املا�سي  متوز  يوليو  يف 
اخرون   64 واأ���س��ي��ب  احل���ايل  اب 
وال�سرطة  ل��ل��ج��ي�����ض  ع��م��ل��ي��ات  يف 
القب�سة  خفت  التي  املحافظة  يف 
المنية بها بعد الطاحة بالرئي�ض 
ح�سني مبارك يف انتفا�سة �سعبية 

يف 2011.
امل�سلحني  ان  اأم��ن��ي  م�سدر  وق���ال 
اأط��ل��ق��وا ق��ذائ��ف ���س��اروخ��ي��ة على 

اأنهم  ي��ع��ت��ق��د  ال���ذي���ن  امل�����س��ل��ح��ون 
على  هجماتهم  مل��ر���س��ي  م���وؤي���دون 
امل��ق��ار ال�����س��رط��ي��ة وال��ع�����س��ك��ري��ة يف 

�سمال �سيناء.
وقال امل�سدر ان اأفراد �سرطة بق�سم 
تبادلوا  ال��ع��ري�����ض  ث��ال��ث  ���س��رط��ة 
م�سلحني  م��ع  اأي�سا  ال��ن��ار  اط��الق 
حماية  على  القائمون  تبادل  كما 
املدينة  العامة يف  املخابرات  مبنى 

النار مع امل�سلحني.
وق���ال ���س��اه��د ان ح��ال��ة م��ن الفزع 
����س���ي���ط���رت ع���ل���ى ال�������س���ك���ان اث���ن���اء 
النار  اط�����الق  وت����ب����ادل  ال��ق�����س��ف 
هليكوبرت  ط���ائ���رات  اأن  واأ����س���اف 
املدينة  ���س��م��اء  يف  ح��ل��ق��ت  ح��رب��ي��ة 

اثناء ال�ستباكات.
م�سوؤول  ق��ال  منف�سل  ح���ادث  ويف 
اعرت�ست  ا���س��رائ��ي��ل  ان  ع�����س��ك��ري 
�سيناء  جزيرة  �سبه  قرب  �ساروخا 
يف وقت مبكر الثالثاء وفجرته يف 
اجلو فوق مدينة ايالت اجلنوبية. 
وقال �سهود يقيمون قرب احلدود 
ان ثالثة  ال���س��رائ��ي��ل��ي��ة  امل�����س��ري��ة 
���س��واري��خ على الق���ل اأط��ل��ق��ت من 

�سيناء يف اجتاه ا�سرائيل.
وقالت م�سادر اأمنية م�سرية انها 

تتحرى تلك املعلومات.
مطار  اأغلقت  قد  ا�سرائيل  وكانت 
اىل  م�سرية  اخلمي�ض  ي��وم  اي���الت 
تهديدات من مت�سددين يف �سيناء 
مع  م�ستمرة  مواجهة  يخو�سون 

اجلي�ض امل�سري.

م�سلحون يهاجمون �أهد�فًا �أمنية يف �سيناء 

داعية �شلفي: من ي�شكك يف عودة مر�شي ي�شكك باهلل!!!

رئي�س وزراء ت�شيكيا
 يقّدم ا�شتقالة حكومته 

•• ت�صيكيا-يو بي اأي:

يري  الت�سيكي  ال����وزراء  رئي�ض  �سّلم 
ا���س��ت��ق��ال��ة حكومته  ام�����ض  رو���س��ن��وك 
بعد  زمي����ان  م��ي��ل��و���ض  ال��رئ��ي�����ض  اإىل 
على  اق��رتاع��ا  خ�سارتها  على  اأ�سبوع 
وذكرت  ال��ن��واب.  جمل�ض  م��ن  الثقة 
رو�سنوك  اأن  ت�سيكية  اإع���الم  و�سائل 
قّدم ا�ستقالة حكومته للرئي�ض الذي 
موا�سلة  احلكومة  من  طالباً  قبلها 
حكومة  ت�����س��ك��ي��ل  ح���ني  اإىل  ال��ع��م��ل 
جديدة. وكان زميان �سكل احلكومة 
الثقة  خ�سرت  لكنها  متوز-يوليو،  يف 
اأ�سكرك  اآب-اأغ�سط�ض. وقال زميان دعني   7 النواب يف  يف ت�سويت ملجل�ض 
جداً على عمل حكومتك واأطلب منك ومن حكومتك ممار�سة مهامكم اإىل 

حني ت�سكيل حكومة جديدة، التي اآمل اأن ت�سكل بعد انتخابات حرة .

�شنعاء تنفي علمها
 مبكان االإيراين املخطوف

•• �صنعاء-وكاالت:

نفت وزارة اخلارجية اليمنية، ام�ض علم احلكومة مبكان اختطاف دبلوما�سي 
اإيراين اختطف يف 21 متوز يوليو املا�سي من و�سط العا�سمة اليمنية �سنعاء. 
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الر�سمية �سباأ عن م�سدر باخلارجية اليمنية قول�ه 
واأّكد   . ب�سنعاء  اإي��راين  دبلوما�سي  اختطاف  مبكان  اليمنية  للحكومة  علم  ل 
اأن الأجهزة الأمنية اليمنية �ستبذل املزيد من اجلهود لإطالق �سراحه . وكان 
اأمري  ح�سني  والأفريقية  العربية  لل�سوؤون  الإيرانية  اخلارجية  وزي��ر  م�ساعد 
عبداللهيان، اتهم الثنني، احلكومة اليمنية باأنها كانت على علم بوقت وكيفية 

اختطاف امللحق الإداري يف ال�سفارة الإيرانية ب�سنعاء نور اأحمد نيكبخت.
قد  نيكبخت  اأحمد  ن��ور  �سنعاء  يف  الإيرانية  ال�سفارة  يف  الإداري  امللحق  وك��ان 
املا�سي من قبل م�سلحني جمهولني، خالل  21 متوز يوليو  اختطف يف يوم 
توجهه من منزله اإىل مقر عمله يف ال�سفارة، فيما ا�ستدعت اخلارجية الإيرانية 
اإثر ذلك القائم بالأعمال اليمني يف طهران مرتني، واأبلغته قلقها ال�سديد اإزاء 

ا�ستمرار اختطاف مواطنيها يف اليمن.
الأمنية  ال�سلطات  اأن  اإخبارية مينية حملية  تقارير  ذكرت  اأخ��رى،  ناحية  من 
اإىل  وع��دن  ب�سنعاء  ال�سيا�سي  الأم��ن  القاعدة يف جهازي  تنظيم  �سجناء  نقلت 
اليمن نا�سر  القاعدة يف  اأخرى غري معلومة بعد تهديد زعيم تنظيم  اأماكن 
نت  براق�ض  ملوقع  اأمنية  م�سادر  وقالت  التنظيم.  �سجناء  بتحرير  الوحي�سي 
تفاديا لأي عملية حمتملة  احتياطية  تدابري  اتخذ  ال�سيا�سي  الأمن  اإن جهاز 
لتنظيم القاعدة بعد تهديد زعيم القاعدة بتحرير ال�سجناء واأ�سارت امل�سادر 
اإىل اأنه مت نقل نحو 60 �سجينا من �سجناء تنظيم القاعدة يف �سجون الأمن 
ال�سيا�سي ب�سنعاء وعدن اإىل اأماكن �سرية يف اإطار تلك التدابري الحرتازية. 
بال�سجناء  اخل��ا���س��ة  ال��ع��ن��اب��ر  اإىل  ن��زل��ت  تفتي�ض  ف���رق  اأن  امل�����س��ادر  واأ���س��اف��ت 
وفح�ستها خ�سية القيام باحلفر فيها متهيدا للهروب عرب الأنفاق كما حدث يف 
مرات �سابقة. وكان زعيم القاعدة يف اليمن نا�سر الوحي�سي قد وعد بتحرير 

كافة الإ�سالميني ال�سجناء قريبا .

العداد  ح��ول  اب  اأغ�سط�ض  �سهر 
 2 جنيف  موؤمتر  با�سم  يعرف  ملا 
الذي يهدف للجمع بني ممثلني 
وحكومة  ال�����س��وري��ة  ل��ل��م��ع��ار���س��ة 

الرئي�ض ب�سار ال�سد.
وقال جاتيلوف لوكالة انرتفاك�ض 
الرو�سية لالنباء من غري املرجح 
يف  ال�������س���الم  م����وؤمت����ر  ي���ع���ق���د  اأن 
�ستى  اأح��داث��ا  هناك  لن  �سبتمرب 
ال������وزاري يف  م��ن بينها ال���س��ب��وع 
لالمم  التابعة  العامة  اجلمعية 

املتحدة.
واأ�ساف نحن نوؤيد عقده يف اأقرب 
نكون  اأن  ينبغي  لكن  وق��ت ممكن 
بالظروف  يتعلق  فيما  واق��ع��ي��ني 
املنتدى وكان  توؤثر على  التي قد 
واأمريكيون  رو������ض  م�������س���وؤول���ون 
اتفقوا ال�سبوع املا�سي على عقد 
وق�����ت ممكن  اأق�������رب  امل����وؤمت����ر يف 
لكنهم مل يقدموا خطة ملمو�سة 
املتحاربني  ال���ط���رف���ني  لق����ن����اع 

باجللو�ض اىل طاولة املفاو�سات.
التي  ومو�سكو  وا�سنطن  وك��ان��ت 
ال�سورية  للحكومة  اأ�سلحة  باعت 
ب���ل ووف�����رت ح��م��اي��ة ل��ال���س��د من 
المم  يف  وال����ع����ق����وب����ات  الدان���������ة 
�ستحاولن  ان��ه��م��ا  ق��ال��ت��ا  امل��ت��ح��دة 
مايو  نهاية  بحلول  امل��وؤمت��ر  عقد 
اأيار لكن موعد عقد املوؤمتر ظل 
انق�سام  بينها  من  ل�سباب  يتاأخر 
م��ق��ات��ل��ي امل��ع��ار���س��ة وف�����س��ل��ه��م يف 

التفاق على من ميثلهم فيه.

كلينتون تدعو الإ�شالح النظام االنتخابي االأمريكي 
•• لندن-وكاالت:

تناولت �سحيفة ديلي تلغراف الربيطانية خطابا لوزيرة 
اأمام  كلينتون  ه��ي��الري  ال�سابقة  الأم��ريك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة 
�سل�سلة  يف  انتخابية  لإ�سالحات  تدعو  وه��ي  حا�سد  جمع 
لنتخابات  تر�سحها  لحتمال  التمهيدية  اخلطابات  من 
�سحيفة  حت��دث��ت  بينما  ال��ق��ادم��ة،  الأم��ريك��ي��ة  ال��رئ��ا���س��ة 
اإندبندنت عن تزايد العداء للم�سلمني يف فرن�سا. واأ�سارت 
ديلي تلغراف اإىل اأن كلينتون بداأت �سل�سلة من اخلطابات 
اأ�سمته الهجوم على حقوق الت�سويت .  بدعوة ملجابهة ما 
ا�ستغلت  ال�سابقة  اخلارجية  وزي��رة  اأن  ال�سحيفة  وذك��رت 

الأمريكية  امل��ح��ام��ني  راب��ط��ة  اأع�����س��اء  اأم����ام  خطابها  ج��ل 
ملهاجمة حكم املحكمة العليا الأخري الذي األغى جزءا هاما 
العيوب  تعتربه  ما  ومناق�سة  الت�سويت  حقوق  قانون  من 
بالتمييز  �سلته  حيث  من  النتخابي  نظامنا  يف  العميقة 
اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ����س���ارت  الن��ت��خ��اب��ات.  يف  ال��ع��ن�����س��ري 
زياراتها  �ستقدمه خالل  برناجما خطابيا  اأعدت  كلينتون 
للوليات الأمريكية املختلفة يت�سمن احلديث عن التوازن 
وال�سفافية ال�سرورية يف �سيا�ساتنا لالأمن القومي ونحن 
تهديدات  مل��واج��ه��ة  احل���روب  م��ن  عقد  بعد  ق��دم��ا  من�سي 
جديدة . و�ستبحث فيما بعد الآثار املرتتبة على الزعامة 
الأمريكية العاملية ومكانة الأمة الأخالقية يف جميع اأنحاء 

العامل. ويف خطابها اأمام رابطة املحامني هاجمت كلينتون 
الإ�سالح النتخابي والعتداء على حقوق الت�سويت التي 
امل�ساركة  من  الأمريكيني  ماليني  مبنع  تهدد  اإنها  قالت 
تاآكل  م��ن  مزيد  اإىل  و���س��ت��وؤدي  الدميقراطية  يف  الكاملة 
ثقة اجلمهور ودعت امل�سرعني لإجازة ت�سريع م�ساد حلكم 
15 ولي��ة على  األغى �سرط ح�سول  ال��ذي  العليا  املحكمة 
موافقة من وزارة العدل قبل تغيري الأنظمة النتخابية. 
دافعوا  ال��ذي��ن  امل��راق��ب��ني  ب��ع�����ض  راأي  كلينتون  وخ��ال��ف��ت 
التمييز  اأن  اإىل  اإ���س��ارة  باعتباره  العليا،  املحكمة  حكم  عن 
الق�سائية  ال�سلطات  اأعطى  احلكم  اإن  وقالت  انتهى،  قد 

تفوي�سا مطلقا لتجديد التمييز يف النتخابات.

رو�شيا تبني رادارًا م�شادًا لل�شواريخ 
•• مو�صكو-يو بي اأي:

اأعلنت رو�سيا ام�ض عن بدء بناء رادار جديد م�ساد لل�سواريخ الهدف منه 
تعزيز قدرات الدفاع ال�ساروخي الرو�سية.

ونقلت وكالة الأنباء الرو�سية )نوفو�ستي( عن املتحدث با�سم وزارة الدفاع 
األيك�سي زولوتوخني قوله ان اأعمال بناء الرادار اجلديد  الرو�سية العقيد 
اإطار  اأورن����ربغ، يف  اأور���س��ك يف منطقة  بلدة  ق��رب  تتم  م��ن ط��راز فورونيز 
ال�سبكة ال�ساملة لالإنذار املبكر من ال�سواريخ، التي يتوقع اأن تنتهي عملية 
2020. وذكر زولوتوخني انه بال�سافة  بنائها يف رو�سيا مع حلول العام 
اإىل هذا ال��رادار فقد بداأت التح�سريات لبناء رادارات من اجليل اجلديد 
يف كل من كرانويار�سك واألتاي. ولفت اإىل ان مدة ن�سر الرادارات اجلديدة 

قل�ست من 5-9 �سنوات اإىل 12-18 �سهراً.
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تنظم رابطة العامل الإ�سالمي اليوم يف لندن ندوة بعنوان دور املراكز 
الإ�سالمية يف ت�سحيح املفاهيم اخلاطئة مب�ساركة نخبة من العلماء 
امل�سلمني واملفكرين يف بريطانيا. وقال الأمني العام للرابطة الدكتور 
الندوة  اإن  ام�����ض  ل��ه  ت�سريح  يف  ال��رتك��ي  عبداملح�سن  ب��ن  ع��ب��داهلل 
�ستناق�ض عددا من املو�سوعات من خالل ثالث جل�سات حيث يناق�ض 
املحور الأول منها مو�سوع املفاهيم اخلاطئة بني احلقيقة والبهتان 
الإ�سالم  و�سناعة  الغربي  الإع��الم  مو�سوعات  املحور  هذا  ويتناول 
والدرا�سات  الإ�سالمي  للقراآن والرتاث  املغلوطة  فوبيا والرتجمات 
ال�ست�سراقية والإعالم.  واأ�ساف اأن املحور الثاين �سيناق�ض مو�سوع 
عمل  اأوراق  خالله  وتقدم  املغلوطة  للمفاهيم  �سامل  ت�سحيح  نحو 
تتناول م�سروعات التعريف بالإ�سالم والإرهاب والتطرف واملرجعية 
واأ�سار  املفاهيم  ت�سحيح  وا�سرتاتيجية  املواقف  ووح��دة  الإ�سالمية 
بني  الإ�سالمية  اجلمعيات  مو�سوع  �سيتناول  الثالث  املحور  ان  اإىل 
الزدواجية والتن�سيق حيث يتطرق اإىل خطورة الزدواجية يف العمل 
الإ�سالمية  املنظمات  عمل  تن�سيق  يف  التكامل  و���س��رورة  الإ�سالمي 
الغرب  يف  وامل�سلمني  احل�سارية  وال�سراكة  الإ�سالمية  واجلمعيات 
الرابطة على  للرابطة حر�ض  العام  الأم��ني  واأك��د  وج�سور احل��وار. 
املفاهيم اخلاطئة عن  اأج��ل ت�سحيح  ال��ن��دوات من  ه��ذه  اإقامة مثل 

الإ�سالم والتعريف به والدفاع عنه.

معروف  نا�سط  �سراح  اط��الق  اىل  بنغالد�ض  املتحدة  الوليات  دعت 
يف جم���ال ح��ق��وق الن�����س��ان، حم���ذرة م��ن ت��اأث��ري ه���ذا الج�����راء على 
املجتمع املدين. وكانت ال�سرطة اوقفت م�ساء ال�سبت عادل الرحمن 
بعدما  اوديكار  الن�سان  حقوق  عن  املدافعة  املنظمة  �سر  امني  خان 
طالبت منظمته ال�سلطات بالك�سف عن مالب�سات مالحقة حمتجني 
ا�سالميني. وقالت الناطقة با�سم وزارة اخلارجية المريكية ماري 
النا�سط وطالبت  املتحدة قلقة جدا من توقيف  الوليات  ان  هارف 
النا�سط  اعتقال  ان  بيان  يف  هارف  وا�سافت  بتو�سيحات.  بنغالد�ض 

يوؤدي اىل احباط املجتمع املدين وله �سدى �سلبي يف العامل .
تتابع  وان  ف��ورا  عنه  الف���راج  اىل  بنغالد�ض  �سلطات  ندعو  وتابعت 
احلكومة اي ق�سايا قانونية عرب اجراءات ق�سائية عادلة و�سفافة .

معلومات  ب�سبب  خ��ان  ت�ستجوب  انها  بنغالد�ض  يف  ال�سرطة  وقالت 
الف  �سبعني  نحو  بها  ق��ام  احتجاجات  قمع  ح��ول  ومفربكة  ك��اذب��ة 
ال�سرطة  واو�سحت  مايو  اي��ار  من  وال�ساد�ض  اخلام�ض  يف  ا�سالمي 
راأ�سه  على  �سرب  ل�سابط  واح���دة  فيها  مب��ا  جثة   11 اح�ست  انها 
اوديكار  قالت منظمة  املا�سي،  ال�سهر  ن�سر  تقرير  ب�ساطور. لكن يف 
وتقيم  الحتجاجية  احل��رك��ة  ه��ذه  قمع  يف  قتلوا  �سخ�سا  �ستني  ان 
املتحدة ب�سكل عام عالقات ودية مع بنغالد�ض ثالث اكرب  الوليات 
دولة م�سلمة يف العامل يف عدد ال�سكان وقد دعمت اجلهود المريكية 

ملكافحة تنظيم القاعدة.

ق�سى ع�سرون �سخ�سا حتفهم يف منطقة اخلرطوم ب�سبب في�سانات 
النباء  وكالة  ذك��رت  كما  اب-اغ�سط�ض  بداية  منذ  ال�سودان  جتتاح 
الف   150 ع��ن  امل��ت��ح��دة  المم  اعلنت  فيما  الر�سمية،  ال�سودانية 
ال�سلطات  ع��ن  نقال  الوكالة  وا���س��ارت  املت�سررة  املناطق  يف  منكوب 

املحلية اىل 240 جريحا يف منطقة اخلرطوم.
وكانت اذاعة ام درمان الر�سمية افادت الحد عن مقتل 36 �سخ�سا 
ان عدد  امل��ت��ح��دة  المم  واك���دت  اخل��رط��وم.  ب�سمال  النيل  ولي���ة  يف 
العدد  ازدي��اد هذا  150 الف �سخ�ض الثنني وتتوقع  بلغ  املنكوبني 
ال���ف �سخ�ض   84 امل��ن��ك��وب��ني اي ق��راب��ة  اك���ر م��ن ن�سف  وي��ت��واج��د 
العمليات  تن�سيق  مكتب  اك��د  كما  اخل��رط��وم  العا�سمة  �سواحي  يف 

الن�سانية يف المم املتحدة.
واكدت جمموعة من ال�سباب املتطوعني اطلقت مبادرة با�سم نفري 
من  القريبة  النزيلة  منطقة  يف  عالقة  عائلة   150 وج���دت  ان��ه��ا 
اخلرطوم. وبح�سب نفري فان العديد من ال�سخا�ض فقدوا منازلهم 

وباتوا ينامون يف العراء.

عوا�صم

مكة �ملكرمة

�خلرطوم

و��ضنطن

االإدارة االأمريكية تراجع برامج التج�ش�س 
•• وا�صنطن-رويرتز:

اأطلقت اإدارة الرئي�ض الأمريكي باراك اأوباما عملية مراجعة ر�سمية للربامج 
الإلكرتونية جلمع املعلومات ال�ستخباراتية والتي تعر�ست لنتقادات وا�سعة 
�سنودن  اإدوارد  الأمريكية  القومي  الأم��ن  بوكالة  ال�سابق  املوظف  قام  اأن  منذ 
بت�سريب وثائق �سرية اإىل و�سائل الإعالم. وقال بيان للبيت الأبي�ض اإن اللجنة 
والت�سالت  ال�ستخبارات  تكنولوجيات  با�سم جمموعة مراجعة  تعرف  التي 
التقدم  عن  تنتج  والتي  بال�سيا�سات  املتعلقة  وتلك  الفنية  امل�سائل  �ستدر�ض 
تقييما  �ستجري  املجموعة  اأن  البيان  واأ�ساف  العاملية.  الت�سالت  ال�سريع يف 
الأمن  حماية  يف  البيانات  جلمع  الأمريكية  الربامج  فاعلية  م��دى  لتحديد 
ال�سيا�سة  تعزيز  يف  م�ساهمتها  وم��دى  الأم��ث��ل،  بال�سكل  الأم��ريك��ي  القومي 
لل�سيا�سة  الأخرى  الوقت مراعاة العتبارات  اخلارجية الأمريكية، ويف نف�ض 
وكان  ال��ع��ام.  ال���راأي  ثقة  ك�سب  و���س��رورة  اإذن  ب��دون  بيانات  اإف�ساء  مثل خطر 
اإ�سالحات على بع�ض  اأوباما تعهد بالعمل مع امل�سرعني الأمريكيني لإجراء 
البنود الرئي�سية لقانون مكافحة الإرهاب، الذي مت مبوجبه ا�ستخدام برامج 
التج�س�ض جلمع معلومات عن الت�سالت التي يقوم بها املواطنون الأمريكيون. 
وقد منحت اللجنة فرتة �ستني يوما لتقدمي تقرير اأويل، وجدير بالذكر اأنها 
اأن  ت�سم خرباء على م�ستوى عال من خارج الدارة الأمريكية، ومن املنتظر 
الأول.   كانون  دي�سمرب   15 يف  وتو�سياتها  النهائي  تقريرها  اللجنة  ت�سدر 
كالبر  جيم�ض  الأمريكية  القومية  املخابرات  مدير  من  منف�سل  بيان  واأك��د 
اإطالق املراجعة، ومل يك�سف بيان البيت الأبي�ض اأو بيان كالبر عن تفا�سيل 
اإجراءات  اأربعة  اأح��د  الر�سمية  املراجعة  وتعد  اللجنة  ت�سكيلة  اأو  حجم  ب�ساأن 
ك�سف عنها اأوباما، الذي قال اإنه كان قد اأمر باإجراء مراجعة لربامج املراقبة 

قبل اأن ي�سرب �سنودن وثائق �سرية اإىل �سحيفتي غارديان ووا�سنطن بو�ست.

نتنياهو �سيجند 550 طالبًا يف مو�قع �لتو��سل 

التو�شع اال�شتيطاين يلقي بظالله على حمادثات ال�شالم 

االأردن ينفي وجود جرمية منظمة داخل الزعرتي 
اجلرائم املعروفة . 

ه��ن��اك ر�سد  ك����ان  اذا  م���ا  وح����ول 
لي حالت خملة بالأداب العامة 
داخل املخيم، قال احلمود ان اأمن 
داخل  منها  اأي��ا  ير�سد  مل  املخيم 
بنات  زواج  هو  وما يحدث  املخيم 
دون ال�سن القانوين وهي ظاهرة 
اجتماعية عند ال�سوررين ونعمل 
الالجئني  م��ف��و���س��ي��ة  م���ع  ع��ل��ي��ه��ا 
قا�سي  ودائ����������رة  وال���ي���ون�������س���ي���ف 

الق�ساة . 
زواج  يف  م�سكلة  ن��واج��ه  وا���س��اف 
ال���ق���ا����س���رات خ��ا���س��ة مم���ن تبلغ 
عاما،  و14   13 ال  اع���م���اره���ن 
م�سريا اىل ان حالت ال��زواج تتم 
داخ�����ل امل��خ��ي��م وب��ح�����س��ور اله���ل 
على  التوقيع  يتم  حيث  وال�سهود 
ا�سهاره  دون  خ��ارج��ي  زواج  ع��ق��د 

من قبل القا�سي ال�سرعي . 
املنظمات  م��ع  حاليا  نعمل  وت��اب��ع 
لبحث  ق����ان����ون  ع���ل���ى  ال����دول����ي����ة 
ت�سجيل مثل هذه احلالت ملا فيه 
اجلنني  �سحة  على  خ��ط��ورة  م��ن 
والم، كما نعمل على ايجاد برامج 
املدى  على  اليون�سيف  مع  توعية 
خطورة  لبيان  والبعيد  املتو�سط 

عن رغبتهم يف الهرب.
اىل  منهم  متزايدة  اع��داد  وتعود 
�سوريا. وتطلب املفو�سية مراقبة 
اعمال العودة اىل �سوريا للتحقق 
وانتقد  ب��الك��راه  تتم  انها ل  م��ن 
الكفيل  ن���ظ���ام  اي�������س���ا  ال���ت���ق���ري���ر 
لالجئني  ي�سمح  ال����ذي  الردين 
كان  اذا  املخيمات  خ��ارج  بالقامة 
لديهم كفيل اردين يتقا�سى عادة 
بان  ل��ل��ق��ب��ول  دولر   500 م��ب��ل��غ 

يكون كفيال. 
ومل��واج��ه��ة ه���ذه ال��ت��ح��دي��ات طلب 
العليا  امل��ف��و���س��ي��ة  م���ن  ال��ت��ق��ري��ر 
الالجئني  ل����دى  اك����ر  ال��ت��دخ��ل 
خميمات  يف  ل����ي���������س����وا  ال������ذي������ن 
وحت�������س���ني م�������س���ت���وى الم��������ن يف 
امل��خ��ي��م��ات وت���ع���زي���ز وج����وده����ا يف 
اكرب  وتن�سيق  ال�ستقبال  ن��ق��اط 
الن�سانية  اجلهات  مع  لن�ساطها 
وال��ت��ن��م��وي��ة الخ�����رى ل��ل��ح��د من 
اآثار تدفق الالجئني على ال�سكان 
امل��ح��ل��ي��ني. وه����ذا ال��ت��ق��ري��ر حول 
امل�ساعدة التي تقدم حلوايل 1،8 
مليون لجئ �سوري موزعني على 
الو�سع  على  ركز  املجاورة  ال��دول 

يف الردن ولبنان والعراق.

حتقيق  اىل  وت�سعى  املخيم  يف  اآن 
اهدافها املالية وال�سيا�سية. 

وك�سف التقرير مع هذه الظروف 
ال�سعبة امل�سحوبة مب�ستوى عال 
م��ن الج���رام م��ن غ��ري امل�ستغرب 
يعربون  لج��ئ��ني  اىل  ن�ستمع  ان 

زواج القا�سرات . 
العليا  للمفو�سية  تقرير  و���س��دد 
لالمم  التابعة  لالجئني  ل�سوؤون 
الثالثاء  جنيف  يف  �سدر  املتحدة 
املخيمات  يف  الو�سع  على  املا�سي 
خ�����س��و���س��ا خم��ي��م ال����زع����رتي يف 

من  اك��ر  ي�ستقبل  ال���ذي  الردن 
ما  �����س����وري،  لج����ئ  ال����ف   130
كبرية  مدينة  �سكان  ع��دد  ي���وزاي 

يف الردن. 
وذكر التقرير ان اجلرمية املنظمة 
يف  تن�سط  املعار�سة  وجم��م��وع��ات 

•• ا�صالم اباد-يو بي اأي:
دع��ا الأم��ني العام ل��الأمم املتحدة، 
اإىل ح�سر  ام�������ض،  م����ون  ك���ي  ب����ان 
ا���س��ت��خ��دام غ����ارات ال��ط��ائ��رات من 
املعلومات  جمع  بهدف  طيار  دون 
المتثال  ع���ل���ى  وح�����ث  ف���ح�������س���ب، 
للقوانني الدولية املتعلقة بعمليات 

الق�سف ال�ساروخية.

عن  الباك�ستانية  �سما  قناة  ونقلت 
ب����ان، دع���وت���ه ُب��ع��ي��د اف��ت��ت��اح مركز 
ال�����س��الم وال����س���ت���ق���رار ال�����دويل يف 
والتكنولوجيا  ال���ع���ل���وم  ج���ام���ع���ة 
التي  اآب���������اد  ب����اإ�����س����الم  ال���وط���ن���ي���ة 
اليوم،  �سابق  وق��ت  يف  اإليها  و�سل 
اجلوية  ال����غ����ارات  ا���س��ت��خ��دام  اإىل 
بهدف  ط��ي��ار  دون  م���ن  ل��ط��ائ��رات 
على  وح��ث  فقط،  املعلومات  جمع 

المتثال للقوانني الدولية املتعلقة 
بعمليات الق�سف ال�ساروخية.

لتواجده  �سعادته  ب��ان عن  واأع���رب 
يف باك�ستان ع�سية ذكرى ا�ستقالل 
ال���ب���الد واأث���ن���ى ع��ل��ى ال�����دور الذي 
بعثات  الباك�ستانية يف  القوت  اأّدت��ه 
اإىل اأن  ال�����س��الم ال��دول��ي��ة، م�����س��رياً 
اأك����ر م���ن 100 ب��ل��د ي�����س��اه��م يف 
اإىل  اأ�سار  اأن��ه  غري  ال�سالم،  بعثات 
هذه  يف  امل�ساهم  الأول  البلد  اأن��ه��ا 

البعثة مع 8 اآلف جندي.
واأو����س���ح اأن واح�����داً م��ن ب��ني 10 
اأ�سله  ال��دول��ي��ة  البعثات  يف  ج��ن��ود 
م�ساهمة  اأن  م���وؤك���داً   ، باك�ستاين 
بعثات  يف  اأ�سا�سية  كانت  باك�ستان 

حفظ ال�سالم .
ال�سعب  ت���ق���ّدم  ب�����اأن  ب����ان  واع���ت���رب 
وازده��اره من دون �سالم اأم��ر غري 

ممكن.
يذكر اأن م�ساألة الغارات الأمريكية 
�سكلت  طاملا  طيار  ب��دون  لطائرات 

وا�سنطن  ب���ني  خ��الف��ي��ة  م�����س��األ��ة 
واإ�سالم اآباد التي اعتربتها انتهاكاً 
ل�����س��ي��ادة اأرا���س��ي��ه��ا، وب��خ��ا���س��ة اأن 
ب��ع�����ض ه����ذه ال����غ����ارات اأ����س���ف���ر عن 
�سقوط �سحايا يف �سفوف املدنيني 

الباك�ستانيني.
الباك�ستانية  وكانت قناة دنيا نيوز 
ذكرت يف وقت �سابق اليوم، اأن بان 
اآب���اد يف م�ستهل  اإ���س��الم  اإىل  و���س��ل 
زيارة ت�ستمر يومني اإىل باك�ستان.

ب��ان �سيحل �سيفاً  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
الأربعاء على احتفال  اليوم  خا�ساً 

بذكرى ا�ستقالل باك�ستان.
الأمم  با�سم  املتحدث  نائب  وك��ان 
اأو�سح  ب��وي،  ديل  اإدواردو  املتحدة، 
امل�سوؤولني  ك��ب��ار  �سيلتقي  ب���ان  اأن 
الباك�ستانيني، بينهم رئي�ض البالد 

ورئي�ض احلكومة.
مناق�سات  ال���ع���ام  الأم�����ني  وي��ع��ق��د 
لإدارة  الوطنية  الهيئة  رئي�ض  مع 
الكوارث، ويتلّقى اإحاطة حول اأخر 

بان يدعو حل�شر ا�شتخدام الطائرات بال طّيار 

ك��ل ج��ام��ع��ة م��ن اجل��ام��ع��ات. وجاء 
م����ن م��ك��ت��ب رئ���ي�������ض احل���ك���وم���ة ان 
املوا�سيع الرئي�سية التي �ستتناولها 
هذه احلملة الدعائية هي املجالت 
اىل  بالإ�سافة  والمنية،  ال�سيا�سية 
ما  ون�سر  الال�سامية،  الن�سال �سد 
ي�سمى بالقيم الدميقراطية لدولة 
مقاطعة  �سد  وال��ن�����س��ال  ا���س��رائ��ي��ل 
املوا�سيع  ا�سرائيل، وغري ذلك من 
ال����ت����ي ت���ع���ك�������ض ت���ف���ك���ري وم����واق����ف 

احلكومة ال�سرائيلية .

طلبة اجلامعات ال�سرائيلية، بدون 
حكومية،  ر�سمية  �سفة  يحمل  ان 
ب���ح���وايل ثالثة  ت���ق���ّدر  ومب����وازن����ة 

ماليني �سيكل.
مكتب  ان  ال�����س��ح��ي��ف��ة  واأ�����س����اف����ت 
لتوظيف  ي�سعى  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����ض 
املهمة  ل��ه��ذه  ط��ال��ب��اً   550 ق��راب��ة 
 ،7 ال���  ال�سرائيلية  اجلامعات  م��ن 
خمتلفة،  اجنبية  لغات  ويتحّدثون 
ع���ن ط���ري���ق ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع اإحت����اد 
ال�سرائيلية،  اجل���ام���ع���ات  ط��ل��ب��ة 

ب������ان ج����ي م������ون امل�������س���ت���وط���ن���ات يف 
�سرعية  غ����ري  امل��ح��ت��ل��ة  الرا������س�����ي 

وكانت و�ستظل غري م�سروعة.
هم  وال��ع�����س��رون  ال�ستة  وال�����س��ج��ن��اء 
 104 ج��م��ل��ة  م���ن  الوىل  ال��دف��ع��ة 
حيث  م��ن  ا�سرائيل  ق���ررت  �سجناء 
امل����ب����داأ الف�������راج ع��ن��ه��م ع��ل��ى اأرب����ع 
التو�سل  اتفاق مت  اط��ار  مراحل يف 
مكثفة  دبلوما�سية  جهود  بعد  اليه 
المريكي  اخلارجية  وزي��ر  بها  قام 
الفل�سطينية  املحادثات  ل�ستئناف 

ال�سرائيلية.
ومن غري املتوقع ان يوؤدي احتجاج 
اأقارب ال�سرائيليني الذين قتلوا يف 
اطالق  ع��ن  ال��رتاج��ع  اىل  هجمات 

�سراح ال�سجناء الفل�سطينيني.
تخفيف  ا������س�����رائ�����ي�����ل  وح�������اول�������ت 
وط����اأة ه���ذا الت���ف���اق ال���ذي �ستفرج 
اأدينوا  فل�سطينيني  ع��ن  مب��وج��ب��ه 
اأق�سى  تيار  على  ا�سرائيليني  بقتل 
فاأعلنت  احلاكم  بالئتالف  اليمني 
اجلديدة  امل�ساكن  بناء  خطط  ع��ن 
ال�سفة  يف  ال��ي��ه��ود  للم�ستوطنني 
اأرا�ض  واأج��زاء من  املحتلة  الغربية 
�سمتها للقد�ض بعد حرب 1967.
�سحيفة  ك�سفت  اأخ���رى،  جهة  م��ن 
ال���������س����ادر  ع������دده������ا  ه�����اآرت�����������ض يف 
الثالثاء، اأن مكتب رئي�ض احلكومة 
طاقم  لإق��ام��ة  ي�سعى  ال�سرائيلية 
التوا�سل  م�����واق�����ع  ع�����رب  دع�����اي�����ة 
الج��ت��م��اع��ي امل��خ��ت��ل��ف��ة ي��ت��ك��ون من 

•• القد�ص املحتلة- وكاالت:

خ��ي��م اع���الن ا���س��رائ��ي��ل ع��ن خطط 
ا�سرائيلية  م�����س��ت��وط��ن��ات  ل��ت��و���س��ي��ع 
ي�سعى  اأر���������������ض  ع�����ل�����ى  م�����ق�����ام�����ة 
دولتهم  اق��ام��ة  اىل  الفل�سطينيون 
ال�سالم  حم�����ادث�����ات  ع���ل���ى  ع��ل��ي��ه��ا 
التي  ال���س��رائ��ي��ل��ي��ة  الفل�سطينية 
ال�������س���رق الو�����س����ط هذا  جت����ري يف 
ثالث  م���ن���ذ  م�����رة  لول  ال����س���ب���وع 
�����س����ن����وات. وب���������داأت امل����ح����ادث����ات يف 
ي��ول��ي��و متوز   30 ي����وم  وا���س��ن��ط��ن 
و�ستعقد جولة ثانية من املحادثات 
يف القد�ض الربعاء ثم بعد ذلك يف 
ال�سفة الغربية. وانهارت حمادثات 
ال�سرائيلية  الفل�سطينية  ال�سالم 
م��ن��ذ ث����الث ����س���ن���وات ب�����س��ب��ب ن���زاع 
وت�سعى  ال�ستيطاين  ال��ب��ن��اء  ح��ول 
اىل  التو�سل  اىل  املتحدة  الوليات 
اتفاق ب�ساأن حل الدولتني تعي�ض يف 
اطاره ا�سرائيل يف �سالم اىل جانب 
ال�سفة  يف  ت��ق��ام  فل�سطينية  دول���ة 
ال��غ��رب��ي��ة وق��ط��اع غ���زة وه���ي ارا�ض 
ا���س��رائ��ي��ل يف ح����رب عام  اح��ت��ل��ت��ه��ا 

.1967
والحتاد  املتحدة  الوليات  واأدان��ت 
ما  امل����ت����ح����دة  والمم  الوروب������������ي 
اأع���ل���ن���ت���ه ا�����س����رائ����ي����ل ي������وم الح�����د 
 2000 ع����ن خ���ط���ط ل���ب���ن���اء ن���ح���و 
للم�ستوطنني.  ج����دي����د  م�����س��ك��ن 
اخلطط  الفل�سطينيون  اأدان  كما 

ي�سلوا  مل  ل��ك��ن��ه��م  ال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة 
من  بالن�سحاب  التهديد  ح��د  اىل 

حمادثات الربعاء.
وخالل زيارة لكولومبيا حث وزير 
اخل��ارج��ي��ة الم��ري��ك��ي ج��ون كريي 
تبني  ع�����دم  ع���ل���ى  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني 
ا�سرائيل  خل��ط��ط  م���ع���اد  ف��ع��ل  رد 
الخ���������رية. وب�������ذل ك������ريي ج���ه���ودا 
ل�ستئناف  م�����س��ن��ي��ة  دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 

حمادثات ال�سالم يف وا�سنطن.
و�سرح باأن اخلطوات التي اتخذتها 
كانت  امل�ستوطنات  ب�ساأن  ا�سرائيل 
متوقعة اىل حد ما وحث اجلانبني 

على امل�سي قدما يف املحادثات.
عا�سمة  ب��وج��وت��ا  يف  ك����ريي  وق����ال 
ك���ول���وم���ب���ي���ا ال������ولي������ات امل���ت���ح���دة 
امل�ستوطنات  ك��ل  تعترب  المريكية 
النظر  وجهة  وك��رر  م�سروعة  غري 
الوروب���������ي والمم  ه�����ذه الحت�������اد 

املتحدة.
امل�ساريع  ت���ل���ك  ع���ل���ى  ت��ع��ل��ي��ق  ويف 
با�سم  متحدث  ق��ال  ال�ستيطانية 
ال�سيا�سة  م�سوؤولة  ا�ستون  كاثرين 
اخل���ارج���ي���ة يف الحت������اد الوروب������ي 
امل�ستوطنات ال�سرائيلية يف ال�سفة 
مبقت�سى  م�سروعة  غ��ري  الغربية 
حل  بجعل  وتهدد  ال��دويل  القانون 
ال�سرائيلي  ل��ل�����س��راع  ال���دول���ت���ني 

الفل�سطيني م�ستحيال.
املتحدث  ب���وي  دي���ل  ادواردو  وق���ال 
املتحدة  ل��المم  العام  الم��ني  با�سم 

هذا  باإختيار  ب���دوره  �سيقوم  ال���ذي 
الطلبة  الف  خ���الل  م��ن  ال��ط��اق��م 
الذين يتقدمون للقيام بهذه املهمة 
ل��ف��ح�����ض لغوي،  اإخ�����س��اع��ه��م  ب��ع��د 
ا�ستبيان  ا�سئلة  على  الجابة  وبعد 
ا���س��رتات��ي��ج��ي، وي��خ�����س��ع��ون كذلك 

ملقابلة �سخ�سية. 
بتقدمي  و���س��ي��ق��وم الحت�����اد لح���ق���اً 
والتجهيزات  احل���ا����س���وب  اج���ه���زة 
الخ���رى ال��الزم��ة وك��ذل��ك الغرف 
يف  املهمة  ب��ه��ذه  للقيام  املخ�س�سة 

منظمة التحرير حتذر
 من انهيار املفاو�شات 

•• رام اهلل-ا ف ب:

عبد  يا�سر  الفل�سطينية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  �سر  امني  اكد 
املفاو�سات  بانهيار  يهدد  ال�سرائيلي  ال�ستيطاين  التو�سع  ان  ام�ض  رب��ه 
غري  ال�ستيطاين  التو�سع  ه��ذا  ان  بر�ض  فران�ض  لوكالة  رب��ه  عبد  وق��ال   .

م�سبوق ويتناق�ض مع اللتزامات التي قطعتها 
واكد   . املفاو�سات  ب��دء  قبل  املتحدة  ال��ولي��ات 
ع��ب��د رب���ه ان ذل����ك  ي��ه��دد امل��ف��او���س��ات نف�سها 
البداية  ك��ان��ت  ت����ب����داأ،واذا  ان  ق��ب��ل  ب��الن��ه��ي��ار 
يف  ال�ستيطان  بتو�سيع  التفاو�سية  للعملية 
فكيف  ال�سرقية  والقد�ض  الغربية  ال�سفة  كل 
���س��ت��ك��ون ال��ن��ه��اي��ة؟ . وت���اأت���ي ت�����س��ري��ح��ات عبد 
ال�سرائيلية  القد�ض  بلدية  موافقة  بعد  رب��ه 
جديدة  ا�ستيطانية  وح����دة   942 ب��ن��اء  ع��ل��ى 
ا�ستئناف  ع�سية  املحتلة  ال�سرقية  القد�ض  يف 
الربعاء.  الفل�سطينية  ال�سرائيلية  املفاو�سات 

جنوب  ال�ستيطاين  جيلو  حي  يف  �سيكون  اجلديد  ال�ستيطاين  وامل�سروع 
القد�ض مبحاذاة بلدة بيت جال الفل�سطينية يف ال�سفة الغربية. وا�سار عبد 
ال�ستيطانية  قراراتها  ان  وتزعم  ال�ستيطان  توا�سل  ا�سرائيل  ان  اىل  ربه 
واوروبي  امريكي  تدخل  اىل  احلاجة  على  م�سددا  امريكي  بدعم  حتظى 

ودويل حازم وعدم معاجلة الق�سية وكانها ق�سية عابرة .

•• عمان-ا ف ب:

نفى م�سوؤول اردين وجود جرمية 
الزعرتي  خم��ي��م  داخ����ل  منظمة 
لالجئني ال�سوريني �سمال اململكة 
ا����س���ب���وع م���ن �سدور  ب��ع��د  وذل�����ك 
امل��ت��ح��دة يفيد ان  ل���المم  ت��ق��ري��ر 
وجمموعات  امل��ن��ظ��م��ة  اجل���رمي���ة 
املخيم  يف  اآن  يف  تن�سط  املعار�سة 
اهدافها  حت��ق��ي��ق  اىل  وت�����س��ع��ى 

املالية وال�سيا�سية . 
وقال العميد و�ساح احلمود مدير 
الالجئني  خميمات  ���س��وؤون  ادارة 
لوكالة فران�ض بر�ض ننفي وجود 
ج���رمي���ة م��ن��ظ��م��ة داخ������ل خميم 
الزعرتي هذا النوع من اجلرائم 
يحتاج اىل تخطيط م�سبق وتنفيذ 
من خ��الل اك��ر من �سخ�ض، كل 
الواقع  ار���ض  ما هو موجود على 
وامنا  منظمة  ج��رمي��ة  يظهر  ل 
جرائم مثل اأي جرائم اخرى تقع 
يف اأي جمتمع واو�سح ان اجلرائم 
ال���ت���ي حت����دث داخ�����ل امل��خ��ي��م هي 
�سبطها  وي��ت��م  خمتلفة  ���س��رق��ات 
ا�سافة  ع��ام��ة  ملمتلكات  و���س��رق��ات 
���س��ري وغ���ريه���ا من  اىل ح������وادث 

ليبيا يف  طلقاء  زالوا  ما  �شجني  األف  باك�شتان تتهم الهند باإطالق النار على جنودها 14 
•• اإ�صالم اباد-يو بي اأي:

اتهمت باك�ستان، ام�ض القوات الهندية بفتح النار على نقطة للتفتي�ض تعود للجي�ض الباك�ستاين عند 
خط املراقبة يف اإقليم ك�سمري. ونقلت و�سائل اإعالم باك�ستانية عن م�سادر ع�سكرية اأن القوات الهندية 
ا�ستهدفت نقطة تفتي�ض يف قطاع �سيالكوت بالقرب من اخلط الفا�سل بني البلدين . واأ�سارت امل�سادر 
القوات  اأن  امل�سادر  وذك��رت  النار كثيف.  اإط��الق  �سماع  املناطق احلدودية ج��ّراء  الهلع دب يف  اأن  اإىل 
يتم  اأن��ه مل  اأك��دت  اأنها  اإىل وقف نريانها، غري  الهندية  القوات  دفع  النار ما  رّدت على  الباك�ستانية 

التبليغ عن �سقوط �سحايا.
ك�سمري،  اإقليم  يف  املراقبة  خط  عرب  النار  بفتح  الهندية  القوات  الثنني،  اتهمت  باك�ستان،  وكانت 
اجلي�ض  نيودلهي  اتهمت  منذ  توتراً  ي�سهد  الو�سع  اأن  اإىل  ي�سار  باك�ستاين.  �ساب  مبقتل  والت�سّبب 
الهند  بني  خ��الف  نقطة  ت�سكل  ك�سمري  ق�سية  ت��زال  ول  ك�سمري.  يف  هنود  جنود  بقتل  الباك�ستاين 

وباك�ستان منذ نحو 60 عاماً، حيث خا�ض البلدان 3 حروب ب�سببها.

الفائت،  مت��وز  يوليو   26 ويف  العتقال.  مراكز  يف  الأم��ن  فر�ض  ي�ستطيعان 
جنح اأكر من 1200 �سجني يف الفرار من �سجن مبدينة بنغازي. يف غ�سون 
اخلا�سة  التلفزيونية  الأح��رار  ليبيا  قناة  بنغازي يف  ذلك جنت مديرة مكتب 
من حماولة اغتيال الثنني يف بنغازي ب�سرقي ليبيا، بعدما اأطلق جمهولون 
عيارات نارية عدة باجتاهها. وقال ال�سحفي رجب حممد ايبلبلو اإن خديجة 
العمامي تعر�ست لعيارات نارية عدة وهي داخل �سيارتها يف طريقها اإىل مكتبها 
. واأ�ساف اأن العمامي جنت باأعجوبة من حماولة اغتيال، م�سريا اإىل اأنها تلقت 
الغتيال  وج��اءت حماولة  املحاولة.  تلك  بعد  بالقتل  تهديدات هاتفية  ثالثة 
الدين قو�ساد وهو مذيع برامج يف قناة  اغتيال عز  اأي��ام من  هذه بعد ثالثة 
ليبيا احلرة اخلا�سة وقد اأرداه جمهولون بالر�سا�ض يف بنغازي وكانت بنغازي 
مهد النتفا�سة �سد القذايف يف فرباير �سباط 2011 وهي الآن منطقة ت�سهد 

الكثري من العنف خا�سة �سد قوات الأمن.

•• طرابل�ص-وكاالت:

ك�سف وزير الداخلية الليبي حممد ال�سيخ اأن 14 األف �سجني فروا من �سجون 
ال��ق��ذايف يف  ال��راح��ل معمر  العقيد  نظام  ال��ث��ورة على  منذ  ال��ب��الد  خمتلفة يف 
2011 ل يزالون طليقني، معتربا اأن هذا الأمر يفاقم انعدام الأمن يف ليبيا، 
يف وقت تعر�ست فيه مذيعة ليبية اإىل حماولة اغتيال. وقال ال�سيخ خالل لقائه 
مديري الإدارات والأجهزة الأمنية التابعة لوزارته اإن هناك ما ل يقل عن 14 
األف �سجني �سابق حمكومني باأحكام ق�سائية ما زالوا يتمتعون بحرية كاملة ، 
معتربا اأن هذا الأمر جزء من امل�سكلة التي تعاين منها ليبيا ولفت اإىل اأن وزارة 
الداخلية ت�سعى بالتن�سيق مع وزارة العدل لإعادة هوؤلء املحكومني اإىل ال�سجن 
ل�ستكمال حمكومياتهم. ول تزال ال�سجون الليبية ت�سهد عمليات فرار لعدد 
كبري من ال�سجناء ب�سبب عجز ال�سلطات اجلديدة عن ت�سكيل جي�ض و�سرطة 
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قطر تدعو اأمام جمل�س االأمن اإىل تعزيز التعاون بني املنظمات االإقليمية واالأمم املتحدة
•• نيويورك-وام:

دعت دولة قطر اإىل اأهمية تعزيز التعاون بني املنظمات الإقليمية 
والأمم املتحدة بهدف حتقيق مزيد من التكامل يف العالقة بني 
موؤكدة  الإقليمية..  ودون  الإقليمية  واملنظمات  الأم��ن  جمل�ض 
اأن هذا يتطلب توفري املناخ الدويل املالئم لها وزي��ادة قدراتها 
ومتكينها من العمل بفاعلية وفق ما جاء يف الف�سل الثامن من 
ميثاق الأمم املتحدة. ونقلت وكالة الأنباء القطرية قنا عن �سعادة 
ال�سيخ م�سعل بن حمد اآل ثاين مندوب قطر الدائم لدى الأمم 
جمل�ض  جل�سة  اأم��ام  املا�سية  قبل  الليلة  ب��الده  بيان  يف  املتحدة 
الإقليمية  واملنظمات  املتحدة  الأمم  بني  التعاون  ح��ول  الأم��ن 
اإذا ما  ودون القليمية يف حفظ ال�سلم والأم��ن الدوليني .. اأنه 
الأمامي  الدفاعي  اخل��ط  ف�ستكون  ذل��ك  املنظمات  لهذه  توافر 
للحيلولة  الإقليمية  امل�ساكل  حل  يف  للم�ساعدة  املتحدة  ل��الأمم 
اأنه  عن  ف�سال  الدوليني  والأم��ن  ال�سلم  وتهديد  تو�سعها  دون 
اأن  املتحدة جهودا كبرية ميكن من خاللها  الأمم  �سيوفر على 
 . التنمية  م�����س��األ��ة  مقدمتها  ويف  اأخ����رى  جم���الت  يف  توظفها 
ورد يف  ما  تفعيل  ي�ستلزم  تقدم  ما  اأن حتقيق  اإىل  ولفتت قطر 

واعترب   1 فقرة   52 امل��ادة  وخا�سة  امليثاق  من  الثامن  الف�سل 
�سعادة ال�سيخ م�سعل بن حمد اآل ثاين اأن موا�سلة جمل�ض الأمن 
بحث هذا املو�سوع وتقدمي الأمني العام لالأمم املتحدة مبادرات 
خمتلفة يوؤكد اأن النقا�ض يف جدوى التعاون بني الأمم املتحدة 
احلوار  من  نوعا  يعد  مل  الإقليمية  ودون  الإقليمية  واملنظمات 
التجارب  اإىل  ت�ستند  حقيقة  اأ�سبح  بل  الأك��ادمي��ي  اأو  النظري 
اأنه  جميعا  توؤكد  والتي  يعي�سها  ي��زال  ول  العامل  �سهدها  التي 
املنظمات  تلك  ب��ه  تنه�ض  اأن  ال���ذي ميكن  ال���دور  ع��ن  ب��دي��ل  ل 
على  �سدد  ال�سدد  ه��ذا  ويف  الدوليني.  والأم��ن  ال�سلم  يف حفظ 
اأهمية التو�سل اإىل اآليات وقواعد حمددة للعمل بهدف متكني 
.. مطالبا  للميثاق  بواجباتها طبقا  للقيام  الإقليمية  املنظمات 
النزاعات  ح��ل  يف  ي�سهم  مب��ا  العمل  وق��واع��د  الآل��ي��ات  بتطبيق 
اأينما  ال���دويل  ال��ق��ان��ون  اأح��ك��ام  وف��ق  وت�سويتها  منها  وال��وق��اي��ة 
وقعت ودون متييز بهدف حتقيق املق�سد املهم والرئي�سي لالأمم 
املتحدة األ وهو حفظ ال�سلم والأمن الوارد يف املادة 1 فقرة 1 
من امليثاق. وقال اإن التجارب اأثبتت بعد تزايد حالت النزاعات 
امل�سلحة و مع ال�سعوبات واملعوقات التي تواجهها الأمم املتحدة 
لدعم  بحاجة  ت��زال  ول  كانت  جهودها  احل�����الت..اأن  بع�ض  يف 

املنظمات الإقليمية وفق الدور املناط بها يف الف�سل الثامن من 
امليثاق..كما بات جليا اأن املنظمات الإقليمية هي الوعاء الأف�سل 
والأقل كلفة ماديا وب�سريا للتعريف بحقيقة ما يجري يف بع�ض 
النزاعات كما اأنها الأقدر على حتليل املعلومات املتعلقة بحفظ 
ال�سلم والأمن يف اإقليمها. واأ�سار ال�سيخ م�سعل بن حمد اآل ثاين 
جمل�ض  اعتماد  اإىل  بيانه  يف  املتحدة  الأمم  ل��دى  قطر  مندوب 
الأمن واجلمعية العامة قرارات عديدة لدعم التعاون بني الأمم 
القرارات  هذه  وترحيب  املختلفة  الإقليمية  واملنظمات  املتحدة 
بجهود تلك املنظمات يف حفظ ال�سلم والأمن الدوليني تنفيذا 
لأهداف ومقا�سد ميثاق الأمم املتحدة..ف�سال عن عقد �سراكات 
مهمة بني جمل�ض الأمن واملنظمات الإقليمية املختلفة..لفتا يف 
هذا ال�سدد اإىل م�ساهمة هذه املنظمات يف منع ن�سوب النزاعات 
قرارات  تطبيق  وكذلك  وقوعها  بعد  ال�سالم  وبناء  وت�سويتها 
جمل�ض الأم��ن يف هذا اخل�سو�ض. واأع��رب عن تطلع بالده اإىل 
تنفيذ العديد من القرارات ذات ال�سلة ويف مقدمتها القرارات 
ال�سرق  ب�ساأن  العامة  واجلمعية  الأم��ن  جمل�ض  اعتمدها  التي 
الأو�سط والتي يرتتب على عدم تطبيقها حالة عدم ال�ستقرار 

يف املنطقة وتهديد ال�سلم والأمن الدوليني. 

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

لقاء  ان����ت����ظ����ار  يف  اجل���م���ي���ع  ك������ان 
الطرفني  ل��ث��ق��ل  ه����ذا  ���ح���اب  ال�������سّ
ال�سيا�سية  امل��ع��ادل��ة  يف  املجتمعني 
ب���ال���ب���الد، ول���ك���ن مت���ّخ�������ض ح����وار 
الفر�سة الأخرية، كما اأطلق عليه، 

اإىل حوار اآخر..!
امل�ساورات،  من  �ساعات  اأرب��ع  فبعد 
مل يتو�سل، م�ساء الثنني، ح�سني 
ال��ع��ام لالحتاد  ال��ع��ب��ا���س��ي الأم����ني 
ورا�سد  ل��ل�����س��غ��ل،  ال��ت��ون�����س��ي  ال���ع���ام 
النه�سة  ح��رك��ة  رئ��ي�����ض  الغنو�سي 
الإ�سالمية، اإىل توافق واإيجاد حل 
تع�سف  ال��ت��ي  ال�سيا�سية  ل��الزم��ة 
بتون�ض خا�سة يف ظل اعتبار حركة 
وحل  احلكومة  ل�ستقالة  النه�سة 
اخلطوط  من  التاأ�سي�سي  املجل�ض 
التنازل  مي��ك��ن  ل  ال��ت��ي  احل���م���راء 

عنها.

�لّت�ساوؤل �سّيد �ملوقف
الغنو�سي  اللقاء، �سرح را�سد  واثر 
اللقاء  ب��ان  النه�سة  حركة  رئي�ض 
مع الحتاد كان ايجابيا يف جممله 
وان�����ه دار ح����ول م����ب����ادرة الحت����اد 
التي  ال�سيا�سية  الأزم�����ة  ل��ت��ج��اوز 
متر بها البالد، داعيا اإىل �سرورة 
التوافق  منهاج  واعتماد  التهدئة 
اأن  اإىل  م�����س��ريا  ح��ك��وم��ة،  لتكوين 
امل�ساورات �ستتوا�سل يف اقرب وقت 

ممكن. 
ويف رده على ت�ساوؤلت الإعالميني 
ا���س��ت��ع��داد احل���رك���ة لتقدمي  ح���ول 
اأّن  ال���غ���ن���و����س���ي  ����س���رح  ت�����ن�����ازلت، 
اأكر  يف  ت��ن��ازلت  ق��دم��ت  النه�سة 
من مرة قائال لقد قدمنا تنازلت 
يف اأك������ر م����ن م�����رة رغ�����م اأن����ن����ا ل 
قرارات  ه��ي  ب��ل  ت��ن��ازلت  نعتربها 
مل�����س��ل��ح��ة ال�����ب�����الد، وك�����ل م����ا فيه 

م�سلحة البالد �سنذهب فيه.
ر�سالة  اعتربه  ما  الغنو�سي  ووّج��ه 
طماأنة اإىل ال�سعب التون�سي، قائال 
نحن �سائرون على طريق التهدئة 
وال���وف���اق وت��ك��وي��ن ح��ك��وم��ة وفاق 

وطني.
العبا�سى  ح�سني  اأك���د  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
اأّن م��ب��ادرة الحت���اد م��ازال��ت تلقى 
�سعوبات �سواء من حركة النه�سة 

اأو من الأحزاب املعار�سة.
اإن احل���������وارات م����ازال����ت يف  وق�����ال 
تبعث على  الطريق وهى ل  بداية 
ال��ت��ف��اوؤل ول ع��ل��ى ال��ت�����س��اوؤم، وفق 

تعبريه.
لي�ست  امل��واق��ف  بع�ض  اإّن  واأ���س��اف 
بامل�ستوى املطلوب الذي نادت اإليه 
مبادرة الحت��اد، معتربا انه ميكن 
بتكثيف  تتطور  اأن  امل��واق��ف  ل��ه��ذه 
احل���وارات مع بقية الأح���زاب ومع 

حركة النه�سة..
 وق���ال ه��ن��اك واق���ع م���وؤمل مت��ر به 
ال���ب���الد يف امل��رح��ل��ة احل��ال��ي��ة وله 
املنظمة  على  �سواء  �سلبي  انعكا�ض 

الو�سع  ع��ل��ى  اأو  ه��ي��اك��ل��ه��ا  وع���ل���ى 
القت�سادي والجتماعي بالبالد.

الحتاد  اأّن  العبا�سي  ح�سني  وق��ال 
الرتويكا  ع��ل��ى  ���س��غ��ط��ا  مي���ار����ض 
امل���ع���ار����س���ة م���ن اجل  و  احل���اك���م���ة 
م�سلحة  يخدم  حل  اإىل  الو�سول 
ت��ون�����ض م���ن خ����الل امل����ب����ادرة التي 

طرحتها املركزية النقابية.
اأّن  اإىل جانب ذلك �سرح العبا�سي 
الحتاد ل يلعب دور الو�سيط بني 
مبادرة  له  بل  ال�سيا�سيني  الفرقاء 
جتميع  على  يعمل  و  عنها  ي��داف��ع 
الأح��زاب حولها للخروج من هذه 

الأزمة.
التون�سي  العام  الإحت��اد  اتفق  وقد 
ل��ل�����س��غ��ل وح���رك���ة ال��ن��ه�����س��ة  على 

موا�سلة احلوار اليوم الأربعاء. 
م����ب����ادرة الحت������اد بحّل  وت��ق�����س��ي 
ت���ق���وده���ا حركة  ال���ت���ي  احل���ك���وم���ة 
جديدة  حكومة  وت�سكيل  النه�سة، 
اإىل  يرت�سحون  ل  م�ستقلني  م��ن 
ت�سريف  م��ه��م��ت��ه��ا  الن���ت���خ���اب���ات، 
اإىل  امل���������رور  الأع������م������ال وت�����اأم�����ني 
الن���ت���خ���اب���ات م���ن خ����الل حتديد 
موعد وا�سح و�سّن قانون انتخابي 
الأحزاب  ك��ّل  بني  امل�ساواة  ي�سمن 

�سمانا ملبداأ ال�سفافية.
وت�سرتط هذه املبادرة حّل رابطات 
جمعيات  وه�����ي  ال�����ث�����ورة  ح���م���اي���ة 
ال�سغل  واإحت���اد  املعار�سة  تعتربها 
النه�سة  حل��رك��ة  تابعة  ملي�سيات 

لإق�ساء خ�سومها.
وج��اء يف م��ب��ادرة الإحت���اد مراجعة 
ال���دول���ة  اإدارات  يف  ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات 
ال���ت���ي اأ����س���ب���ح���ت، ح�����س��ب الحت����اد 
ال���ولءات  على  مبنية  وامل��ع��ار���س��ة، 
جلنة  الكفاءة،وت�سكيل  ل  احلزبية 
القانون لتنقيح م�سروع  خرباء يف 

الد�ستور .
الرتويكا: ل تراجع..ل تنازل

بقيادة  احل��اك��م��ة  ال��رتوي��ك��ا  اأّن  اإّل 
اجتماعها  يف  ج�����ددت  ال��ن��ه�����س��ة، 
الثنني مت�سكها باخلطوط  م�ساء 
احلمراء التي ر�سمها رئي�ض حركة 

النه�سة را�سد الغنو�سي .
العام  الأم��ني  الثالثاء  اأم�ض  وق��ال 
حلزب املوؤمتر من اأجل اجلمهورية 
اأن���ه وق��ع التاأكيد  ع��م��اد ال��دامي��ي، 
يف اج��ت��م��اع اأح����زاب ال��رتوي��ك��ا على 
وطني  ح�������وار  اإط��������الق  ������س�����رورة 
اأ���س��ا���ض بقاء  يف اأق����رب وق���ت ع��ل��ى 
كامال  التاأ�سي�سي  الوطني  املجل�ض 

وبكل �سالحياته.
ال���دامي���ي يف ت�سريح  ع��م��اد  واأك����د 
يكون  اأن  اأن احل���وار يجب  اإذاع���ي، 
م�سبقة،  ����س���روط  دون  م��ف��ت��وح��ا 
ال��ط��ل��ب من  اأن�����ه مت  اإىل  م�����س��ريا 
م�سطفى بن جعفر ب�سرورة عودة 
التاأ�سي�سي اإىل �سالف اأ�سغاله. كما 
دعا الداميي املعار�سة اإىل البتعاد 
عن اخلطاب الذي فيه �سقف اأكرب 
من قدراتهم واإمكانياتهم على حد 

تعبريه.

احلالية  امل���رح���ل���ة  يف  الأه��������ّم  اأّن 
ال�سيا�سية  الأط���راف  ب��ني  الت��ف��اق 

حول قاعدة احلوار.
ال�����رح�����وي ل م���ن���ا����ض من  وق������ال 
احل��������وار، م�������س���ددا ع���ل���ى ����س���رورة 
اأبناء  ودع�����ا  احل���ك���وم���ة.  اإ����س���ق���اط 
ال�سعب اإىل موا�سلة العت�سام من 

اجل الن�سر واإ�سقاط احلكومة.
و����س���ّدد امل��ن��ج��ي ال���رح���وي ع��ل��ى اأن 
ل��ن تقبل  ال��وط��ن��ي  الإن���ق���اذ  جبهة 
باأي حل تقرتحه حكومة الرتويكا 
ا�ستقالة  ع��ن  اإع���الن���ا  يت�سمن  ل 
ا�ستقالة  خ��ا���س��ة  و  ال�����وزراء  ك��اف��ة 

رئي�ض احلكومة علي العري�ض .
امل���ن���اورات  اأن  ال���رح���وي  واأ�����س����اف 
حركة  ب��ه��ا  ت��ق��وم  ال��ت��ي  ال�سيا�سية 
ال���رتوي���ك���ا  ال��ن��ه�����س��ة و ح���ك���وم���ة 
التحركات  على  النقالب  و�سعيها 
تكون  لن  كاذبة  بحوارات  ال�سعبية 

نافعة و �ستبوء بالف�سل.
ك��م��ا اأف����اد ال���رح���وي ان���ه مت �سلب 
جبهة الإنقاذ الوطني بحث خارطة 
مبينا  القادمة  للمرحلة  الطريق 
حكومة  م��الم��ح  ك�سف  �سيتم  اأن���ه 

الإنقاذ الوطني و برناجمها .
م����ن تدخالت  م���وق���ف���ه  ع����ن  اأم������ا 
الأزمة  النه�سة خالل هذه  حركة 
اأّن  الرحوي  ق��ال  فقد  ال�سيا�سية،  
الطرق  مبختلف  حت��اول  النه�سة 
اإف�سال اعت�سام الرحيل بتظاهرها 
حلول  اإي����ج����اد  اإىل  ت�����س��ع��ى  اأّن����ه����ا 
تريد  ل  احلقيقة  لكنها يف  عاجلة 

مفتوحا  ي��ك��ون  واأن  علنية  ب�سفة 
اإىل  اإ���س��اف��ة  الإع���الم  اأم���ام و�سائل 
الأطراف  بع�ض  ح�سور  ا���س��رتاط 
اإىل  ت�سم  التي  الإن��ق��اذ  من جبهة 
تون�ض اجلبهة  ن���داء  ح��زب  ج��ان��ب 
منظمات  م���ن  وع������ددا  ال�����س��ع��ب��ي��ة 

املجتمع املدين.
التحالف  ع���ام ح���زب  اأم����ني  وق����ال 
احلامدي  حم��م��د  ال��دمي��ق��راط��ي 
اأم�ض الثالثاء اإن احلكومة احلالية 
امل�سار  اإن���ه���اء  غ���ري م��وؤمت��ن��ة ع��ل��ى 
النتقايل والو�سول اإىل انتخابات 
وت�ستويف  و���س��ف��اف��ة  ن��زي��ه��ة  و  ح���رة 
ال�����س��روط الأ���س��ا���س��ي��ة م�����س��ريا اإىل 
حكومة  تكوين  يف  يكمن  احل��ل  اأن 

كفاءات وطنية غري متحزبة.
الرتويكا  اإن  احل���ام���دي  واأو����س���ح 
عليها  ت��ه��ي��م��ن  ال����ت����ي  احل���اك���م���ة 
ال��ن��ه�����س��ة مل ت��ع��د حم���ّل ث��ق��ة من 
البالد  يف  ال�سيا�سية  الطبقة  قبل 
م�سددا على �سرورة حتييد اجلهاز 

التنفيذي لإرجاع الثقة اإليه.
العامة  الأمينة  اأك��دت  جانبها  من 
اجلريبي  مّية  اجلمهوري  للحزب 
بالبالد  ال��راه��ن  للو�سع  احل��ّل  اإّن 

بيد الرتويكا وحركة النه�سة.
على  ان�������ه  اجل�����ري�����ب�����ي  واأف��������������ادت 
التون�سيني اللتفاف حول حكومة 
اإنقاذ وطني لبلوغ حكومة �سعبية.

يف حني اعترب النائب املن�سحب من 
يف  وال��ق��ي��ادي  التاأ�سي�سي  املجل�ض 
الرحوي،  منجي  ال�سعبية  اجلبهة 

�ملعار�سة: �سامدون هنا..
اأف�ست  الأخ��������رى،  ال�����س��ّف��ة  ع��ل��ى 
ن����داء تون�ض  زي�����ارة رئ��ي�����ض ح����زب 
الثنني،  ال�سب�سي،  القائد  الباجي 
حيث  ال�سعبية  اجل��ب��ه��ة  م��ق��ر  اإىل 
با�سم  ال��ر���س��م��ي  امل��ت��ح��دث  ال��ت��ق��ى 
الهمامي  ح��ّم��ة  ال�سعبية  اجلبهة 
اأك���دا  ، اإىل ات��ف��اق ب��ني ال��ط��رف��ني 
على اإثره مت�سكهما بجبهة الإنقاذ 
للمنظومة  ح��د  وب��و���س��ع  ال��وط��ن��ي 
التي اأفرزتها انتخابات 23 اأكتوبر 
يكون  اأن  ع��ل��ى  وال��ت�����س��دي��د   2011
ال��ك��ف��اءات املزمع  رئ��ي�����ض ح��ك��وم��ة 
ت�سكيلها من ال�سخ�سيات الوطنية 

امل�ستقلة عن اأي تيار �سيا�سي.
ه���ذا امل���وق���ف ال�����س��ادر ع���ن قطبي 
امل��ع��ار���س��ة وال����ذي ي��رتج��م مت�سك 
ج��ب��ه��ة الإن���ق���اذ مب��ط��ال��ب��ه��ا وعدم 
قد  ت��ن��ازل،  لأّي  رم��وزه��ا  ا�ستعداد 
يوؤكد ما مّت تداوله من اأنباء حول 
رف�����ض رئ��ي�����ض ح���زب ن����داء تون�ض 
الباجي قائد ال�سب�سي مطلبا تقدم 
ال�سيخ  النه�سة  ح��رك��ة  رئي�ض  ب��ه 
للقائه  اأي���ام  منذ  الغنو�سي  را���س��د 
ملا ن�سرته جريدة  �سرا وذلك وفقا 
اأم�ض  ال�����س��ادر  ع���دده���ا  امل���غ���رب يف 

الثالثاء.
واأ����س���اف���ت ال�����س��ح��ي��ف��ة ذات���ه���ا اأن 
�سروط  فر�ض  طلب  قد  ال�سب�سي 
اللقاء  هذا  لإج��راء  الغنو�سي  على 
اأن ه��ذا الأخ���ري مل يقبلها  وي��ب��دو 
اللقاء  يتم  اأن  يف  اأ���س��ا���س��ا  ومتثلت 

بالف�سل والإع���الن عن  الع���رتاف 
ال�ستقالة.

ال���ق���وى  اأن  ال�����رح�����وي  واأ�������س������اف 
�ستجرب  التقدمية  الدميقراطية 
الواقع  النه�سة على تغيري  حركة 
املتاأزم  الق��ت�����س��ادي  و  ال�����س��ي��ا���س��ي 
للبالد قائال اأن املعار�سة �ستوا�سل 
الرتويكا  ح��ك��وم��ة  ع��ل��ى  �سغطها 

لت�سحيح امل�سار النتقايل .
ويف حماولة تف�سري خلفيات موقف 
النه�سة من الأزم��ة اخلانقة التي 
ت��رب��ك امل�����س��ار الن��ت��ق��ايل يف تون�ض 
قال  املجهول،  اإىل  بالبالد  وتدفع 
للحزب  التاأ�سي�سية  الهيئة  رئي�ض 
ال�سابي،  جنيب  اأحمد  اجلمهوري 
اإّن قيادات حركة النه�سة متخّوفة 
�سعورهم  ب�سبب  احل��ك��م  ت��رك  م��ن 
اأّن  كما  �سالمتهم،  يف  بتهديدهم 
لنف�ض  التعّر�ض  لهم خم��اوف من 
امل�سلمني  الإخ���وان  ق��ي��ادات  م�سري 
يف م�سر يف حال ت�سليمهم لل�سلطة، 
حيث ُيحاكم اليوم الق�ساء امل�سري 
ع��ددا م��ن ق��ي��ادات الإخ���وان ومنها 
املعزول حممد مر�سي يف  الرئي�ض 

عّدة ق�سايا خمتلفة.
املخاوف  ه��ذه  اأّن  ال�سابي  واأ���س��اف 
غري  الت�سريحات  بع�ض  تغذيها 
راف�سون  ف��ه��م  ل��ذل��ك  امل�����س��وؤول��ة، 
ح�سب  �سرورية  ت��ن��ازلت  لتقدمي 

قوله.
ال�سابي  رف�ض  مّت�سل،  �سياق  ويف 
وطنية  وح��������دة  ح����ك����وم����ة  ف����ك����رة 

معلن  ب�سكل  دخلت  قد  الأمريكية 
ع��ل��ى م��ل ي��ب��دو ع��ل��ى خ��ط الأزم���ة 
م����ن خ�����الل ال���ت���ق���اء ���س��ف��ريه��ا يف 
النه�سة  ح���رك���ة  ب��رئ��ي�����ض  ت��ون�����ض 
را����س���د ال��غ��ن��و���س��ي وب��رئ��ي�����ض حزب 
نداء تون�ض الباجي قائد ال�سب�سي 
بدورها  ت��ق��ف  ل  اأوروب�����ا  اأّن  ك��م��ا   .
اإذ  ي��ح��دث  امل��ت��ف��ّرج على م��ا  يف دور 
ي�سل وزير اخلارجية الأمل��اين اإىل 
اأبعادها  تخفى  ل  زي���ارة  يف  تون�ض 
برناجمها  اىل  بالنظر  ال�سيا�سية 
بعدد  ي��ل��ت��ق��ي  اأن  امل���ت���وّق���ع  م���ن  اإذ 
م��ن امل��م��ث��ل��ني ع��ن ع��دي��د اجلهات 
املجتمع  وم��ن��ظ��م��ات  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

املدين.

ن�ساء تون�س رقم 
�سعب يف �ملعادلة

ا�ستعرا�ض  اآخ�����ر،ويف  �سعيد  ع��ل��ى 
ل���ل���ق���وة م�������س���رح���ه ال�����������س�����ارع، ويف 
اأرادها  النه�سة  حركة  اإىل  ر�سالة 
الو�سول،  م�����س��م��ون��ة  م��ن��ظ��م��وه��ا 
الثالثاء  اأم���������ض  ت���ون�������ض  ����س���ه���دت 
م�������س���رية ح����ا�����س����دة حت�����ت ع���ن���وان 
امل�ساندة  ت��ون�����ض  ح���راي���ر  م�����س��رية 
لعت�سام الرحيل واملنادية بتم�ّسك 
الأح���وال  مبجلة  التون�سّية  امل����راأة 
حقوقها  ود�����س����رتة  ال�����س��خ�����س��ي��ة 
وامل���ن���ّددة ب��ك��ل م��ا ل ي��ت��م��ا���س��ى مع 

الهوية التون�سية.
امل�سرية  ����س���ع���ارات  ت��رج��م��ت  وق����د 
اأ���س��ا���س��ا، ال��دف��اع ع��ن ح��ق��وق امل���راأة 
مهّددة  اأ���س��ب��ح��ت  ال��ت��ي  التون�سية 
م������ن ط��������رف ب����ع���������ض الأح������������زاب 
ال�سيا�سية من خالل بروز مظاهر 
النكاح  كجهاد  املجتمع  عن  غريبة 
التن�سي�ض  وع��دم  العريف  وال���زواج 
التامة  امل�����س��اواة  على  الد�ستور  يف 

بني الرجل واملراأة.
ائ��ت��الف ح��راي��ر تون�ض  اأّن  وي��ذك��ر 
اأّن��ه يتبّنى  اأعلن �سراحة  ك��ان  قد 
م��ط��ال��ب اع��ت�����س��ام ال��رح��ي��ل بحّل 
التاأ�سي�سي،  وامل��ج��ل�����ض  احل��ك��وم��ة 
تون�ض  ن�����س��اء  ���س��راع  اأّن  ��ح��ا  م��و���سّ
ل��ي�����ض مب���ن���اأى ع���ن �سراع  ال���ي���وم 
جميع القوى املدنية الدميقراطية 
اإن��ق��اذ ال��ب��الد والت�سّدي  م��ن اأج��ل 

ملحاولت اإرجاع البالد للوراء.
وه�����ذا ال��ّت��ب��ّن��ي ي��ج��ع��ل م���ن امل�����راأة 
املعادلة  يف  �سعبا  رقما  التون�سية 
ال�������س���ي���ا����س���ي���ة ال�����راه�����ن�����ة وحم�����ّل 
اإّن  ب������ل  ال�����ف�����رق�����اء  ا�����س����ت����ق����ط����اب 
التون�سيات، ح�سب عديد املراقبني، 
مي��ل��ك��ن ورق�����ة ت��رج��ي��ح ك���ّف���ة هذا 
الفريق اأو ذاك مع اأ�سبقية معتربة 
ووا�سحة للمعار�سة يف هذا الباب 
امل�سرية  املقارنة بني  اأم�ض  اأبرزتها 
التي  وت��ل��ك  للمعار�سة  ال��ن�����س��وّي��ة 

نظمتها حركة النه�سة.
ولكن هل الحتكام اإىل ال�سارع هو 
ال�سّم  ا�ستمرار ح��وار  اأّن  اأم  احل��ل، 
الوحيد  ال���ب���دي���ل  م���ن���ه  ���س��ي��ج��ع��ل 

املحتمل..؟

م��و���ّس��ع��ة ت�����س��ّم ج��م��ي��ع الأح������زاب، 
حكومة  يف  يكمن  احل���ّل  اإّن  ق��ائ��ال 
�سخ�سية  تراأ�سها  وطنية  ك��ف��اءات 
م�����س��ت��ق��ّل��ة ت����ك����ون حّم������ل اإج����م����اع 
الأحزاب ال�سيا�سية مبا فيها حركة 

النه�سة.
الّتيار  ح�����زب  وج������دد  ج��ه��ت��ه  م����ن 
الأحرار  مبطالب  مت�ّسكه  ال�ّسعبي 
امل��ع��ت�����س��م��ني ب�����س��اح��ة ب������اردو وك���ّل 
املجل�ض  ح�����ّل  ال�����ب�����الد،  ����س���اح���ات 
والهيئات  ال�ّسلط  وك��ّل  التاأ�سي�سي 
املنبثقة عنه، ت�سكيل جمل�ض وطني 
اإن���ق���اذ وطني،  ل��الإن��ق��اذ وح��ك��وم��ة 
لتعديل  خ������رباء  ه��ي��ئ��ة  ت�����س��ك��ي��ل 
الدكتاتورّية  وم��زال��ق  اخل��روق��ات، 
يف  ال����واردة  بال�ّسلطة  وال���س��ت��ف��راد 
ا�ستكمال  ث���ّم  ال��ّد���س��ت��ور  م�����س��وّدة 

�سياغتها.
تون�ض  اأب��ن��اء  ال�ّسعبي  التّيار  ودع��ا 
مل���زي���د ر������ضّ ال�����س��ف��وف وال����ّن����زول 
وال�ّسوارع  ال�����ّس��اح��ات  اإىل  بكثافة 
حتقيق  حّتى  �سلمّي  م��ديّن  ب�سكل 

املطالب امل�سروعة.
تعي�سها  التي  الأزم��ة  اأن  اإىل  ي�سار 
موؤ�س�ض  ب��اغ��ت��ي��ال  تعّمقت  ت��ون�����ض 
التّيار ال�سعبي حممد براهمي يوم 

25 جويلية 2013.
مت�ّسكها  ال�سعبية  اجلبهة  وجددت 
الرحيل ويف كل  اعت�سام  مبطالب 
موا�سلة  اإىل  ودعت  البالد،  اأنحاء 
احل�����راك ال�����س��ع��ب��ي م���ن اأج�����ل حل 
واملوؤ�ّس�سات  ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي  امل��ج��ل�����ض 
حكومة  وت�����س��ك��ي��ل  ع��ن��ه  امل��ن��ب��ث��ق��ة 
اإن��ق��اذ وط��ن��ي، وع���ربت اجلبهة، يف 
اأ�سدرته  الثالثاء  اأم�����ض  لها  بيان 
امل����راأة،  ب��ع��ي��د  الح��ت��ف��ال  مبنا�سبة 
ن�سالها  موا�سلة  على  عزمها  عن 
الثورة  م�����س��ار  ت�سحيح  اأج����ل  م��ن 
وحتقيق اأهدافها كاملة يف احلرية 
وامل�ساواة والدميقراطّية والكرامة 

والعدالة الجتماعية.
يف م��ق��اب��ل ك��ل ه���ذه امل���واق���ف التي 
ل ت��وح��ي ب��ق��رب ح��ل��ح��ل��ة الأم����ور 
�ُسّجلت  الأزم�������ة،  جت�����اوز  وب���داي���ة 
الو�سطاء  ل��ب��ع�����ض  ت�����س��ري��ح��ات، 
واأ���س��ح��اب م���ب���ادرات ل��ل��خ��روج من 
الأطراف  ك��ل  اأّن  ُم��ف��اده��ا  الأزم����ة، 
ا�ستعدادها  ع��ن  ع��ربت  ال�سيا�سية 
الراهنة،  ل��الأزم��ة  احللول  لإي��ج��اد 
اإىل  ال��و���س��ول  ق���رب  اإىل  م�����س��رية 

�سيغ توافقية.
ب�����ه عميد  م�����ن ذل������ك م�����ا ������س�����ّرح 
املحامني الفا�سل حمفوظ من اأّن 
هناك بوادر لإيجاد حلول للخروج 

من الأزمة يف البالد.
وج������اء ذل�����ك ب���ع���د ل���ق���ائ���ه واحت�����اد 
التون�سية  والرابطة  العمل  اأرب��اب 
باأمني  الإن�سان  حقوق  عن  للدفاع 
عام الحتاد العام التون�سي لل�سغل 
اأن  قبل  �ساعات  العبا�سي،  ح�سني 
برئي�ض حركة  الأخ��ري  هذا  يلتقي 

النه�سة.
املتحدة  ال���ولي���ات  اأّن  اإىل  ي�����س��ار 

بعد �جتماع د�م �أكرث من 4 �ساعات

ال جديد حتت �شم�س تون�س بعد لقاء العبا�شي والغنو�شي..!
 �لرتويكا �حلاكمة: بقاء �ملجل�س �لتاأ�سي�سي كامال وبكل �سالحياته وحو�ر مفتوح دون �سروط م�سبقة

العبا�سي والغنو�سي .. ف�سل اللقاء ام تاأجل احل�سم

مبادرة احتاد ال�شغل تواجه �شعوبات
 وال�شب�شي رف�س لقاء �شرّيا مع الغنو�شي

�ملعار�سة: ال بديل عن رحيل �حلكومة.. وحكومة �إنقاذ �أوال و�أخري�

بريطانيا تدين الهجوم على م�شجد يف نيجرييا اأبو بكر كيتا رئي�س جديد ملايل 
•• لندن-يو بي اأي:

قتل  ام�ض  �سيموندز،  م��ارك  اأفريقيا،  ل�سوؤون  الربيطاين  ال��دول��ة  وزي��ر  اأدان 
م�سلني يف هجوم على م�سجد ب�سمال �سرق نيجرييا، واعتربه عماًل اأخرقاً من 
اأُدي��ن ب�سدة الهجوم على امل�سلني يف م�سجد  اأعمال الإره��اب . وقال �سيموندز 

بولية بورنو ، والذي اأّدى اإىل مقتل 44 �سخ�ساً واإ�سابة الكثري بجروح .
 ، وج��ب��ان  حقري  عمل  للعبادة  مكان  يف  الأب��ري��اء  النا�ض  مهاجمة  اأن  واأ���س��اف 
مبدياً تعاطفه مع كل الذين حو�سروا يف الهجوم واأ�سرهم. و�سدد وزير الدولة 
و�سعب  حكومة  جانب  اإىل  تقف  ب��الده  اأن  على  اأفريقيا  ل�سوؤون  الربيطاين 
وكان   . ال��ب��الد  �سرق  �سمال  يف  العنف  اأع��م��ال  م��ن  للحد  �سعيهما  يف  نيجرييا 
نريان  وفتحوا  بورنو  بولية  كوندوغا  مدينة  يف  م�سجداً  اقتحموا  م�سلحون 

اأ�سلحتهم على امل�سلني، ما اأّدى اإىل مقتل 44 �سخ�ساً.

•• باماكو-ا ف ب:

ا�سبح رئي�ض الوزراء املايل ال�سابق ابراهيم ابو بكر كيتا 
�سومايال  خ�سمه  اق��ر  ان  بعد  مل��ايل  اجل��دي��د  الرئي�ض 
النتخابات  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال����دورة  يف  بهزميته  �سي�سي 

الرئا�سية التي جرت الحد.
واع���ل���ن ���س��ي�����س��ي ل��وك��ال��ة ف��ران�����ض ب��ر���ض ذه��ب��ت لرى 
التوفيق  له  ولمتنى  لتهنئته  كيتا(  بكر  ابو  )ابراهيم 
املالية  من اجل مايل واعلن �سي�سي )63 عاما( وزير 
�سابقا ذل���ك ق��ب��ل اع���الن ن��ت��ائ��ج ال����دورة ال��ث��ان��ي��ة، لكن 
مت  ال��ت��ي  الت�سويت  ب��ط��اق��ات  ثلثي  ت��ت��ن��اول  ت��ق��دي��رات 

للمتمردين  بهجوم   2012 الثاين-يناير  ك��ان��ون  يف 
 2012 اذار-م���ار����ض   22 ال�����س��م��ال. ويف  ال���ط���وارق يف 
مايل  �سمال  �سقوط  يف  �سرع  ع�سكري  ان��ق��الب  ح�سل 
يف ايدي جماعات جهادية واجرامية هزمت املتمردين 
الطوارق واجلي�ض املايل وارتكبت الكثري من التعديات 
التدخل  اث��ر  على  منها  الك���رب  الق�سم  ي��ط��رد  ان  قبل 
الع�سكري الفرن�سي الفريقي الذي ما زال جاريا وقال 
جتمع  التي  الوطنية  ال��ف��رز  جلنة  م��ن  مقرب  م�سدر 
الرا�سي  ادارة  وزارة  يف  املالية  الرا���س��ي  كافة  ا�سوات 
فرز  بعد  بر�ض  فران�ض  لوكالة  باماكو  يف  )الداخلية( 

نحو ثلثي البطاقات يتقدم ابو بكر كيتا بفارق كبري .

فرزها ت�سري اىل تقدم كبري لبو بكر كيتا )68 عاما( 
رئي�ض الوزراء ال�سابق.

28 مت��وز- ويف اع��ق��اب ال����دورة الوىل ال��ت��ي ج��رت يف 
يوليو ح�سل ابراهيم ابو بكر كيتا على %39،79 من 
ال�سوات مقابل %19،70 ملناف�سه وبذلك انطلق من 
اليه  ان�سم  وق��د  الثانية.  ال���دورة  ليخو�ض  ق��وة  موقع 
22 من ال25 مر�سحا الذين ا�ستبعدوا بعد ان ح�سل 

معظمهم على اقل من %1 من ال�سوات.
لكن ابو بكر كيتا املخ�سرم يف احلياة ال�سيا�سية املالية 
وانها�ض  امل�ساحلة  حتقيق  يف  �ساقة  مهمته  �ستكون 
بداأت  وع�سكرية  �سيا�سية  ازم���ة  انهكتها  ال��ت��ي  ال��ب��الد 
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حلركة  مواكبة  ال�سركة  جتعل  اأن 
تطور املعارف واخلربات والتقنيات 
..م�سددا على �سعي  املجال  يف هذا 
م�ساركتها  ت��ع��ظ��ي��م  اإىل  ال�����س��رك��ة 
القبيل.. ه���ذا  م��ن  م�����س��روع��ات  يف 
موؤكدا اإ�ستهدافها قطاعات الطاقة 
والنفط والغاز ملا لهذه القطاعات 
من دور رئي�سي وفعال يف منظومة 

اأعمالها.

امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة. واأ����س���اف اأن 
ال�����س��ف��ي��ن��ة ���س��ت��ع��م��ل ك��ن��اق��ل��ة نفط 
عادية يف خليج املك�سيك بالوليات 
اأي حادث  وق��وع  املتحدة ويف حالة 
اأو انفجار تتحول ال�سفينة تلقائيا 
و�سفط  وتطويق  احل��ادث  لحتواء 
امل��ت�����س��رب��ة وتفعيل  وامل�����واد  ال��ن��ف��ط 
خدمات ال�سيطرة يف املياه العميقة 
واأعرب  املك�سيك.  خليج  مبنطقة 

العاملية  اجل��اف��ة  الأح��وا���ض  رئي�ض 
�سعادته  ع���ن  ال��ع��امل��ي��ة  وامل����الح����ة 

الغامرة بهذا الإجناز ..
م���ع���ربا ع���ن ����س���رورة ب���اإجن���از هذا 
امل�سروع الأول من نوعه يف العامل 
اأن امل�������س���روع ي�����س��ه��م يف  ..م���ع���ت���ربا 
النفط  اآب�����ار  اإدارة  ك���ف���اءة  ت��ع��زي��ز 
تعزيز  يف  ي�����س��ه��م  ك���م���ا  والإن�����ت�����اج 
ال�سناعة  واإمكانيات  قدرات  ودعم 

من  للمخاطر  امل��ث��ايل  ل��الح��ت��واء 
اأحد  خالل حتقيق تطور كبري يف 
مبختلف  ال���ن���ظ���ام  ه����ذا  م���ك���ون���ات 

حلقاته . 
تعمل مع  الأحوا�ض  ان  اىل  ولفت 
القياديني  ال��ع��م��الء  م��ن  ال��ع��دي��د 
والأع�����س��اء يف ���س��رك��ة م��اري��ن ويل 
م�سروعات  ���س��م��ن  ك��ون��ت��ي��ن��م��ي��ن��ت 
�ساأنها  م��ن  التطور  وبالغة  رائ���دة 

•• دبي-وام:

ا�ستعاد موؤ�سر �سوق دبي املايل قوته 
املائة  يف   1.27 بن�سبة  ل��ريت��ف��ع 
ليغلق على  33.4 نقطة  مكت�سبا 
2656.1 نقطة يف ختام تداولت 
 346.9 ام�ض التي بلغت قيمتها 
اأ�سعار  ارتفاع  و�سط  دره��م  مليون 
اأ�سهم  وه��ب��وط  �سركة   19 اأ�سهم 
�سركة  اأ�سعار  وثبات  �سركات  �سبع 
واح��دة . وك��ان بنك الم���ارات دبى 
ال�����س��رك��ات ارتفاعا  اأك���ر  ال��وط��ن��ي 
اأ�سعارها  يف  ال���ت���غ���ري  ح���ي���ث  م����ن 
باإغالق 5.70 درهم بن�سبة تغري 
كانت  بينما  امل��ائ��ة  يف   3.6 بلغت 
انخفا�سا  ال�سركات  اأك��ر  متويل 
درهم   1.30 باإغالق  اأ�سعارها  يف 
3.7 يف املائة.  بن�سبة تغري �سالب 
املعمول  التقلب  ن��ط��اق  اأن  ي��ذك��ر 
ب��ه يف �سوق دب��ي امل��ايل ه��و 15 يف 
 10 و  اأق�سى  كحد  �سعودا  امل��ائ��ة 
اأدن��ى. وكان  املائة هبوطا كحد  يف 
���س��ه��م اأراب����ت����ك ال��ق��اب�����س��ة الأك����ر 
التداول  قيمة  ح��ي��ث  م��ن  ن�ساطا 
اإذ بلغت نحو 109 ماليني درهم 
يف   31.4 ن�سبته  م��ا  ب��ا���س��ت��ح��واذ 
ال�سوق  ت����داولت  قيمة  م��ن  امل��ائ��ة 

فلو�ض  ث��م��ان��ي��ة  ���س��ع��ره  م��رت��ف��ع��ا 
ليغلق على 2.53 درهم.

 وت�����������س�����در ق������ط������اع ال�����ع�����ق�����ارات 
باقي  ال��ه��ن��د���س��ي��ة  والإن�����������س�����اءات 
من  اأ�سهمها  امل��ت��داول  القطاعات 
ال�سوق  يف  ال����ت����داول  ق��ي��م��ة  ح��ي��ث 
ما  اأي  دره��م  مليون   190 مببلغ 
وفيما  امل���ائ���ة.  يف   54.8 ن�����س��ب��ت��ه 
يتعلق بال�ستثمار الأجنبي يف �سوق 
اإجمايل قيمة  بلغ  امل��ايل فقد  دبي 

الأ�سهم  م��ن  الأج��ان��ب  م�سرتيات 
درهم  مليون   158.2 نحو  ام�ض 
املائة  يف   45.6 ن�سبته  ما  لت�سكل 
م��ن اإج��م��ايل قيمة امل�����س��رتي��ات يف 
اإجمايل قيمة مبيعاتهم  بلغ  حني 
بن�سبة  دره����م  م��ل��ي��ون   145.5
اإجمايل  م���ن  امل���ائ���ة  يف   41.9
املبيعات لي�سل بذلك �سايف  قيمة 
 12.7 اإىل  الأج��ن��ب��ي  ال���س��ت��ث��م��ار 

مليون درهم كمح�سلة �سراء. 

االأحوا�س اجلافة تنجز حتويل اأول ناقلة نفط التقاط منطية يف العامل

ت�سهياًل ملز�ولة �الأعمال و�لتو��سل مع �جلمهور 

اقت�شادية دبي توقع اتفاقية مع مركز النخبة لتقدمي خدمات املتعاملني االإلكرتونية اخلا�شة بالدائرة 

معهد دبي العقاري ينظم دورات تدريبية يف اأبوظبي وعجمان والريا�س

ارتفاع موؤ�شر �شوق دبي املايل بن�شبة %1.27 يف ختام تداوالت اأم�س

الو�سول باأدائه اإىل اأرقى امل�ستويات واأف�سل املمار�سات 
تدريبيتني  دورت���ني  ق��دم  املعهد  اأن  واأو���س��ح  العاملية. 
العقاري  ال��دب��ل��وم  وب��رن��ام��ج  ال��ع��ق��اري  التثمني  ح��ول 
البلديات  م��وظ��ف��ي  م��ن  م��ت��درب��ا   40 فيهما  ���س��ارك 
الغربية  واملنطقة  ال��ع��ني  ومدينة  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة  يف 
وامل��ن��اط��ق الأخ����رى ال��ت��اب��ع��ة ل���الإم���ارة ت��ن��اول��ت��ا فيهما 
ومفاهيم  العقارات  ومبادئ  واإدارة  العقاري  الت�سويق 
القت�ساد العقاري وال�ستثمار العقاري. وذكر الربعي 
اإمارة  يف  كذلك  دورت��ني  نظم  العقاري  دب��ي  اأن معهد 
عجمان لتدريب 66 م�ساركا من الو�سطاء العقاريني 
اإم��ارة عجمان مبوجب التفاقية املوقعة  العاملني يف 
الأرا���س��ي والأم���الك يف عجمان لتدريبهم  دائ��رة  مع 
كافة بهدف ترخي�سهم وت�سجيلهم حيث تناولتا عمل 
الو�سيط العقاري واأف�سل املمار�سات يف البيع وال�سراء 
والنماذج  وال��ت��ع��اق��دات  املهنة  واأخ��الق��ي��ات  وال��ت��اأج��ري 
اأن املعهد نظم يف  ال��ع��ق��اري��ة. واأف����اد  ال��ق��وان��ني  و���س��رح 
الغرفة التجارية ال�سناعية يف الريا�ض دورة تدريبية 

حول التثمني العقاري �سارك فيها 20 متدربا.

•• دبي-وام:

لدائرة  التعليمي  ال����ذراع  ال��ع��ق��اري  دب��ي  معهد  نظم 
الأرا�سي والأم��الك يف دبي خم�ض دورات تدريبية يف 
اإمارتي اأبوظبي وعجمان والعا�سمة ال�سعودية الريا�ض 
خالل الن�سف الأول من العام احلايل �سارك فيها 126 
وقعها  التي  التعاون  اتفاقيات  اإط��ار  وذل��ك يف  متدربا 
واملوؤ�س�سات  الهيئات  من  جمموعة  مع  موؤخرا  املعهد 
داخل دولة الإمارات العربية املتحدة وخارجها. وقال 
العقاري  دب���ي  م��دي��ر معهد  ال��ربع��ي  ه�����س��ام  حم��م��ود 
دورتني  نظم  املعهد  اإن  ام�ض  ل��ه  �سحايف  ت�سريح  يف 
واح��دة يف مدينة  ودورة  اأبوظبي وعجمان  يف كل من 
املتميزة لإمارة  العقارية  املعرفة  نقل  الريا�ض بهدف 
دبي اإىل جانب تعزيز اأوا�سر التعاون وتبادل اخلربات 
الفعال  ال��ع��ق��اري  ال��ت��دري��ب  وال���ت���ج���ارب يف جم����الت 
احلكومية  واملوؤ�س�سات  الدوائر  بني  املهني  والتطوير 
اأي�سا مبا ي�ساهم يف  املنطقة  الإم���ارات ودول  يف دول��ة 
على  وي�ساعد  وثقافيا  علميا  العقاري  املجتمع  تنمية 

دائرة ال�شوؤون البلدية باأبوظبي تبحث التعاون 
مع االأمانة العامة لبلديات املدن االأملانية

•• اأبوظبي-وام:

التقى �سعادة املهند�ض اأحمد حممد ال�سريف وكيل دائرة ال�سوؤون البلدية يف 
مقر الدائرة باأبوظبي وفدا من جمهورية اأملانيا الحتادية برئا�سة امل�ست�سار 
رالف �سروور نائب رئي�ض البعثة الدبلوما�سية جلمهورية اأملانية الحتادية 
يف الدولة. و�سم الوفد الزائر امل�ست�سار راميوند كامب امل�سوؤول عن ق�سم 
املوا�سالت والتنمية احل�سرية والن�سائية وماريان اندراو�ض امل�سوؤولة عن 
وبحث  الدولة.  لدى  الملانية  ال�سفارة  يف  والطاقة  القت�ساد  �سوؤون  ق�سم 
اجل��ان��ب��ان خ��الل الج��ت��م��اع ال��ذي ح�سره ع��دد م��ن امل��دي��ري��ن التنفيذيني 
امل�سرتك بني  التعاون  البلدية فر�ض  ال�سوؤون  دائ��رة  الإدارات يف  ومديري 
الدائرة والأمانة العامة لبلديات املدن الأملانية. واطلع الوفد الأملاين على 
اآلية العمل البلدي يف المارة واأبرز امل�سروعات اجلاري تنفيذها بالدائرة 
والتي تهدف اىل ار�ساء نظام بلدي متطور يقدم كل الدعم الالزم لبلديات 
اأجل الرتقاء باخلدمات التي تقدمها لأف��راد املجتمع. واأ�سار  الم��ارة من 
الإج����راءات  امل��ب��ذول��ة لتوحيد  اإىل اجل��ه��ود  البلدية  ال�����س��وؤون  دائ���رة  وك��ي��ل 
الأخرية  وال��ت��وج��ه��ات  ال��ب��ل��دي  ال��ن��ظ��ام  �سعيد  على  الت�سغيلية  والن��ظ��م��ة 
متكاملة  خدمات  تقدم  م�ستقلة  حكومية  خدماتية  مراكز  تاأ�سي�ض  نحو 
وم�ستدامة ل�سكان المارة وتوفر الوقت واجلهد على املتعاملني قائال  اإن 
ذلك ي�سكل اأولوية ق�سوى من اأولويات احلكومة . واأ�ساف اأن املراكز التي 
ت�سعى لتعزيز مفهوم التعامالت اللكرتونية والذكية يف قطاع اخلدمات 
على  لالإمارة  التناف�سية  القدرة  وتعزز  نوعية  خدمات  تقدمي  اىل  تهدف 
واحدة  ت�سبح  لأن  الهادفة   2030 اأبوظبي  روؤي��ة  �سمن  العاملية  ال�ساحة 
من اأف�سل احلكومات يف العامل من حيث توفري اخلدمات لأفراد املجتمع. 
وتطرق �سعادة اأحمد ال�سريف اإىل م�سروعات رئي�سة تنفذها الدائرة حاليا 
الإمارة  م�ستوى  على  املوحد  املكاين  والر�ساد  العنونة  نظام  م�سروع  مثل 
اإدارة  وم�سروع  املكانية  البيانات  وقاعدة  لأنظمة  التحتية  البنى  وتطوير 
الأ�سول البلدية وتنظيم القطاع العقاري وقطاع البناء والإن�ساء وغريها 
البلدي  النظام  بتنفيذها  ي�سطلع  التي  الأخ��رى  احليوية  امل�سروعات  من 
اإ���س��اف��ة اإىل �سبل ال��ت��واأم��ة م��ع امل���دن الأمل��ان��ي��ة ل��ت��ب��ادل اخل���ربة واخل���رباء 
واإدارة  احل�سري  وال��ت��ط��ور  البلدي  العمل  جم���الت  يف  والخت�سا�سيني 
وتفعيل  احلكومية  اخل��دم��ات  وتكامل  التحتية  البنية  وبرجمة  امل�ساريع 
للمجتمع.  ال��ع��ام��ة  ب��اخل��دم��ات  الرت��ق��اء  �سبيل  يف  الل��ك��رتوين  التوا�سل 
بني  التعاون  فر�ض  من  العديد  توفر  امل�سروعات  هذه  ان  �سعادته  واأو�سح 
ل�سيما يف  الأملانية  املدن  لبلديات  العامة  والأمانة  البلدية  ال�سوؤون  دائرة 
با�ستخدام الطالقة  املت�سلة  املهني وامل�سروعات  التدريب والتطوير  جمال 
املتجددة واعادة التدوير واإدارة النفايات وامل�سروعات الأخرى التي تهدف 
الوفد  ق��دم  اآخ��ر  �سعيد  على  الإم����ارة.  يف  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  اىل 
املدن  لبلديات  العامة  الأمانة  عمل  وجم��الت  اأن�سطة  عن  �سرحا  الأمل��اين 
الجتماعية  وال��ع��الق��ات  وال�سحة  ال�سباب  على  ال��رتك��ي��ز  مثل  الأمل��ان��ي��ة 

والتطوير احل�سري وقطاع البناء اإ�سافة اىل العالقات الدولية.

فريق  لدينا  واأن��ن��ا  خا�سة  مركزنا 
وال�سرعة  ب��ال��ك��ف��اءة  يتميز  ع��م��ل 
والدقة يف الإجن��از، ولديه يف هذا 
املجال اخلربة الكافية التي توؤهله 
ومتكاملة  ك��ام��ل��ة  ح��ل��ول  ل��ت��ق��دمي 
بطريقة ت�ستجيب ملتطلبات جميع 
مايف  اأه�����م  اأن  ومب����ا  امل��ت��ع��ام��ل��ني، 
البدايات  ه���ي  الأع���م���ال  ت��اأ���س��ي�����ض 
النخبة  م���ن  ي��ك��ون  اأن  اأراد  ف��م��ن 

فعليه اأن يبداأ من النخبة .
واأ�سار الرومي اإىل اأن املركز يتميز 
اإل���ي���ه وكذلك  ال��و���س��ول  ب�����س��ه��ول��ة 
ل�سيارات  جمانية  م��واق��ف  ت��وف��ري 
بجانب  امل����ت����ع����ام����ل����ني  ج����م����ه����ور 
اخل��دم��ات الأخ����رى ال��ت��ي يقدمها 
وزارة  مبعامالت  واملتعلقة  امل��رك��ز 
اأغ��ل��ب معامالت  واإجن�����از  ال��ع��م��ل، 
و�سوؤون  ل��الإق��ام��ة  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
الأج���ان���ب دب���ي وم��ع��ام��الت هيئة 
الكثري  وغريها  للهوية،  الإم��ارات 
حاليا  امل���ت���وف���رة  اخل����دم����ات  م����ن 
والأخرى التي ت�سعى لتوفريها يف 

املرحلة القليلة القادمة. 

•• دبي-الفجر: 

والرتخي�ض  الت�سجيل  قطاع  وقع 
التنمية  دائ����������رة  يف  ال�����ت�����ج�����اري 
اتفاقية  موؤخراً  بدبي  القت�سادية 
خلدمات  النخبة  مركز  مع  تعاون 
ت�����س��ه��ي��ل، وتن�ض  الأع���م���ال  رج����ال 
املركز  ت����وف����ري  ع���ل���ى  الت���ف���اق���ي���ة 
خدمات اقت�سادية دبي الإلكرتونية 
للمتعاملني خارج الفروع اخلا�سة 
املبدئية،  املوافقة   : مثل  بالدائرة 
ال��ت��ج��اري، وطباعة  ح��ف��ظ ال���س��م 
الرخ�سة، واإن�ساء ح�ساب الكرتوين 
ج���دي���د)ال���ت�������س���ج���ي���ل(، وجت���دي���د 
�ساحب  بيانات  حتديث  الرخ�سة، 
وتعديله  املوعد  وحجز  الرخ�سة، 
اأو اإلغائه. وتاأتي التفاقية يف اإطار 
القت�سادية  التنمية  دائرة  حر�ض 
الأن�سطة  م���زاول���ة  ت�����س��ه��ي��ل  ن��ح��و 
التجارية، وتعزيز قنوات التوا�سل 
الوقت  وت���وف���ري  امل��ت��ع��ام��ل��ني،  م���ع 
وامل�ستثمرين  الأع����م����ال  ل���رج���ال 

لإجناز معامالتهم بكل ي�سر.
ووقع اتفاقية التعاون، التي جرت 
بقرية  دب����ي  اق��ت�����س��ادي��ة  م��ق��ر  يف 
ال�سيد عبداهلل  الأع��م��ال، كل من: 
الزعابي، م�ست�سار قطاع الت�سجيل 
الدائرة،  يف  التجاري  والرتخي�ض 
ع���ب���دال���وه���اب حممد  وامل���ه���ن���د����ض 
ملركز  التنفيذي  الرئي�ض  الرومي، 
الأعمال   رج���ال  خل��دم��ات  النخبة 
توقيع  ح�������س���ر  ك���م���ا   ، ت�������س���ه���ي���ل  
امل�سوؤولني  م���ن  ع����دد  الت��ف��اق��ي��ة 
وكبار التنفيذيني يف دائرة التنمية 
ومركز  وموؤ�س�ساتها  القت�سادية 

ت���ق���دمي  يف  وال����ت����م����ي����ز  ال������رق������ي 
اخلدمات اللكرتونية مع خمتلف 
و�ستقوم  اخل���ا����س���ة،  ال���ق���ط���اع���ات 
اإىل جنب  دب���ي ج��ن��ًب��ا  اق��ت�����س��ادي��ة 
على  اخلدمة  مراكز  مع  بالتعاون 
والآليات  احللول  باأف�سل  اخل��روج 
والدقة  ال�سرعة  �سبيل  يف  املبتكرة 
يف الإجناز، وت�سكل هذه التفاقية 
نحو  امل�ستمرة  واح��دة من اجلهود 
تفعيل خدمات الدائرة يف خمتلف 
القطاعات التي ت�سهد اإقباًل كبرياً  
املهند�ض عبدالوهاب حممد  وقال 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض   – ال���روم���ي 
توقيع  اأن  ت�سهيل   النخبة   ملركز 
تهدف  التي  التفاقيات  ه��ذه  مثل 
تقدمي  �سهولة  اإىل  الأول  املقام  يف 

خدمات دائرة التنمية القت�سادية 
اأن  ن��رى  فاإننا  املتعاملني  جلمهور 
ه����ذه اخل���ط���وة ه���ي ق��ن��اة خدمات 
ب����اق����ات  اإىل  ت���������س����اف  ج������دي������دة 
جاهدين  ن�سعى  ال��ت��ى  اخل���دم���ات 
من  املتعاملني  جلمهور  لتقدميها 
خ���الل م��رك��زن��ا، ح��ي��ث اأن��ن��ا ن�سعى 

دائما لالأف�سل.
ي�سعنا بهذه  ال��روم��ي: ل  واأ���س��اف 
بخال�ض  ن��ت��ق��دم  اأن  اإل  امل��ن��ا���س��ب��ة 
التنمية  دائ�����������رة  اإىل  ال�������س���ك���ر 
التي  ال���ث���ق���ة  ع���ل���ى  الق���ت�������س���ادي���ة 
اأعباء  يحملنا  مم��ا  اإي��اه��ا،  اأول��ون��ا 
الذات  لإث��ب��ات  عاتقنا  ع��ل��ى  اأك���ر 
واأن��ن��ا ع��ل��ى ا���س��ت��ع��داد ت���ام لتقدمي 
خ�����دم�����ات ال�������دائ�������رة م�����ن خ����الل 

النخبة. وبهذه املنا�سبة، قال �سعيد 
مطر املري، نائب املدير التنفيذي 
والرتخي�ض  ال��ت�����س��ج��ي��ل  ل��ق��ط��اع 
اخلدمة  مراكز  تعترب  التجاري:  
ال�سرتاتيجيني  ال�������س���رك���اء  م���ن 
القت�سادية،  ال��ت��ن��م��ي��ة  ل����دائ����رة 
جمموعة  املراكز  تلك  توفر  حيث 
م��ن الإج�������راءات ال��ت��ي ت��ع��ت��رب من 
مزاولة  الأ���س��ا���س��ي��ة يف  الأول���وي���ات 
الن�ساطات التجارية، ونحن �سعداء 
بالت�سارك مع مركز النخبة الذي 
قائمة  يف  مهمة  اإ���س��اف��ة  �سي�سكل 
مزودي خدمات الدائرة، وم�ساهم 
الكفاءة  م�����س��ت��وى  رف����ع  يف  ف���ع���ال 
يف خ��دم��ة جم��ت��م��ع الأع����م����ال من 

اجلمهور واملتعاملني .

واأ�سار املري اإىل اأن الدائرة �ستقدم 
ح���زم���ة م���ن ال����ربام����ج وال�������دورات 
وعقد  امل��رك��ز،  ملوظفي  التدريبية 
ال��زي��ارات ال��دوري��ة ل��الإط��الع على 
اإقامة  اإىل  بالإ�سافة  املركز،  كفاءة 
جمموعة من ور�ض العمل امل�سرتكة 
لتبادل املعلومات ب�ساأن اأي حتديث 
ت�سجيل  اإج����������راءات  ع���ل���ى  ي����ط����راأ 
التجارية  الأن�����س��ط��ة  وت��رخ��ي�����ض 
الداخلية  املذكرات  تت�سمن  والتي 
والتغيريات  الحت��ادي��ة  والقوانني 
يف اخل��دم��ات الإل��ك��رتون��ي��ة وذلك 
من خالل اتباع الإجراءات املعمول 

بها يف الدائرة.
اقت�سادية  ت�سعى  امل���ري:  واأ���س��اف 
تعزيز  اإىل  م��ت��وا���س��ل  ب�سكل  دب���ي 

•• دبي-وام:

العاملية  اجلافة  الأح��وا���ض  اأعلنت 
وامل���الح���ة ال��ع��امل��ي��ة امل����زود ال���دويل 
عن  والبحرية  املالحية  للخدمات 
ناقلة  اأول  حتويل  اأعمال  اإجنازها 

نفط التقاط منطية يف العامل.
تك�سا�ض  اإي��ج��ل  ال�سفينة  وغ���ادرت   
اأعقاب  يف  اجل���اف���ة  دب���ي  اأح���وا����ض 
ان����ت����ه����اء ال���������س����رك����ة م�����ن اأع����م����ال 
ل�سالح  ن��ف��ذت��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ت��ح��وي��ل 
�سركة اإيه اإي تي العاملة يف جمال 
النقل البحري للنفط ومقرها يف 
���س��ن��غ��اف��ورة. وق���ال ���س��ع��ادة خمي�ض 
الأحوا�ض  رئي�ض  بوعميم  جمعة 
العاملية  وامل��الح��ة  العاملية  اجل��اف��ة 
الأول  تعتربامل�سروع  ال�سفينة  اأن 
متماثلني  م�سروعني  اإجمايل  من 
تنفذهما الأحوا�ض اجلافة العاملية 
وترتبط �سركة اإيه اإي تي باتفاقية 
مدتها 20 عاما مع �سركة مارين 
الوليات  يف  ك��ون��ت��ي��ن��م��ي��ن��ت   وي����ل 

اأ�شعار الغاز من غري 
زيادة براأ�س اخليمة 

•• راأ�ص اخليمة – الفجر: 

اأعلنت دائرة التنمية القت�سادية يف 
راأ�ض اخليمة عن اأ�سعار الغاز ل�سهر 
اأغ�سط�ض بعد اجتماعها بال�سركات 
املعبئة للغاز يف الإمارة هذا الأ�سبوع. 
اإدارة  مدير  البلو�سي  اأح��م��د  وق��ال 
�سعر  اأن  امل�ستهلك  الرقابة وحماية 
ال���س��ط��وان��ة ال��ك��ب��رية ي��ب��ل��غ 250 
درهم والأ�سطوانة املتو�سطة 125 
درهم ، و �سعر الأ�سطوانة ال�سغرية 
ا�ستقرار  ي��ع��ن��ى  مم���ا  دره�����م   63
املا�سية  ال���ف���رتة  خ����الل  ال����س���ع���ار 
تو�سيل  ت�����س��م��ل  الأ����س���ع���ار  ه����ذه  و 

الأ�سطوانات و تركيبها.
الزعابي  ومن جانبها ذكرت مرمي 
املوؤ�س�سي  الت�����س��ال  م��ك��ت��ب  م��دي��ر 
اأن ال���دائ���رة حت��ر���ض ع��ل��ى اإط���الع 
�سهرياً  ال��غ��از  ب��اأ���س��ع��ار  امل�ستهلكني 
ل��ت��ف��ادي اأي ت��الع��ب ق��د ي��ب��در من 

ال�سركات املوزعة للغاز .

الهيئة الوطنية للموا�شالت تنظم ور�شة عمل تعريفية ل�شركات النقل العاملة يف الدولة
 •• اأبوظبي-وام: 

نظمت الهيئة الوطنية للموا�سالت ام�ض بالتعاون مع غرفة جتارة و�سناعة 
اأبوظبي ور�سة عمل تعريفية ل�سركات النقل العاملة يف الدولة. وياأتي تنظيم 
حملة  �سمن  اأبوظبي  و�سناعة  جت��ارة  بغرفة  مبقر  عقدت  التي  الور�سة  ه��ذه 
التوعية التي تقوم بها الهيئة بالتن�سيق والتعاون مع ال�سركاء ال�سرتاتيجيني 
للبدء بتطبيق قانون النقل الربي ح�سر الور�سة �سعادة الدكتور ناظم ا�سعد 
بن طاهر املدير التنفيذي لقطاع تقدمي اخلدمات رئي�ض جلنة قانون النقل 
الربى بالهيئة الوطنية للموا�سالت و�سعادة ال�سيخ نا�سر القا�سمي مدير ادارة 
تقنية املعلومات نائب رئي�ض جلنة تفعيل النقل الربى بالهيئة وال�سيد را�سد 
بغرفة  بالإنابة  والعمال  الت�سال  لقطاع  التنفيذي  املدير  القبي�سي  طار�ض 
العاملة بالدولة ورحب را�سد طار�ض  النقل  اأبوظبي و�سركات  جتارة و�سناعة 
جتارة  بغرفة  بالإنابة  والع��م��ال  الت�سال  لقطاع  التنفيذي  املدير  القبي�سي 
اإىل اهمية اعمال هذه الندوة املتخ�س�سة  و�سناعة ابوظبي باحل�سور م�سريا 
ل�سنة   9 رق��م  ال��ربى  النقل  قانون  مبتطلبات  ال��ربى  النقل  �سركات  لتعريف 
2011 ولئحته التنفيذية والذى �سيبداأ العمل به اعتبارا من �سبتمرب املقبل 
واأو�سح اأن قطاع النقل الربي يعترب واحدا من اأهم القطاعات التي تلعب دورا 
المارات  دول��ة  ت�سهدها  التي  القت�سادية  التنمية  عملية  يف  ومهما  ايجابيا 
ومن هنا كانت احلاجة املا�سة اىل اعادة النظر بالقوانني والت�سريعات الناظمة 
لهذا القطاع وبال�سكل الذى يعزز من دوره يف عملية التنمية وقال  ا�ست�سراقا 
منه لهذه احلاجة فقد اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

رئي�ض الدولة حفظه اهلل القانون الحتادي الذي نحن اليوم ب�سدد مناق�سته 
والتعريف به واأ�سار اىل ان املراجعة الدقيقة لهذا القانون توكد ان قطاع النقل 
النمو  اه��م معاملها  اعتاب مرحلة جديدة  اليوم على  يقف  الم���ارات  دول��ة  فى 
والتقدم والزدهار لواحد من اهم القطاعات القت�سادية بالدولة حيث يوفر 
النمو  ذلك  حتقيق  فى  ت�سهم  وتنظيمية  ت�سريعية  �سمانات  اجلديد  القانون 
والتقدم الذي نتطلع اليهما وبال�سكل الذي ي�سمن تنظيم هذا القطاع وتوفري 
المارات  دول��ة  ان  اىل  ولفت   . الوطني  اقت�سادنا  منو  لدعم  ال�سبل  خمتلف 
ت�سهد  والتي  املنطقة  القت�سادية يف  الوجهات  اهم  اليوم واحدة من  ا�سبحت 
ب�سبكة  مدعومة  للب�سائع  ام  لالأفراد  ام  لل�سركات  �سواء  قوية  جتارية  حركة 
موا�سالت برية وجوية وبحرية متميزة من هنا تنبع اهمية ودور هذا القانون 
فى تعزيز مكانة الدولة القت�سادية وربطها مع العديد من الدول القليمية 
جهودا  بذلت  التي  للموا�سالت  الوطنية  الهيئة  اىل  والتقدير  ال�سكر  مقدما 
كبرية يف اعداد القانون وا�ستطاعت من خاللها الوقوف على اخر ما تو�سلت 

اليه الت�سريعات الناظمة ملثل هذه القطاعات يف ابرز الدول املتقدمة . 
من جهته اأو�سح �سعادة الدكتور املهند�ض ناظم بن طاهر الذي تراأ�ض الور�سة 
بعد ذلك انه مت التن�سيق للبدء بتطبيق القانون ابتداء من الول من �سبتمرب 
املقبل مع كل من دوائر التنمية القت�سادية ودوائر النقل املحلية اإ�سافة اإىل 
اجلهات  اىل  بال�ساف  ال�سيارت  واأندية  الإم��ارت  يف  وال�سناعة  التجارة  غرف 
ل��ل��ج��م��ارك. وميتد  الحت��ادي��ة  الهيئة  و  ال��داخ��ل��ي��ة  ك����وزارة  املعنية  الحت��ادي��ة 
التن�سيق اإىل دول جمل�ض التعاون اخلليجي مبا فيها ال�سعودية و�سلطنة عمان 

كما الدول العربية مثل �سوريا والأردن ولبنان وم�سر بال�سافة اىل تركيا.

�شعر برميل النفط الكويتي يرتفع 27 �شنتًا
•• الكويت-وام:

27 �سنتا يف  ارتفع  الكويتي  اليوم ان �سعر برميل النفط  الكويتية  قالت موؤ�س�سة البرتول 
تداولت ام�ض الول لي�ستقر عند 103.78 دولر مقارنة ب� 103.51 دولر يف تداولت يوم 
الربعاء املا�سي. وذكرت وكالة النباء الكويتية كونا ان اأ�سعار النفط اخلام ا�ستمدت الدعم 
ب�سكل ن�سبي من التطورات والبيانات القت�سادية ال�سادرة نهاية ال�سبوع املا�سي من قبل 
ثاين اأكرب م�ستهلك للنفط اخلام عامليا - ال�سني - والتي اأظهرت ارتفاع النتاج ال�سناعي 
ال�سادرات والواردات  املا�سي. وانتع�ست  التوقعات خالل �سهر يوليو  ال�سيني ب�سورة فاقت 
ال�سينية خالل يوليو املا�سي المر الذي ي�سري ب�سورة اأو باأخرى اىل ان ثاين اأكرب اقت�ساد 
يف العامل ي�سلك الطريق ال�سحيح نحو التعايف القت�سادي املرجو له وان الدورة القت�سادية 

قد تكون يف بداية انطالقتها من جديد مبا يدعم ا�سعار النفط اخلام تباعا. 

ارتفاع موؤ�شر بور�شة نا�شداك دبي بن�شبة 0.4 % يف ختام تداوالت اأم�س
•• دبي-وام:

ارتفع موؤ�سر فوت�سي نا�سداك دبي الإمارات 20 لبور�سة نا�سداك 
على  ليغلق  ن��ق��ط��ة   11.7 م��ت��ق��دم��ا  امل��ائ��ة  يف   0.4 بن�سبة  دب���ي 
يف  التداول  واقت�سر  ام�ض.  ت��داولت  ختام  يف  نقطة   2889.7
األف   125 بنحو  العاملية  دبي  موانئ  �سركة  �سهم  على  البور�سة 
عند  ال�سهم  اأغلق  حيث  اأمريكي  دولر  مليون   1.9 بقيمة  �سهم 
ويتعقب موؤ�سر  املائة.  0.3 يف  ن�سبته  بارتفاع  15.5 دولر  �سعر 
فوت�سي نا�سداك دبي الإمارات 20 اأداء 20 �سهما لأكرب ال�سركات 
امل��درج��ة يف ���س��وق دب��ي امل���ايل و ���س��وق اأب���و ظبي ل����الأوراق املالية و 
وال�ستثمار  للتحوط  اآل��ي��ة  ليكون  ت�سميمه  ومت  دب��ي  ن��ا���س��داك 
بالن�سبة للم�ستثمرين من منطقة اخلليج العربي وخمتلف اأنحاء 

العاملي  امل��ايل  دب��ي  تتخذ مركز  التي  دب��ي  نا�سداك  وتعد  ال��ع��امل. 
مقرا لها بور�سة مالية عاملية تقدم خدماتها للمنطقة بني غرب 
اأم من  املنطقة  �سواء من  امل�سدرين  اآ�سيا وت�ستقبل  اأوروب��ا و�سرق 
الفر�ض  من  ال�ستفادة  اإىل  يتطلعون  الذين  العامل  اأنحاء  �ستى 
البور�سة  والدويل. وتدرج  الإقليمي  امل�ستويني  ال�ستثمارية على 
حاليا الأ�سهم وامل�ستقات وال�سلع املتداولة يف البور�سات واملنتجات 
التقليدية.  وال�سندات  الإ�سالمية  ال�سندات  وال�سكوك  املهيكلة 
والت�سوية  ال��ت��داول  عمليات  بتعهيد  قامت  دب��ي  نا�سداك  وك��ان��ت 
 11 بتاريخ  امل��ايل  دبي  �سوق  اإىل  املالية  الأوراق  واملقا�سة وحفظ 
يوليو من عام 2010 يف اإطار ا�سرتاتيجيتها الهادفة اإىل تعزيز 
تداول الأ�سهم املدرجة لديها من قبل امل�ستثمرين الأفراد وجمعهم 

يف جمموعة واحدة مع �سيولة املوؤ�س�سات ال�ستثمارية. 
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العدد 10869 بتاريخ 2013/8/14   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة جولدن 

CN 1146927:تاورز لرتكيب املطابخ رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سلطان حمد احمد حمد املطوع الظاهري )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف مريه �سعيد حممد الظاهري

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�ض  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�صوؤون التجارية)العني(

العدد 10869 بتاريخ 2013/8/14   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/البراج الذهبية 

CN 1013816:لالعمال املعدنية رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سلطان حمد احمد حمد املطوع الظاهري )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف مريه �سعيد حممد الظاهري

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�ض  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�صوؤون التجارية)العني(

العدد 10869 بتاريخ 2013/8/14   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بون كافيه

رخ�سة رقم:CN 1534413 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حموده عبداهلل احمد عبداهلل بن براك الظاهري )%100(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

H.B.D RESTURANT MANEGMENT حذف ات�ض بي دي لدارة املطاعم
فعلى كل من له حق العرتا�ض 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�صوؤون التجارية)العني(
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�إعــــــــــالن
الف�سي  ال�س�����ادة/البعد  بان  التنمية القت�سادية  دائ���رة  تعلن 

CN 1351609:لدارة العقارات ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء
ه�سام حممد علي �سامل اجلوهي من 50% اىل %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سعيد حممد �سامل باوزير )%49(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حمزه حممد علي �سامل اجلوهي

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�ض  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�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10869 بتاريخ 2013/8/14   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/امتو�ست جلف 

CN 1160476:للنقليات العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة مينا زايد �سعيد املزروعي )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سيف ماجد �سيف �سامل املن�سوري

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�ض  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�صوؤون التجارية)ابوظبي(
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�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/�سركة ابوظبي خلدمات  تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان 

املطارات ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1138041  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 9*2 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري:من/�سركة ابوظبي خلدمات املطارات ذ.م.م 
ABU DHABI AIRPORT SERVICES COMPANY LLC

اىل/الحتاد خلدمات املطار - خدمات ار�سية ذ.م.م  
ETIHAD AIRPORT SERVICES - GROUND LLC

فعلى كل من له حق العرتا�ض 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�صوؤون التجارية)ابوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ح�سانة ال�سنافر  

رخ�سة رقم:CN 1467486  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 3.75*1

تعديل ا�سم جتاري:من/ح�سانة ال�سنافر 
AL SANAFIR NURSERY

اىل/ح�سانة ال�سنافر الذكية  
SMART AL SANAFER NURSERY

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�ض  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�صوؤون التجارية)ابوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سياء القمر للمقاولت 

العامة  رخ�سة رقم:CN 1096828  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 0.60*0.40

تعديل ا�سم جتاري:من/�سياء القمر للمقاولت العامة 
اىل/�سياء القمر للمقاولت العامة  

MOON LIGHT GENERAL CONTRACTING

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�ض  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�صوؤون التجارية)ابوظبي(
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�إعــــــــــالن
العامة  للمقاولت  بريزيت  ال�س�����ادة/�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1083668  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد �سامل عو�ض حم�سن بال�سوار الواحدي من �سريك اىل مالك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ حممد �سامل عو�ض حم�سن بال�سوار الواحدي من 51% اىل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف كوثر غري�سي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف اميان حممد ا�سماعيل ابو املعاطي

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 40*60 اىل 0.60*0.40
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية

تعديل ا�سم جتاري:من/�سركة بريزيت للمقاولت العامة ذ.م.م 
اىل/موؤ�س�سة بريزيت للمقاولت العامة  

BERZET GENERAL CONTRACTING EST

فعلى كل من له حق العرتا�ض 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�صوؤون التجارية)ابوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة ال�سندل لت�سليح الدوات الكهربائية 

والكرتونية ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1137373 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 3.5*9 اىل 40*60

تعديل ا�سم جتاري:من/�سركة ال�سندل لت�سليح الدوات الكهربائية والكرتونية ذ.م.م 
AL SANDAL ELECTRICAL & ELECTRONIC REPAIR COMPANY LLC

اىل/ال�سندل لل�سيانة العامة ذ.م.م  
AL SANDAL GENERAL MAINTENANCE LLC

اىل  اخليلي  را�سد  �سلطان  جابر  بناية  الفالح  �سارع  ابوظبي  ابوظبي  عنوان/من  تعديل 
املنطقة الغربية املنطقة الغربية ليوا �سناعية حم�سر يثي قطعة رقم 27 مكتب رقم 268

تعديل ن�ساط/ا�سافة ال�سيانة العامة للمباين )4329901(
تعديل ن�ساط/حذف ا�سالح الجهزة اللكرتونية املنزلية )9521001(

تعديل ن�ساط/حذف ا�سالح املواقد واملربدات والغ�سالت )9522001(
تعديل ن�ساط/حذف بيع الجهزة والدوات الكهربائية واللكرتونية امل�ستعملة - بالتجزئة )4774003(

فعلى كل من له حق العرتا�ض 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�صوؤون التجارية م غ

العدد 10869 بتاريخ 2013/8/14   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ار�ض الظفرة للمقاولت 

العامة رخ�سة رقم:CN 1157623 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/ار�ض الظفرة للمقاولت العامة

LAND ALDHAFRA GEN - CONT
اىل/ار�ض الظفرة لل�سيانة العامة  

LAND ALDHAFRA GENERAL MAINTENANCE
تعديل عنوان/من املنطقة الغربية املنطقة الغربية ال�سناعية اجلديدة 

اىل املنطقة الغربية ليوا اجلبانة ار�ض رقم 7-6 مكتب رقم 4
تعديل ن�ساط/حذف مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�ض  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�صوؤون التجارية م غ

العدد 10869 بتاريخ 2013/8/14   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/احلميم 

CN 1241901:لاللكرتونيات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  العرتا�ض  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�صوؤون التجارية م غ

العدد 10869 بتاريخ 2013/8/14   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم 

CN 1169989:املزارع رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  العرتا�ض  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�صوؤون التجارية م غ

العدد 10869 بتاريخ 2013/8/14   

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة الوتد الهند�سية 
لالعمال املعدنية رخ�سة رقم:CN 1124553 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*3
تعديل ا�سم جتاري:من/موؤ�س�سة الوتد الهند�سية لالعمال املعدنية

AL WATAD ENG FOR METAL WORKS EST

اىل/ور�سة الوتد الهند�سية لعمال احلدادة 
AL WATAD ENG. STEEL WORKSHOP

تعديل ن�ساط/ا�سافة ور�سة حدادة وحلام )2592005(
تعديل ن�ساط/حذف العمال املعدنية واحلديدية )4390006(

فعلى كل من له حق العرتا�ض 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�صوؤون التجارية)العني(

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /الرواد الدولية للملكية الفكرية
  Black couture :بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 176150    بتاريخ : 2012/07/02 
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  20م

با�س��م:  يا�سني ن�سار ح�سني �ساياين
وعنوانه: ال�سارقه  – المارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات …
امل�ستح�سرات اخلا�سة بتبيي�ض الأقم�سة وغريها من املواد التي ت�ستخدم يف غ�سيل املالب�ض وم�ستح�سرات 
التزيني  ومواد  الطيارة  والزيوت  العطرية  املواد  ال�سابون  والك�سط،  الأو�ساخ  واإزالة  وال�سقل  التنظيف 

)الكوزمتيك( وحماليل ال�سعر ومعاجني الأ�سنان وم�ستح�سرات التجميل والعطور والبخور.
الواق�عة بالفئة: 3

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة من مقطعني)  BLACK COUTUER (  مكتوبة باللغة 
الالتينية باخلط الأ�سود الفاحت و�سكل عبارة عن م�سطح ر�سم هند�سى ذات مربعات �سغرية مموج الألوان 
خط  يوجد   )Couture( كلمة  واأ�سفل  املميزة   اخللفية  بتلك  العالمة  تتميز  الأ�سود  اللون  بدرجات 

منحنى ، كما هو مو�سح بال�سكل.
فعلى من لديه اعرتا�ض 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.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  14  اأغ�صط�س 2013 العدد 10869

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:املاريه انرتنا�سيونال هايرب ماركت
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:

al Mariah international hyper market املاريه انرتنا�سيونال هايرب ماركت 

املودعة بالرقم:194710       بتاريخ:2013/7/9 م
با�س��م:املاريه انرتنا�سيونال هايرب ماركت

وعنوانه:ابوظبي ، �سارع النجدة ، �ض.ب:48457 ، هاتف:026771741 ، فاك�ض: 026782682  
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�سكيلة من الب�سائع ل�سالح الغري وذلك 

لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سرائها عند احلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل( .
و�سف العالمة:العالمة عبارة عن �سكل �سريط باللون الرمادي ويف منت�سفه من اليمني والي�سار �سريطني 
ت�سوق  عربة  �سكل  ميينها  وعلى  الخ�سر  باللون  املاريه  ال�سكل  منت�سف  ويف  والخ�سر  الربتقايل  باللون 
باللونني الخ�سر والربتقايل يدنوها انرتنا�سيونال هايرب ماركت باللون الربتقايل  al Mariah باللون 
international hyper market باللون الربتقايل ويدنو ال�سريط �سريط باللون  الخ�سر يدنوها 
الرمادي ويف منت�سفه من اليمني والي�سار �سريطني باللون الربتقايل والخ�سر ويف منت�سف ال�سكل املارية 
باللون الخ�سر يدنوها انرتنا�سيونال هايرب ماركت باللون الربتقايل al Mariah باللون الخ�سر وعلى 
 international hyper market ويدنوها  والخ�سر  الربتقايل  باللونني  ت�سوق  عربة  �سكل  ي�سارها 

باللون الربتقايل وال�سكل على خلفية باللون البي�ض. 
ال�س��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�ض 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.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  14  اأغ�صط�س 2013 العدد 10869

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /الرواد الدولية للملكية الفكرية
  Hot Ice :بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 174091    بتاريخ : 2012/05/24 
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  20م

با�س��م:  يا�سني ن�سار ح�سني �ساياين
وعنوانه: ال�سارقه  – المارات العربية املتحدة
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 

امل�ستح�سرات اخلا�سة بتبيي�ض الأقم�سة وغريها من املواد التي ت�ستخدم يف غ�سيل املالب�ض وم�ستح�سرات 
التزيني  ومواد  الطيارة  والزيوت  العطرية  املواد  ال�سابون  والك�سط،  الأو�ساخ  واإزالة  وال�سقل  التنظيف 

)الكوزمتيك( وحماليل ال�سعر ومعاجني الأ�سنان وم�ستح�سرات التجميل والعطور والبخور.
الواق�عة بالفئة: 3

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة من مقطعني)  HOT Ice (  مكتوبة باللغة الالتينية باخلط 
الأ�سود وعلى خلفية بي�ساء ،يتميز اإ�سم العالمة فى كتابة احلرف الول من كل مقطع ب�سكل وا�سح ومميز 

،كما هو مو�سح بال�سكل .
الإ�سرتاطات:-

فعلى من لديه اعرتا�ض 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.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  14  اأغ�صط�س 2013 العدد 10869

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /الرواد الدولية للملكية الفكرية
 Creative Collection :بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 174093    بتاريخ : 2012/05/24 
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  20م

با�س��م:  يا�سني ن�سار ح�سني �ساياين
وعنوانه: ال�سارقه  – المارات العربية املتحدة
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 

امل�ستح�سرات اخلا�سة بتبيي�ض الأقم�سة وغريها من املواد التي ت�ستخدم يف غ�سيل املالب�ض وم�ستح�سرات 
التزيني  ومواد  الطيارة  والزيوت  العطرية  املواد  ال�سابون  والك�سط،  الأو�ساخ  واإزالة  وال�سقل  التنظيف 

)الكوزمتيك( وحماليل ال�سعر ومعاجني الأ�سنان وم�ستح�سرات التجميل والعطور والبخور.
الواق�عة بالفئة: 3

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمتني )  Creative Collection(  مكتوبتان باللغة الالتينية 
باللون الأ�سود وعلى خلفية بي�ساء ، يتميز احلرف الأول ) c( من كل كلمة ب�سكله املميز وهو عبارة عن ر�سم 

لن�سف دائرة يوجد بداخلها اأول حرفني من كل كلمة ، كما هو مو�سح بال�سكل.
فعلى من لديه اعرتا�ض 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.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  14  اأغ�صط�س 2013 العدد 10869

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / الرواد الدولية للملكية الفكرية.
HOT SHOT FASHION ACCESSORIES:بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم 173880    بتاريخ :20  / 2012/05
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  20م

باإ�س��م: يا�سني ن�سار ح�سني �ساياين
وعنوانه: ال�سارقة  -  الأم�ارات العربي�ة املتح�دة
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 

ال�ساعات   ، كرمية  واأحجار  نفي�سة   معادن  من  امل�سنوعة  واملجوهرات   ة  ملقلد  ا  املجوهرات  و  املجوهرات 
،زمامات )مرابط( اأكمام ودبابي�ض لربطات العنق ..

الواق�عة بالفئة :   )14(
 HOT SHOT FASHION( باللغة الجنليزية تكتب  كلمات  العالمة عبارة عن   : العالمة  و�سف 
كلمتني  تكتب  الكلمات  يف�سل  م�ستقيم  خط  يوجد  و  الأ�سود   باللون  تكتب   )  ACCESSORIES
 FASHION( اأعلى اخلط وتكتب بخط ملتوى وب�سكل مميز، وتكتب كلمتني )HOT SHOT(

هو مو�سح بال�سكل. ،كما  مميز  وب�سكل  اخلط   اأ�سفل   )ACCESSORIES
 ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض 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.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  14  اأغ�صط�س 2013 العدد 10869

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /الرواد الدولية للملكية الفكرية
EX PLORE :بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 174400    بتاريخ : 2012/05/28 
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  20م

با�س��م:  يا�سني ن�سار ح�سني �ساياين
وعنوانه: ال�سارقه  – المارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات …
امل�ستح�سرات اخلا�سة بتبيي�ض الأقم�سة وغريها من املواد التي ت�ستخدم يف غ�سيل املالب�ض وم�ستح�سرات 
التزيني  ومواد  الطيارة  والزيوت  العطرية  املواد  ال�سابون  والك�سط،  الأو�ساخ  واإزالة  وال�سقل  التنظيف 

)الكوزمتيك( وحماليل ال�سعر ومعاجني الأ�سنان وم�ستح�سرات التجميل والعطور والبخور.
الواق�عة بالفئة: 3

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة )  EXPLORE (  كتبت باللون الأ�سود وعلى خلفية بي�ساء 
وب�سكل مميز  داكن  اأ�سود  الكلمة بخط  والثانى من  الأول  كتابة احلرفني  العالمة فى  اإ�سم  يتميز   ، اللون 

حلرف  )X(  والأحرف الأخرى مكتوبة باللون الأ�سود الفاحت وبخط رفيع، كما هو مو�سح بال�سكل.
فعلى من لديه اعرتا�ض 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.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  14  اأغ�صط�س 2013 العدد 10869
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•• اأبوظبي-وام:

طالبا   120 م����ن  اأك�������ر  اأن����ه����ى 
كوي�ست   ت����ك  ب���رن���ام���ج  اإم����ارات����ي����ا 
حتدي التكنولوجيا  الذي نظمته 
التكنولوجيا  ا���س��ت��ث��م��ار  ����س���رك���ة 
امل����ت����ط����ورة  اآت�����ي�����ك  يف اأب���وظ���ب���ي 
وقالت  الغربية.  واملنطقة  والعني 
اإن  ام�����ض  ب��ي��ان �سحفي  اآت��ي��ك  يف 
اإماراتيا  ط��ال��ب��ا   650 م��ن  اأك����ر 
ب��ال��ربن��ام��ج ح��ت��ى الآن  ال��ت��ح��ق��وا 
متميزة  جت���رب���ة  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  جم���ال  يف 
�سملت  وال��ري��ا���س��ي��ات  وال��ه��ن��د���س��ة 
ور���ض عمل تفاعلية وجت��ارب حية 
وموؤثرة  ب����ارزة  اأ���س��م��اء  وم�����س��ارك��ة 
ال�����س��ن��اع��ة. واأك�����دت قالت  يف ه���ذا 
تنمية  وح��دة  رئي�ض  هرهرة  حنان 
الكوادر الب�سرية يف �سركة ا�ستثمار 
اأن  اآت��ي��ك   امل��ت��ط��ورة   التكنولوجيا 
برناجمها  يف  م�����س��ت��م��رة  ال�����س��رك��ة 
ال��������ه��������ادف ل����ي���������س����ب����ح ال�����ط�����الب 
بالفر�ض  اإملاما  اأك��ر  الإم��ارات��ي��ون 
ال��ت��ي تنتظرهم  ال��واع��دة وامل��ث��رية 
والتكنولوجيا  العلوم  جم��الت  يف 
وخا�سة  والريا�سيات  والهند�سة 
الطالبات حيث �سكل الإناث ن�سبة 
يف  امل�����س��ارك��ني  م��ن  امل��ائ��ة  يف   60
واأ�سافت    . ال��ع��ام  ل��ه��ذا  ال��ربن��ام��ج 
التفاعل  تاأثرنا كثريا بدرجة  لقد 

•• اأبوظبي-وام:

الإت�سالت  ت��ن��ظ��ي��م  ه��ي��ئ��ة  اأع��ل��ن��ت 
امل�سجلني  ح�سة  حت��دد  بيانات  ع��ن 
خطوة  يف  ال����دول����ة  يف  امل��ع��ت��م��دي��ن 
املحلية  ال�����س��رك��ات  لت�سجيع  م��ن��ه��ا 
نطاق  واإ���س��ت��خ��دام  الت�سجيل  ع��ل��ى 
واو�سحت  اي  اي����ه  ال����دول����ة   رم����ز 
البيانات التي مت جمعها من خالل 
امل�سجلني  م���ن  ���س��رك��ة   16 ت��ق��ي��ي��م 
املعتمدين اأن �سركة اإت�سالت لديها 
والتي  ال�����س��وق  الأك�����رب يف  احل�����س��ة 
72.21 يف املائة تليها �سركة  تبلغ 
اإن�سرتا بي تي واي املحدودة 8.94 
دوم����ني   101 و����س���رك���ة  امل����ائ����ة  يف 
امل��ح��دودة 31 ر3 يف امل��ائ��ة.  يذكر 
اأن مقدمي طلبات الت�سجيل جتاوز 
ع���دده���م امل��ئ��ة ال���ف ع��م��ي��ل م�سجل 
وقال   .  2012 ع����ام  ���س��ب��ت��م��رب  يف 
التنفيذي  املدير  الزرعوين  حممد 
انه  ب��الإن��اب��ة  وال��ربام��ج  لل�سيا�سات 
من املهم اأن تدرك ال�سركات املحلية 
خالل  من  �ستجنيها  التي  الفوائد 
الت�سجيل يف نطاق رمز الدولة  ايه 
اإي  فقد اأ�سبح نطاق كوم م�سبعا يف 
الوقت احلايل ومن خالل ا�ستخدام 
ال�سركات  النطاق الوطني �ستتمكن 
حمتملة  اأ�سماء  على  احل�سول  من 
متعددة ملواقعها الإلكرتونية ف�سال 

واحل��م��ا���ض ل���دى ال���ط���الب خالل 
امل���ا����س���ي���ة ونحن  ال�������س���ن���وات  ه�����ذه 
الربنامج  غ�����ادروا  اأن���ه���م  واث���ق���ون 
درا�ستهم  يف  وث���ق���ة  ت��ط��ل��ع��ا  اأك�����ر 
الأكادميية وميولهم املهنية و�سهد 
ال��ربن��ام��ج ال���ذي اأق��ي��م ع��ل��ى مدار 
التجارب  م��ن  ال��ع��دي��د  اأ���س��ب��وع��ني 
الطالب  قام  املثرية حيث  العلمية 
تعمل  �سوئية  زج��اج��ات  بت�سنيع  
بالطاقة ال�سم�سية  وخا�سوا  حتدي 
با�ستخدام  امليكاترونيات   هند�سة 
الطباعة الثالثية الأبعاد وبرجمة 
امل����رك����ب����ات اجل�����وي�����ة ال���روب���وت���ي���ة 

فقد  ال��ربن��ام��ج.   ه���ذا  بن�ساط يف 
بادر الإخوة والأخوات الإماراتيون 
ب��الن�����س��م��ام م��ن ج��دي��د لربنامج  
ت���ك ك��وي�����س��ت  ك��م��ت��ط��وع��ني بينما 
كان الأ�سقاء الأ�سغر �سنا يطلبون 
امل�������س���ورة وامل�����س��اع��دة م���ن الإخ����وة 
بع�سهم  ي�سجعون  العمومة  واأبناء 
وغريهم  امل���ه���ام  خ����الل  ال��ب��ع�����ض 
ي�سعون  الأ��������س�������رة  اأف�����������راد  م�����ن 
خ��ط��ط��ا ل��ل��ن�����س��خ��ة ال���ق���ادم���ة من 
ال��ربن��ام��ج. وت��ق��وم  اأت��ي��ك  بتكرمي 
انتهاء  ب���ع���د  امل���ت���ف���وق���ني  ال��ط��ل��ب��ة 
ب��رن��ام��ج  ت��ك كوي�ست  م��ن خالل 

اإىل  اإ�سافة  بعد  عن  بها  والتحكم 
اإخ����راج فيلم ع��ن ب��ط��ل خ���ارق من 
التكنولوجيا  ا����س���ت���خ���دام  خ����الل 
قائمة  ����س���م���ت  وق������د  ال���دق���ي���ق���ة. 
الن�سخة  لهذه  الراعية  ال�سركات 
اإنتل   : م����ن  ك����ل  ال���ربن���ام���ج  م����ن 
ومبادرة  واإميتاك  ومايكرو�سوفت 
ال��ت��غ��ي��ري. و���س��ه��د ال���ربن���ام���ج هذا 
اأك�سبه  عائليا جديدا  تقليدا  العام 
ط��اب��ع��ا اإن�����س��ان��ي��ا خ��ا���س��ا ح��ي��ث قام 
والأخوات  والإخ��وة  العمومة  اأبناء 
اأع�ساء  ب��ت�����س��ج��ي��ع  ���س��ن��ا  الأك�������رب 
للم�ساركة  �سنا  الأ���س��غ��ر  الأ����س���رة 

امل�سجل هو   .. الدولة  املعتمدين يف 
اأ�سماء  اإدارة  هيئة معتمدة من قبل 
للعمل  اإي  اي����ه  الن����رتن����ت  ن���ط���اق 
امل�سجلني  ال��ع��م��الء  ع���ن  ب��ال��ن��ي��اب��ة 
اأو  والتجديد  الت�سجيل  لأغ��را���ض 
ال�سجل.  يف  النطاق  اأ�سماء  تعديل 
وي��ت��م اع��ت��م��اد امل�����س��ج��ل��ني م���ن قبل 
الإن��رتن��ت بعد  ن��ط��اق  اأ���س��م��اء  اإدارة 
تاأ�س�ست  ���س��ارم��ة.  مبعايري  ال��وف��اء 
ايه  الن��رتن��ت  ن��ط��اق  اأ���س��م��اء  اإدارة 
هيئة  ق��ب��ل  م���ن   2007 ع����ام  اإي 
كمنظم  الت�����س��الت  ق��ط��اع  تنظيم 
النطاق  لإ���س��م  الت�سجيل  وم�سغل 
اأ�سماء  اإدارة  وت���ت���وىل  اإي..  اي����ه 
م�سوؤولية  اإي  اي��ه  الن��رتن��ت  نطاق 
ال�سيا�سات  ج��م��ي��ع  وت��ن��ف��ي��ذ  ���س��ب��ط 
فيما يتعلق بت�سغيل نطاق امل�ستوى 
ال���ع���ل���وي ل����رم����ز ال�����دول�����ة اي�����ه اإي 
بالإ�سافة اإىل الإ�سراف على ت�سغيل 
يف  دوره��ا  ويتمثل  الت�سجيل.  نظام 
تطوير وتنفيذ �سيا�سة اإدارة النطاق 
م�ساحات  وت�سويق  وتطوير  وتنمية 
ا�سم النطاق ايه اإي و اعتماد واإدارة 
اجلمهور  وتثقيف  اإي  اي��ه  م�سجلي 
وت��ق��دمي وت��ع��زي��ز ا���س��م ال��ن��ط��اق ايه 
اإي و ت�سهيل �سيا�سة ف�ض النزاعات 
اإي و متثيل  اي��ه  ا�سم النطاق  ح��ول 
املنتديات  يف  اإي  اي���ه  ال��ن��ط��اق  ا���س��م 

العاملية. 

عن اأن العميل �سيكون يف نف�ض بينة 
موقع ال�سركة. واأ�ساف ان الإمارات 
ببنيتها  العامل  تتميز على م�ستوى 
املعلومات  لتقنية  املتميزة  التحتية 
والإت���������س����الت وجم��ت��م��ع الإع���م���ال 
الرائد وقدرتها على اإيجاد حمتوى 
موؤكدا  ومبتكر  متطور  اإل��ك��رتوين 
ان�����ه م����ن خ�����الل ق���ي���ام امل����زي����د من 
رمز  نطاق  يف  بالت�سجيل  ال�سركات 
الدولة  �ستتمكن  اإي   اي��ه  ال��دول��ة  
اأق���وى  ف��ر���ض وج���وده���ا ب�سكل  م��ن 
على الإنرتنت. وا�سار اىل ان الهيئة 

عمدت اإىل تب�سيط عملية الت�سجيل 
بالن�سبة  ال�سهولة  مبنتهى  لت�سبح 
من  ك��ل  داع��ي��ا  للت�سجيل  لل�سركات 
اإلكرتوين  ع��ن��وان  اإن�����س��اء  يف  يرغب 
على ا�ستخدام ا�سم النطاق الوطني 
لأن  ال����ف����ور  ع���ل���ى  ذل�����ك  ي��ف��ع��ل  اأن 
الإماراتية  ه��وي��ت��ه��م  ي��ع��ك�����ض  ذل���ك 
للت�سجيل  الإن���رتن���ت.  �سبكة  ع��ل��ى 
الكرتوين  ع��ن��وان  على  واحل�����س��ول 
ب���رم���ز ال���ن���ط���اق ال���وط���ن���ي  اي����ه اإي  
يتعني على املتقدم الإت�سال وتقدمي 
امل�سجلني  اأح��د  اإىل  الت�سجيل  طلب 

العوائق  ك���ل  وت��خ��ط��ي  اإب���داع���ي���ة 
وتعزيز قدراتهم الريادية وثقتهم 
امل�ستقبل  رواد  لي�سبحوا  باأنف�سهم 
فيما �سيقام برنامج اإعداد املهارات 
اأبوظبي  يف  ال���ع���ام  ه���ذا  ال��ق��ي��ادي��ة 

خالل �سهر �سبتمرب. 

تك  ب��ربن��ام��ج  لاللتحاق  دع��وت��ه��م 
القيادية  امل��ه��ارات  لإع��داد  كوي�ست 
ت��ق��ل��ي��دي��ة حيث  غ����ري  يف جت���رب���ة 
اآفاق  تفتيح  اإىل  الربنامج  يهدف 
واجل�سدية  ال���ذه���ن���ي���ة  ال����ط����الب 
ب�سورة  التفكري  على  مل�ساعدتهم 

اآتيك تنظمه  الذي  التكنولوجيا  حتدي  يف  م�شاركتهم  يختتمون  اإماراتيًا  طالبًا   120

هيئة تنظيم االت�شاالت تعلن بيانات متعلقة بامل�شجلني املعتمدين 
لت�ش��جيع ال�ش�ركات على الت�ش�جيل يف نط�اق رم�ز الدول�ة اإيه اأي 

االقت�شاد تقدم قراءة حتليلية لل�شيا�شة التجارية للمك�شيك للعام 2012

قيمة  درهم  مليون   447
ت�شرفات العقارات يف دبي اأم�س

• دبي-وام:
بلغت قيمة ت�سرفات العقارات من اأرا�ض و�سقق وفيالت واجراءات بيع ورهن و 
اإجارة منتهية بالتملك يف دبي ام�ض نحو 447 مليون درهم منها 368 مليون 
 79 اأرا���ض و�سقق وفيالت وعمليات رهن بقيمة ح��وايل  بيع  دره��م معامالت 
مليون درهم. واأفاد التقرير اليومي للت�سرفات الذي ي�سدر عن دائرة الأرا�سي 
140 لأرا�ض  266 مبايعة منها  ام�ض  الدائرة �سجلت  ب��اأن  والأم��الك بدبي 
203 ماليني درهم  123 مبايعة ل�سقق بقيمة  154 مليون درهم و  بقيمة 
وثالث مبايعات لفيالت بقيمة 11 مليون درهم. وكان اأهم مبايعات الأرا�سي 
من حيث القيمة مبايعة مببلغ 104 ماليني درهم يف منطقة مر�سى دبي تلتها 
مبايعة بقيمة 10 ماليني درهم يف منطقة برج خليفة . وت�سدرت نخلة جمريا 
مناطق دبي من حيث عدد املبايعات بت�سجيلها ثالث مبايعات بقيمة 16 مليون 
درهم فمنطقة جممع دبي لال�ستثمار الول بت�سجيلها مبايعني قيمتهما �ستة 
ماليني درهم. كما �سهدت الدائرة ام�ض ت�سجيل 58 رهنا بقيمة 79 مليون 
درهم منها اأربعة لأرا�سي مببلغ ت�سعة ماليني درهم و 54 رهنا ل�سقق وفيالت 
بقيمة 70 مليون درهم كان اأهمها يف منطقة احلبية الرابعة بقيمة 19 مليون 

درهم واأخرى يف منطقة برج خليفة بقيمة 18 مليون درهم.

ارتفاع معدل الت�شخم يف 
ال�شعودية اإىل 7ر%3 خالل يوليو

•• الريا�ص-وام:

ارتفع معدل الت�سخم يف اململكة العربية ال�سعودية خالل �سهر يوليو املا�سي 2013 
ن�سبة 2ر0 يف املائة قيا�سا ب�سهر يونيو ال�سابق عليه م�سجال 7ر3يف املائة مدفوعا 
بزيادة اأ�سعار الغذاء وال�سكن. واأرجعت م�سلحة الإح�ساءات واملعلومات ال�سعودية يف 
تقرير ن�سرته ام�ض عن الت�سخم خالل �سهر يوليو املا�سي هذا الرتفاع اإىل الزيادة 
التي �سجلتها الأق�سام الرئي�سية املكونة للرقم القيا�سي لتكلفة املعي�سة يف موؤ�سراتها 
والتاأثيث  املائة  9ر6 يف  ن�سبة  وامل�سروبات  الأغذية  موؤ�سرات  زادت  القيا�سية حيث 
وال�سكن  املائة  يف  1ر5  ن�سبة  والتبغ   % 5ر5  ن�سبة  و�سيانتها  املنزل  وجتهيزات 

واملياه والكهرباء والغاز واأنواع الوقود الأخرى ن�سبة 2ر4 يف املائة. 

كوانتا�س وطريان االإمارات ي�شلطان ال�شوء على دبي كوجهة للماأكوالت

دبي ت�شت�شيف املعر�س واملوؤمتر الدويل لل�شياحة العالجية مار�س املقبل

•• دبي -وام: 

ت�سلط طريان كوانتا�ض الأ�سرتالية وطريان الإمارات بالتعاون مع برنامج 
ما�سرت �سيف ال�سوء على دبي وجتاربها املطبخية يف �سل�سلة حلقات اأ�سبوع 
بداأ  ال���ذي  �سيف  ما�سرت  برنامج  م��ن  احل���ايل  املو�سم  م��ن  العاملي  الطعام 
على  ال�سرتايل  �سيف  ما�سرت  برنامج  فريق  وانتقل  يومني.  منذ  عر�سه 
منت طائرات كوانتا�ض اإىل دبي للم�ساركة يف م�سابقات طهو ت�سمل ماأدبة 
ال�سحراوي  الواحة  خميم  يف  مميزين  �سيوف  اإىل  تقدم  تقليدية  عربية 
بدبي ووجبة موؤلفة من ثالثة اأطباق يف فندق اأتالنت�ض النخلة ال�سهري. 
يف  الإعالمية  وال�سوؤون  والت�سويق  العالمة  مديرة  وي��رث  اأوليفيا  وقالت 
جمموعة كوانتا�ض يف ت�سريح �سحايف لها يف دبي ام�ض اأن الإمارة تعترب من 
اأهم الأ�سواق الدولية لكوانتا�ض فمنذ اإطالق خدماتها من دبي يف مار�ض 
املا�سي �سافر على منت طائراتها اأكر من ن�سف مليون راكب اإىل الإمارة. 
واأ�سافت اأن كوانتا�ض تتطلع لأن تكون �سلة الو�سل بني الأ�سرتاليني ودبي 
واأن ت�سوق جتارب جديدة عرب رعايتنا لربنامج ما�سرت �سيف وقد عملت 
مع �سركائها جمموعة الإمارات ودائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري بدبي 
لدعم التغطية اجلارية حاليا على جتارب الطعام الرائعة واملنوعة يف دبي 
للم�سافرين  اجلديدة  امل�سوقة  الوجهة  باعتبارها  عليها  ال�سوء  لت�سليط 
لت�سالت  التنفيذي  الرئي�ض  نائب  بطر�ض  بطر�ض  ولفت  الأ�سرتاليني. 
املطابخ  اأن  اإىل  التجارية  وال��ع��الم��ة  والت�سويق  الإم����ارات  ط���ريان  �سركة 
احلائزة جوائز مرموقة ت�سكل جزء ل يتجزاأ من جتربة ال�سفر على منت 
طائرات الإمارات . واأكد اأن �سراكة طريان الإمارات مع كوانتا�ض و ما�سرت 
واخلدمات  ال�سيافة  قطاع  على  ال�سوء  ت�سليط  يف  �ساهم  اأ�سرتاليا  �سيف 
باري�ض  ك��ال���ض يف حلقة  م��ا���س��رت  ���س��ف��وف  ف��خ��الل  دب���ي  ب��ه  ت�ستهر  ال���ذي 
اإيربا�ض  �سيتمكن امل�ساهدون من الطالع على طائرة الإمارات من طراز 
اإيه 380 مبا يف ذلك اأجنحة الدرجة الأوىل ومرافق ال�ساور �سبا وال�سالت 
على منت الطائرة حيث ل تقت�سر اخلدمة املرتفة على منت الطائرة بل 
متتد اإىل ردهة الدرجة الأوىل يف الكونكور�ض اإيه يف مطار دبي الدويل وهو 

املبنى الوحيد الذي مت بناوؤه خ�سي�سا لهذه الطائرات.

•• اأبوظبي-وام:

تعمل وزارة القت�ساد �سمن اأهدافها ومهامها واأن�سطتها العديدة على تعزيز 
ال�سركاء  لدى  وال�ستثمار  التجارة  باأنظمة  واخلا�ض  العام  القطاعني  وعي 
الرئي�سيني لدولة الإمارات العربية املتحدة .. وذلك من خالل ر�سد وحتليل 
ما يرد يف تقارير ودرا�سات البلدان ال�سادرة عن منظمة التجارة العاملية ويف 
�سيا�سات  اإدارة  اأع��دت  ال�سياق  هذا  ويف  الأخ��رى.  املعتمدة  املعلومات  م�سادر 
ب�ساأن  املخت�سرة  التقارير  من  �سل�سلة  القت�ساد  ب��وزارة  اخلارجية  التجارة 
مراجعات ال�سيا�سة التجارية لل�سركاء التجاريني واملحوريني التي ت�سدرها 
منظمة التجارة العاملية باعتبارها من اأهم م�سادر املعلومات املتعلقة بقواعد 
وقيود التجارة وال�ستثمار لأية دولة ع�سو يف املنظمة ومن ثم فاإن التقرير 
مراجعة  تقرير  على  يرتكز  للمك�سيك  التجارية  ال�سيا�سة  ب�ساأن  ال��راه��ن 
والذي  العاملية  التجارة  منظمة  عن  ال�سادر  للمك�سيك  التجارية  ال�سيا�سة 
يغطي الفرتة الزمنية من عام 2008 اإىل عام 2012. وقال عبدال�سالم 
من  ال��ن��وع  ه��ذا  مثل  اإن  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  �سيا�سات  اإدارة  م��دي��ر  علي  اآل 
لدى  اخلارجية  التجارة  �سيا�سات  ب�ساأن  عميقة  حتليالت  يت�سمن  التقارير 
الدول املق�سودة من حيث بيئتها القت�سادية وما تطبقه من نظم ل�سيا�سة 
لديها  النافذة  التجارية  واملمار�سات  ال�سيا�سات  واأي�سا  اخلارجية  جتارتها 
هذا  واخل�سخ�سة  وال�ستثمار  والإنتاج  وال���واردات  ال�سادرات  على  واملوؤثرة 
ف�سال عن التحليل املف�سل لل�سيا�سات املطبقة لكافة القطاعات القت�سادية 
التجارية  لل�سيا�سة  حتليلية  ق��راءة  التقرير  ويقدم  ح��دة.  على  كل  للدولة 
للمك�سيك والتطورات احلادثة يف بيئتها وقطاعاتها القت�سادية خالل فرتة 

املراجعة من عام 2008 اإىل عام 2012. وعلى �سعيد العالقات التجارية 
الثنائية  ال��ت��ج��ارة  حجم  اأن  التقرير  ي��ذك��ر   .. الإم����ارات  دول���ة  م��ع  الثنائية 
وت�سدر  دولر  مليار  ح��وايل  بلغ   2012 ل�سنة  البلدين  بني  النفطية  غري 
والآلت  وم�سنوعاتها  واللدائن  وم�سنوعاته  الأملنيوم  املك�سيك  اإىل  الدولة 
واجلرارات  وال�سيارات  العربات  منها  وت�ستورد  الآلية  والأدوات  والأج��ه��زة 
الآلية.  والأدوات  والأجهزة  والآلت  الكهربائية  واملعدات  والأجهزة  والآلت 
�سعيها  يف  متثل  املك�سيكية  ال��ت��ج��اري��ة  ال�سيا�سة  ه��دف  اأن  التقرير  وي��ب��ني 
تنويع  من  اأك��رب  ق��در  ل�سمان  الت�سديري  برناجمها  وتن�سيط  تعزيز  نحو 
الأ�سواق واملنتجات التي تباع يف اخلارج وحت�سني تناف�سية قطاعها الإنتاجي 
وت�سريع تكامله مع ال�سل�سلة العاملية بالتم�سك بالتزامها كمدافع قوي عن 
وا�سعة  بت�سكيلة  امل�ستهلكني  تزويد  على  ع��الوة  العاملية  اخل�سراء  الأ���س��واق 
من اخليارات الأف�سل ولتحقيق هذا الهدف اتبعت حكومة املك�سيك خم�ض 
بنجاح  جت��اوز  املك�سيكي  القت�ساد  اأن  التقرير  وذك��ر  اإ�سرتاتيجية.  اأجندات 
اأزمة 2008-2009 املالية العاملية التي ت�سببت يف انكما�ض كبري يف الناجت 
الناجح  التنفيذ  خ��الل  اأن��ه من  اإىل  2009م�سريا  للعام  الإج��م��ايل  املحلي 
املك�سيك من  الدورية خرجت  التقلبات  ملواجهة  والنقدية  املالية  لل�سيا�سات 
حالة الركود يف 2010 واأبدت منذ ذلك احلني معدلت منو قوية بلغت 6 
ر5 يف املائة يف 2010 و 9 ر3 يف املائة يف 2011 و 2 ر4 يف املائة يف الربع 
الأول من 2012. وذكر اأي�سا اأنه خالل الفرتة ما بني 2007 - 2011 
 6 مبقدار  الأم��ريك��ي  ب��ال��دولر  حم�سوبة  الب�سائع  وواردات  ���س��ادرات  منت 
ر28 يف املائة و 4 ر24 يف املائة على التوايل يف حني منت كل من ال�سادرات 

والواردات يف الفرتة من 2002-2006 باأكر من 50 يف املائة. 

•• دبي-وام:

املقبل  م���ار����ض  دب����ي يف  ت�����س��ت�����س��ي��ف 
الفعاليات املعر�ض واملوؤمتر الدويل 
تنظمه   ال���ذي  العالجية  لل�سياحة 
اإكزيبي�سنز   �ساين�سز  ليف  اإنفورما 
اأ�سخم  ث���اين  بتنظيم  ت��ع��ن��ي  ال��ت��ي 
م���ع���ر����ض ل���ل���رع���اي���ة ال�������س���ح���ي���ة يف 
العامل �سحة العرب ومن املتوقع اأن 
يجذب احلدث الذي ي�ستمر يومني 
للموؤمترات  ال�����دويل  دب����ي  مب��رك��ز 
يف  اخل��دم��ات  وم����زودي  امل�ستهلكني 
العاملية  العالجية  ال�سياحة  جم��ال 
اإىل ال�سرق الأو�سط. ويقام املعر�ض 
واملوؤمتر الدويل لل�سياحة العالجية 
وال�سرق  دب�����ي  يف  الأوىل  ل���ل���م���رة 
على  ال��ط��ل��ب  �سيلبي  م���ا  الأو����س���ط 
وجتمع  العالجية  ال�سياحة  ���س��وق 
خمتلف قطاعات وم�سوؤويل وهيئات 
الرعاية ال�سحية حتت �سقف واحد 
ال�سوق  ه���ذا  تنمية  يف  للم�ساهمة 
امل����زده����ر. واأو�����س����ح ���س��امي��ون بيدج 
ليف  اإن��ف��ورم��ا  يف  امل��ن��ت��دب  الع�سو 
�ساين�سز اإكزيبي�سنز اأن نقل احلدث 
من مونت كارلو اإىل دبي كان حركة 
لل�سياحة  فدبي مركز  ا�سرتاتيجية 

بالإ�سافة  واللوج�ستيات  والتجارة 
اىل اأن دولة الإمارات تتمتع بن�سبة 
املجال  يف  ال���س��ت��ث��م��ار  م���ن  ع��ال��ي��ة 
كما  اخل�سو�ض  وج��ه  على  الطبي 
جغرايف  موقع  باأف�سل  تتمتع  اأن��ه��ا 
م���ا يجعلها  م���رك���زي  م���وق���ع  ف��ل��ه��ا 
واأ�سار  احل��دث.  لهذا  مثاليا  موقعا 
اإىل اأن اقامة املوؤمتر يف مدينة دبي 
كل  م��ن  للعار�سني  الفر�سة  يتيح 
انحاء العامل للو�سول اىل عمالئهم 

التي  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  م��ن 
ال�سنوات  يف  عالية  بن�سبة  ا�ستهرت 
للعالج  امل��ر���س��ى  �سفر  م��ن  املا�سية 
واملوؤمتر  املعر�ض  و�سهد  اخل��ارج  يف 
الدويل لل�سياحة العالجية 2013 
ال�سياحة  مفو�سي  برنامج  اإط��الق 
ال��ع��الج��ي��ة  ���س��ي اإم ت����ي  ح��ي��ث مت 
ل�سمان  ال���ربن���ام���ج  ه����ذا  ت��ط��وي��ر 
ع��ل��ى فر�ض  ال���ع���ار����س���ني  ح�����س��ول 
امل�ستثمرين  مع  للتوا�سل  ملمو�سة 

امل��وؤه��ل��ني يف جم��ال رع��اي��ة املر�سى 
اإنفورما  وا�ست�سافت  البالد.  خ��ارج 
احلدث  ه��ذا  �سمن  �ساين�سز  لي��ف 
اأكر من 40 من مفو�سي ال�سياحة 
العامل  اأنحاء  جميع  من  العالجية 
ح��ي��ث مت ال���رتت���ي���ب ل�����س��ل�����س��ل��ة من 
الأن�����س��ط��ة ع��ل��ى م���دار ف���رتة اإقامة 
احلدث ل�سمان عقد ما ل يقل عن 
20 اجتماعا بني مفو�سي ال�سياحة 

العالجية وكل عار�ض.

املا�شي يوليو  يف  االإمارات  باأجواء  جوية  حركة  و213  األفًا   63
املرتبة الأوىل خالل ال�سهر املا�سي بعدد حركات بلغ 29 األفا و 74 
حركة فيما جاءت الرحالت العابرة يف املرتبة الثانية بعدد حركات بلغ 
12 األفا و 322 حركة وجاءت اأبوظبي يف املرتبة الثالثة بعدد حركات 
بلغ 10 اآلف و 64 حركة فيما حلت ال�سارقة يف املرتبة الرابعة بعدد 
حركات بلغ خم�سة اآلف و 365 حركة يف حني حلت الرحالت اجلوية 
املحلية بني خمتلف مطارات الدولة يف املرتبة اخلام�سة بعدد حركات 
بلغ 5 اآلف و 310 حركة. وبلغ عدد الرحالت اجلوية يف مطار اآل 
84 حركة  ال��دويل  الفجرية  507 حركة ويف مطار  ال��دويل  مكتوم 
ويف مطار راأ�ض اخليمة الدويل 382 حركة .. ويف مطار العني 105 
حركة خالل ال�سهر املا�سي. وعلى �سعيد الإجنازات فقد �سهد يوليو 
املدين  للطريان  العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�ض  اجتماع  انعقاد  املا�سي 

�سعيد  بن  �سلطان  املهند�ض  معايل  برئا�سة  ت�سكيله  اإع��ادة  بعد  الأول 
املن�سوري وزير القت�ساد رئي�ض جمل�ض الإدارة والذي مت خالله طرح 
ومناق�سة عدة موا�سيع منها ت�سكيل جلنة التدقيق واملخاطرواملوافقة 
على م�سروع ترقية نظام املالحة اجلوية مبركز ال�سيخ زايد للمالحة 
اجلوية واعتماد البيانات املالية اخلتامية للهيئة للعام 2012. وعقد 
مركز ال�سيخ زايد للمالحة اجلوية خالل ال�سهر املا�سي ور�سة عمل 
لكل من الطيارين واملراقبني اجلويني للنقا�ض حول عمليات احلركة 
اجلوية يف اجلزء ال�سمايل من املجال اجلوي حيث �سدد �سعادة �سيف 
حممد ال�سويدي مدير عام الهيئة على الأهمية البالغة التي توليها 
ال�سركاء  جميع  مع  البناء  واحل���وار  التام  التعاون  ل�ستمرار  الهيئة 
ول�سمان  ال�����س��راك��ة  لتعزيز  امل�ستويات  خمتلف  يف  ال�سرتاتيجيني 

اأف�سل من اخلدمات. وتاأتي هذه الور�سة ل�ستكمال  تقدمي م�ستوى 
اأحمد اجلالف  اأو�سح  امل�ستوى الفني والعملياتي حيث  النقا�ض على 
املدير التنفيذي لقطاع خدمات املالحة اجلوية اأن مركز ال�سيخ زايد 
للمالحة اجلوية قيد النتهاء من التح�سري لعقد ور�سة عمل مماثلة 
ال�سهر القادم للنقا�ض حول عمليات احلركة اجلوية يف اجلزء ال�سمايل 
من  ممثلون  العمل  ور�سة  يف  ي�سارك  اأن  واملتوقع  اجل��وي  املجال  من 
املطارات وامل�سغلني يف الإم��ارات ال�سمالية. كما نظمت الهيئة العامة 
للطريان املدين برناجما تدريبيا حول دور التخطيط الإ�سرتاتيجي 
يف النهو�ض ب�سناعة الطريان املدين وذلك يف مدينة كايل بكولومبيا 
مب�ساركة 50 خمت�سا ميثلون عددا من الدول الأع�ساء يف مفو�سية 

الطريان املدين لبلدان اأمريكا الالتينية .

•• دبي-وام:
احلركات  اإجمايل  اأن  بالدولة  املدين  للطريان  العامة  الهيئة  اأعلنت 
اجلوية يف اأجواء دولة الإمارات يف نهاية يوليو 2013 بلغ 63 األفا 
و 213 حركة جوية بزيادة 9 ر2 باملائة مقارنة مع 61 األفا و 433 
وذل��ك وفقا  املا�سي  العام  الفرتة من  نف�ض  األ��ف حركة جوية خ��الل 
لبيانات مركز ال�سيخ زايد للمالحة اجلوية. واأظهر التقرير ال�سامل 
املتو�سط  اأن  الهيئة  اأ���س��درت��ه  ال��ذي  يوليو  ل�سهر  اجل��وي��ة  للحركات 
اليومي للحركات اجلوية يف هذا ال�سهر بلغ األفني و39 حركة يوميا 
بزيادة قدرها 9ر2 باملائة مقارنة مع األف و 982 حركة يوميا خالل 
�سهر يوليو 2012.  وجاء اإجمايل عدد احلركات اجلوية يف دبي يف 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /الرواد الدولية للملكية الفكرية.
        )Vita Sure( :بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

  
املودعة حتت رقم : 156021  بتاريخ : 19  /   4 0 /     2011م

تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م
با�س��م: حممد �سادق ح�سني املعروف خالد .

وعنوانه: ال�سارقة  – المارات العربية املتحدة .
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

مواد ال�سيدلة والطب البيطري واملواد ال�سحية، اأغذية الأطفال واملر�سى، الل�سق )اللزق( الطبية ومواد 
امل�ستح�سرات  املطهرة،  املواد  الأ�سنان،  طب  يف  امل�ستخدم  وال�سمع  الأ�سنان  بح�سو  اخلا�سة  املواد  الت�سميد، 

امل�ستخدمة يف اإبادة احل�سائ�ض والأع�ساب واحليوانات واحل�سرات ال�سارة.
بالفئة: 5

و�سف العالمة:عبارة عن كلمات وتكتب باللغة الجنليزية )Vita Sure(  وتكتب باللون البي�ض على 
خلفية زرقاء واجلزء الثاين باللون ال�سود  وتكتب ب�سكل مميز ،  وتلفظ بالعربية ) فيتا �سور ( .

ال�س��رتاطات:. 
فعلى من لديه اعرتا�ض 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.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 
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املودعة حتت رقم : 156023   بتاريخ :   19  /   4 0 /     2011م
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�س��م: حممد �سادق ح�سني املعروف خالد .
وعنوانه: ال�سارقة  – المارات العربية املتحدة .
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

مواد ال�سيدلة والطب البيطري واملواد ال�سحية، اأغذية الأطفال واملر�سى، الل�سق )اللزق( الطبية ومواد 
امل�ستح�سرات  املطهرة،  املواد  الأ�سنان،  طب  يف  امل�ستخدم  وال�سمع  الأ�سنان  بح�سو  اخلا�سة  املواد  الت�سميد، 

امل�ستخدمة يف اإبادة احل�سائ�ض والأع�ساب واحليوانات واحل�سرات  ال�سارة
بالفئة: 5

الربتقايل  وباللون    )Vita globin( الجنليزية  باللغة  وتكتب  كلمات  عن  عبارة  العالمة:  و�سف 
والحمر وتكتب ب�سكل مميز ،  وتلفظ بالعربية ) فيتا جلوبني ( .

ال�س��رتاطات:. 
فعلى من لديه اعرتا�ض 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.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 
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املودعة حتت رقم : 174092    بتاريخ : 2012/05/24 
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  20م

با�س��م:  يا�سني ن�سار ح�سني �ساياين
وعنوانه: ال�سارقه  – المارات العربية املتحدة
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 

ال�ساعات   ، كرمية  واأحجار  نفي�سة   معادن  من  امل�سنوعة  واملجوهرات   ة  ملقلد  ا  املجوهرات  و  املجوهرات 
،زمامات )مرابط( اأكمام ودبابي�ض لربطات العنق .

الواق�عة بالفئة: 3
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة من مقطعني)  Smart Me (  مكتوبة باللغة الالتينية باخلط 
الأ�سود وعلى خلفية بي�ساء يتميز اإ�سم العالمة فى كلمة )me(  حيث اأنها مكتوبة ب�سكل مائل ومميز كما 

هو مو�سح بال�سكل .
الإ�سرتاطات:-

فعلى من لديه اعرتا�ض 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.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  14  اأغ�صط�س 2013 العدد 10869

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /الرواد الدولية للملكية الفكرية
 Smart Me :بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 174091    بتاريخ : 2012/05/24 
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  20م

با�س��م:  يا�سني ن�سار ح�سني �ساياين
وعنوانه: ال�سارقه  – المارات العربية املتحدة
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 

امل�ستح�سرات اخلا�سة بتبيي�ض الأقم�سة وغريها من املواد التي ت�ستخدم يف غ�سيل املالب�ض وم�ستح�سرات 
التزيني  ومواد  الطيارة  والزيوت  العطرية  املواد  ال�سابون  والك�سط،  الأو�ساخ  واإزالة  وال�سقل  التنظيف 

)الكوزمتيك( وحماليل ال�سعر ومعاجني الأ�سنان وم�ستح�سرات التجميل والعطور والبخور.
الواق�عة بالفئة: 3

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة من مقطعني) Smart Me ( مكتوبة باللغة الالتينية باخلط 
الأ�سود وعلى خلفية بي�ساء يتميز اإ�سم العالمة فى كلمة )me(  حيث اأنها مكتوبة ب�سكل مائل ومميز كما 

هو مو�سح بال�سكل .
فعلى من لديه اعرتا�ض 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.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  14  اأغ�صط�س 2013 العدد 10869

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /الرواد الدولية للملكية الفكرية.
)HR Automotive(:بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 170648   بتاريخ :   15  / 03/  2012م
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  / 200م

با�س��م: حمزة الربيعي للتجارة )�ض.ذ.م.م(
وعنوانه: دبي  – المارات العربية املتحدة .

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
كبرية  م�سامري  املركبات  مكابح  لل�سيارات،قطع  �سدمات  ال�سيارات،واقيات  ال�سيارات،اإطارات  هياكل 
الإطارات  اإ�سالح  ال�سيارات،عدد  مكابح  لالإطارات،لقم  املركبات،م�سامري  توجيه  لالإطارات،عجالت 
مكابح  للقاطرات،بطانات  املركبات.مداخن  العجالت  توازن  حماورالعجالت،اأثقال  الداخلية،مرتكزات 

املركبات،حمركات للمركبات الربية،واملنتجات الواقعة �سمن الفئة)12(
بالفئة: 12

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة)Automotive(وحروف)HR(مكتوبة بالغة التينية،على 
خلفية م�ستطيل لونها اأزرق داكن،وحريف)HR(يعربان عن �سكل العالمة ومكتوبان بخط مزدوج باللون 
هو  حريف)HR(كما  اأعلى  كلمة)Automotive(بالالتينية  هند�سي،وتكتب  ر�سم  �سكل  على  الأبي�ض 

مو�سح بال�سكل.
ال�س��رتاطات:.

فعلى من لديه اعرتا�ض 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.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  14  اأغ�صط�س 2013 العدد 10869

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / الرواد الدولية للملكية الفكرية.
HOT SHOT FASHION ACCESSORIES :بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم 173879    بتاريخ :20  / 2012/05
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  20م

باإ�س��م: يا�سني ن�سار ح�سني �ساياين
وعنوانه: ال�سارقة  -  الأم�ارات العربي�ة املتح�دة
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات 

اأخرى،  اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد غري الواردة يف فئات 
جلود احليوانات اخلام اأو املدبوغة، ال�سناديق واحلقائب ، وحقائب ال�سفر ، املظالت وال�سما�سي وا لع�سي، 

ال�سياط واأطقم احليوانات وال�سروج .
الواق�عة بالفئة :   )18(

 HOT SHOT FASHION( الجنليزية  باللغة  تكتب  كلمات  عن  عبارة  العالمة   : العالمة  و�سف 
كلمتني  تكتب  الكلمات  يف�سل  م�ستقيم  خط  يوجد  و  الأ�سود   باللون  تكتب   )  ACCESSORIES
 FASHION( كلمتني  وتكتب  مميز،  وب�سكل  ملتوى  بخط  وتكتب  اخلط  اأعلى   )HOT SHOT(

ACCESSORIES( اأ�سفل اخلط  وب�سكل مميز ،كما هو مو�سح بال�سكل.
 ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض 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.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  14  اأغ�صط�س 2013 العدد 10869

العدد  10869 بتاريخ 2013/8/14     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/449 تنفيذ ايجارات
القامة  لوي�ض هيلر  جمهول حمل  الك�سندر جاي جني  املنفذ �سده/1-  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/ ال�سقر لدارة العقارات )�ض ذ.م.م( فرع دبي ومبوجب 
دبي  ببلدية  وامل�ستاأجرين  املوؤجرين  بني  بالف�سل  اللجنة  من  ال�سادر  القرار 

فاإنك مكلف بالتي:
1- �سداد املبلغ املنفذ به وقدره )101123( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة وذلك خالل 15 يوم 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. 
رئي�س الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10869 بتاريخ 2013/8/14     
اعالن للح�صور بالن�صر
 رقم الق�صية 2013/3334

بناء على قرار اللجنة املتخذ يف الق�سية رقم )2013/3334( بجل�ستها بتاريخ 2013/7/30 باعالن 
املدعى عليه ال�سيد: �سو�سيال ريبابليك للدعاية والعالن )�ض.ذ.م.م( ح�سب العقد )امل�ستاأجر( 
رقم  التجارية  الرخ�سة  ح�سب  ����ض.ذ.م.م(   ( والع���الن  للدعاية  ريبابليك  �سو�سيال   / ال�سادة 

647978 مديرها/ حممد عبدامللك احمد عبيد النابودة.
فانه يتوجب عليكم احل�سور اىل مقر اللجنة يف جمل�ض بلدية دبي يف متام ال�ساعة ) الرابعة 
والن�سف( من بعد ظهر يوم )الثالثاء( املوافق 2013/9/24 للنظر يف الدعاء املقدم �سدكم من 

ال�سادة/ ال�سقر لدارة العقارات �ض.ذ.م.م ) فرع دبي(  )املوؤجر(
بخ�سو�ض  املاأجور مكتب )801( الواقعة على قطعة رقم )3350142( مبنطقة املركز التجاري 
الوىل- دبي ويف حالة تخلفكم عن احل�سور فان اللجنة �سوف ت�سطر اىل اتخاذ كافة الجراءات 

الالزمة يف نظر النزاع املقدم �سدكم واتخاذ القرار املنا�سب.
رئي�س اللجنة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10869 بتاريخ 2013/8/14     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2012/499 تنفيذ عقاري

عبدالرحيم  علي  مدير/عبداملجيدا�سماعيل  �سده/1-  املنفذ  اىل 
الفهيم    جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ م�سطفى 

�سيد علي حامي وميثله: �سمرية عبداهلل علي قرقا�ض 
مبوجب القرار من �سعادة قا�سي واملوؤرخ يف 2013/6/19 فقد قررت 
الو�سع  ك�سوفات  لتقدمي  اخطاركم  العقارية  البتدائية  حمكمة 

املايل لل�سركة اخلا�سة بكم وذلك للعلم مبا جاء فيه..
رئي�س الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10869 بتاريخ 2013/8/14     
  اعالن بورود التقرير بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/1486  جتاري كلي                
ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل القامة  ال��دول��ي��ة  ادور  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ى  اىل 
عبداهلل  �سمرية  وميثله:  ال�سناعية  كيتارو  �سركة   / املدعي  ان  مبا 
علي قرقا�ض   نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�ستها املنعقدة  بتاريخ 
تقرير  ب���ورود  اخطاركم  اع���اله.  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  2013/7/17 يف 
ال�سيد اخلبري املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�سة يوم الربعاء 
 ch2.E.22 بالقاعة  �سباحا   9.30 ال�ساعة   2013/8/21 امل��واف��ق 

للتعقيب على التقرير. 
ق�صم  الق�صايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10869 بتاريخ 2013/8/14    
 اخطار يف الق�صية التنفيذية

 رقم 2010/206 ام القيوين       
 اىل املنفذ �سده/ تي�سري عبا�ض من�سور- لبناين اجلن�سية قد تقدم املنفذ له /بنك القيوين الوطني بتنفيذ 

احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2009/265 جتاري جزئي واملحكومة بتاريخ 2009/2/1 ام القيوين.

فبموجب هذا انت مكلف بال�سداد خالل )15 يوم( امام املحكمة للوفاء مبا جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار 
اليه اعاله ويف حاله تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك اجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا  

مع حت�سيل باقي ر�سوم التنفيذ التي �سترتتب عليك.حرر بتاريخ 2013/3/3
  ق�سم �لتنفيذ

وزارة العدل
حمكمة ام القيوين الحتادية البتدائية

البيان املبلغ
7027.12 درهم

528 درهم
1050 درهم
127 درهم
100 درهم

1054 درهم

املبلغ املنفذ لأجلة
ر�سوم قيد دعوى

ر�سوم اعالن بالن�سر
ر�سم ن�سبي تنفيذ

اتعاب حماماة
فائدة على املبلغ حتى تاريخ 2010/10/4

املجموع  9886.12 درهم + ر�سم اعالن بالن�سر
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•• �صاحية ال�صيف – اللجنة االأوملبية:

خليفة  اآل  عبدالعزيز  بنت  حياة  ال�سيخة  قامت 
البحرينية،  الأوملبية  اللجنة  اإدارة  جمل�ض  ع�سو 
وعبدالرحمن ع�سكر القائم باأعمال الأمني العام 
للجنة بت�سليم لعبي املنتخب الأول لكرة الطائرة 
مكافاآت التاأهل للمرحلة النهائية من الت�سفيات 
الآ�سيوية املوؤهلة لبطولة كاأ�ض العامل التي �ستقام 

ببولندا 2014.
التي قاما بها لتدريبات  الزيارة  جاء ذلك خالل 

املرحلة  غ��م��ار  خل��و���ض  ي�ستعد  ال����ذي  امل��ن��ت��خ��ب 
الطائرة  احت���اد  ب�سالة  الت�سفيات،  م��ن  التالية 
مبدينة عي�سى الريا�سية، حيث كان يف ا�ستقبالهما 
اأمني �سر الحتاد البحريني لكرة الطائرة فرا�ض 
جلنة  رئي�ض  الدارة  جمل�ض  وع�سو  احل��ل��واج��ي 

املنتخبات حممد الفردان.
ويف ب���داي���ة ال��ل��ق��اء رح���ب���ت ال�����س��ي��خ��ة ح���ي���اة بنت 
لهم  ون��ق��ل��ت  ب��ال��الع��ب��ني  خليفة  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
خليفة  اآل  حمد  ب��ن  نا�سر  ال�سيخ  �سمو  حت��ي��ات 
رئي�ض  والريا�سة،  لل�سباب  الأعلى  املجل�ض  رئي�ض 

الأداء  على  مثنية  البحرينية،  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة 
والثانية  الأوىل  املرحلة  يف  قدموه  ال��ذي  املتميز 
وحققوا  ال�سدارة  خطفوا  بعدما  الت�سفيات  من 
الكرة  كعب  علو  على  ليربهنوا  الكاملة  العالمة 
الطائرة البحرينية ومدى امل�ستوى املتطور الذي 
و�سلت على ال�سعيد القليمي والقاري، مطالبة 
الالعبني ببذل املزيد من اجلهود لتحقيق النتائج 

التي تلبي تطلعات اجلماهري البحرينية. 
واع���رب���ت ال�����س��ي��خ��ة ح��ي��اة ب��ن��ت ع��ب��دال��ع��زي��ز عن 
اع���ت���زازه���ا ب��ه��ذة ال���زي���ارة مل���ا مت��ث��ل��ة ل��ع��ب��ة الكرة 

الطائرة لها من حمبة خا�سة بعد ان كانت احدى 
عبدالرحمن  ا���س��اد  جانبه،  وم��ن  اللعبة.  فتيات 
ع�سكر بامل�ستويات املتميزة التي قدمها الالعبون 
و�سرفوا من خاللها الوطن ، داعيا الالعبني اىل 
اجلد واملثابرة والتحلي بالروح القتالية لتحقيق 
الجنازات  م�ستذكرا  املونديال،  اىل  التاأهل  حلم 
والتي  املنتخب  حققها  التي  والعربية  اخلليجية 
لتقدمي  لالعبني  ك��ب��ريا  ح��اف��زا  ت�سكل  ان  يجب 

ارفع درجات العطاء.
باأن اللجنة لن تاألوا جهدا يف �سبيل  واكد ع�سكر 

واملعنوي  امل������ادي  ال���دع���م  ا����س���ك���ال  ك���اف���ة  ت���ق���دمي 
ل��ل��م��ن��ت��خ��ب م���ن م��ن��ط��ل��ق ح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى رعاية 
اف�سل  لتحقيق  الوطنية  املنتخبات  كافة  ودع��م 

الجنازات امل�سرفة للوطن.
وم���ن ج��ه��ت��ه ق���دم ف���را����ض احل��ل��واج��ي ام���ني �سر 
رئي�ض  اىل  وت���ق���دي���ره  ���س��ك��ره  خ��ال�����ض  الحت������اد 
اآل  حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ  �سمو  الوملبية  اللجنة 
ال�سيد  واىل  اللجنة  اع�����س��اء  ك��اف��ة  واىل  خليفة 
لالحتاد  الكبري  دعمه  على  ع�سكر  عبدالرحمن 
تنعك�ض  ان  �ساأنها  م��ن  ه��ذه  مثل  ان  اىل  م�سريا 

ب�سكل ايجابي على العبني كما انها حمل تقدير 
واعتزاز جمل�ض ادارة الحتاد برئا�سة ال�سيخ علي 

بن حممد اآل خليفة.
ويف خ���ت���ام ال����زي����ارة ق���ام���ت ال�����س��ي��خ��ة ح���ي���اة بنت 
عبدالعزيز وعبدالرحمن ع�سكر بت�سليم الالعبني 
امل�ساركني مكافاآت الفوز املر�سودة من قبل اللجنة 
املعمول  والأنظمة  اللوائح  ح�سب  وذلك  الوملبية 
لها  وحتفيزاً  للمنتخبات  ت�سجيعاً  اللجنة  يف  بها 
لتقدمي امل�ستوى الفني امل�سرف للمملكة يف جميع 

املحافل اخلارجية.

���س��ي��ف النعيمي  ���س��ع��ادة ع���ب���داهلل  حت���ت رع���اي���ة 
رئي�ض  ابوظبي  وكهرباء  مياه  هيئة  ع��ام  مدير 
والتحكم  للنقل  ابوظبي  �سركة  ادارة  جمل�ض 
تران�سكو التابعة للهيئة وبح�سور ال�سيد ديفيد 
كوبت�سيك مدير عام تران�سكو والدكتور جنيب 
�سوقي  والدكتور  الأ���س��ول  اإدارة  مدير  دند�سي 
اأحمد  وال�سيد  امل�ساريع  اإدارة  مدير  ميخائيل 
اللجنة  ورئ��ي�����ض  امل��ال��ي��ة  اإدارة  م��دي��ر  امل���زروع���ي 
ال�سركة  اإدارات  م����دراء  م��ن  وع���دد  ال��ري��ا���س��ي��ة 
اإ�سافة اإىل ح�سد جماهريي كبري، اأ�سدل ال�ستار 
اليوم الثنني عن بطولة تران�سكو الرم�سانية 
)م�ساريع  اإدارة  بتتويج   2013 لعام  التا�سعة 
)امل�����وارد  واإدارة  ال���ق���دم،  ك���رة  ب��ب��ط��ول��ة  امل���ي���اه( 
الب�سرية واملالية( ببطولة كرة الطائرة، )واإدارة 

ال�سيانة-طاقة( ببطولة �سد احلبل. 
احت�سنت مدر�سة ال�سقور باأبوظبي وعلى مدار 
اليوم  وامتاز  البطولة،  فعاليات هذه  اأ�سبوعني 
اخلتامي بالندية والإثارة بني الفرق املتناف�سة 
و�سحوبات  ترفيهية  ف��ق��رات  املناف�سة  وتخللت 
الغفري  للجمهور  ت��ك��رمي��اً  قيمة  ج��وائ��ز  ع��ل��ى 
الذي زّين مدرجات امللعب وزاد التناف�ض جماًل 

واإثارة.

كاأ�س كرة �لطائرة
لدوري  النهائية  باملباراة  اخلتامي  اليوم  افتتح 
كرة الطائرة والتي جمعت )اإدارة املوارد الب�سرية 

تنتظر  مل  امل��ي��اه(.  م�ساريع  )اإدارة  ب���  وامل��ال��ي��ة( 
لتفر�ض  كثرياً  واملالية(  الب�سرية  املوارد  )اإدارة 
�سيطرتها على جمريات املباراة حيث تقدمت ب� 
6 نقاط ل�سفر بف�سل اإر�سالت )طارق �سهيل( 
واملالية(  الب�سرية  )امل��وارد  ا�ستمرت  ال�ساحقة. 
اأن  قبل   5-12 اإىل  النتيجة  وو�سلت  بالتقدم 
اللعب  بف�سل  امل��ي��اه(  م�ساريع  )اإدارة  تنتف�ض 
اجلماعي للفريق وتنجح يف تعديل الكفة ب� 18 
يف  النهائية  الكلمة  اإّن  غري  فريق.  لكل  نقطة 
املباراة كانت لطائرة )املوارد الب�سرية واملالية( 
 3 باإحراز  ال��ذي جنح  الرميثي(  بف�سل )خلف 
نقاط متتالية ليقود فريقه للفوز بنتيجة 21-

18 و�سط فرحة عامرة.

خفة وليد �لب�سرية
م�ساركة  ت�سمنت  اخلتامي  اليوم  فقرات  ث��اين 
الذين  الأط��ف��ال  )ول��ي��د(  املغربي  لع��ب اخلفة 
ح�سروا املباراة بع�ض األعاب اخلفة التي يتقنها. 
وجوه  على  وال��ف��رح  البهجة  مالمح  وارت�سمت 
)وليد(  م��ع  بحما�ض  يتفاعلون  وه��م  الأط��ف��ال 
اأث���ن���اء ت��ق��دمي��ه ع���رو����ض اخل��ف��ة خ��ا���س��ت��ه كما 
���س��ه��دت ه���ذه ال��ف��ق��رة ق��ي��ام م�����س��اع��دي )وليد( 
الأطفال  وج��وه  على  الرتفيهية  ال�سور  بر�سم 

احلا�سرين.

نهائية �لقدم

حانت بعد ذلك اللحظة التي انتظرها اجلميع 
النهائية  امل��ب��اراة  وه��ي  األ  البطولة  بداية  منذ 
العام  لهذا  النهائي  طرفا  القدم.  ك��رة  مل�سابقة 
كان تكراراً لنهائي دوري كرة الطائرة )م�ساريع 
يلبث  واملالية(. ومل  الب�سرية  امل��وارد  �سد  املياه 
احلكم اأن اأعلن عن بداية املباراة اإل وق�ّض فريق 
الهجمات يف  �سريط  واملالية(  الب�سرية  )امل��وارد 
الثانية العا�سرة حتديداً حيث حّول يا�سر العلوي 
براأ�سه كرة عر�سية اأبعدها علي العموري حار�ض 
اإىل �سربة  املياه( برباعة  فريق )اإدارة م�ساريع 
ركنية. وا�ستمر فريق )املوارد الب�سرية واملالية( 
بفر�ض ال�سغط املتوا�سل على )م�ساريع املياه( 
عرب ت�سديدات �سعيد الدهماين وتوغالت يا�سر 
العلوي واأ�ساعوا العديد من الفر�ض اأمام ب�سالة 
دفاع وحار�ض م�ساريع املياه علي العموري الذي 
و�سط  ه��دف حمقق،  لأك��ر من  وت�سدى  تاألق 
ليعلن  املياه(،  حم��اولت خجولة من )م�ساريع 

بعدها احلكم عن انتهاء ال�سوط الأول.
املياه(  )م�ساريع  فريق  ب��داأ  الثاين،  ال�سوط  يف 
بفر�ض اأ�سلوبه على املباراة و�سط تراجع ن�سبي 
و�سنحت  وامل��ال��ي��ة(،  الب�سرية  )امل�����وارد  ل��ف��ري��ق 
ت�سديداتهم  ول��ك��ن  ال��ف��ر���ض  ب��ع�����ض  ل��الع��ب��ي��ه 
الأهم  اللحظة  حانت  ثم  القائم.  بجوار  م��رت 
يف امل����ب����اراة ع��ن��دم��ا ح����ول ح��م��د ال���زع���اب���ي كرة 
زاحفة ماكرة مل يح�سن قراءتها حار�ض املوارد 
اأمام  لتتهادى  اأحمد  �سهريار  واملالية  الب�سرية 

يتواَن  الذي مل  النعيمي  البطولة عادل  هداف 
اأ�سعل مدرجات  املرمى. هدف  عن ت�سجيلها يف 
البطولة  النعيمي يف  عادل  ر�سيد  ورفع  امللعب 

اإىل 8 اأهداف.
الب�سرية  )امل������وارد  حفيظة  ال��ه��دف  ه���ذا  اأث����ار 
تعديل  ُبغية  ق��وت��ه  بكل  �سغط  ال���ذي  وامل��ال��ي��ة( 
املياه  م�ساريع  م��ن  وا���س��ح  اعتماد  م��ع  النتيجة 
ع��ل��ى ال��ه��ج��م��ات امل���رت���دة وال��ت��ي ك���ادت اأن تعزز 
ت��ق��دم��ه��م اأك������ر م����ن م�����رة ل�����ول ����س���وء احلظ 
الكرة اخللفية  اأبرزها  وك��ان  ال��ذي لزم لعبيه 
النعيمي ومرت  ع���ادل  ���س��دده��ا  ال��ت��ي  امل��زدوج��ة 
اأع��ل��ى ال��ق��ائ��م الأي�����س��ر و���س��ط ت�سفيق ح��ار من 

جمهور الفريقني. 
يف  واملالية(  الب�سرية  )امل���وارد  لعبو  ينجح  مل 
تعديل الكفة رغم ت�سديداتهم العديدة لتنتهي 
ب��ه��دف نظيف وي��ت��وج فريق  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  امل���ب���اراة 
لأول  ال��ق��دم  ك��رة  بكاأ�ض  امل��ي��اه(  م�ساريع  )اإدارة 
مرة يف تاريخه وانطلقت الأف��راح والحتفالت 
يف  التحية  الفريقني  لعبو  وت��ب��ادل  امللعب،  يف 
والروح  النظيف  اللعب  مل�سهد  وا���س��ح  جت�سيد 

الريا�سية. 

بطولة �سد �حلبل
مت��ك��ن ف��ري��ق )ال�����س��ي��ان��ة-ط��اق��ة( م���ن الظفر 
مناف�سة  بعد  احلبل  �سد  لبطولة  الأول  باملركز 
)الإمداد  وفريق  )الأ���س��ول(  فريق  مع  �سر�سة 

اإىل  )ال�سيانة(  فريق  ت��اأه��ل  العليا(.  والإدارة 
ال��ن��ه��ائ��ي ب��ع��د ف���وزه ب�سق الأن��ف�����ض ع��ل��ى فريق 
الأوىل  امل���ب���اراة  يف  ال��ع��ل��ي��ا(  والإدارة  )الإم�����داد 
وفريق )م�ساريع املياه( يف املباراة الثانية. بينما 
تاأهل فريق )الأ�سول( اإىل النهائي عقب اإق�ساء 
املباراة  ويف  وامل��ال��ي��ة(.  الب�سرية  )امل���وارد  فريق 
النهائية، متكنت )اإدارة ال�سيانة طاقة( بف�سل 

عزمية لعبيها من انتزاع املركز الأول.
باإقامة  ال��ي��وم اخل��ت��ام��ي  واخ��ت��ت��م��ت م��ن��اف�����س��ات 
مباراة ودية من �سوط واحد بني ت�سكيلة �سمت 
املباراة  ح�����س��روا  ال���ذي  ال�سركة  اأق�����س��ام  م���دراء 
فريق  وجن��ح  وامل����ايل.  الب�سرية  وف���ري(امل���وارد 
تاأخرهم  حت��وي��ل  يف  وامل��ال��ي��ة  الب�سرية  امل����وارد 
فريق  ه��ديف  �سجل   .2-3 ب���  ف��وز  اإىل  بهدفني 
والدكتور  احل��را���س��ي  اأح��م��د  امل��ه��ن��د���ض  امل�����دراء 

جنيب دند�سي.

تكرمي و�سحوبات 

ت��ك��رمي حكمي  ال���ي���وم اخل��ت��ام��ي، مت  ن��ه��اي��ة  يف 
والكابنت  الرحيم  عبد  ت��اج  الكابنت  البطولة 
اأم��ن مدر�سة  رج��ال  اإىل  اإ�سافة  حمدان ق�سطة 
ال��ك��وؤو���ض واجلوائز  ت��وزي��ع  ك��م��ا مت  ال�����س��ق��ور. 
الثالث.  بامل�سابقات  الفائزة  الفرق  على  املالية 
�سد  بطولة  ك��اأ���ض  ال�ساعر  حممد  حمل  حيث 
احل��ب��ل، وح��م��ل خ��ل��ف ال��رم��ي��ث��ي ك��اأ���ض بطولة 

كاأ�ض  النعيم(  ع���ادل  رف��ع  بينما  ال��ط��ائ��رة،  ك��رة 
بطولة كرة القدم نيابة عن اإدارة م�ساريع املياه. 
جوائز  �سحوبات  اإج���راء  مت  احل��ف��ل،  نهاية  ويف 
الأط���ف���ال وج��وائ��ز اجل��م��ه��ور وت��وزي��ع اجلوائز 

القيمة على الفائزين.
كلمة  ال�سركة يف  ع��ام  ال�سيد مدير  اأع��رب  وق��د 
اخل��ت��ام ع��ن ���س��ع��ادت��ه ب���اأن ال��ب��ط��ول��ة ق��د حققت 
الأهداف املن�سودة وباأنها كانت ناجحة من جميع 
النظيف  ال��ل��ع��ب  حقيقة  وخ�����س��و���س��اً  املقايي�ض 
والروح الريا�سية التي �سادت املناف�سات وعك�ست 
ب��ط��ولت. كما  لإق��ام��ة هكذا  ال��ه��دف احلقيقي 
اأ�ساد باملناف�سة ال�سريفة والإث��ارة والندية التي 
الفرق  م�ستوى  وت��ق��ارب  ال��ب��ط��ول��ة  ب��ه��ا  حفلت 
ال�سركة  ال�سيد مدير عام  وا�ستتثمر  املتناف�سة. 
اللجنة  لأع�ساء  ال�سكر  لتوجيه  املنا�سبة  ه��ذه 
املزروعي  اأح���م���د  ال�����س��ي��د  ب��رئ��ا���س��ة  ال��ري��ا���س��ي��ة 
ح��ي��ث ك��ان��ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ري��ا���س��ي��ة ه���ي �ساحبة 
الف�سل بعد اهلل تعاىل يف اإجن��اح هذه البطولة 
يخِف  ومل  ال��راق��ي��ة.  ال�سورة  بهذه  واإخ��راج��ه��ا 
اإليه  بامل�ستوى الح��رتايف الذي و�سلت  اإعجابه 
واأنها  الفعاليات  ه��ذه  مثل  تنظيم  يف  اللجنة 
ت�ستحق بدون �سك الثقة املمنوحة لها من اإدارة 
الإدارات  م��دراء  ب�سكر  كلمته  واختتم  ال�سركة. 
وروؤ�ساء الأق�سام وكافة موظفي ال�سركة اإ�سافة 
اإىل اجلمهور الكرمي الذي اأ�ساف نكهة وطعماً 

خا�ساً للبطولة. 

�ل�سيخة حياة وع�سكر ي�سيد�ن مبردود �ملنتخب يف �لت�سفيات �الأولية

اللجنة االأوملبية تكافئ العبي الطائرة بعد التاأهل لنهائيات الت�شفيات العاملية

برعاية مدير عام هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي 

خت����ام بطول����ة تران�شك���و الرم�شاني����ة التا�شع����ة 

�ل�سيخة حياة ت�سلم �ملكافاآت

الظفرة يوا�شل مع�شكره التح�شريي مبدينة ريكنزبورج
لعبو  اأدى  رب��ي��ع��ي��ة  اأج������واء  و���س��ط 
الظفرة  ب����ن����ادي  الأول  ال���ف���ري���ق 
مبدينة   08-13 ال��ث��الث��اء  �سباح 
ثاين  املانيا  بجمهورية  ريكنزبورج 
املع�سكر  التدريبية خالل  احل�س�ض 
للمو�سم  ا����س���ت���ع���داداً  ال��ت��ح�����س��ريي 

اجلديد.
بوجود  مت  ال��ذي  التدريب  وا�ستمل 
اجلهاز الفني للفريق وحتت ا�سراف 

موريرا  ال��ربازي��ل��ي  اللياقة  م���درب 
على زيادة معدلت اللياقة البدنية.
واأقبل الالعبون على التمرين بروح 
الذي  التمرين  معنوية عالية.وبعد 
بتوقيت  �سباحاً  التا�سعه  يف  انتهى 
الفندق  اىل  ال��الع��ب��ون  ع���اد  امل��ان��ي��ا 
اأداء  لتناول وجبة الفطار ومن ثم 
تدريبات �سالة يف العا�سرة والن�سف 

من �سباح نف�ض اليوم.

وكان الفريق قد اأدى اوىل متارينه 
وا�ستملت   08-12 الث��ن��ني  م�ساء 
ومتارين  ت��رف��ي��ه��ي��ة  مت���اري���ن  ع��ل��ى 
اإط����ال����ة لإزال�������ة اآث������ار ال���رح���ل���ة من 

ابوظبي اىل ميونيخ.
املباراة  ال��غ��اء  اأخ���رى مت  ناحية  م��ن 
والتي  للفريق  الوىل  التح�سريية 
 08-14 ك��ان م��ق��رراً لها الأرب��ع��اء 
ن�سبة لبعد امل�سافة التي �سوف يوؤدي 

ب��ه��ا ال��ف��ري��ق امل���ب���اراة وف�����س��ل املدير 
ال��دك��ت��ور عبداهلل  ل��ل��ظ��ف��رة  ال��ف��ن��ي 
م�سفر موا�سلة الإعداد وال�ستعا�سة 

عن املباراة بتق�سيمة داخلية.

ان�سمام 
ال��ف��ري��ق بو�سول  ���س��ف��وف  اك��ت��م��ل��ت 
جمعه  ع���ب���دال���رح���ي���م  ال����الع����ب����ني 
الإثنني  ظهر  حممد  وعبدالرحيم 

ربيع  ���س��ام��ي  واإن�����س��م��ام   08-12
الثالثاء  ���س��ب��اح  الأح���ب���اب���ي  وب���ن���در 
الالعبني  م��ن  يتبق  ومل   08-13
�سوى  ال��ف��ري��ق  ك�سف  يف  امل�سجلني 
�سفوف  يف  ال���ل���ب���ن���اين  امل�����ح�����رتف 
اىل  املن�سم  جن��اري��ن  ب��الل  الفريق 
من  ح��ي��ث  ب����الده  منتخب  مع�سكر 
املتوقع و�سول الالعب يوم الربعاء 
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�أكد �أن �لفريق �سيو�جه �الأهلي �لقطري وديًا يف �لنم�سا

حماد: اعتذرنا لقناة اأبوظبي الريا�شية لرغبة مدرب العني
م�سرف  ح����م����اد  ع���ب���ي���د  اأك�������د حم���م���د 
بنادي  ال���ق���دم  ل���ك���رة  الأول  ال��ف��ري��ق 
ال��ع��ني، اأن لع��ب��ي ال��ف��ري��ق ع��ل��ى قدر 
م�سرياً  وامل�سوؤولية،  والثقة  التحدي 
اإىل اأن جميع الالعبني يدركون جيداً 
بطل  تنتظر  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  ح��ج��م 
متتاليتني  ن�سختني  لأخ����ر  ال�����دوري 
الفرتة  وق��ي��م��ة  اجل���دي���د،  امل��و���س��م  يف 
خ�سو�ساً  ال��ف��ري��ق،  لإع�����داد  امل���ح���ددة 
واأنها ق�سرية جداً، قيا�ساً با�ستعدادات 
املقررة يف مو�سم  العني ل�ستحقاقاته 
كروي طويل، اإىل جانب تواجد جهاز 

فني جديد للفريق .
مع  ي��ت��ع��ام��ل��ون  اجل��م��ي��ع  اإن  وق������ال: 
بروح  املع�سكر،  يف  احل��ال��ي��ة  ال��ظ��روف 
بواجبه  يقوم  وال��ك��ل  ال��واح��د  الفريق 
جتاه الآخر بتحفيز بع�سهم البع�ض، 
اجلهود  وم�����س��اع��ف��ة  اجل������اد  ل��ل��ع��م��ل 
فرتة  من  امل��رج��وة  باملكا�سب  للخروج 
الإعداد مبع�سكر لينز، وناأمل التوفيق 

للفريق يف حتقيق طموحات النادي.
تقييم  اآل���ي���ة  ح���ول  ����س���وؤال  ع��ل��ى  ورداً 
الأداء الفني لالعبني، قال: اإن الأمور 
يف النادي وا�سحة فيما يتعلق بتقييم 
الأداء وانتقالت وا�ستقدام الالعبني، 
جميع  اأن  ن�����ظ�����ري  وج�����ه�����ة  وم��������ن 
ك�سوفات  ت�سمهم  ال��ذي��ن  ال��الع��ب��ني 
امل�ستوى  وال��دل��ي��ل  مم��ي��زي��ن،  ال��ع��ني 
اجل��ي��د ال���ذي ظ��ه��روا ب��ه م��ع الفريق 
الذين  وحتى  املا�سية  املرحلة  خ��الل 
اإثبات  يف  جنح  بع�سهم  اإعارتهم  متت 
ج���دارت���ه ب�����س��ه��ادة اجل��م��ي��ع، غ���ري اأن 
معنية  بالنادي  اح��رتاف  جلنة  هناك 
املتعلقة  الفنية  التقارير  كافة  بر�سد 
جمل�ض  اإىل  لرفعها  الفريق،  مب��ردود 
الإدارة من اأجل اتخاذ القرار املنا�سب 

حول متطلبات كل مرحلة .
واأك��م��ل: امل��وؤك��د اأن ن���ادي ال��ع��ني اأكر 
الفريق  لعبي  م�سلحة  على  حر�ساً 
وف����ق����اً ل���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه ال���ت���ي حتدد 

���س��ي��ا���س��ة ال���ت���ع���ام���ل م����ع اجل���م���ي���ع يف 
ال���ن���ادي، وال��الع��ب��ني ال���ذي���ن مل يقع 
الإدارة  تعمل  فو�ساتي،  اختيار  عليهم 
ح���ال���ي���اً ع���ل���ى ال���ن���ظ���ر يف ال���ع���رو����ض 
النهائي  النتقال  اأو  لإعارتهم  اجلادة 
الذي  النحو  على  اأخ���رى  اأن��دي��ة  اإىل 
بني  امل�سرتكة  امل�سلحة  م��ع  يتما�سى 
النادي والالعب، وذلك لأننا ملزمون 
الفريق،  ك�سوفات  يف  لعباً   38 بقيد 
اأمام  العني  ن��ادي  يقف  لن  وبالتاأكيد 
وذلك  ب��ال��ف��ري��ق،  لع���ب  اأي  م�سلحة 
ب���ن���اء ع���ل���ى ت���وج���ي���ه���ات وا����س���ح���ة من 

الإدارة العليا .
عن  ج����اءت  امل�����درب  اخ���ت���ي���ارات  وزاد: 
بكافة  كامل  اط��الع  على  كونه  قناعة 
بالفريق، حيث مت  املتعلقة  التفا�سيل 
تزويده بكافة مباريات العني للوقوف 
على م�ستويات الالعبني خالل املو�سم 
العامل  ه��و  اخ��ت��ي��اره  ويبقى  امل��ا���س��ي، 
الفريق  ���س��ك��ل  حت��دي��د  يف  الأ���س��ا���س��ي 
ال�ستحقاقات  يف  ���س��ي�����س��ارك  ال�����ذي 
واأ�سلوبه  ف��ك��ره  م��ع  امل��ق��ب��ل��ة، مت��ا���س��ي��اً 

وتكتيكه امليداين.

قنوات ر�سمية
اإليها  اأ����س���ارت  ال��ت��ي  ال��ع��رو���ض  وع���ن 
من  لعدد  الإعالمية  التقارير  بع�ض 
اأخ��رياً، ق��ال: كما ذكرت  لعبي العني 
التعامل  يف  وا���س��ح��ة  �سيا�ستنا  ل��ك��م 
م��ع تلك الأم���ور، ون���ادي العني يعمل 
ل  اأنها  ب�سرط  الالعب  على م�سلحة 
تتعار�ض مع م�سلحة الفريق، وهناك 
ع���رو����ض ب��ال��ف��ع��ل م��ق��دم��ة ل��ع��دد من 
الفرن�سي  �سمنهم  م��ن  العني  لعبي 
ك��ي��م��ب��و ج��ريي�����ض، م��ن��ه��ا و���س��ل��ن��ا عرب 
اأعمال  وم������دراء  ال��ر���س��م��ي��ة  ال��ق��ن��وات 
ال��الع��ب��ني، وه��ن��اك ال��ك��ث��ري م��ن تلك 
ذهن  ت�ستيت  م��ن��ه  ال��ه��دف  ال��ع��رو���ض 
التاأثري  من  نوعاً  واإح���داث  الالعبني 
لإف����ق����اده����م عامل  ع��ل��ي��ه��م  ال�����س��ل��ب��ي 

املرحلة  يف  ال���ف���ري���ق  م����ع  ال���رتك���ي���ز 
على  حر�ساً  اك��ر  اأننا  غري  القادمة، 
مثل  وتو�سيح  لعبينا  م��ع  التوا�سل 
والكثري  ل��ه��م  بالن�سبة  الأم�����ور  ت��ل��ك 
العرو�ض  م��ن  ال��ه��دف  يعلمون  منهم 
غ��ري اجل����ادة وم���دى خ��ط��ورت��ه��ا، واأي 
لع���ب ي��ت��ل��ق��ى ع��ر���س��اً ي��ت��وج��ه �سوب 
وفقاً  مناق�سته  وتتم  مبا�سرة  الإدارة 

للم�سلحة امل�سرتكة كما ذكرت لكم .
واأ�����س����اف: ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال ولي�ض 
احل�سر تلقى الالعب بندر الأحبابي 
عر�ساً من اأحد الأندية غري اأنه ف�سل 
ال��ب��ق��اء يف ال���ن���ادي، وب��ع��د ذل���ك اأ�سر 
اإىل الظفرة عندما خرج  املغادرة  على 
املع�سكر، ومت عر�ض الأمر  من قائمة 
على الإدارة وجلنة الحرتاف والإدارة 
التي اتخذت القرار الذي ل يتعار�ض 

مع م�سلحتي الالعب والنادي.

املري وهداف
العامري وحمد  ه��داف  اأن  اإىل  واأ�سار 
الذين  املميزين  الالعبني  م��ن  امل��ري 
غري  عالية،  فنية  اإمكانيات  ميتلكون 
اإىل م�ساهدة  امل��درب كان يف حاجة  ان 
امل�����ب�����اري�����ات والط����������الع على  ب���ع�������ض 
املرتبطة  وال��ت��ق��اري��ر  الإح�����س��ائ��ي��ات 
قائمته،  لتحديد  ال��الع��ب��ني  مب���ردود 
ول��ك��ن��ه مل ي��ج��د م���ا ك���ان ي��ب��ح��ث عنه 
م���ن م��ع��ل��وم��ات ح����ول ال���الع���ب���ني، يف 
الوقت الذي وجد فيه كافة التفا�سيل 
الأحبابي  وبندر  �سامل  بهزاع  املتعلقة 
من  عرو�سا  تلقيا  الأخ��ريي��ن  اأن  كما 
املتميز  باملردود  قيا�ساً  الأندية  بع�ض 
ال���ذي ق��دم��اه م��ع ال��ظ��ف��رة يف املو�سم 

املا�سي على عك�ض املري وهداف.
وتابع: اأهم الأهداف من الإعارة تكمن 
الفني  امل�ستوى  ال�ستفادة وتطوير  يف 
يتاأتى مب�ساعفة  الذي  الأم��ر  لالعب 
الإع��ارة على  وا�ستثمار فرتة  اجلهود، 
للمري  التوفيق  ونتمنى  ج��ي��د،  نحو 

مقدرات  مي��ت��ل��ك��ان  لأن���ه���م���ا  وه������داف 
ج��ي��دة غ���ري اأن��ه��م��ا ع��ل��ى دراي�����ة تامة 
مبا ينق�سهما، وامل��درب مل يجد لهما 
لتقييم  الظفرة  مع  �سابقة  م�ساركات 

و�سعهما.

م�ستقبل النادي
على  تعليقه  ح���ول  ����س���وؤال  ع��ل��ى  ورداً 
ل��ع��دد م���ن الالعبني  امل�����درب  اخ��ت��ي��ار 
حتت ال� 19عاماً، كفرج جمعة وريان 
قال:  امل��ن��ه��ايل  م�سبح  و�سعيد  ي�سلم 
فو�ساتي ميتلك خربة تدريبية وا�سعة، 
مب�ستقبل  اه��ت��م��ام��ه  ع��ن��ه  وم���ع���روف 
ي�����س��رف ع��ل��ى تدريبه،  ال���ذي  ال��ف��ري��ق 
وه��و م��ن امل��درب��ني ال��ذي��ن يحر�سون 
وبال  امل��واه��ب،  اإمكانيات  تطوير  على 
واملنهايل  ل���ري���ان  اخ���ت���ي���اره  اأن  ���س��ك 
وفرج اإىل جانب �سلطان نا�سر و�سقر 
الالعبني  م��ن  وغ��ريه��م  ربيع  حممد 
ال�����س��ب��اب ج���اء ان��ط��الق��اً م���ن حر�سه 
لالحتكاك  ال��ف��ري��ق،  م�ستقبل  ع��ل��ى 
ب��ال��الع��ب��ني ال���ك���ب���ار وال���ت���ع���رف على 
اأ�سلوب املدرب اجلديد، يفر�ض عليهم 
لهم  اأت��اح��ه��ا  ال��ت��ي  الفر�سة  ا�ستثمار 
لدينا  اأن  كما  جيد،  نحو  على  امل��درب 
ع����دد م���ن ال��الع��ب��ني امل��م��ي��زي��ن حتت 
ح��ال��ي��اً حتت  وي��ت��درب��ون  ���س��ن��ة  ال�19 
اإ�سراف مدرب الرديف اأحمد عبداهلل، 
اأحمد  ع��ب��دال��رح��م��ن  ���س��م��ن��ه��م  وم����ن 
وم�ستواهما  الوح�سي  وخليفة  خ��دوم 

الفني متطور جداً.

روما ونابويل
يف  الإع����دادي  الفريق  برنامج  وح��ول 
نخو�ض  اأن  امل��ق��رر  م��ن  ق��ال:  النم�سا، 
20، و24  م��ب��ارات��ني ودي��ت��ني ي��وم��ي 
و�ستكون  احل��ايل،  اأغ�سط�ض  �سهر  من 
�سيلجي  �سامبيون  فريق  اأم��ام  الأوىل 
ال�����س��ل��وف��ي��ن��ي اأح������د اأن����دي����ة ال���درج���ة 
الثانية، والثانية �سيواجه فيها العني 

الأهلي القطري .
واأ����س���اف: اأع��ت��ذر م���درب ال��ف��ري��ق عن 
الإيطاليني،  ونابويل  روما  مواجهتي 
وذلك لأنهما كانتا مقررتني يف اليوم 
واملواجهتني  امل��ع�����س��ك��ر،  م���ن  ال���ث���اين 
تتطلبان جمهوداً بدنياً كبرياً، لذلك 
التدريبي  العمل  اأن  فو�ساتي  ارت���اأى 
املباريات  م��ن  اأه��م  الفريق  وحت�سري 
واإن كان يف�سل املدرب  الكبرية حالياً 
القوية  امل��ب��اري��ات  ت��ل��ك  م��ث��ل  ت��ق��ام  اأن 
يف ال��ت��وق��ي��ت امل��ح��دد مل��واج��ه��ات العني 
ي��ع��ت��رب �سعباً  ال����ذي  الأم�����ر  ال���ودي���ة، 
�سيخو�سها  التي  املباريات  لأن  للغاية 

الفريق حالياً ح�سل عليها ب�سعوبة.
ان��ت��ه��اء م��رح��ل��ة املع�سكر  ب��ع��د  وت��اب��ع: 
اخلارجي واخلا�ض با�ستعدادات العني 
�سينخرط  اجلديد،  الكروي  للمو�سم 
مغلق  م��ع�����س��ك��ر  يف  م���ب���ا����س���رة  ال���ع���ني 
ملواجهة  ا�ستعداداً  اأبوظبي  بالعا�سمة 
ال�����س��وب��ر اأم�����ام الأه���ل���ي، وذل����ك وفقاً 
املو�سم  ن��ه��اي��ة  م��ع  املعتمد  ل��ل��ربن��ام��ج 
التجهيز  اأن  اع��ت��ق��ادي  ويف  امل��ا���س��ي، 
اأهمية  اأك��ر  باأكمله  الكروي  للمو�سم 
و�ستبداأ   . ال�������س���وب���ر  م���واج���ه���ة  م����ن 
بعد عودة  الأه��ل��ي  مل��ب��اراة  حت�سرياتنا 

الفريق اإىل الدولة مبا�سرة.

النقل التلفزيوين
وعرب م�سرف فريق العني عن تقديره 
امل��وؤ���س�����س��ات الإع��الم��ي��ة وقناة  ل��ك��اف��ة 
اأبوظبي الريا�سية حتديداً، موؤكداً اأن 
فو�ساتي  ج��ورج  بقيادة  الفني  اجلهاز 
الفريق  م���ب���اري���ات  ب���ث  ع����دم  ارت�������اأى 
الودية، الأمر الذي دفعنا اإىل العتذار 
مباريات  بنقل  ط��ال��ب��ت  ال��ت��ي  ل��ل��ق��ن��اة 
امل��ع�����س��ك��ر ح�����س��ري��اً، وحتى  ال��ع��ني يف 
مقاطع  اأي  يبث  ل��ن  الر�سمي  امل��وق��ع 
من مباريات الفريق الودية بناء على 
رغ��ب��ة امل�����درب، وك���ان ه��ن��اك مقرتحاً 
من  الأوىل  مباراته  العني  يلعب  ب��اأن 

اأن ال��ط��رف الآخ���ر  اأ����س���واط، غ��ري   4
اع��ت��ذر، م��ا ي��وؤك��د اأن امل��ب��اري��ات الودية 
خالل املع�سكر عبارة عن تدريب قوي 
للفريق، وعليه ف�سل املدرب عدم نقل 

املباريات من لينز .

وعجب  وخ�����ال�����د  ال����وه����ي����ب����ي  ع��������ودة 
وبرو�سكي من الإ�سابة

اإىل  ال����الع����ب����ني  ي��خ�����س��ع  ف���و����س���ات���ي 
مهمة  ر�سالة  ويوجه  �ساقة  تدريبات 

حلرا�ض مرمى العني 
تابع فريق العني حت�سرياته للمو�سم 
الكروي اجلديد على نحو مكثف حتت 
اإ�سراف مدربه جورج فو�ساتي، والذي 
ح��ر���ض ع��ل��ى اإخ�����س��اع لع��ب��ي فريقه 
يف  تدريبيتني  ح�ستني  اإىل  اأم�ض  يوم 
حتت  ج��اءت  الأوىل  وامل�����س��اء،  ال�سباح 
ال�����س��اق��ة ، حيث  ال���ت���دري���ب���ات  ع���ن���وان 
�سملت اجلرعات اخلا�سة برفع معدل 
اللياقة البدنية، اإىل جانب التدريبات 
الع�سالت  بتقوية  واخلا�سة  املتنوعة 
اإىل  ي��خ�����س��ع��ه��م  اأن  ق��ب��ل  وال��ت��ح��م��ل، 
تدريبات ال�ستطالة لإراحة الع�سالت 
التق�سيمة  يف  ال�����دخ�����ول  ث����م  وم������ن 
خاللها  من  يعمل  والتي  التدريبية، 
امل������درب ع��ل��ى م��ن��ح ال���الع���ب���ني بع�ض 

بخطة  املتعلقة  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ت��وج��ي��ه��ات 
واملعنية  اجل��دي��دة،  امليدانية  الفريق 
اخل�سم  مرمى  على  املكثف  بالهجوم 

من العمق والأطراف.
ف��و���س��ات��ي ع��ل��ى توجيه  ك��م��ا ح���ر����ض 
بع�ض املالحظات الفنية وفقاً خلربته 
مرمى  ح��را���ض  اإىل  الكبرية  امليدانية 
التدريبات  اأدائهم  اأثناء  وذلك  العني، 
مدربهم  اإ�������س������راف  حت����ت  اخل���ا����س���ة 
���س��ريج��ي��و وي��ل��ي��ام، وحظيت  اجل��دي��د 
توجيهات مدرب العني حلرا�ض مرمى 
الثالثي  م��ن  ك��ب��رية  مبتابعة  فريقه 
داوود �سليمان وخالد عي�سى وحممود 
ر�سالة  متثل  واأن��ه��ا  خ�سو�ساً  امل��ا���ض، 
اإىل حرا�ض  الفريق  م��درب  مهمة من 

املرمى.
و�سهد املران عودة اأغلب لعبي الفريق 
الأرغوياين  اأط��ل��ع  اأن  بعد  امل�سابني، 
على  الفريق،  طبيب  �سيارا  جو�ستافو 
ال��ت��ق��اري��ر ال��ط��ب��ي��ة، ح��ي��ث ان��خ��رط يف 
األيك�ض  الأ�سرتايل  التدريبات كل من 
ب���رو����س���ك���ي، ع���ل���ي ال���وه���ي���ب���ي، حممد 
 . عبدالرحمن  وخ��ال��د  عبدالرحمن 
يف حني تعر�ض فرج جمعة اإىل اإ�سابة 
تدريباته  فايز  ف��وزي  وت��اب��ع  خفيفة، 
املتميز  املدافع  ا�ستهل  بينما  اخلا�سة، 

حم��م��د ف��اي��ز م��رح��ل��ة ال��ت��اأه��ي��ل بكرة 
القدم .

�سيارا،  جو�ستافو  د.  اأك��د  جانبه  وم��ن 
طبيب ال��ف��ري��ق وق��وف��ه ع��ل��ى ن��ح��و ال� 
لعبي  باإ�سابات  خا�سة  تقارير   10
ال��ع��ني، وه��ن��اك 7 منهم اأ���س��ب��ح��وا يف 
درجة اجلاهزية الكاملة التي متكنهم 
التدريبية  احل�س�ض  يف  امل�ساركة  من 
ب��ال��ف��ري��ق على  اإىل ج��ان��ب زم��الئ��ه��م 

نحو طبيعي .
فايز  ف����وزي  امل���داف���ع  اأن  اإل  واأك���م���ل: 
بعد  خا�ض  تاأهيل  ب��رام��ج  اإىل  يحتاج 
اأج��راه��ا يف  ال��ت��ي  العملية اجل��راح��ي��ة 
من  �سهرين  قبل  ال�سليبي  ال��رب��اط 
اأ�سهر  اأرب��ع��ة  اإىل  وه��و يف حاجة  الآن، 
من اأجل العودة جمدداً اإىل امليادين، يف 
حني يحتاج حممد فايز الذي ا�ستهل 
اأ�سبوعني  اإىل  بالكرة  التاأهيل  برامج 
ل��ل��م�����س��ارك��ة يف ال��ت��دري��ب��ات، اأم����ا فرج 
الع�سلة  يف  مت��دد  م��ن  فيعاين  جمعة 
اإىل  الأ�سبوع للعودة  اإىل نحو  ويحتاج 
امليادين جمدداً، يف حني يخ�سع حالياً 
عمر عبدالرحمن اإىل تدريبات خا�سة 
بعد الكدمة اخلفيفة التي تعر�ض لها 

اأثناء التدريب يف الأنكل.

دبي  ملوؤمتر  املنظمة  اللجنة  عقدت 
اجتماعا  الثامن  ال��دويل  الريا�سي 
ملناق�سة ال�ستعدادات لتنظيم  دوريا 
يعقد  ال���ذي  امل��ه��م  ال�سنوي  امل��وؤمت��ر 
حتت رعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن 
حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد 
الريا�سي  دب��ي  جمل�ض  رئي�ض  دب��ي 
و���س��ي��ت��م ت��ن��ظ��ي��م��ه حت���ت ���س��ع��ار كرة 
القدم والتمكني للم�ستقبل يف فندق 
يومي  جمريا  ال�سالم-مدينة  مينا 

28 و29 دي�سمرب املقبل.
املكتب  ع�سو  الكمايل  حممد  واأك��د 
الريا�سي  دب���ي  ملجل�ض  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
يف  للموؤمتر  املنظمة  اللجنة  رئي�ض 
الذي  ال���دور  تنامي  على  الج��ت��م��اع 
تطوير  �سعيد  على  امل��وؤمت��ر  يلعبه 
القدم  كرة  الريا�سة عموما وقطاع 
التي  الق�سايا  خالل  من  خ�سو�سا 
واملحاور  جل�ساته  يف  مناق�ستها  تتم 
الذين  وال�سيوف  و�سعها  يتم  التي 
يتم ا�ستقطابهم للتحدث يف املوؤمتر 
وتقدمي خال�سة جتاربهم الناجحة 
ك��م��ا طالب  ال����ق����دم،  ك����رة  يف ع����امل 
بو�سع  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأع�������س���اء 
املوؤمتر  اأجندة جل�سات وور���ض عمل 
والفعاليات امل�ساحبة له لكي حتقق 
مع  وتتنا�سب  تنظيمه  م��ن  ال��ه��دف 
اأهميته لقطاع كرة القدم يف الدولة 
مع  ين�سجم  وكذلك مبا   ، واملنطقة 

�سعار املوؤمتر وتوجهاته.
حماور  حت���دي���د  الج���ت���م���اع  يف  ومت 
�سعار  م��ع  تن�سجم  ال��ت��ي  اجل��ل�����س��ات 
فريق  ت�سكيل  ومت  الثامنة  ال���دورة 
ويتم  اجلل�سات  عناوين  ي�سع  عمل 
تر�سيح اأ�سماء املتحدثني وال�سيوف 
امل�����زم�����ع دع����وت����ه����م ل���ل���م�������س���ارك���ة يف 
اجلل�سات ومبا يقدم ا�سافة ملا حتقق 
يف الدورات ال�سبع من عمر املوؤمتر 
مناق�ستها  مت���ت  ال��ت��ي  وال��ق�����س��اي��ا 
خ���الل ال�����س��ن��وات ال�����س��ب��ع امل��ا���س��ي��ة ، 
كما مت يف الجتماع مناق�سة الأفكار 
تنفيذها  ���س��ي��ت��م  ال���ت���ي  اجل����دي����دة 
مقدمتها  ويف  امل��وؤمت��ر  هام�ض  على 

تنظيم معر�ض لل�سركات الريا�سية 
جمال  يف  ال���ع���ام���ل���ة  وال�������س���ن���اع���ي���ة 
واملوؤ�س�سات  والأن����دي����ة  ال��ري��ا���س��ة 
ال���ري���ا����س���ي���ة وه�����و امل���ع���ر����ض ال����ذي 
بت�سميمه  ت��ق��ل��ي��دي  غ���ري  ���س��ي��ك��ون 

وتنفيذه وبنوعية العار�سني فيه.
نائب  البو�سميط  د.عائ�سة  وك�سفت 
– مدير  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ض 
الثامن  ال���دورة  امل��وؤمت��ر ع��ن جديد 
املوؤمتر  �سيوا�سل  بالقول  للموؤمتر 
للبيئة  ���س��دي��ق  ك��م��وؤمت��ر  �سيا�سته 
معاد  م����واد  ا���س��ت��خ��دام  �سيتم  ح��ي��ث 
مطبوعات  ت��ن��ف��ي��د  يف  ت�����س��ن��ي��ع��ه��ا 
وكذلك  الرئي�سية  واملن�سة  املوؤمتر 
امل�ستلزمات  وجميع  املوؤمتر  حقيبة 
الخرى ، كما �سيقدم املوؤمتر العديد 
من الأفكار الذكية التي تن�سجم مع 
توجهات حكومة دبي والتي تت�سمن 
للتطبيقات  اأك��������ر  ا����س���ت���خ���دام���ا 
الهواتف  مع  املتوافقة  اللكرتونية 
ال���ذك���ي���ة والج����ه����زة ال��ل��وح��ي��ة مبا 
يخلق جوا من التفاعل بني املوؤمتر 
واحلا�سرين  امل�����س��ارك��ني  وج��م��ي��ع 
ي�سّهل عملية ح�سولهم  ، ومبا  فيه 
الدورة  املعلومات اخلا�سة عن  على 
الثامنة للموؤمتر وحتى عن الدورات 

املوؤمتر  و���س��ي��وف  ال�سابقة  ال�سبع 
الذكية  التطبيقات  م��ن  وغ��ريه��ا   ،
لي�ض  رائ����دا  امل��وؤمت��ر  �ستجعل  ال��ت��ي 
املتعلقة  الق�سايا  ومعاجلة  يف طرح 
واإمن��ا يف  وح�سب  الريا�سة  بتطوير 
التوا�سل  يف  اجلديدة  الأفكار  طرح 
الريا�سة  ب���ق���ط���اع  امل���ع���ن���ي���ني  ب����ني 
وبني  القدم خ�سو�سا  وك��رة  عموما 

اجلمهور .
اأن موؤمتر  امل��وؤمت��ر  واأك����دت م��دي��رة 
الثامن  ال�������دويل  ال���ري���ا����س���ي  دب�����ي 
التمكني  ق�������س���ي���ة  ع���ل���ى  ����س���ريك���ز 
و�ستعامل معها من جميع جوانبها 
 ، ال��ري��ا���س��ي  ب��ال��ق��ط��اع  ال��ت��ي تتعلق 
ت�ساميم  ب��اإع��داد  التوجيه  مت  وق��د 
وك����ذل����ك و�سع  ب���امل���وؤمت���ر  خ���ا����س���ة 
ين�سجم مع  حم���اور اجل��ل�����س��ات مب��ا 
بدوره  ين�سجم  ال��ذي  املوؤمتر  �سعار 
الجنازات  على  البناء  ���س��رورة  م��ع 
التي حتققت لكرة القدم الإماراتية 
خالل الفرتة املا�سية والبناء عليها 
خالل  م��ن  للم�ستقبل  وال���س��ت��ع��داد 
اأدوات  ي��ع��ت��رب م���ن  ال����ذي  ال��ت��م��ك��ني 
ترجمة  وي���اأت���ي  احل��دي��ث��ة  الإدارة 

لتوجيهات القيادة الر�سيدة. 
وك����ان ���س��ع��ادة م��ط��ر ال��ط��اي��ر نائب 

ال��ري��ا���س��ي قد  رئ��ي�����ض جمل�ض دب���ي 
اأ�سدر قرارا بت�سكيل اللجنة املنظمة 
ل��ل��م��وؤمت��ر وال���ت���ي ي��راأ���س��ه��ا حممد 
كل  ع�سويتها  يف  وت�سم   ، الكمايل 
من �سالح تهلك ع�سو جمل�ض دبي 
البو�سميط  عائ�سة  د.   ، ال��ري��ا���س��ي 
 ، للموؤمتر  وم��دي��را  للرئي�ض  نائبا 
 ، اآل رحمة  اأمان  والأع�ساء : نا�سر 
علي املطوع ، را�سد الكمايل ، واأن�ض 
الإمارات  احت��اد  ع��ن  ممثال  بوخ�ض 
لكرة القدم ، فيما مت ت�سكيل فريق 
دعم للجنة املنظمة ي�سم كل من : 
 ، ا�سماعيل  ناجي  د.  الكو�ض،  ح�سة 
�سامي عبد الإمام ، توفيق الزهروين 
، مينة الراوي ، و را�سد حممد ومت 
اأع�ساء  وم�سئوليات  م��ه��ام  حت��دي��د 
ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة وف���ري���ق ال���دع���م ، 
فيما اعتمد املكتب التنفيذي ملجل�ض 
دبي الريا�سي �سعار الدورة الثامنة 

للموؤمتر وموعد ومكان اقامته.
الربنامج  يتم عر�ض  اأن  تقرر  وق��د 
الويل للجل�سات يف الجتماع املقبل 
وكذلك اأ�سماء ال�سخ�سيات املر�سحة 
اأجل  من  فيه  والتحدث  للم�ساركة 
التنفيذي  للمكتب  ورفعه  مناق�سته 

ملجل�ض دبي الريا�سي لعتماده.

بالذهبية  للظفر  ب��ق��وة  مر�سحة  رو���س��ي��ا  ت��ب��دو 
الثالثة ل�سباقات امل�سي يف بطولة العامل الرابعة 
مو�سكو  ت�ست�سيفها  التي  القوى  للعاب  ع�سرة 
امل���ق���ب���ل، وذل������ك ع���ن���دم���ا يخو�ض  ح���ت���ى الح������د 
وهي  الرب���ع���اء.  م�سيا  كلم   50 �سباق  ممثلوها 
غدا،  �ستوزع  ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة  الذهبية  امليدالية 
�سيطرتها  لتاأكيد  بها  الظفر  اىل  رو�سيا  وت�سعى 
على �سباقات امل�سي بعدما نال الك�سندر ايفانوف 
وايلينا  امل���ا����س���ي،  الح������د  م�����س��ي��ا   20 ذه���ب���ي���ة 
ال�سباق  وهو  الثالثاء.  ذاته  بال�سباق  ل�سمانوفا 
اىل  ويحتاج  القوى  العاب  مناف�سات  يف  الط��ول 
ملدة  عاليتني  بدنية  ولياقة  وفنيات  كبري  جهد 
4 �ساعات ويف ظروف مناخية �سعبة حيث تبلغ 
وي�سيطر  ب��امل��ئ��ة.   80 �سباحا  ال��رط��وب��ة  ن�سبة 
ال���ع���داوؤون ال���رو����ض ع��ل��ى ���س��ب��اق 50 ك��ل��م م�سيا 
ناثان  ال�����س����رتايل  ووح���ده���م���ا   ،2005 م��ن��ذ 

هذه  خرقا  �سفارت�سر  اليك�ض  والي��ط��ايل  ديك�ض 
والوملبي  العاملي  باللقبني  بتويجهما  ال�سيطرة 
على  بكني  و2008 يف  او���س��اك��ا  2007 يف  ع��ام 
باللقب  ك��ريدي��اب��ك��ني  �سرييجي  وت���وج  ال��ت��وايل. 
يف  و2009  هل�سنكي  يف   2005 ع���ام  ال��ع��امل��ي 
العام  ال���ذه���ب الومل���ب���ي  ي��ح��رز  ق��ب��ل ان  ب��رل��ني 
املا�سي يف لندن، وظفر �سريجي باكولني باللقب 
العاملي يف الن�سخة الخرية امام مواطنه ديني�ض 
الكتيبة  ك��ي��ربي��اب��ك��ني  وي��ق��ود  ن��ي��ج��ي��غ��ورودوف. 
ايفان  جانب  اىل  مو�سكو  مونديال  يف  الرو�سية 
باكولني  غياب  يف  ريجوف  وميخائيل  نو�سكوف 
و�سيف  دينيز  يوهان  الفرن�سي  ويعترب  امل�ساب. 
للمناف�سة  املر�سحني  بني   ،2007 او�ساكا  بطل 
توقيت  اف�سل  �ساحب  كونه  العاملي  اللقب  على 
يف  وحققه  �ساعات  07ر41ر3  وه��و  ال��ع��ام  ه��ذا 
املا�سي  اي��ار-م��اي��و  �سلوفاكيا يف  اوروب���ا يف  ك��اأ���ض 

�ساحب  ب��ارون��دو  اري��ك  الغواتيمايل  جانب  اىل 
ال��ع��ام )09ر41ر3  ت��وق��ي��ت ه���ذا  ث���اين اف�����س��ل 
���س��اع��ات( وال�����س����رتايل ج���اري���د ت��ال��ن��ت �ساحب 
 2012 2008 ولندن  اوملبيادي بكني  ف�سيتي 
اي  تالنت  يخ�ض  ومل   2011 دايغو  وبرونزية 
اعفي  انه  كما  العام  م هذا   50 �سباق يف م�سافة 
الول- ك��ان��ون  يف  ا�سرتاليا  بطولة  خ��و���ض  م��ن 

دي�سمرب املا�سي، بيد انه يف حالة جيدة خ�سو�سا 
انه احرز �سباق اجلائزة الكربى مل�سافة 20 كلم 
ال�سني من  ولن تخرج  العام يف ل كورونيا  هذا 
املناف�سة بتواجد تيان فينغ �سي �ساحب برونزية 
اوملبياد لندن، على غرار اليابان بقيادة تاكايوكي 
ت���اين ���س��اح��ب راب����ع اف�����س��ل ت��وق��ي��ت ه���ذا العام 
الذي  موريوكا  وكويت�سي  �ساعات،  )25ر44ر3 
14ر43ر3  ق��دره  �سخ�سيا  قيا�سيا  رقما  ميلك 

�ساعات وهريوكي اراي )08ر47ر3 �ساعات(.

ك�سفت �سحيفة ليكيب ام�ض اأن نادي باري�ض �سان 
الربازيلي  على  عينه  ي�سع  الفرن�سي  ج��ريم��ان 
دفاع  خط  لتعزيز  بر�سلونة،  لع��ب  األفي�ض  داين 
ال��ك��روي اجلديد  امل��و���س��م  ال��ف��ري��ق قبيل ان��ط��الق 
ال��ذي يحمل  ال��ربازي��ل��ي،  اأن  اإىل  واأ���س��ارت ليكيب 
جواز �سفر اإ�سباين، كان دوما حمط اأنظار باري�ض 
اإدارة  ���س��ان ج���ريم���ان ال����ذي ت��ت��وىل م�����س��ئ��ول��ي��ت��ه 
يتمتع  اأمي��ن  للتعاقد مع ظهري  وي�سعى  قطرية، 

بخربة األفي�ض.

مرتبط  ع��ام��ا(،   30( الفي�ض  اأن  امل��ع��روف  وم��ن 
بعقد مع بر�سلونة حتى عام 2015 ويعد اخليار 
اأج��ل تدعيم  م��ن  �سان ج��ريم��ان  لباري�ض  الأم��ث��ل 
ي�سبح  لأن  ال��رام��ي  م�����س��روع��ه  اإط����ار  يف  �سفوفه 
اأن  اأوروب��ا وترى ليكيب  اأندية  اأف�سال  واحدا من 
بر�سلونة �سريف�ض اأي عر�ض يقدمه باري�ض �سان 
جريمان بعد اأن رف�ض النادي الفرن�سي بيع لعبه 

الربازيلي تياجو �سيلفا له.
الرب�سا  رف�����ض  ح��ال��ة  يف  اأن���ه  ال�سحيفة  وت�سيف 

ب��اري�����ض �سان  ف���اإن  األ��ف��ي�����ض  التخلي ع��ن خ��دم��ات 
على  للح�سول  اأخ����رى  خ���ي���ارات  و���س��ع  ج��ريم��ان 
يقدم  مل  ال��ذي  جاليه  كري�ستوف  يعو�ض  مدافع 
امل�����س��ت��وى امل��ط��ل��وب م���ع ال��ف��ري��ق وي����ربز م���ن بني 
جريمان  �سان  باري�ض  فيها  يفكر  التي  الأ���س��م��اء 
اأر�سنال  م��داف��ع  �سانيا  ب��اك��اري  الفرن�سي  اأي�����س��ا 
 2014 الإجن��ل��ي��زي وامل��رت��ب��ط بعقد م��ع��ه ح��ت��ى 
نيوكا�سل  لع����ب  دي��ب��و���س��ي  م��ات��ي��و  وم���واط���ن���ه   ،

الإجنليزي واملرتبط بعقد معه حتى 2018.

للهجن  التنظيمية  اللجنة  بحثت 
ل���دول  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����ض  دول  يف 
اجتماعها  خ��الل  العربية  اخلليج 
م�سقط..اللوائح  ا�ست�سافته  الذي 
الهجن  ل�سباقات  املنظمة  الفنية 
مناق�سة  اإىل  اإ���س��اف��ة  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
اخلليج  بطولة  اإق��ام��ة  حت�سريات 
 29 ي��وم��ي  قطر  دول���ة  يف  الثالثة 
و30 نوفمرب القادم وتاأكيد اأهمية 
املجل�ض.  دول  ج��م��ي��ع  م�������س���ارك���ة 
العمانية  الأن���ب���اء  وك��ال��ة  وذك����رت 

املا�سية  ق��ب��ل  ال��ل��ي��ل��ة  اإج��ت��م��اع  اأن 
العماين  الحت��اد  ا�ست�سافه  ال��ذي 
تكملة  ي���ع���د  ال���ه���ج���ن  ل�������س���ب���اق���ات 
لالجتماع الذي عقد يف العا�سمة 
الفرتة  خالل  اأبوظبي  الإماراتية 
املا�سي.  يونيو   30 اإىل   25 م��ن 
اأه��م��ي��ة تطوير  واأك����د امل��ج��ت��م��ع��ون 
ه����ذه ال�����س��ب��اق��ات والرت�����ق�����اء بها 
لالأف�سل خالل ال�سنوات املقبلة ملا 
متثله من اأبعاد اجتماعية خمتلفة 
اإىل  اإ���س��اف��ة  امل��ج��ل�����ض  لأب���ن���اء دول 

ت�سجيع املواطنني وخا�سة ال�سباب 
للمحافظة على هذا املوروث الذي 
اخلليجية  امل���وروث���ات  م��ن  ي��ع��ت��رب 
اإىل  امل���ج���ل�������ض  دول  ����س���ع���ت  ح���ي���ث 
اهتمامات  الهجن  �سباقات  اإعطاء 
اأق��ام��ت ميادين  خا�سة من خ��الل 
ل��ه��ا اجلوائز  ال�����س��ب��اق��ات وو���س��ع��ت 
الكبرية املحفزة. ح�سر الجتماع..
من دولة الإمارات عبداهلل املهري 
التنظيمية  ال��ل��ج��ن��ة  ع�����ام  اأم������ني 
جمل�ض  دول  يف  الهجن  ل�سباقات 

�سعود  بن  �سعيد  وال�سيخ  التعاون 
العماين  الحت���اد  رئي�ض  الغفيلي 
ال�سلطنة  ممثل  الهجن  ل�سباقات 
وم����ن ال��ك��وي��ت رب���ي���ع ف�����راج نائب 
ل�سباقات  الكويتي  ال��ن��ادي  رئي�ض 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  وم�����ن  ال���ه���ج���ن 
ال�����س��ع��ودي��ة ف��ه��د ال�����س��ب��ي��ع��ي اأمني 
ل�سباقات  ال�����س��ع��ودي  ال���ن���ادي  ع���ام 
الدكتور  قطر  دول��ة  وم��ن  الهجن 
مبارك ال�سهراين اأمني عام النادي 

القطري ل�سباقات الهجن. 

موؤمتر دبي الريا�شي الدويل الثامن يومي 28 و29 
دي�شمرب حتت �شعار كرة القدم والتمكني للم�شتقبل

رو�شيا مر�شحة للذهبية الثالثة يف امل�شي 

�شان جريمان ي�شع عينه على داين األفي�س 

اللجنة التنظيمية للهجن اخلليجية تبحث يف م�شقط اللوائح الفنية املنظمة ل�شباقات الهجن

الزمالك  م�سر  قطبي  تنتظر  افريقيا  ادغ��ال  يف  باملخاطر  حمفوفة  مهمة 
والهلي اللذين يتوجهان اىل برازافيل وجوهان�سبورغ ملواجهة ليوبار بطل 

الكونغو واورلند بريات�ض بطل جنوب افريقيا.
لدورى  الوىل  املجموعة  منافا�ست  م��ن  الثالثة  اجل��ول��ة  �سمن  امل��ب��ارات��ان 

املجموعات يف دوري ابطال افريقيا لكرة القدم.
وتغادر بعثة الهلي فجر الربعاء اىل الكونغو برازافيل ملواجهة ليوبار ع�سر 
9 �ساعات حيث متر  املقبل فى رحلة طريان ت�ستغرق ما يزيد على  ال�سبت 
نوار  بوينت  ، ثم تتوجه اىل مدينة  ابابا  ادي�ض  الثيوبية  بالعا�سمة  البعثة 
القريبة من العا�سمة برازافيل وتق�سى بها يومني قبل ان ت�سل ليلة املباراة 
اىل مدينة دولي�سي التي ت�ست�سيف املواجهة. وي�سعى لعبو الهلي وجهازهم 
الفني اىل حتقيق الفوز عقب اخل�سارة بثالثية نظيفة اأمام اأورلندو بريات�ض 

بطل جنوب اأفريقيا يف مباراتي اجلولة الثانية للبطولة يف الرابع من ال�سهر 
احلاىل مبلعب اجلونة.

تعادله فى  م��ب��ارات��ني عقب  م��ن  واح���دة  نقطة  اله��ل��ي عند  ر�سيد  وت��وق��ف 
احدى  حجز  يف  موقفه  �سعوبة  من  يزيد  ما  الزمالك،  مع  الوىل  اجلولة 
بطاقتي التاأهل للدور قبل النهائي. وت�سم بعثة الهلي التي يراأ�سها ع�سو 
حمل�ض ادارة النادي خالد الدرندىل 20 لعبا هم: �سريف اكرامي واحمد 
عادل عبداملنعم وحممود ابوال�سعود )حلرا�سة املرمى(، وائل جمعه وحممد 
جنيب و�سعد �سمري و�سريف عبدالف�سيل و�سيد معو�ض واحمد �سديد قناوي 
وحممود  �سكري  واح��م��د  ماجنا  نبيل  واح��م��د  ربيعه  ورام���ي  احمد  و�سهاب 
ودومينيك  ح��م��دي  وال�سيد  ال�سعيد  وع��ب��داهلل  �سليمان  وول��ي��د  تريزيغيه 
وعمرو جمال وحممد ابو تريكة الذي تاأكد �سفاوؤه من ال�سابة التي حلقت 

به مطلع هذا ال�سبوع.
واكد حممد يو�سف ان مهمة فريقه امام بطل الكونغو لن تكن �سهلة فهم 
لديهم نف�ض الطموح فى التاهل للدور قبل النهائي خا�سة عقب فوزهم على 
4 نقاط. وا�ساف  الفريق اىل  وارتفاع ر�سيد  املا�سية  الزمالك فى اجلولة 
ان غياب الثالثي فتحي وعا�سور وعبد الظاهر �سيوؤثر �سلبا على الفريق ال 
ان خربات لعبي الهلى �ستمنحنا اف�سلية يف هذه املواجهة لتحقيق الفوز 
مباراتي  يف  واخل�سارة  بالتعادل  ال�سائعة  اخلم�ض  النقاط  وتعوي�ض  الول 
الزمالك واورلندو ، م�سريا اىل ان اخل�سارة او التعادل فى مواجهة ال�سبت 
املقبل �ستدخل الفريق يف ح�سابات معقدة قد تع�سف بحامل لقب الن�سخة 

الخرية لدوري ابطال افريقيا خارج البطولة .
ثماين  مل��دة  ت�ستمر  رحلة  يف  اأفريقيا  جنوب  اىل  الزمالك  غ��ادر  جهته،  من 

اجلولة  يف  املقبل  ال�سبت  ع�سر  بريات�ض  اأورلن����دو  ف��ري��ق  ملواجهة  �ساعات 
الثالثة.

وي�سعى الزمالك حل�سد نقاط املباراة الثالث لتعوي�ض خ�سارته يف اجلولة 
الثانية امام ليوبار الكونغويل وتوقف ر�سيد الفريق عند نقطة واحدة من 
حلمي  للفريق  الفني  املدير  واختار  الوىل.  اجلولة  يف  الهلي  ام��ام  تعادل 
ال�سيد  عبدالواحد  الثنائي  ع��ودة  القائمة  �سهدت  حيث  لعباً   19 ط��ولن 
واحمد ح�سن بعد ا�ستبعادهما من ال�سفر اىل الكونغو ومباراة ليوبار بقرار 
من رئي�ض النادي ممدوح عبا�ض عقب اتهامهما بقيادة مترد الالعبني �سد 

النادي ب�سبب امور مالية.
و�سيغيب الثنائي احمد جعفر وحممود فتح اهلل لاليقاف بعد ح�سول الول 

على انذارين وطرد الثاين فى مباراة ليوبار.

االأهل���ي وال���زمال���ك يف مهم���ة �شعب���ة باأدغ����ال اأفريقي�����ا 
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اعترب جنم كرة امل�سرب الربيطاين اندي موراي 
�سيكون  كيف  ي��ع��رف  ل  ان��ه  عامليا  ثانيا  امل�سنف 
المريكية،  ميدوز  فال�سينغ  بطولة  يف  م�ستواه 
اآخ���ر ب��ط��ولت ال��غ��ران��د ���س��الم ل��ه��ذا امل��و���س��م، وان 
جمرد الدفاع عن اللقب فيها يعد حتديا جديدا.

واحرز موراي العام املا�سي لقبه الول يف الغراند 
المريكية،  البطولة  يف  بطال  ت��وج  عندما  �سالم 
الكربى  البطولت  يف  اآخ��ر  لقبا  ي�سيف  ان  قبل 
يفوز  ع��ام��ا   77 منذ  ب��ري��ط��اين  اول  ا�سبح  ح��ني 

بوميبلدون النكليزية يف 2013.
وي�سارك موراي هذا ال�سبوع يف دورة �سين�سيناتي، 
اعفي  لكنه  نقطة،  لاللف  املا�سرتز  دورات  �سابع 
الثمانية الوائ��ل من خو�ض  امل�سنفني  �سائر  كما 

مناف�سات الدور الول.
وقال الربيطاين هناك الكثري من ال�سغوط حتى 
مني انا �سخ�سيا حول الطريقة التي �ساألعب بها، 
لكن اآمل ان ترتافق هذه ال�سغوط مع التوقعات 

اجليدة .
وتابع �ستكون جتربة جديدة بالن�سبة يل، جتربة 
�سعبة يف بطولة الوليات املتحدة املفتوحة، فاأنا 
مل ادافع �سابقا عن لقب يف الغراند �سالم، واآمل 
وتنطلق بطولة  املوقف جيدا  اتعامل مع هذا  ان 
ف��ال���س��ي��ن��غ م���ي���دوز يف ال�����س��اد���ض وال��ع�����س��ري��ن من 

ال�سهر اجلاري.

بطاقته  ام�ض  بر�سم  عي�سى  معتز  القطري  حجز 
اىل الدور النهائي مل�سابقة الوثب العايل يف بطولة 
العامل الرابعة ع�سرة للعاب القوى املقامة حاليا 
يف مو�سكو حتى الحد املقبل وحل بر�سم، �ساحب 
برونزية اوملبياد لندن 2012، رابعا يف املجموعة 
الوىل وال�ساد�ض يف الرتتيب العام بقفزه 29ر2 

م.
وقال بر�سم بطل العامل للنا�سئني 2010: التاأهل 
كان �سعبا لن العديد من البطال يتميزون بنف�ض 

امل�ستوى العايل، م�ستوياتنا جميعا متقاربة، ولكن 
على  النهائي  اىل  ال��ت��اأه��ل  يف  جنحت  هلل،  احل��م��د 
الرغم من انني عانيت قبل ا�سبوعني من ا�سابة 

يف قدمي .
دايغو  مونديال  يف  �سابعا  حل  ال��ذي  بر�سم  وتابع 
ا���س��ت��ع��دادات ج��ي��دة حتى  ا���س��ت��ف��دت م��ن   :2011
حزيران- يف  جيدة  م�سابقات  وخ�ست  ايار-مايو 
يونيو ومتوز-يوليو املا�سيني، لكنني تعر�ست اىل 
ا�سابة يف كتفي قبل ا�سبوعني، وبالتايل فان الهم 

اليوم كانت التاهل اىل الدور النهائي .
وختم اأمتنى منح بالدي ميدالية يف الدور النهائي 

.
يف امل���ق���اب���ل، ف�����س��ل ال�������س���وري جم���د ال���دي���ن غزال 
وال�����س��وداين ع��ل��ي ي��ون�����ض ادري�������ض يف ال��ت��اأه��ل اىل 
الدور النهائي بعدما ف�سال يف التواجد بني ال12 

الوائل يف ت�سفيات املجموعتني الوىل والثانية.
وحل غزال حاديا ع�سر يف املجموعة الثانية و21 
22ر2 م، وادري�ض رابعا  يف الرتتيب العام بقفزه 

العام  الرتتيب  يف  و25  ذاتها  املجموعة  يف  ع�سر 
بقفزه 17ر2 م.

العاملي  لقبه  ول��ي��ام�����ض  جي�سي  الم��ريك��ي  وف��ق��د 
حل  حيث  النهائي  ال���دور  اىل  ال��ت��اأه��ل  يف  بف�سله 
ثالثا ع�سر يف املجموعة الثانية و23 يف الرتتيب 
العام بقفز0 22ر2 م يذكر ان الدور النهائي يقام 

غدا اخلمي�ض.
النهائي  ال���دور  ريغا�سا  دي��ج��ني  البحريني  وب��ل��غ 
عثمان  امل��غ��رب��ي��ان  خ���رج  فيما  م،  الف   5 ل�سباق 

الغومري وعزيز احلبابي خايل الوفا�ض.
و�سمن ريغا�سا تاأهله بني العدائني اخلم�سة الذين 
حققوا اأ�سرع توقيت بعد الع�سرة املتاأهلني مبا�سرة 

)ال5 الوائل يف املجموعتني الوىل والثانية(.
والثاين  الثانية  املجموعة  �ساد�سا يف  وحل ريغا�سا 

ع�سر يف الت�سفيات بزمن 21ر25ر13 دقيقة.
اأما الغومري فحل �سابعا يف املجموعة الثانية )16 
دقيقة،  08ر31ر13  بزمن  ال��ع��ام(  الرتتيب  يف 
امل��ج��م��وع��ة الوىل  ث��ال��ث��ا ع�سر يف  وج���اء احل��ب��اب��ي 

75ر37ر13  ب��زم��ن  ال��ع��ام(  ال��رتت��ي��ب  يف   24(
دقيقة.

وخرجت اجلزائرية بايا رحويل من الدور الول 
مل�����س��اب��ق��ة ال��وث��ب��ة ال��ث��الث��ي��ة ب��ح��ل��ول��ه��ا ت��ا���س��ع��ة يف 
املجموعة الثانية و�سابعة ع�سرة يف الرتتيب العام 
بقفزها 41ر13 م علما بان رقمها ال�سخ�سي هو 
لن  الت�سفيات  لت�سدرت  �سجلته  ل��و  م  98ر14 
الوكرانية اولها �سالدينو التي حلت اوىل قفزت 

69ر14 م.

ريت�سارد  البورتوريكي  للرئا�سة،  واملر�سح  الدولية  الوملبية  اللجنة  ع�سو  نبه 
كاريون، من انه اذا فقدت القيم �ساعت املنظمة الريا�سية العاملية، وذلك غداة 
�سي  بي  ان  �سبكة  التلفزيوين يف امريكا مع  النقل  توقيع عقد �سخم حلقوق 

المريكية بلغ 38ر4 بليون دولر.
من   )1990 عام  منذ  الدولية  الوملبية  اللجنة  وع�سو  عاما   60( وكاريون 
الوملبية  اللجنة  رئا�سة  البلجيكي جاك روغ يف  �ستة مر�سحني خلالفة  �سمن 
اير�ض  بوين�ض  الرجنتينية  العا�سمة  حتت�سنها  التي  النتخابات  يف  الدولية 
ايام،  بثالثة  الرئا�سة  انتخابات  وي�سبق  املقبل.  ايلول-�سبتمرب  العا�سر من  يف 
الت�سويت لختيار املدينة التي ت�ست�سيف اوملبياد 2020 حيث تتناف�ض طوكيو 
الخ��رون ف�سال  واملر�سحون اخلم�سة  ال�سرف.  لنيل هذا  وا�سطنبول  ومدريد 
الدولية، هم الوكراين  الوملبية  اللجنة  املالية يف  اللجنة  رئي�ض  كاريون،  عن 
التايواين  ب��اخ،  توما�ض  المل���اين  ال�سابق،  ب��ال��زان��ة  القفز  بطل  بوبكا  �سريغي 
ال��دويل للمالكمة )ه��واة(، ان جي �سري ميانغ  ت�سينغ-كيو وو رئي�ض الحت��اد 
نائب رئي�ض املجل�ض الريا�سي ال�سنغافوري وال�سوي�سري دني�ض اوزفالد رئي�ض 
ال��دويل للتجذيف. وق��ال كاريون يف ت�سريح اىل وكالة فران�ض بر�ض  الحت��اد 
ر�سالتي الرئي�سية اىل اع�ساء اللجنة الوملبية الدولية انه ل يجب ان نن�سى اننا 

منظمة ترتكز على القيم، فنحن نحرك بع�ض امل�ساعر القوية لدى النا�ض .

دبي.. وحمى البطوالت الدولية

ب�����ر�ش������م يف نه�����ائ������ي الوث������ب العال�������ي مب����و�شك�������و

موراي يعترب بطولة فال�شينغ حتديًا جديدًا املاتادور يواجه االإكوادور يف رحلة �شاقة 

كاريون : اإذا فقدنا القيم ت�شيع اللجنة االأوملبية 

دبي  اإىل  العامل  يف  ال�سباحة  ع�ساق  اأن��ظ��ار  تتجه 
العامل  بطولة  مناف�سات  ملتابعة  اأ�سبوعني  بعد 
يحت�سنها  ال��ت��ي  ل��ل��ن��ا���س��ئ��ني  ل��ل�����س��ب��اح��ة  ال��راب��ع��ة 
جم��م��ع ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���س��د الريا�سي 
اأنحاء  جميع  من  نا�سئاَ  �سباحاً   883 مب�ساركة 
العامل، وتاأتي هذه البطولة عقب الختتام الرائع 
لبطولة العامل لل�سباحة التي ا�ست�سافتها مدينة 
ي�ستعد  حيث  املا�سي،  ال�سهر  الإ�سبانية  بر�سلونة 
اأبطالهم  اإجن���ازات  ملحاكاة  النا�سئون  ال�سباحون 
الذهبية والتاأ�سي�ض لأنف�سهم كنجوم لل�سباحة يف 

امل�ستقبل. 
الذين  امل�����س��ارك��ني  م��ن  بالكثري  ال��ب��ط��ول��ة  ت��زخ��ر 
ي��خ��و���س��ون غ��م��ار امل��ن��اف�����س��ات ال��دول��ي��ة الكربى 
ال�سباح  مع  خمتلف  الأم��ر  اأن  اإل  الأوىل،  للمرة 
ال�ساب جيم�ض غاي 17 عاماً القادم بقوة لقيادة 
الكبري  الإجن��از  بعد  الربيطاين،  ال�سباحة  فريق 
بر�سلونة،  العامل يف  ال��ذي حققه غاي يف بطولة 
وح�سوله على املركز 5 يف نهائي م�سابقة 400 م 
�سباحة حرة للرجال يف اأول م�ساركة له يف بطولة 
قدره  ب��زم��ن  ال�سباق  اأن��ه��ى  حيث  للكبار،  عاملية 
ال�سيني  ال�سباحة  اأ�سطورة  خلف  ثانية،   6.37
بطولة  يف  ذهبيتني  انتزاعه  وكذلك  يانغ،  �سون 
ا�ست�سافتها  ال��ت��ي  للنا�سئني  لل�سباحة  اأوروب�����ا 

مدينة بوزنان البولندية يف يوليو 2013. 

يتميز فريق ال�سباحة الربيطاين بغناه باخلربة 
والإجن�������ازات ع��ل��ى �سعيد ���س��ب��اح��ة ال��ن��ا���س��ئ��ني يف 
اأوروبا، وي�سم يف �سفوفه اإىل جانب غاي-ماثيو 
ل�سباحة  اأوروب����ا  بطولة  لقب  ح��ام��ل  ج��ون�����س��ون، 
النا�سئني 3 مرات، وال�سباحة مويل رين�سو، بطلة 
ن�سخة 2012 من بطولة العامل للنا�سئني، وقال 
مارك بريي، قائد الفريق: لدينا فريق قوي ي�سم 
يف �سفوفه 11 �سباحاً حتفل �سجالتهم بالعديد 
ل�سباحة  الأوروب����ي  ال�سعيد  على  امليداليات  م��ن 
قوية  ع��رو���ض  لتقدمي  نتطلع  لذلك  النا�سئني، 
يف دبي، كما ي�سم الفريق بع�ض ممن �ساركوا يف 
لتح�سني  ويتطلعون  للنا�سئني،  العامل  بطولت 

اأدائهم ال�سابق. 
بدوره قال غرام اأنتوي�سل، مدرب الفريق: الفريق 
�سغري، ولكن غني باملواهب، وقد منحت بطولت 
ال���ع���امل ل��ل��ن��ا���س��ئ��ني ال�����س��ب��اح��ني ف��ر���س��ة خو�ض 
امل��و���س��م مع  ن��ه��اي��ة  امل�����س��ت��وى يف  ع��ال��ي��ة  مناف�سات 

اأقوى ال�سباحني من اأعمارهم. 
ويف ال���وق���ت ال����ذي ت�����س��ت��ع��د ف��ي��ه دول ع��ري��ق��ة يف 
ريا�سة ال�سباحة لإر�سال فرقها القوية للم�ساركة 
يف بطولة العامل لل�سباحة للنا�سئني، تعد بطولة 
للنا�سئني فر�سة كبرية  لل�سباحة  الرابعة  العامل 
تطوير  على  تعمل  مازالت  التي  الأخ��رى  للدول 
برامج ال�سباحة لديها ملناف�سة نخبة من �سباحي 

العامل، وعي�ض اأجواء البطولت الدولية الكربى، 
اإل اأن دبي لن تكون قبلة للريا�سيني امل�ساركني يف 
هذا احلدث فح�سب بل ت�ستعد ل�ستقبال الكثري 
�سيقدمون  الذين  املتناف�سني  عائالت  اأف��راد  من 
الدعم والت�سجيع لأبنائهم، ومب�ساركة 96 دولة 
عائلياً  ح�سورا  املناف�سة  �ست�سهد  احل��دث  ه��ذا  يف 
كبرياً من اأماكن بعيدة مثل بت�سوانا والهندورا�ض 
م�سرية  من  الهامة  املرحلة  ه��ذه  ملتابعة  وكينيا، 

اأبنائهم يف عامل ال�سباحة. 
يف  ن��اج��ح��ني  ري��ا���س��ي��ني  ب��ت��ق��دمي  كينيا  وت�ستهر 
باقتحام  ب���داأت  وق��د  ال��ري��ا���س��ي��ة،  الأل��ع��اب  بع�ض 
عامل ال�سباحة من خالل جمموعة من ال�سباحني 

وقد  ع��امل��ي��اً،  املناف�سة  ع��ل��ى  ال��ق��ادري��ن  ال��دول��ي��ني 
اأ���س��ب��ح الأخ���وي���ن جي�سون ودي��ف��ي��د دان���ف���ورد من 
�سارك كل منهما  كينيا، حيث  النخبة يف  �سباحي 
اأوملبياد لندن العام املا�سي، وبالرغم من عدم  يف 
اإحرازهما لأية ميدالية، اإل اأن جهودهما األهمت 
ريا�سة  لالإقبال على  الكيني  ال�سباب  الكثري من 

ال�سباحة.
كما ي�سم الفريق الكيني ال�سباح ميغا فرناندي�ض 
مناف�سات  جميع  يف  �سي�سارك  عاماً-والذي   15-
و�سيحظى  دب������ي،  ب���ط���ول���ة  يف  ال�������س���در  ���س��ب��اح��ة 
قبل  م��ن  دب��ي  يف  كبري  عائلي  ب��دع��م  فرناندي�ض 
والديه، فيو و�سامال وكذلك �سقيقته مايا، وقال 

اأ���س��ب��ح ج��ي�����س��ون دان���ف���ورد و�سقيقه  وال����د م��ي��غ��ا: 
اإلهام للعديد من الأطفال يف كينيا  ديفيد م�سد 
ي��ذه��ب��ان ملمار�سة  ف��ك��اله��م��ا  ف��ي��ه��م ول�����دي،  مب���ا 
ال�سباحة يف نف�ض املكان الذي يذهب اإليه الكثري 
من ال�سغار لل�سباحة، وبع�سهم يذهب اإىل نف�ض 
امل��در���س��ة، الأم���ر ال��ذي دف��ع الكثري م��ن الأطفال 
جاد  ن��ح��و  ع��ل��ى  بال�سباحة  اله��ت��م��ام  اأن  لإدراك 
الدولية  املناف�سة  اإىل ميادين  يو�سلهم  اأن  ميكن 

نتيجة للعمل الدوؤوب والتفاين. 
امل�ساركة  ���س��ع��ف  اأن  ف��رين��ان��دي��ز  ف��ي��و  وي��ع��ت��ق��د 
يعود  ل  ال���دويل  ال�سعيد  على  كينيا  ل�سباحني 
اأو الإمكانيات، بل النق�ض  �سببه اإىل قلة املواهب 

يف املن�ساآت واملدربني الأكفاء واخلطط التطويرية 
املنتظمة، ونظراً لالإمكانيات الكبرية التي يتمتع 
بها ميغا ك�سباح فقد قررت عائلته النتقال به اإىل 

دولة جنوب اإفريقيا ل�سقل مهاراته وقدراته.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال د. اأح��م��د ال�����س��ري��ف، اأم����ني عام 
جمل�ض دبي الريا�سي: قد ل ميتلك ميغا اخلربة 
اأن  اإل  غ��اي،  الربيطاين جيم�ض  بها  يتمتع  التي 
هذا التفاين يوؤكد اأهمية بطولة العامل لل�سباحة 
للنا�سئني يف اإتاحة الفر�سة لل�سباحني الطموحني 
على  املناف�سات  خل��و���ض  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  يف 
امل�ستقبل  ملتابعة جنوم  ال��دويل، ونتطلع  ال�سعيد 

يف ميادين املناف�سة. 

يف توقيت ع�سيب وو�سط انتقادات حادة ، يخو�ض املنتخب الأ�سباين لكرة 
القدم مباراته الودية املرتقبة اليوم الأربعاء اأمام 

نظريه الإك��وادوري �سمن ا�ستعدادات الفريقني 
املوؤهلة  الت�سفيات  يف  م�سريتهما  ل�ستئناف 

لنهائيات كاأ�ض العامل 2014 بالربازيل.
ال�ستعدادات  م���ع  ال���ي���وم  امل����ب����اراة  وت���ت���زام���ن 

وال��رتت��ي��ب��ات ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ب��دء امل��و���س��م اجلديد 
يوم  فعالياته  تبداأ  وال��ذي  الأ�سباين  للدوري 

ال�����س��ب��ت امل��ق��ب��ل وه���و م��ا اأث����ار م��زي��دا من 
الطويلة  الرحلة  ه��ذه  ب�ساأن  اجل���دل 

لالعبي املنتخب يف هذا التوقيت. 
للماتادور  الثامنة  ه��ي  وال��رح��ل��ة 
الأطل�سي  املحيط  عرب  الأ�سباين 
ب��ل��ق��ب كاأ�ض  ال���ف���ري���ق  ف����وز  م��ن��ذ 

العامل 2010 بجنوب اأفريقيا.
اآن��خ��ل ماريا  م��ا تعر�ض  وك��ث��ريا 
ف��ي��ار لن���ت���ق���ادت ح��ت��دة ولذع����ة 
الرحالت  ه����ذه  م��ث��ل  ل��رتت��ي��ب 

الطويلة خلو�ض املباريات الودية 
يف اأي من الأمريكتني. 

الحتاد  اأن  اإىل  دائ��م��ا  ي�سري  ولكنه 
مليون  )7ر2  ي����ورو  م��ل��ي��وين  ي��رب��ح 

دولر( من كل رحلة. 
واأراح في�سنتي دل بو�سكي املدير الفني 

للمنتخب الأ�سباين عددا من لعبيه 
الرحلة  ه����ذه  م���ن  الأ���س��ا���س��ي��ني 
وت�سايف  ب��ي��ك��ي��ه  ج�������ريارد  م���ث���ل 
رودريجيز  ووب���درو  هرينانديز 
فيا  وديفيد  توري�ض  وفريناندو 
الفريق  �سفوف  ع��ن  يغيب  كما 
ال����الع����ب����ون ك����ارل����و�����ض ب���وي���ول 

و�سي�سك  األ���ون�������س���و  وت�����س��اب��ي 
فابريجا�ض لالإ�سابات.

التي  ال���ق���ائ���م���ة  و����س���م���ت 
بو�سكي  دل  ب��ه��ا  ي��خ��و���ض 
ال�سبان  الالعبني  امل��ب��اراة 
مارتينيز  واإن��ي��ج��و  ك��وك��ي 
واإي�سكو  تيو  وكري�ستيان 

األكانتارا  وت��ي��اج��و 
�ساهموا  ال���ذي���ن 

املنتخب  ف��وز  يف 

الأ�سباين بلقب بطولة كاأ�ض الأمم الأوروبية )حتت 21 عاما( يف يونيو 
املا�سي. وقال دل بو�سكي بع�ض الالعبني يحتاجون لراحة.. اأحاول اأي�سا 

جتربة بع�ض العنا�سر ال�سابة. اإنهم ي�ستحقون هذه الفر�سة .
وبالإ�سافة لهذا ، ا�ستدعى دل بو�سكي املهاجم فريناندو لورينتي بعد 
غياب عن املنتخب دام لنحو عام. وقال اإي�سكو ، الذي بدا عن�سرا مهما 
للغاية بالن�سبة لفريقه اجلديد ريال مدريد يف فرتة الإعداد للمو�سم 

اجلديد ، مل اأكن اأتذكر حتى اأن هذه املباراة �ستقام يف هذا الوقت. 
املنتخب  �سفوف  اإىل  ل�ستدعائي  بال�سعادة  اأ�سعر  ولكنني 
اإنها اأنباء �سارة بالفعل وقال كوكي جنم اأتلتيكو مدريد 
يبدو  املنتخب  ل�سفوف  ا�ستدعائي  ه��ذا  اأت��وق��ع  مل 
، هدف كل لعب هو الن�سمام ملنتخب  كاحللم 

بالده ولذلك ، اأ�سعر بال�سعادة بو�سوح .
ت��ك��رمي��ا وتقديرا  ال��ي��وم  م���ب���اراة  وت��ق��ام 
ل��ل��م��ه��اج��م الإك��������������وادوري ال����راح����ل 
وافته  ال���ذي  بينيتيز  كري�ستيان 
امل��ن��ي��ة يف ي��ول��ي��و امل��ا���س��ي عن 
عاما   27 ي���ن���اه���ز  ع���م���ر 
قلبية  اأزم������ة  ن��ت��ي��ج��ة 
قطر  يف  داه���م���ت���ه 
ح������ي������ث ك������ان 
حم���������رتف���������ا 
ب��������������ن��������������ادي 
اجل�������ي���������������ض 

القطري. 
الالعب  وخ��ا���ض 
الراحل 58 مباراة 
املنتخب  م���ع  دول���ي���ة 
فيها  و�سجل  الإك�����وادوري 
رئي�ض  ت�����س��ريي��ب��وج��ا  ل��وي�����ض  وق�����ال  ه���دف���ا   24
الحتاد الإك��وادوري للعبة وفاة بينيتيز كانت نباأ 
مروعا لنا. كان اأمرا مروعا بالفعل والآن ، علينا 
القمي�ض  اأن  واأ����س���اف  منا�سب  ب�سكل  ن��ودع��ه  اأن 
املنتخب  م��ع  بينيتيز  يرتديه  ك��ان  ال��ذي   11 رق��م 
املدير  روي��دا  رينالدو  وق��ال  اآخ��ر  اأي لع��ب  لن يرتديه 
ال�سعادة  فقدنا لعبا جلب  الإك���وادوري  للمنتخب  الفني 

والن�سجام للفريق يف املا�سي. 
املنتخب  للغاية. �سخ�ض نبيل وخمل�ض ويحتل  كان �سخ�سا خا�سا 
اجلنوبية  اأمريكا  ق��ارة  ت�سفيات  يف  حاليا  الثالث  امل��رك��ز  الإك�����وادوري 
2014 وي��ح��ل ال��ف��ري��ق ���س��ي��ف��ا ع��ل��ى نظريه  امل��وؤه��ل��ة ل��ك��اأ���ض ال���ع���امل 
الكولومبي يف ال�ساد�ض من �سبتمرب يف مواجهة قوية و�سعبة بنف���������������������ض 

الت�سفي�������������ات.

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم: 150741      بتاريخ 2010/12/19 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�س��م: جلوبال اإك�سبريَين�ض �سبي�سيالي�ست�ض، اإنك 

 

 وعنوانه:950 جٍرَيَر درايف، ل�ض فيغا�ض، نيفادا، 89119، الوليات املتحدة الأمريكية 
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

املعار�ض التجارية والعرو�ض واملعار�ض واملوؤمترات واجلل�سات والجتماعات والعرو�ض التجريبية والفعاليات الأخرى لنطاق  تنظيم واإقامة 
وا�سع من الأعمال واملجالت؛ تاأجري واإيجار م�ساحات العر�ض واأجنحة املعار�ض ومن�سات العر�ض ل�ستخدامها يف املعار�ض التجارية والعرو�ض 
واملعار�ض واملوؤمترات واجلل�سات والجتماعات والعرو�ض التجريبية والفعاليات الأخرى؛ تاأجري الك�سك وقواعد العر�ض والأرفف وال�ستائر 
اخللفية ل�ستخدامها يف املعار�ض التجارية والعرو�ض واملعار�ض واملوؤمترات واجلل�سات والجتماعات والعرو�ض التجريبية والفعاليات الأخرى؛ 
خدمات ت�سويق املعار�ض التجارية والعرو�ض واملعار�ض واملوؤمترات واجلل�سات والجتماعات والعرو�ض التجريبية والفعاليات الأخرى، وحتديداً 
�سة مل�ساحات العر�ض اأو موظفي الفعاليات؛  تزويد خدمات تخطيط واإدارة برامج املعار�ض التجارية عرب الإنرتنت؛ تزويد برامج التدريب املخ�سَّ
�سة وبرامج ومفاهيم الت�سميم والربامج واملفاهيم املو�سمية واملن�سات والك�سك  خدمات الت�سويق والرتويج والإعالن، وحتديداً العرو�ض املخ�سَّ
وم�ساحات العر�ض املو�سمية، وبرامج التزيني ح�سب الطلب؛ خدمات الت�سويق املتكامل للماركات؛ خدمات ا�ست�سارات الت�سويق املبا�سر على �سكل 
ت�سميم واإنتاج و�سائط ت�سويق ثنائية وثالثية الأبعاد لالآخرين وحتديدا ت�سميم واإنتاج وتطوير و�سائط متعددة ملواد الت�سويق املبا�سر؛ تزويد 
الأنظمة  ت�سميم ودمج  العمالء، وحتديداً  اإدارة عالقات  التناف�سية؛ خدمات  ال�سناعات وال�ستخبارات  اأمناط  التي تغطي  ال�سوقية  الأبحاث 
�سة؛  لالآخرين من اأجل تطوير قواعد بيانات للعمالء املرتقبني واحلاليني، وي�سمل ذلك جتزئة وا�ستهداف احلمالت الآلية والت�سالت املخ�سَّ
مة لقيا�ض وتنمية معرفة ال�سركات العميلة باحتياجات عمالئها وبا�سرتاتيجيات الت�سعري والإعالن واملبيعات؛ تطوير  اإيجاد اأدوات ت�سويق م�سمَّ

 واإجراء درا�سات ا�ستطالعية لقيا�ض ور�سد والإبالغ عن احل�سور قبل واأثناء وبعد العر�ض اأو الفعالية. 
 الواق�عة بالفئة: 35 

و�سف العالمة: تتكون العالمة من الأحرف الالتينية "GES" والكلمات "Global Experience Specialists" مق�ّسمة بخط 
مائل بجانب عن�سر ت�سويري يج�ّسد 16 قطع ناق�ض )اهليجي( متداخل ومتقاطع ومعه دائرة يف الو�سط.

 ال�س��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، 

وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  14  اأغ�صط�س 2013 العدد 10869

حققت كل من ال�سرتالية �سامانتا �ستو�سور احلادية ع�سرة والمريكية 
فينو�ض وليام�ض بداية جيدة يف دورة �سين�سيناتي المريكية الدولية يف 

كرة امل�سرب، �سابع دورات املا�سرتز )الف نقطة(.
و5-7،   1-6 كوزنت�سوفا  �سفتالنا  ال��رو���س��ي��ة  على  �ستو�سور  وف���ازت 
وفينو�ض وليام�ض على ال�سلوفاكية يانا �سيبيلوفا 6-4 و6-1 يف الدور 

الول.
وعانت الملانية اجنليك كريبر التا�سعة وو�سيفة بطلة الن�سخة املا�سية 
للفوز على اليطالية كارين كناب واحتاجت اىل ثالث جمموعات 7-6 

)6-8( و6-�سفر و1-6.
ويف الدور الول اي�سا، فازت الرومانية �سيمونا هاليب على التايوانية 
لورن  والم���ريك���ي���ة  و2-6،  و1-6   )7-5(  7-6 ���س��و-وي��ي  ه�����س��ي��ه 

ديفي�ض على الت�سيكية كالرا زاكوبالوفا 7-6 )7-3( و6-7 )1-7(، 
 3-6 والمريكية فانيا كينغ على الفرن�سية كري�ستينا مالدينوفيت�ض 
انا  ال�ساد�سة ع�سرة على اجلورجية  و6-4، والرو�سية ماريا كرييلنكو 
تات�سيفيللي 4-6 و7-6 )7-4( و7-6 )7-4(، والنيوزيلندية مارينا 

ايراكوفيت�ض على ال�سبانية كارل �سواريز نافارو 6-3 و4-6.
كما فازت المريكية �سلون �ستيفنز على الكرواتية برتا مارتيت�ض 2-6 
و3-6 و6-3، واليطالية روبرتا فينت�سي الثانية ع�سرة على المريكية 
بو�سارد  اوجيني  والكندية  6-4 و5-7 و3-6،  بيتاين ماتيك-�ساندز 
على البورتوريكية مونيكا بويغ 6-3 و6-4، والرو�سية اليزا كلييبانوفا 

على ال�سويدية �سوفيا ارفيد�سون 4-6 و6-4 و6-7 )7-9(.
ولدى الرجال، خرد البولندي يريزي نوفاك ال�ساد�ض ع�سر من الدور 

وحلق  و7-5،   6-1 باليك  جيم�ض  الم��ريك��ي  ام��ام  بخ�سارته  الول 
البلغاري  ام��ام  بخ�سارته  ع�سر  الثالث  املاغرو  نيكول�ض  ال�سباين  به 

غريغور دمييرتوف 6-7 )3-7( و6-4.
ويف املباريات الخرى �سمن الدور الول اي�سا، فاز الرجنتيني خوان 
والفرن�سي  و2-6،   3-6 ميلت�سر  ي��ورغ��ن  ال���س��رتايل  على  م��ون��اك��و 
جريميي �ساردي على مواطنه ادريان مانارينو 6-4 و6-3، والملاين 
فيليب كول�سرايرب على المريكي ماردي في�ض 7-5 و6-2، وال�سباين 
و6- و4-6   7-5 رو���س��ول  لوكا�ض  الت�سيكي  على  غرانويرز  مار�سيل 

 5-7 اي�ستومني  دني�ض  الوزبكي  على  بيكر  براين  والمريكي  �سفر، 
و3-6.

كما فاز الت�سيكي راديك �ستيبانيك على اليطايل فابيو فونييني الرابع 

ال�سلوفاكي  على  تور�سونوف  دمي��رتي  والرو�سي  و4-6،   2-6 ع�سر 
مارتني كليزان 4-6 و7-6 )8-6( و6-4، والبلجيكي ديفيد غوفني 

على المريكي ماكينزي ماكدونالد 6-1 و1-6.
وقد اعفي امل�سنفون وامل�سنفات الوائل من خو�ض مباريات الدور الول 
وكان ال�سوي�سري روجيه فيدرر احرز اللقب يف الن�سخة املا�سية بفوزه 
املباراة  يف   )7-9( و6-7  6-�سفر  ديوكوفيت�ض  نوفاك  ال�سربي  على 
اللقب بفوزها  اح��رزت  نا  ال�سينية يل  ال�سيدات، كانت  النهائية ولدى 

على الملانية اجنليك كريبر 1-6 و6-3 و6-1 يف النهائي.
والالعبات  ال��الع��ب��ني  جلميع  اع���داد  خ��ري  �سين�سيناتي  دورة  وت�سكل 
مالعب  على  �سالم،  الغراند  بطولت  اخر  املتحدة،  الوليات  لبطولة 

فال�سينغ ميدوز والتي تنطلق يف 26 اآب-اأغ�سط�ض احلايل.

بداية جيدة ل�شتو�شور وفينو�س وليام�س يف �شين�شيناتي 



تظاهرا باملر�س لتعيدهما طائرة لالأر�س 
بعد  باملر�ض  تظاهرا  اأن  بعد  ق�سائية  مالحقة  هولنديان  مت�سلقان  يواجه 
الإذاع����ة  هيئة  وق��ال��ت  الأر�����ض  اإىل  ط��ائ��رة  تعيدهما  ح��ت��ى  جل��ب��ل  ت�سلقهما 
ليتل  جبل  ت�سلقا  الهولنديني  ال�سديقني  اإن  الثنني  الهولندية  والتلفزيون 
جويل قرب �سالزبورغ يف النم�سا يف يونيو-حزيران، ثم كتبا يف �سجل املت�سلقني 
تظاهرا  اأن  بعد  الإن��ق��اذ  طلبا  ث��م   ، هيلوكوبرت  بطائرة  �سنعود  القمة  عند 
قدرها  غرامة  دف��ع  اأو  اأ�سهر  �ستة  مل��دة  ال�سجن  املت�سلقان  وي��واج��ه  ب��الإع��ي��اء. 
هلموت  املحلي  امل�سوؤول  وق��ال  اإدانتهما  ح��ال  يف  دولر(   3100( ي��ورو   2300
فور�ست لهيئة الإذاعة والتلفزيون النم�ساوية نريد اأن نبعث بر�سالة وا�سحة، 
وهي اأن امل�ساعدة واإجراءات الإنقاذ والبحث عن الرحالت ل ميكن اأن تتخذ اإل 

عند ال�سرورة فقط، فهناك دائما خماطر بالن�سبة لفرق الإنقاذ .

مدر�شة ت�شتقبل املراهقات احلوامل
حتولت مدر�سة يف بريتوريا اإىل مركز ل�ستقبال املراهقات احلوامل اللواتي 
لهن  تدريب  توفري  اإىل  ت�سعى  وه��ي  الأخ���رى،  املوؤ�س�سات  تنبذهن  ما  غالبا 
و�سمان م�ستقبلهن وتعد مدر�سة بريتوريا هو�سبيتل �سكول ، وهي مدر�سة 
لالأولد  خم�س�سة  الأ�سل  يف  وكانت  اخلم�سينيات  يف  اأبوابها  فتحت  عامة 
املر�سى املوؤ�س�سة التعليمية الوحيدة من هذا النوع يف جنوب افريقيا.  وهي 
تقع يف و�سط العا�سمة وت�سم 108 تلميذات من مراهقات و�سابات حوامل 
بالكاد يبلغ بع�سهن الثالثة ع�سر من العمر.  و�سرحت مديرة املدر�سة رينا فان 
اأن تتحدث التلميذات مع ال�سحافيني يق�سي الهدف  نيكرك، التي رف�ست 
  . حملهن  ب�سبب  العلمي  حت�سليهن  الفتيات  تفوت  ب��األ  املوؤ�س�سة  ه��ذه  من 
وت�سمح هذه املوؤ�س�سة التي تتبع املناهج التعليمية املعتمدة يف املدار�ض العامة 
ال��ولدة قبل  الأخ��رى للتلميذات بالتوقف موقتا عن الدرا�سة، خالل فرتة 
بلد ل  ن��ادرة من نوعها يف  املرونة هي  وه��ذه  بال�سفوف  اإلتحاقهن جم��ددا 
يتمتع بقوانني وا�سحة يف هذا اخل�سو�ض وتعتمد فيه كل موؤ�س�سة تعليمية 

قوانينها اخلا�سة وتقوم اأغلبيتهن با�ستبعاد املراهقات احلوامل. 

ال�شلمون يقي من �شرطان اجللد
ا�سبوعيا  ال�سلمون مرتني  ان تناول �سمك  اظهرت درا�سة بريطانية حديثة 
ميكن ان يقي من �سرطان اجللد ،  وقال باحثون من جامعة لندن ان التجارب 
اأظهرت اأن اأحما�ض اوميجا -3  الدهنية املوجودة يف الأ�سماك الزيتية. مثل 
ال�سردين واملاكريل وال�سلمون تدمر اخلاليا اخلبيثة يف اجللد واأورام الفم 
وبذور  اجل��وز  اأن   : واأ�سافوا  مت�سها  ان  دون  ال�سليمة  اخلاليا  ت��رتك  بينما 

الكتان م�سدران جيدان ثبت انهما ي�سهمان يف الوقاية من اأمرا�ض القلب.

   بانوراما
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غار�شيا برينال 
يزور الجئني �شوريني 

زار جنم هوليود املمثل املك�سيكي غايل 
غار�سيا برينال ام�ض لجئني �سوريني 
اىل  ال���دويل  املجتمع  ودع��ا  الردن  يف 
ال�سوري  ل��ل��ن��زاع  ع��اج��ل  ح���ل  اي���ج���اد 
ال��ذي اوق��ع اك��ر من مئة ال��ف قتيل 
املتحدة.  المم  بح�سب   2011 منذ 
ونقل بيان �سادر عن منظمة اوك�سفام 
ع���ن برينال  ال���دول���ي���ة  ل��ل��م�����س��اع��دات 
لجئة  ����س���وري���ة  ع���ائ���الت  زار  ال�����ذي 
الردنية  العا�سمة  �سواحي  يف  تقيم 
عمان برفقة وفد من اوك�سفام الذين 
ب�سالم،  ال��ع��ي�����ض  ي���ري���دون  ق��اب��ل��ت��ه��م 
يريدون العودة اإىل ديارهم ليبدوؤوا يف 
اإعادة بناء حياتهم . وا�ساف اآن الأوان 
هوؤلء  ون�ساعد  ال��ك��الم  ع��ن  نكف  اأن 
ال��ن��ا���ض ال���ذي���ن ي��ح��ل��م��ون ف��ق��ط باأن 
ي�ستطيعوا العودة اإىل ديارهم . وتابع 
يف غ�سون اأيام �سي�سل عدد الالجئني 
قابلت  لجئ.  مليوين  اإىل  ال�سوريني 
اأوك�سفام حيث  الأردن مع  بع�سهم يف 
باملوارد  ب��ك��رام��ة  للعي�ض  ي��ك��اف��ح��ون 

ال�سئيلة املتاحة لهم . 

ي�شرق الهريوين من معدة مري�شه 
 ، انت�ساء  القب�ض على ج��راح رو���س��ي وه��و يف حالة  األ��ق��ي 
معدة  من  الهريوين  من  كي�ض  �سرقة  على  اأق��دم  بعدما 
اأنباء  وك��ال��ة  ونقلت   . جل��راح��ة  اخ�ساعه  اأث��ن��اء  مري�ض 
نوفو�ستي الرو�سية عن بيان لل�سرطة املحلية، ان ال�سرطة 
عرت على كي�ض فيه خم�سة كيلوغرامات من الهريوين 
يف ثياب اجل��راح، بعد اأن اأج��رى جراحة لتاجر خمدرات 
يف م�ست�سفى بوغوتول مبدينة كرا�سنويار�سك الرو�سية. 
وظهر اجلراح يف �سريط م�سور ن�سر على موقع ال�سرطة 
قمرة  اأزرق وحمتجز يف  زي���اً  ي��رت��دي  وه��و  الل��ك��رتوين 
لريد  اح��ت��ج��ازه،  �سبب  ع��ن  ام���راأة  ت�ساأله  حيث  �سغرية، 
ح�����س��ور حماميه  ب���دون  امل�����س��األ��ة  ع��ل��ى  التعليق  ب��رف�����ض 

ويواجه اجلراح، يف حال اإدانته، ال�سجن 15 عاماً.
املخدرات،  يتعاطون  رو���س��ي  م��الي��ني   8 نحو  اأن  وي��ذك��ر 
متعلقة  جرائم  جراء  �سنوياً  �سخ�ض  األف   150 وي�سجن 

باملخدرات.

غلطة مبليون دوالر 
ارتكب كازينو يف الوليات املتحدة خطاأ فادحا، حيث حّول 
غري  اخلطاأ،  ال�سخ�ض  اإىل  دولر  مليون  قيمتها  جائزة 
يتواَن عن ت�سحيح خطئه وحتويل مبلغ مماثل  اأن��ه مل 
للفائز الفعلي. وذكرت و�سائل اإعالم حملية اأن امل�سوؤولني 
يف كازينو هور�سو ب�سين�سيناتي الأمريكية قدموا جائزة 
لوي�ض،  كيفن  ي��دع��ى  اأم��ريك��ي  اإىل  دولر  مليون  بقيمة 
اآخر  �سخ�ض  بل  الفعلي،  الفائز  لي�ض  اأن��ه  لحقاً  ليتبني 
يحمل ال�سم عينه، ومن الفئة العمرية ذاتها، ويقيم يف 

�سين�سيناتي، وي�ساطره معلومات �سخ�سية عديدة.
اإن اخلطاأ  ك��الي��ن،  كيفن  ال��ك��ازي��ن��و،  يف  امل�����س��وؤول  وق���ال 
من  وانطالقاً  ال�سبب،  ولهذا  اأن��ه  ، مو�سحاً  كان خطاأنا 
قّدمنا  زبائننا،  اإىل  بالن�سبة  بال�سواب  القيام  التزامنا 

مليون دولر لكل منهما .

 حماٍم يدرج ولديه يف و�شية موكله
اأق��دم على  اأن  اأمريكي دعوى ق�سائية بعد  يواجه حماٍم 
و�سرقة  موكليه،  اأح��د  و�سية  وابنته يف  ابنه  ا�سَمي  اإدراج 
�سيكاغو  �سحيفة  وذك�����رت  م��ن��ه.  دولر  م��ل��ي��ون  ن�����س��ف 
م��ان��ر، وه��و حم��اٍم من  �سيتفني  اأن  الأم��ريك��ي��ة  تريبيون 
بارينغتون، يواجه دعوى ق�سائية يتهم فيها باإدراج ا�سم 
اأورد  بورين، حيث  و�سية موكله، غلني  وابنته على  ابنه 
% من عقارات  يف الو�سية اأن ولديه يح�سالن على 40 
بورين، فيما يذهب الباقي اإىل اأولد الأخري الثالثة. كما 
500 األف دولر من موكله ومن جهته،  يتهم باختال�ض 
اأعرب جورج كولينز، املحامي الذي ميّثل مايرن، عن رغبة 
موكله بالعرتا�ض على هذه التهم. وذكر اأمر �سادر عن 
بع�سهما  يعرفان  وبورين  مايرن  اأن  ال�ستئناف  حمكمة 
اأن مايرن كان  املا�سي، حيث  القرن  �سبعينات  منذ  بع�ساً 
الثاين،  اأن يواعد الأخري والدة  ابنة بورين، قبل  يواعد 

م�سرياً اإىل اأن مايرن كان يدعو بورين اأبي حتى.

لبا�شه الريا�شي يحرمه من ال�شفر 
منع موظفو مطار �سعودي �ساباً من ال�سفر لأنه يرتدي زّياً ريا�سياً اعتربوه خمالفاً لتقاليد املجتمع ال�سعودي 
من  �ساباً  منعوا  ال�سعودية،  �سمال  ال��دويل  حائل  مطار  موظفي  اإن  ام�ض  ال�سعودية،  )عكاظ(  �سحيفة  وقالت 

ال�سفر على منت اخلطوط اجلوية ال�سعودية، لرتدائه �سورت ريا�سي.
والتقّيد  الالئق  بالزي  باللتزام  اخلا�سة  ال�س�����عودية  اخلطوط  تعليمات  اإن  قوله  املوظفني  اأح��د  عن  ونقلت 
بالآداب العامة متنع من يخالفها من ال�سفر ، معترباً ذلك اأمراً �سرورياً ومظهراً ح�سارياً ودينياً واأدبياً يجب 

الأخذ به .
الدوام  اأثناء  املناطق  جميع  يف  احلكومية  الدوائر  اىل  املراجعني  دخ��ول  متنع  نف�سها  التعليمات  اأن  اىل  واأ�سار 
الر�سمي واللقاءات والحتفالت الر�سمية، اإل بالزي الالئق من ثياب وغرت ومالب�ض حمرتمة ح�سب الأعراف 

والعادات يف كل منطقة .
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رجل ال يعرف احلزن 
ف��ق��د رج���ل ب��ري��ط��اين يف ال��ث��ام��ن��ة وال�����س��ت��ني م��ن ال��ع��م��ر �سعور 
الذي  اجل���زء  ت��دم��ري  يف  ت�سببت  بجلطة  ا�سابته  بعد  احل���زن، 
يتحكم بالعواطف يف دماغه واأفقدته ال�سعور يف جانبه الأي�سر.

 19 اأم�سى  مايات،  مالكوم  اإن،  تلغراف  ديلي  �سحيفة  وقالت 
اأ�سابت  اجللطة  باأن  الأطباء  اأبلغه  حيث  امل�ست�سفى  يف  اأ�سبوعاً 
العواطف،  ع��ل��ى  ي�سيطر  ال����ذي  دم��اغ��ه  م��ن  اجل��ب��ه��ي  ال��ف�����ض 
ولحظ بعدها عدداً من التغيريات، مبا يف ذلك تراجع ذاكرته، 
لكنه يعتقد اأن خ�سارة احلزن من ذخريته العاطفية كان تطوراً 
ي�سارك  مايات  املتقاعد  ال�ساحنة  �سائق  اأن  واأ�سافت  ايجابياً. 
اجلمعية اخلريية  ل�سالح  م�سي جلمع تربعات  الآن يف حملة 
الدعم  له  قدمت  والتي  الزهامير،  مبر�ض  امل�سابني  لرعاية 
اإىل مايات  ال�سحيفة  الدماغية. ون�سبت  بال�سكتة  ا�سابته  بعد 
امليزة  ه��ذه  على  وح�سل  مطلقاً  بالكتئاب  ي�سعر  ل  اإن��ه  قوله 
ل اأن يكون �سعيداً يف كل  بعد ا�سابته بال�سكتة الدماغية، ويف�سَ
اأن ال�سكتة الدماغية كادت  الأوقات بدًل من العك�ض . واأ�ساف 
اأن ت�سبح اأ�سواأ اعدائه لكنه مل ي�سمح باأن ت�سبح كذلك، ولحظ 
باري�ض  ال�سحيفة عن،  . كما نقلت  اأنه فقد �سعور احلزن  الآن 
ت�سارينغ  م�ست�سفى  يف  الع�سبية  الأم��را���ض  طبيب  مالهوترا، 
اأن تنجم  كرو�ض يف لندن قوله هناك عدد من احل��الت ميكن 
عن ا�سابات الدماغ وجتعل بع�ض النا�ض يفقدون القدرة على 

اظهار العاطفة يف وجوههم رداً على تعليقات الآخرين .

تت�شّول لتكبري ثدَييها 
غالباً ما تكون دوافع الت�سّول هي احل�سول على املال من اأجل 
الطعام اأو امل�سكن، غري اأن امراة اأمريكية اأكدت اأنها تقوم بذلك 
اإعالم  و���س��ائ��ل  ونقلت  ال��ث��دي.  لتكبري  اإج����راء ج��راح��ة  ب��ه��دف 
جمع  م��ن  متكنت  اإن��ه��ا  قولها  اأن�����دروز،  كري�ستينا  ع��ن  حملية 
حاملة  بين�ساكول  طريق  جانب  اإىل  وقوفها  بعد  امل��ال  بع�ض 
لفتة تطلب فيها املال لإجراء جراحة لتكبري الثدي. واأ�سافت 
اأرغب بثديني اأكرب حجماً، لي�ض اإل، لأنني ل�ست �سعيدة بهذين 
، متابعة فكرت باأن هذه الطريقة ناجعة للح�سول على مبتغاي 
اأن الأ�سخا�ض غالباً ما يحملون لفتات يّدعون  اإىل  . واأ�سارت 
اأن  اأح��اول  اأنا فال..  اأما  اأ�سافت  اأنها  اأنهم م�سردون، غري  فيها 

اأكون �سادقة، لي�ض اإل .

دمك يك�شف م�شتوى معي�شتك
معي�سة  م�ستوى  ارت��ف��ع  كلما  اأن  بريطانيون  باحثون  تو�سل 
اأبحاث  بعد  دم��ه،  يف  تختزن  التي  ال�سموم  ن�سبة  ارتفعت  امل��رء 
على اأ�سخا�ض عدة ملعرفة العالقة بني الدم والو�سع القانوين 
والدخل املادي لالإن�سان.  وبح�سب تقارير �سحفي ن�سرنه موقع 
الزئبق والزرنيخ يف  اأن ن�سبة  �سكاي نيوز عربية، وجد العلماء 
الدم، على �سبيل املثال، تزداد بازدياد رفاهية ال�سخ�ض.  ويكمن 
اأ�سا�سا  يتعاطاها  ل  التي  البحرية  الأ�سماك  اأن  يف  ذل��ك  �سبب 
كبرية  اأرب����اح  على  ال��ذي��ن ل يح�سلون  والأ���س��خ��ا���ض  ال��ف��ق��راء 
حتتوي على العن�سرين الكيميائيني املذكورين.  اأما الرتكيب 
و�سائل  لأن  الإن�سان،  رخ��اء  اإىل  في�سري   3 بنزوفني  الكيميائي 
اأن  ذل��ك  ويعني  عليه،  حتتوي  ال�سم�سي  الإ�سعاع  من  الوقاية 

الذين يواجهون م�ساكل مادية ل يهتمون بتلك الو�سائل. 
دلفني يقفز من املاء ويدور يف الهواء اأمام ح�سد من امل�ساهدين يف ملعب اأكوا بطوكيو. )ا ف ب(

والدة كارد�شيان ترّد على 
انتقادات اأوباما البنتها 

رّدت جنمة تلفزيون الواقع كري�ض 
جيرن، والدة النجمة كيم كارد�سيان، 
الذي  اأوب���ام���ا،  ب���اراك  الرئي�ض  على 
كانيي  وح���ب���ي���ب���ه���ا  اب���ن���ت���ه���ا  ان���ت���ق���د 
يقدمانه  الذي  املثال  ب�سبب  وي�ست، 
لالأجيال اجلديدة من خالل حتويل 
النجاح اإىل مالب�ض فاخرة و�سيارات 
فخمة. وقالت جيرن عرب برناجمها 
للرئي�ض  اأن  اأراه�������ن  ال��ت��ل��ف��زي��وين 
اأ���س��دق��اء مي��ل��ك��ون م��ن��ازل مب�ساحة 
الأرجح  وعلى  مربع  ق��دم  اآلف   10
�سيدي  اإىل هناك  الذهاب  مل متانع 
ال��رئ��ي�����ض ح���ني ك��ن��ت ت��ط��ل��ب منهم 
اإق���ام���ة ح��ف��الت ل��ك خ���الل حملتك 
النتخابية . كما علقت على م�ساحة 
الأبي�ض،  ال��ب��ي��ت  يف  اأوب���ام���ا  م��ن��زل 
جداً  كبري  بيت  يف  يعي�ض  اإن��ه  قائلة 
اأوب���ام���ا ان��ت��ق��د برامج  اأي�����س��اً وك����ان 
تلفزيون الواقع التي قال اإنها تربي 
ه���و عبارة  ال��ن��ج��اح  اأن  ع��ل��ى  اجل��ي��ل 
واملنتجعات  الفخمة،  ال�سيارات  عن 
اأه��م الأزي���اء من  ال�سياحية وارت���داء 
اأهمية  العاملية، مهملني  الأزي��اء  دور 

العمل على تنمية ال�سخ�سية.

وفاة الكاتب امل�شري 
حممد �شفاء عامر

املا�سية  قبل  الليلة  ت��ويف 
وال�سيناري�ست  ال���ك���ات���ب 
�سفاء  حم���م���د  امل�������س���ري 
ع��ام��ر ب��ع��د ���س��راع طويل 

مع املر�ض.
 وذك���������رت وك�����ال�����ة اأن����ب����اء 
اأ(  �ض  )اأ  الأو���س��ط  ال�سرق 
حممد  الكبري  الكاتب  اأن 
���س��ف��اء ع��ام��ر ال����ذي تويف 
الفوؤاد  دار  م�ست�سفى  يف 
للدراما  اأكتوبر قدم   6 يف 
من  كبريا  ع��ددا  امل�سرية 
منها  امل��ت��م��ي��زة  الأع����م����ال 
و)ال�سوء  اجلبل(  )ذئ��اب 
ال���������������س�������ارد( و)ال�����ط�����ي�����ب 
واجلميلة(  وال�������س���ر����ض 

و)م�ساألة مبداأ(. 

يزاولون  ال��ذي��ن  ال��رج��ال  اأن  اإىل  ج��دي��دة  درا���س��ة  تو�سلت 
ن�����س��ائ��ي��ة م��ث��ل التعليم  ت���اري���خ���ي���اً  ت��ع��ت��رب  ك���ان���ت  وظ���ائ���ف 
اأكر  املنزل  يف  زوجاتهم  ي�ساعدون  وغريهما  والتمري�ض 

من الرجال الآخرين.
الجتماع  الباحثة يف علم  اأن  �ساين�ض(  وذكر موقع )ليف 
اأجرت  ماكلينتوك  اإليزابيث  اإنديانا،  يف  ن��وت��ردام  بجامعة 
حتلياًل لدرا�سات �سملت اأ�سخا�ساً بني عامّي 1981 و2009 
للتحقق ما اإذا كان تغيري وظيفة اأحد اأطراف العالقة يوؤثر 

يف الطريقة التي يقوم بها باأعمال املنزل.
اجتماع  يف  الثالثاء  ام�ض  قدمت  التي  الدرا�سة  وتو�سلت 
اأن  ال��راب��ط��ة الأم��ريك��ي��ة لعلم الج��ت��م��اع يف ن��ي��وي��ورك اإىل 
ال��رج��ال ال���ذي ي��غ��ريون وظ��ائ��ف��ه��م مل��زاول��ة وظ��ائ��ف كانت 
الأطفال  ورع��اي��ة  التعليم  مثل  ن�سائية  تعترب  البداية  يف 
اأطول يف القيام بالأعمال املنزلية  والتمري�ض، ق�سوا وقتاً 
م��ق��ارن��ًة ب��الأ���س��خ��ا���ض ال��ذي��ن مي��ار���س��ون وظ��ائ��ف ذكورية 
تقليدياً. يف املقابل، تراجع الوقت الذي تق�سيه ال�سريكات 

الن�ساء يف القيام باأعمال املنزل.
وي�سّح الأمر عينه على الن�ساء اللواتي ينتقلن اإىل وظائف 
املنزل  لأعمال  الوقت  من  املزيد  فيخ�س�سن  اأنثوية،  اأكر 
امل�ساواة  اإن عدم  �سابقاً. وقالت ماكلينتوك  كّن يفعلن  مّما 

يف اأعمال املنزل ل يزال م�ساألة م�ستمرة يف الزيجات، وعلى 
الرغم اأن الن�ساء يعملن اليوم ب�سكل اأقل يف البيت والرجال 
ي�ساعدون اأكر، اإل اأن الهوة بني اجلن�سني ل تزال كبرية. 

ول تزال الن�ساء يقمن بالعمل الأكرب.
الذي  وال�سريك  اأي�ساً،  مهم  عامل  الدخل  اأن  اإىل  واأ�سارت 
يجني اأكر له قدرة تفاو�ض اأكرب حول كمية العمل الذي 

يقوم به.
واأ�سافت اأنها مل تر اأي دليل ي�سري اإىل ان الرجل قد يحاول 
التعوي�ض عن عمله يف وظيفة ينظر اإليها على اأنها ن�سائية 
من خالل تفادي اأعمال املنزل، والتف�سري لذلك قد يكون 
ب���اأن رج��ول��ت��ه تنتق�ض يف ح��ال عمل  ال��رج��ل ل ي�سعر  ب���اأن 

بوظيفة مماثلة.
غري اأنها اأ�سارت اأي�ساً اإىل اأن الرجال يف هذه الوظائف رمبا 
ي�سبحون مرغوبني ب�سكل اأقل ب�سبب الو�سمة الجتماعية 
بالعالقة  يتمك�سون  يجعلهم  ما  ميار�سونه،  ال��ذي  للعمل 
بالأعمال  ال��ق��ي��ام  ل��ت��ف��ادي  ي��ل��ج��وؤون  ول  يقيمونها،  ال��ت��ي 

املنزلية لإثبات رجولتهم لأن ذلك قد يغ�سب ال�سريكة.
ويف الدرا�سة، ق�سى الرجال الذي يزاولون وظائف ت�سيطر 
% يف القيام بالعمال املنزلية  عليها ن�ساء وقتاً اأطول ب�25 

مقارنة بالرجال الآخرين.  

املدّر�س واملمر�س اأكرث من ي�شاعد زوجته يف اأعمال املنزل 

كري�شنت �شتوارت يف اجلامعة 
قّررت النجمة الأمريكية كري�سنت �ستوارت الرتكيز على م�ستقبلها وعدم الكتفاء باجلانب الفني فالتحقت 

بجامعة لتتمم فيها درو�سها وحت�سل على �سهادة.
بعد  اأجنل�ض،  بلو�ض  �سجلت يف جامعة  �سنة   23 �ستوارت  اأن  الربيطانية  م��ريور  دايلي  وذك��رت �سحيفة 

انتهاء عالقتها بالنجم الربيطاين روبرت باتين�سون.
واأو�سحت اأن �ستوارت تدر�ض الأدب الإنكليزي يف جامعة UCLA ، فيما ت�ستمر يف القيام بالتزاماتها 

ال�سينمائية.
وقال م�سدر مقّرب من �ستوارت اإن كري�سنت متلك ماليني الدولرات، لكن لديها حياة خارج اإطار 

الأفالم، وهي مل تنِه درا�ستها من قبل، والآن تريد اأن يكون لديها التعليم املنا�سب .
 


