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القا�شمي يحارب الإ�شابة قبيل م�شاركته 
يف بطولة العامل للراليات يف اأملانيا

عربي ودويل

اجلهات احلكومية توؤكد التزامها بت�شليم ملفات الرت�شح 
جلائزة اأف�شل خدمة حكومية عرب الهاتف املحمول

الفجر الريا�شي

اخبار المارات

وزير بريطاين: ال�رصاع يف 
�شوريا غري قابل للحل

•• ابوظبي-الفجر: 

اأب���وظ���ب���ي ام�����س ت�سليم  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة  ب�����داأت 
الثالثة  املرحلة  م��ن  حكوميا  م�سكنا   1326
مل�سروع مدينة الفالح ال�سكنية يف اأبوظبي على 
موؤخرا  ا�سماوؤهم  اعتمدت  الذين  امل�ستفيدين 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بتوجيهات 
واأمر  الدولة حفظه اهلل  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  �سمو  اأول  ال��ف��ري��ق 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة ، وال�����ذي ي��ن��ب��ع م���ن حر�س 

توفري  ب�����س��رورة  العميق  واإمي��ان��ه��م��ا  �سموهما 
كافة اأ�سباب احلياة الكرمية للمواطن.

بداأت عملية ت�سليم مفاتيح امل�ساكن للم�ستحقني 
ال�سابعة �سباحا، وخ�س�ست البلدية 25 نافذة 
ل�ستكمال الجراءات مع كتاب تو�سيل الكهرباء 
معامالت  لإجن��از  املتنقلة  ال�سيارات  و�سريت   ،
من  امل�ستفيدين  اخل��ا���س��ة  الح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
امل��ك��رم��ة وت�����س��ل��ي��م��ه��م م��ف��ات��ي��ح م�����س��اك��ن��ه��م مع 
 ، تواجدهم  اأماكن  يف  الكهرباء  تو�سيل  اأوراق 
8 منافذ  العقارية  ال��دار  فيما خ�س�ست �سركة 
لت�سليم املفاتيح الداخلية واملخططات وت�سجيل 
اعمال  من  لال�ستفادة  اجلدد  امل�ساكن  ا�سحاب 

   

م�صر: حتى نتبينّ اخليط 
الأبي�ض من اخليط الأ�صود

•• الفجر:

ل اأحد كان يرغب يف مثل هذا ال�سيناريو الدموي يف م�سر ل اجلي�س 
ول ال�سعب ول المن ول ال�سلطة ال�سيا�سية اجلديدة وحدها جماعة 
الخوان �سعت اليه مع �سابقّية ال�سمار ووفرت كل عنا�سره وم�سرحه 
من خالل ا�ستماتة قادتها يف رف�س كل الو�ساطات والدعوات للحوار 
وكل احللول الو�سط التي اقرتحت عليهم حقنا لدماء امل�سريني على 

اختالف انتماءاتهم ويف مقدمتهم ان�سار اجلماعة ومريديها.
غري ان ال�سعي املحموم للظهور يف ثوب ال�سحّية دفع قادة اجلماعة 
التي  لل�سلطة  ل�سهوتها  قربانا  م�سر  اأبناء  من  �سريحة  تقدمي  اإىل 
اإرادة  �سّد  بها  ال�ستفراد  اأرادت  بغنيمة  ومت�ّسكها  اإدارت��ه��ا  يف  ف�سلت 

الأغلبية ال�ساحقة من ال�سعب امل�سري.
التعازي واجبة لأهايل ال�سحايا والتعبري عن الأ�سف ملا حدث قد ل 
يكفي لرتجمة امل�ساعر لأن من �سقطوا هم اأبناء م�سر قبل ان يكونوا 
من الإخوان امل�سلمني ولكن احلقيقة تقت�سي مّنا الإ�سراع بتحديد 
الفاعل الأ�سلي حتى نتبني اخليط البي�س من اخليط ال�سود قبل 
لدماء  الرخي�س  والتوظيف  التزييف  زحمة  يف  احلقيقة  ت�سيع  ان 
البرياء املغرر بهم وحتى تبقى ال�سورة وا�سحة دون ت�سوي�س خا�سة 
تزييفها  يف  ل��الخ��وان  ال���دويل  التنظيم  اع��الم  و�سائل  �سارعت  وق��د 
عرب تقدمي ق��راءات عرجاء وموّجهة ملا حدث ويف توظيف ارق��ام ل 
متت ب�سلة للواقع حتى وان كنا نعتقد انه من غري امل�سموح �سقوط 
ولو م�سري واحد يف �سراع �سيا�سي �سعى اجلميع اىل ان يدار ب�سكل 
مغاير و�سلمي ومدين ووحدها جماعة الخوان �سّذت على القاعدة 
وارادت غري ذلك وا�ستمّرت يف �سحذ ال�سكاكني والتجيي�س وال�سحن 
اىل  ال��ط��ري��ق  واخ��ت��ارت  ل��ل��ّدم  امل��ع��روف��ة  ل�سهوتها  ترجمة  والتعبئة 
اأداة لال�سنحواذ على احلكم والبقاء على كر�سّيه  التهلكة والنتحار 
رغما عن ارادة �سعب با�سره.                              ) التفا�سيل �س10(

تنفيذًا ملكرمة رئي�س الدولة واأمر حممد بن زايد

بلدية مدينة اأبوظبي تبداأ ت�صليم 
الدفعة الثالثة من م�صاكن الفالح للم�صتحقي

غارات على غزة وم�سادرة اأمالك فل�سطينية يف القد�س 

الحتالل يتعهد ببناء اآلف الوحدات ال�صتيطانية يف ال�صفة
•• عوا�صم-وكاالت:

قبل  اأرييل  اأوري  ال�سرائيلي  الإ�ستيطان  وزي��ر  اك��د 
�ساعات من جولة املفاو�سات بني الكيان الإ�سرائيلي 
الف  �ستبني  ا���س��رائ��ي��ل  اأن  الفل�سطينية  وال�سلطة 
ال�سفة  م�ستوطنات  الإ�سافية يف  ال�سكنية  الوحدات 
الإ�سرائيلية  العامة  الإذاعة  املحتلة. ونقلت  الغربية 
ال�سنة  خ��الل  امل�ساكن  الف  �سنبني  قوله  ارييل  عن 
القادمة يف ال�سفة ول احد ميلي علينا اأين ميكننا اأن 
نبني. واأو�سح اأرييل الع�سو يف حزب البيت اليهودي 
اأن  فل�سطينية  دولة  لقيام  املعار�س  الديني  القومي 
بناء هذه امل�ساكن �سيتم يف م�ستوطنات معزولة ولي�س 
يف الكتل ال�ستيطانية حيث يقيم غالبية امل�ستوطنني 
املوجودين يف ال�سفة الغربية والبالغ عددهم 360 

األفا.

•• عوا�صم-وكاالت:

احل��ر متكن  ال�����س��وري  اجلي�س  اإن  ���س��ام  �سبكة  ق��ال��ت 
معرة  مدينة  جنوب  احلامدية  مع�سكر  اقتحام  من 
عربات  ب��ع��دة  ا�ستهدافه  بعد  اإدل���ب  ب��ري��ف  النعمان 
اأطفال  ثالثة  �سقط  فيما  املع�سكر،  بداخل  مفخخة 
قتلى وجرح اآخرون يف قرية بريف املدينة ذاتها نتيجة 

ق�سف طائرة حربية م�سجدا لتحفيظ القراآن.
اأدت  املع�سكر  اقتحام  عملية  اأن  نف�سه  امل�سدر  وذك��ر 
لتدمري معظم املباين وراجمات ال�سواريخ املوجودة 
ق��وات اجلي�س احلر غنمت  اأن  اإىل  بالداخل، م�سريا 
عدة اآليات ثقيلة واأن ال�ستباكات م�ستمرة باملنطقة.

اإن عملية  الأمل��ان��ي��ة  الأن��ب��اء  م��ن جهتها قالت وك��ال��ة 
فّجر  �سخ�س  ع��رب  مت��ت  الع�سكري  املجمع  تفجري 
النفجارات  م��ن  ع���دد  دوي  اأن  اإىل  م�����س��رية  نف�سه، 
�ُسمع بعد ذلك. ووردت اأنباء عرب اأجهزة الت�سالت 
اأن  الع�سكري  املجمع  داخ��ل  مقاتلني  من  الال�سلكية 
400 م��ن ال�سبيحة  امل��ك��ان ال���ذي ي��وج��د ف��ي��ه ن��ح��و 
واجل���ن���ود وال�����س��ب��اط ي��ق��رتب م��ن الن��ه��ي��ار يف ظل 
هروب عدد من العنا�سر و�سقوط اآخرين بني قتلى 

وجرحى، بح�سب الوكالة ذاتها.
وب���ري���ف امل���دي���ن���ة ذات���ه���ا ق�����س��ف ال����ط����ريان احلربي 
و�سط  النعمان،  معرة  مدينة  ال�سواريخ  براجمات 

ا�ستباكات عنيفة جنوب املدينة.
ال�ستباكات  التطورات يف حني جت��ددت  ه��ذه  وت��اأت��ي 

عند مداخل خميم الريموك يف دم�سق، بالرتافق مع 
ق�سف باملدفعية الثقيلة.

وكان الق�سف قد توا�سل باملدفعية الثقيلة والدبابات 
على اأح��ي��اء ال��ق��اب��ون وب���رزة وخم��ي��م ال��ريم��وك، مع 
اجلي�س  ب��ني  ب���رزة  ح��ي  حميط  يف  عنيفة  ا�ستباكات 

احلر وقوات النظام.
وبريف العا�سمة ال�سورية ا�ستهدف ق�سف الطريان 
املدفعية  ق�سفت  فيما  النبك،  حي  ب�ساتني  احلربي 
ال�سام  ومع�سمية  ال�سيح  خان  وبلدات  مدن  الثقيلة 

وداريا وعدة مناطق بالغوطة ال�سرقية.
الثقيلة  املدفعية  ق�سف  �سمل  وري��ف��ه��ا،  حم�س  ويف 
اأي�سا  ال��دب��اب��ات  وق�سفت  املحا�سرة،  حم�س  اأح��ي��اء 

ب�ساتني مدينة تدمر وقرية الزارة.
القد�س  كتيبة  عنا�سر  اأح���د  ق���ال  الأث���ن���اء،  ه���ذه  يف 
التابعة للجي�س ال�سوري احلر يف ريف حلب الغربي 
احلر�س  م��ن  عن�سر  اأ���س��ر  م��ن  مت��ك��ن��ت  ال��ك��ت��ي��ب��ة  اإن 

الثوري الإيراين اأثناء مواجهات مع جنود النظام.
الوثائق  م��ن  جمموعة  على  ح�سلوا  اأن��ه��م  واأ���س��اف 
حني  يف  بحوزته.  الإي��ران��ي��ة  ال�سخ�سية  والبطاقات 
جتدد الق�سف باملدفعية الثقيلة على مدينة ال�سفرية 

بريف حلب.
ويف بدير الزور ق�سفت راجمات ال�سواريخ واملدفعية 
الثقيلة الأحياء املحررة، يف ظل ا�ستمرار ال�ستباكات 
يف ع���دة اأح���ي���اء ب��امل��دي��ن��ة ب��ني اجل��ي�����س احل���ر وق���وات 

النظام.

التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  �سر  امني  وحذر 
الفل�سطينية يا�سر عبد ربه الثالثاء من ان التو�سع 

ال�ستيطاين ال�سرائيلي يهدد بانهيار املفاو�سات.
غارة  الإ�سرائيلية،  الطائرات  �سّنت  اخر  �سعيد  على 

واحدة على الأقل ام�س على �سمال قطاع غزة.
حربية  ط���ائ���رة  اإن  غ�����زة،  يف  اأم���ن���ي  م�����س��در  وق�����ال 
�ساروخني  اأط��ل��ق��ت   )16 )اإف  ن��وع  م��ن  اإ�سرائيلية 
جتاه اأر�س زراعية جماورة ملنازل املواطنني يف �سارع 
عن  يبلغ  اأن  دون  م��ن  ح��ان��ون،  بيت  ببلدة  ال�سلطان 

وقوع اإ�سابات.
من ناحية اأخرى، �سادق امل�ست�سار القانوين للحكومة 
الإ�سرائيلية، يهودا فاين�ستاين، على منح �سالحيات 
اأمالك  مل�����س��ادرة  الغائبني  اأم���الك  ق��ان��ون  مبمار�سة 
الن�سيج  على  احلفاظ  بادعاء  القد�س  يف  فل�سطينية 
اليهودي يف اأحياء املدينة اأو ب�سبب ن�ساط اأمني لأحد 

الخوان املتاأ�سلمني ي�ستبكون مع قوات مكافحة ال�سغب خالل ف�س اعت�سام رابعة العدوية  )رويرتز(

•• القاهرة-وكاالت:

ب��داأت جماعة الإخ��وان املجرمني 
حممد  املعزول  الرئي�س  واأن�سار 
خمططهم  ت����ن����ف����ي����ذ  م�����ر������س�����ي 
على  ردا  ال�سيطاين حلرق م�سر 
اعت�سامي  الأم������ن  ق�����وات  ف�����س 
رابعة العدوية والنه�سة و�سقوط 
امل�سابني  ومئات  القتلى  ع�سرات 
من ال�سرطة واملدنيني يف عملية 
ف�����س الع��ت�����س��ام��ني ح��ي��ث لقد 
الأق�����س��ام على  ح���رق  ع���اد م�سهد 
م�ستوى حمافظات م�سر يف وقت 
واح����د ل��ل��ظ��ه��ور م���ن ج��دي��د بعد 
م���رور اأك���ر م��ن ع��ام��ني ون�سف 

على ثورة 25 يناير.
الإخوان  جماعة  من  املئات  وق��ام 
مطرانية  ب���اإح���راق  امل��ت��اأ���س��ل��م��ني 
الأق����ب����اط ب�������س���وه���اج، وع�����دد من 
حمافظات  ع�����دة  يف  ال���ك���ن���ائ�������س 
ال��ن��ريان يف ع��دد من  اأ�سعلوا  كما 
ال�سيارات واملحال مبدينة �سوهاج، 
ا�ستباكات  وق����وع  اإىل  اأدى  مم���ا 
عنيفة بني اأن�سار الإخوان وقوات 
جماعة  اأن�سار  متكن  كما  الأم��ن 
اقتحام  م��ن  امل�سلمني  الإخ�����وان 
النريان  واإ�سعال  املحاكم  جممع 

به .
ال�سوداء  الأدخ����ن����ة  وت�����س��اع��دت 
اأع���ل���ى ���س��م��اء امل��ن��ط��ق��ة، ك��م��ا مت 
اإ�سعال النريان يف �سيارات الأمن 
املركزي والذي ت�سادف تواجدها 
ومنع  لتاأمينها،  املجمع  مبحيط 
دخ���ول ���س��ي��ارات احل��م��اي��ة املدنية 

مت�سيطية  بعمليات  لتقوم  كامل 
للقب�س على امل�سلحني.

وق������د اأ������س�����در رئ���ي�������س ال���������وزراء 
الببالوي  ح���ازم  امل��وؤق��ت  امل�سري 
ام�س قرارا بفر�س حظر التجول 
ال���ب���الد  ب���ع�������س حم����اف����ظ����ات  يف 
ال�سابعة  م��ن  اع��ت��ب��ارا  �سهر  مل���دة 
بعد  �سباحا  ال�ساد�سة  اىل  م�ساء 
تلك  �سهدتها  التي  العنف  اأعمال 
املحافظات يف اعقاب حترك قوات 
اعت�سامني لن�سار  لف�س  المن 

الرئي�س املعزول.
وق��ال جمل�س ال��وزراء يف بيان ان 
حمافظات  ي�سمل  التجول  حظر 
وال�سكندرية  واجل��ي��زة  ال��ق��اه��رة 
وا�سيوط  وامل��ن��ي��ا  ���س��وي��ف  وب���ن���ي 
وال�سوي�س  وال��ب��ح��رية  و���س��وه��اج 
اأن  ع��ل��ى  �سيناء  وج��ن��وب  و���س��م��ال 
يخالف  من  كل  بال�سجن  يعاقب 

تلك الوامر.
وا�ساف ان احلظر �سي�سري طوال 
مدة اعالن حالة الطواريء التي 
انها  احل���ك���وم���ة  ق���ال���ت  ان  ���س��ب��ق 
من  اع��ت��ب��ارا  �سهر  مل��دة  �ستفر�س 

ام�س.
الرئي�س  ن��ائ��ب  اع��ل��ن  ذل����ك  اىل 
امل�����س��ري حم��م��د ال����ربادع����ي انه 
قدم ا�ستقالته اىل الرئي�س املوقت 
على  �ساعات  بعد  من�سور  ع��ديل 
تدخل قوات المن امل�سرية لف�س 
قائال  والنه�سة  رابعة  اعت�سامي 
انه ول اأ�ستطيع حتمل م�سوؤولية 
قطرة واحدة من الدماء اأمام اهلل 

ثم اأمام �سمريي.

ف�س اعت�سامي رابعة والنه�سة و�سقوط ع�سرات القتلى والقب�س على العريان والبلتاجي وحجازي 

»الإخوان املجرمي« يحاولون تنفيذ خمطط حرق م�صر
اإعالن الطوارىء ملدة �سهر وحظر التجوال فى 12 حمافظة وا�ستقالة الربادعي

النريان  اإ�سعال  مت  كما  للمجمع، 
وا�سرتاحة  املكتبية  امل��ن�����س��اآت  يف 

الق�ساة.
وق������ام الإخ���������وان ب��ا���س��ت��ي��ق��اف 3 
على  والع���ت���داء  �سرطة  ���س��ي��ارات 
حتى  بالكامل  وحرقها  فيها  من 
تفحمت على خط ال�سكة احلديد 
بو�سط  املديرية  ملزلقان  امل��ج��اور 

مدينة بني �سويف.
املعزول  الرئي�س  اأن�سار  قام  فقد 
اجلي�س  ق���������وات  ف���������س  خ��������الل 
رابعة  لع��ت�����س��ام��ى  وال�������س���رط���ة 
ق�����س��م حلوان  ب��ح��رق  وال��ن��ه�����س��ة 
والتبني والوراق والفيوم واأطفيح 

بالإ�سماعيلية،  املحاكم  وجممع 
فى هجوم منظم علي الأق�سام.

بيانها  الداخلية  وزارة  وا���س��درت 
رقم 5 والذى يوؤكد ب�سكل قاطع 
ر�سدت  الأم���ن���ي���ة  امل���ت���اب���ع���ات  اأن 
�����س����دور ت��ع��ل��ي��م��ات م����ن ق���ي���ادات 
كوادرها  اإىل  الإخ�������وان  ج��م��اع��ة 
مبهاجمة  وامل���راك���ز  ب��امل��ح��اف��ظ��ات 

اأق�سام ومراكز ال�سرطة.
امل�ستوى  رفيع  اأمنى  م�سدر  اأك��د 
ب�����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ���س��ب��ط اع���داد 
بحوزتهم  الخ������وان  م���ن  ك��ب��رية 
اأ�سلحة نارية وبي�ساء وا�سطوانات 

غاز وع�سى غليظة.

قناة  اع���ل���ن���ت  ذل�����ك  غ�������س���ون  يف 
القب�س  القاء  الف�سائية  احلياة 
على قيادات اخوانية منها ع�سام 
البلتاجي   وحم����م����د  ال����ع����ري����ان 
و�����س����ف����وت ح�����ج�����ازي يف ع���م���ارة 
رابعة  ميدان  قرب  الن�ساء  حتت 

العدوية بعد قتال �سر�س.
نيوز  �سكاي  اأف��ادت ف�سائية  وق��د 
ن��ب��اأ ع��اج��ل ن��ق��ال ع��ن م�سدر  يف 
املركزي  الأم����ن  ق���وات  اأن  اأم��ن��ي 
�ستنتهي من اإخالء وف�س جميع 
القاهرة  مبيادين  العت�سامات 

منت�سف الليلة.
و�ستفر�س �سيطرتها عليها ب�سكل 

�سباق �سّد ال�ّساعة يف تون�س:احلر يقتحم مع�صكرا والنظام يق�صف م�صجدا يف ريف اإدلب
جبهة الإنقاذ تك�صف اأوراقها 
وتنتقل اإىل ال�صرعة الثانية

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

ال�سارع  ُتق�ّسم  التي  الأزم���ة  يف  الو�سطاء  يخو�سه  ال�ّساعة  �سّد  �سباق 
والطيف ال�سيا�سي يف تون�س.

وازداد ن�سق الجتماعات واللقاءات وامل�ساورات ارتفاعا مع تعّر مبادرة 
احتاد ال�سغل، التي ُتعترب الأوفر حّظا يف توفري حّل للخروج من املاأزق 
الذي مل يعد يحتمل النتظار، وا�ستمرار الهّوة بني اخل�سوم ال�سيا�سيني 
احلمراء  بخطوطها  الإ���س��الم��ي��ة  النه�سة  ح��رك��ة  مت�����ّس��ك  خ���الل  م��ن 
النجاح  بعد  حت��ّرك��ه��ا  يف  الثانية  ال�ّسرعة  اإىل  الإن��ق��اذ  جبهة  وان��ت��ق��ال 

ال�ساحق مل�سريتها الن�سوّية الثالثاء.
ففي خطوة ت�سعيدّية، كانت تتويجا مل�سرية ن�ساء تون�س التي فاق احل�سد 
فيها كل التوقعات، اأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني ر�سمّيا يف بيان لها م�ساء 
لعزل  الأربعاء  اأم�س  يوم  ابتداء من  ارح��ل  انطالق حملة  الثالثاء،عن 
املركزية  الإدارة  ويف  العمومية  املن�ساآت  وروؤ�ساء  واملحافظني  املعتمدين 

الذين مّت تن�سيبهم على اأ�سا�س الولء احلزبي.
من  ابتداء  �سيكون  الّرحيل  لأ�سبوع  العاّمة  الّتعبئة  اأّن  البيان  واأ�ساف 
يوم 24 اأوت اجلاري، مبّينا اأّن ال�سروع يف امل�ساورات حول اإحداث الهيئة 
 15 م��ن  امل�ستقلة  الوطني  الإن��ق��اذ  وحكومة  ل��الإن��ق��اذ  العليا  الوطنية 
ع�سو برئا�سة �سخ�سية وطنية م�ستقلة �سيقع الإعالن عنها يف الوقت 

املنا�سب.
التاأ�سي�سي  واأّكدت جبهة الإنقاذ الوطني مت�ّسكها ب�سرورة حّل املجل�س 
وال�����س��ل��ط املنبثقة ع��ن��ه ح��ك��وم��ة ورئ������ا�������س������ة.                      )التفا�سيل 

مواقــيت ال�سالة
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حر�سا على �سالمتهم 
اخلارجية تهيب مبواطني الدولة يف م�صر جتنب

 اأماكن التجمعات ومناطق املظاهرات وال�صطرابات
•• ابوظبي-وام:

تهيب وزارة اخلارجية مبواطني الدولة املتواجدين حاليا 
التجمعات  اأم���اك���ن  ال��ع��رب��ي��ة جت��ن��ب  م�����س��ر  يف ج��م��ه��وري��ة 
�سعادة  بذلك  �سرح  وال���س��ط��راب��ات.   امل��ظ��اه��رات  ومناطق 
عي�سى عبداهلل الكلباين مدير اإدارة �سوؤون املواطنني بوزارة 
اإن ذلك ياأتي انطالقا من حر�س دولة  اخلارجية. وقال: 
الإمارات على �سالمة مواطنيها يف اخلارج. واأكد الكلباين 
تعمل  عمليات  غرفة  اأن�ساأت  القاهرة  يف  الدولة  �سفارة  اإن 
على مدى 24 �ساعة للتوا�سل مع مواطني الدولة مب�سر 
وتقوم بتزويدهم باأهم التعليمات والإر�سادات ل�سالمتهم.. 
 -  .. وه��ي  امل�ساعدة  لطلب  ط���وارئ  اأرق����ام  تخ�سي�س  ومت 
او   00201148636156  : م�سر  يف  ال��دول��ة  �سفارة 
وزارة  يف  العمليات  ادارة   -  .  0020237766102

تفجري  يف  عامل  اإ�صابة 
اإره����اب����ي ب��ال��ب��ح��ري��ن

•• املنامة-وام:

اأ����س���ي���ب ع���ام���ل اآ����س���ي���وي يف 
بقنابل  ال��ب��ح��ري��ن  مم��ل��ك��ة 
قيامه  اأث����ن����اء  امل����ول����وت����وف 
التي  احل������واج������ز  ب�������اإزال�������ة 
اإرهابية  ج��م��اع��ة  و���س��ع��ت��ه��ا 
لرتهيب املواطنني ومنعهم 

من مزاولة اأعمالهم. 
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•• ابوظبي-الفجر: 

ب����داأت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي ام�س 
من  حكوميا  م�سكنا   1326 ت�سليم 
املرحلة الثالثة مل�سروع مدينة الفالح 
ال�سكنية يف اأبوظبي على امل�ستفيدين 
ا���س��م��اوؤه��م موؤخرا  اع��ت��م��دت  ال��ذي��ن 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
الفريق  واأم�����ر  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  �سمو  اأول 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة ، وال����ذي 
ينبع من حر�س �سموهما واإميانهما 
اأ�سباب  كافة  توفري  ب�سرورة  العميق 

احلياة الكرمية للمواطن.
امل�ساكن  مفاتيح  ت�سليم  عملية  ب��داأت 
�سباحا،  ال�������س���اب���ع���ة  ل��ل��م�����س��ت��ح��ق��ني 

ن���اف���ذة   25 ال���ب���ل���دي���ة  وخ�������س�������س���ت 
كتاب  م����ع  الج����������راءات  ل���س��ت��ك��م��ال 
تو�سيل الكهرباء ، و�سريت ال�سيارات 
امل��ت��ن��ق��ل��ة لإجن��������از م���ع���ام���الت ذوي 
الحتياجات اخلا�سة امل�ستفيدين من 
املكرمة وت�سليمهم مفاتيح م�ساكنهم 
مع اأوراق تو�سيل الكهرباء يف اأماكن 
�سركة  خ�س�ست  ف��ي��م��ا   ، ت��واج��ده��م 
لت�سليم  م��ن��اف��ذ   8 ال��ع��ق��اري��ة  ال�����دار 
واملخططات  ال���داخ���ل���ي���ة  امل���ف���ات���ي���ح 
وت�����س��ج��ي��ل ا���س��ح��اب امل�����س��اك��ن اجلدد 
و   ، ال�سيانة  اع��م��ال  م��ن  لال�ستفادة 
مت ت�سليم اأكر من %75 من العدد 

الإجمايل خالل اليوم .  
املدير  اجلنيبي  نا�سر  عبداهلل  وق��ال 
البلدية  خ��دم��ات  ل��ق��ط��اع  التنفيذي 
���س��ارع��ت فور  ال��ب��ل��دي��ة  اأن   ، ب��الإن��اب��ة 
���س��دور امل��ر���س��وم ب���اإع���داد الإج�����راءات 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ل��ت��ج��اوب ال�����س��ري��ع مع 
، وك��ل��ف��ت فريق  ت��ن��ف��ي��ذه  م��ت��ط��ل��ب��ات 
ال�ساأن  ه�����ذا  يف  م��ت��خ�����س�����س  ع���م���ل 
العقارية  ال���دار  �سركة  م��ع  بالتعاون 
ل��ل��ت��وزي��ع ، حيث  اب���وظ���ب���ي  و����س���رك���ة 
املدرجة  امل�ستفيدين  ا�ستقبال  ب��داأت 
ت�سليم  اإجراءات  اأ�سماوؤهم ل�ستكمال 
لتحقيق  م��رن��ة  اآل��ي��ة  وف��ق   ، امل�ساكن 

هذا الهدف. 
وهي  احل��ك��ي��م��ة  ال���ق���ي���ادة  اإن  وق������ال 
 ، ال��وط��ن  لأب��ن��اء  العطاء  ك��ف  تب�سط 
اإمنا تر�سي الأركان والقواعد الثابتة 
باإذن  له  املغفور  دعائمها  اأر�سى  التي 
اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
ل��ن�����س��وء ج��ي��ل اأك�����ر ارت���ب���اط���اً بهذه 
الأر�س واأكر ا�ستعدادا للم�ساهمة يف 

دعم م�سرية اخلري والتنمية.
ابوظبي  مدينة  بلدية  يف  اننا  وق��ال   

ال�سمو  ل�����س��اح��ب  مم��ت��ن��ني  ���س��ن��ظ��ل 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����س��ي��خ 
�سمو  اأول  وال��ف��ري��ق  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأعلى 
للقوات امل�سلحة حفظهما اهلل للرقي 
ب���ال���وط���ن وحت��ق��ي��ق اق�����س��ى درج����ات 
الكرمي  والعي�س  ال�سري  ال�ستقرار 

لكل املواطنني .
من جانبه اأكد ح�سني اجلنيبي مدير 
بالإنابة  والم����الك  الأرا����س���ي  اإدارة 
�سدور  ف���ور  ���س��ارع��ت  الدارة  ان  اأن 
املر�سوم اىل جتهيز ملفات امل�ستحقني 
حما�سر  واعتماد  ميلك  ل  و�سهادات 
الكهرباء  تو�سيل  واوراق  الت�سليم 
العقارية  ال��دار  �سركة  مع  والتن�سيق 
لت�سليم املخططات واملفاتيح الداخلية 
للم�سكن  ال��ه��ن��د���س��ي��ة  وامل��خ��ط��ط��ات 

�سركات  وه����وات����ف  اأ����س���م���اء  وق���ائ���م���ة 
ال�سيانة. وقال ان منافذ الت�سليم مت 
اجراءات  حتتاجه  م��ا  بكل  جتهيزها 
على  ت�سهيال  وذل���ك  امل��ك��رم��ة  ت�سليم 
الت�سليم  ع��م��ل��ي��ة  لإمت�����ام  امل��واط��ن��ني 
الثبوتية حيث  الأوراق  والتحقق من 
الفنية  الإم���ك���ان���ات  ال��ب��ل��دي��ة  وف����رت 
ملجاراة  امل���وظ���ف���ني  م���ن  وجم���م���وع���ة 
ال��ت��دف��ق ال��ك��ب��ري م��ن ق��ب��ل املواطنني 

واملواطنات امل�سمولني باملكرمة.
مدير  املن�سوري  �سعيد  �سيف  وق���ال 
البلدية  اأن  ال��ع��م��الء  خ��دم��ة  اإدارة 
ات��خ��ذت ك��اف��ة ال���س��ت��ع��دادات الهادفة 
اإىل  امل�������س���اك���ن  ت�����س��ل��ي��م  ت��ن��ف��ي��ذ  اإىل 
�سهلة  لإج������راءات  وف��ق��ا  م�ستحقيها 

ومب�سطة و�سريعة .
وا�ساف انه بالرغم من توافد اأعداد 
امل�سمولني  امل���واط���ن���ني  م����ن  ك���ب���رية 

اآلية  اأن  اإل  الأول  ال��ي��وم  يف  باملكرمة 
وذلك  و�سال�سة  بهدوء  �سارت  العمل 
بف�سل ال�ستعداد والرتتيبات اجليدة 
ل�ستقبال  ال��ب��ل��دي��ة  اأع���دت���ه���ا  ال���ت���ي 
ن���اف���ذة حتى   25 ع���رب  امل�����س��ت��ح��ق��ني 
النتظار  وم�سقة  عناء  عليهم  ت�سهل 
بالتعاون  اأبوظبي  بلدية  ، وخ�س�ست 
م��ع م��واق��ف اأم���اك���ن وق���وف جمانيه 
املواقف  يف  واخلمي�س  الأرب��ع��اء  اأي���ام 
ال��ت��ي ت��ق��ع ع��ل��ى ����س���ارع ال�����س��ي��خ زايد 
وكذلك   )1( رقم  بوابة  من  بالقرب 
ال�سيارات  اإي����ق����اف  خ���دم���ة  ت���وف���ري 
ال�سيارات  خدمة  و�سعت  كما  جمانا 
خدمات  ت��و���س��ي��ل  اأج����ل  م��ن  املتنقلة 
ت�سليم امل�ساكن اإىل ذوي الحتياجات 
اخلا�سة امل�سمولني باملكرمة يف اأماكن 
اإقامتهم وتواجدهم والتوا�سل معهم 
ت�سليمهم  اإج���راءات  ا�ستكمال  بهدف 

الفالح  م��دي��ن��ة  وت��ع��ت��رب   . ال���ب���ي���وت 
للتعاون  م��ث��ال��ي��اً  من���وذج���اً  ال�سكنية 
بني جميع القطاعات يف اأبوظبي من 
اأجل حتقيق الأهداف ال�سرتاتيجية، 
اأبوظبي  حكومة  ال��ت��زام  تعك�س  كما 
من   2030 اأبوظبي  روؤي��ة  بتحقيق 
م�ستدامة  جمتمعات  اإر����س���اء  خ���الل 
����س���ون وتعزيز  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  وراق���ي���ة 
بنمط  والرت��ق��اء  الإم��ارات��ي��ة  الهوية 

احلياة.
وي���ع���د م�������س���روع امل���دي���ن���ة ج������زءا من 
املواطنني  م�ساكن  م�ساريع  مبادرات 
عام  ابوظبي  حكومة  اأطلقتها  ال��ت��ي 
تطوير  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي   2010
لالأجيال  م��ت��ن��وع��ة  �سكنية  خ���ي���ارات 
الهوية  ت��ع��زي��ز  اىل  ت��ه��دف  ال��ق��ادم��ة 

الوطنية .
ف��ي��ال على   4857 امل�����س��روع  وي�����س��م 

12،5 مليون  تبلغ  اإجمالية  م�ساحة 
م����رت م����رب����ع، ت�����س��م جم���م���وع���ة من 
امل���راف���ق م��وزع��ة ع��ل��ى 5 اأح���ي���اء لكل 
ت�����س��م م�ساجد  م��ن��ه��ا م���راف���ق ع��ام��ة 
وم����دار�����س وم���راف���ق جم��ت��م��ع��ي��ة اإىل 

جانب مزيج من املحال.
مقربة  على  العامة  املرافق  وتتوافر 
اإىل ج��ان��ب مركز  امل�����س��اك��ن  ك���ل  م���ن 
كل  ي�سم  باأكمله  للم�سروع  رئي�سي 
امل��راف��ق اخلدمية مب��ا يف ذل��ك مركز 
ومكاتب  وم�ست�سفى  للت�سوق  جت��اري 
بت�ساميم  امل�سروع  ويتميز  جت��اري��ة. 
منط  م��ع  تتما�سى  مبتكرة  معمارية 
احلياة الأ�سرية للمواطنني ، وي�سهم 
من  الجتماعية  ال��رواب��ط  تقوية  يف 
خ����الل امل��ت��ن��زه��ات وال�����س��اح��ات التي 
والتجارية  ال�سكنية  امل��راف��ق  تتخلل 

والرتفيهية للم�سروع.

تنفيذًا ملكرمة رئي�س الدولة واأمر حممد بن زايد

بلدية مدينة اأبوظبي تبداأ ت�صليم الدفعة الثالثة من م�صاكن الفالح للم�صتحقي

•• ابوظبي-وام:

�سيطرت اأجهزة الدفاع املدين وفرق 
الطوارئ  واإدارة  ال�����س��ري��ع  ال��ت��دخ��ل 
العامة  الإدارة  يف  العامة  وال�سالمة 
اأبوظبي  ب�سرطة  املركزية  للعمليات 
ع���ل���ى ح���ري���ق ����س���ب ظ���ه���ر ام�������س يف 
الإن�ساء  قيد  لبناية  تابعة  كرفانات 
ع��ل��ى ���س��ارع اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي باجتاه 
يف  اجل�سرين  ب��ني  مبنطقة  اخل���ارج 
تقع  ومل  باأبوظبي  املقطع  منطقة 
اإ���س��اب��ات نتيجة احل���ادث. وقال  اأي��ة 
اإدارة  مدير  الرا�سدي  �سعيد  املقدم 
العامة  الإدارة  يف  ب��الإن��اب��ة  امل��راك��ز 
ل��ل��دف��اع امل����دين ب��اأب��وظ��ب��ي ب��ان��ه مت 
تاأمني الطرق لو�سول فرق الإطفاء 
ال�سيطرة على  ملوقع احل��ادث ومتت 
احل����ري����ق م����ن خ�����الل ج����ه����ود فرق 
الإطفاء ول تزال التحقيقات جارية 
و�ساركت  احل��ادث.  مالب�سات  ملعرفة 
يف متابعة جمريات احلادث دوريات 
املرور والدوريات اجلنائية والإ�سعاف 
والإن���ق���اذ وم�����س��رح اجل��رمي��ة وجناح 

اجلو ودورية الإعالم الأمني.

 137 الفا عدد زوار ال�صيطرة على حريق يف بناية قيد الإن�صاء باأبوظبي
احلدائق العامة يف دبي 

خالل عيد الفطر
•• دبي-وام:

نظمت بلدية دبي خالل عيد الفطر العديد من الفعاليات والأن�سطة من 
خالل برنامج اأعدته واأ�سرفت على تنفيذه اإدارة احلدائق العامة والزراعة 
بالبلدية. وا�ستهدفت هذه الربامج والفعاليات ب�سكل اأ�سا�سي زوار حدائق 
الرتفيهية وذلك  والأن�سطة  واملتعة  الفائدة  اأج��واء  توفري  دبي من خالل 
رفاهية  فيها  تتوفر  متميزة  مدينة  ببناء  البلدية  ور�سالة  روؤي��ة  على  بناء 
اإدارة  مدير  جلفار  ال��ك��رمي  عبد  طالب  وق��ال  النجاح.  ومقومات  العي�س 
بلغ  الكربى لدبي  ال�ست  اأن عدد زوار احلدائق  والزراعة  العامة  احلدائق 
العام زيادة  األفا و93 زائرا ولوحظ هذا   137 الثالثة  العيد  اأيام  خالل 
يف عدد ال��زوار عن العام ال�سابق بن�سبة 37 ر 3 يف املائة وذلك يرجع اإىل 
تنوع الفعاليات والأن�سطة يف احلدائق وخا�سة يف حديقة م�سرف .. وكانت 
اأي�سا حديقة املمزر وجمريا اأكر جذبا للزوار ب�سبب حرارة اجلو واجتاه 
جانبه  من  ال�ساطئية.  الن�ساطات  اإىل  ال�سنة  من  الوقت  هذا  يف  اجلمهور 
يف  الفعاليات  اأن  واملنتزهات  احلدائق  ق�سم  رئي�س  ال��ف��ردان  حممد  اأو�سح 
اجلاليات  لبع�س  ال�ستعرا�سية  العرو�س  بني  تنوعت  احل��دائ��ق  خمتلف 

والأن�سطة املختلفة والعاب الأطفال.

•• اأبوظبي-وام:

بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  اأدى 
نائب رئي�س جمل�س  اآل نهيان  زاي��د 
الداخلية ع�سر ام�س  ال��وزراء وزير 
املغفور  جثمان  على  اجلنازة  �سالة 
امل�سعود  حممد  رحمة  اهلل  ب���اإذن  ل��ه 
املحريبي الذي انتقل اإىل رحمة اهلل 
تعاىل. كما اأدى ال�سالة التي اقيمت 
يف م�سجد �سلطان بن زايد مبنطقة 

البطني باأبوظبي و�سارك يف ت�سييع 
رئي�س  ن���ائ���ب  ج���ان���ب  اإىل  ال��ف��ق��ي��د 
الداخلية  وزي�����ر  ال�������وزراء  جم��ل�����س 
ال�سويدي  خ��ل��ي��ف��ة  اأح���م���د  م���ع���ايل 
ممثل �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة 
مبارك  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�سيخ  وم��ع��ايل 
وال�سباب  ال��ث��ق��اف��ة  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل 
وت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع و���س��ع��ادة عبداهلل 
ال�ست�ساري  املجل�س  رئي�س  امل�سعود 
ال��وط��ن��ي و���س��م��اح��ة امل�����س��ت�����س��ار علي 

الدينية  ال�سوؤون  الها�سمي م�ست�سار 
والق�سائية يف وزارة �سوؤون الرئا�سة 
من  غ���ف���ري  وج���م���ع  ال��ف��ق��ي��د  وذوو 

املواطنني واملقيمني. 
وقدم الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن 
واملوا�ساة  ال��ت��ع��ازي  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
اأن  اهلل  داع����ي����ا   .. ال��ف��ق��ي��د  ل������ذوي 
وي�سكنه  رح��م��ت��ه  ب��وا���س��ع  ي��ت��غ��م��ده 
اأه��ل��ه وذوي���ه  وي��ل��ه��م  ف�سيح ج��ن��ات��ه 

ال�سرب وال�سلوان .

�صيف بن زايد يوؤدي �صالة اجلنازة على جثمان رحمة امل�صعود
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•• دبي-وام: مدار24 �ساعة

التزامها  احلكومية  اجلهات  اأكدت 
الرت�سح  م��ل��ف��ات  ت�����س��ل��ي��م  مب���وع���د 
حكومية  خدمة  اأف�سل  جائزة  اإىل 
عرب الهاتف املحمول التي اأطلقها 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
رعاه اهلل خالل �سهر مايو املا�سي 
تزامنا مع مبادرة احلكومة الذكية 
اجلهات  ه���ذه  اإدراك  ي��ع��زز  مم��ا   ..
لأه��م��ي��ة اجل���ائ���زة و ت��ف��اع��ل��ه��ا مع 
امل�����ب�����ادرة. وت����ه����دف اجل����ائ����زة اإىل 
على  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات  ت�سجيع 
حلول  وف������ق  خ���دم���ات���ه���ا  ت����ق����دمي 
اإبداعية مبتكرة قادرة على الو�سول 
املجتمع  ���س��رائ��ح  ل��ك��ل  ب��خ��دم��ات��ه��ا 
ال�ساعة  م���دار  وع��ل��ى  ك��ان��وا  حيثما 
مبا ين�سجم مع توجهات احلكومة 
احلكومية  اخل���دم���ات  ت��ط��وي��ر  يف 
عالية  ح�����ي�����اة  ج���������ودة  وحت����ق����ي����ق 
واملقيمني  الإم���ارات  دول��ة  ملواطني 
الإمارات  لروؤية  وفقا  اأر�سها  على 
عي�سى  ح�����س��ة  واأك������دت   .  2021
لقطاع  التنفيذية  املديرة  بوحميد 
مكتب  يف  احل���ك���وم���ي���ة  اخل����دم����ات 

ال�����وزراء يف وزارة  رئ��ا���س��ة جم��ل�����س 
�سوؤون جمل�س ال��وزراء..اأن العديد 
م���ن اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة قطعت 
تر�سيحها  �سوطا يف جتهيز ملفات 
اق��رتاب موعد  للجائزة وذل��ك مع 
جلائزة  ال��رت���س��ي��ح  ط��ل��ب��ات  ت�سليم 
اأف�سل خدمة حكومية عرب الهاتف 
املحمول واملقرر بني الثامن و 12 
من �سهر دي�سمرب2013 . وحثت 
اجل��ه��ات ال��ت��ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى جتهيز 
ت�سريع  ع��ل��ى  تر�سيحاتها  م��ل��ف��ات 

تبدي  اأن�����ه�����ا  خ���ا����س���ة  ل���ل���ج���ائ���زة 
ملعايري  وتفهما  ملحوظا  تفاعال 
الكفاءة  على  ت�ستند  التي  امل�ساركة 
التطبيقية  والوظائف  والفعالية 
الربامج  ابتكار  �ست�سفر عن  والتي 
التقنية  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  امل���ت���ط���ورة 
ال���ت���ي ت�����س��ه��ل ت��ط��ب��ي��ق امل����ب����ادرات 
لالرتقاء  ال����ه����ادف����ة  احل���ك���وم���ي���ة 
اجلهات  م��ع  املتعاملني  ب��خ��دم��ات 
فئة  تخ�سي�س  وياأتي   . احلكومية 
اجلامعات يف  اجلائزة لطالب  من 

ل�سمان  اجل��ه��ود  وتكثيف  اخلطى 
الرت�سيحات  وجت���ه���ي���ز  اإجن���������از 
والذي  املحدد  املوعد  وت�سليمها يف 
يوم   100 م����ن  اأق������ل  ع��ل��ي��ه  ب���ق���ي 
ل�����س��م��ان م�����س��ارك��ت��ه��ا يف  الآن  م���ن 
ال��ع��دي��د من  اأن  اجل���ائ���زة خ��ا���س��ة 
اجل���ه���ات ل��دي��ه��ا م���ن ال��ت��ج��ارب ما 
للفوز  وال��ت��اأه��ل  امل�ساركة  ي�ستحق 
واأع��رب��ت بوحميد عن   . ب��اجل��ائ��زة 
ث��ق��ت��ه��ا ب�����اأن ال���ف���رق ال��ط��الب��ي��ة يف 
متميزة  من��اذج  �ستقدم  اجل��ام��ع��ات 

الدولة بقيمة مليون درهم يف اإطار 
روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
اآل مكتوم لدعم �سريحة  بن را�سد 
طاقاتهم  وحتفيز  الإم���ارات  �سباب 
الإبداعية خلدمة وطنهم ويف اإطار 
توجيهات �سموه لتحويل اجلامعات 
ت�سهم  ف��اع��ل��ة  اأب���ح���اث  م��راك��ز  اإىل 
ج��ه��ود احلكومة  واإث������راء  ب��ت��ع��زي��ز 
وال��ع��م��ل م��ع��ه��ا ك��ف��ري��ق واح����د مبا 
ميكن الطالب من ابتكار الربامج 
التقنية  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  امل���ت���ط���ورة 
ال���ت���ي ت�����س��ه��ل ت��ط��ب��ي��ق امل����ب����ادرات 
لالرتقاء  ال����ه����ادف����ة  احل���ك���وم���ي���ة 
وت�ستهدف   . املتعاملني  بخدمات 
جائزة اأف�سل خدمة حكومية عرب 
الهاتف املحمول اجلهات احلكومية 
املحلية  واحل���ك���وم���ات  الحت����ادي����ة 
ت�ستهدف  ك��م��ا  الإم��������ارات  ب���دول���ة 
والعاملية  العربية  النماذج  اأف�سل 
م����ا ي��ع��ك�����س ري��������ادة ال�����دول�����ة على 
والتجارب  الفائدة  تعميم  �سعيد 
فئات  وتنق�سم   . املتميزة  اخلدمية 
حكومية  خ���دم���ة  اأف�������س���ل  ج���ائ���زة 
امل��ح��م��ول اإىل خم�س  ال��ه��ات��ف  ع��رب 
اأف�سل خدمة  فئات رئي�سية هي .. 
حكومية عرب الهاتف املحمول على 
واأف�سل خدمة  الحت��ادي  امل�ستوى 

حكومية عرب الهاتف املحمول على 
امل�����س��ت��وى امل��ح��ل��ي واأف�����س��ل خدمة 
حكومية عرب الهاتف املحمول على 
امل�����س��ت��وى ال��ع��رب��ي واأف�����س��ل خدمة 
املحمول  ال��ه��ات��ف  ع���رب  ح��ك��وم��ي��ة 
طالب  وفئة  العاملي  امل�ستوى  على 
اجلامعات يف دولة الإمارات بقيمة 

مليون درهم. 
اإىل  ت�ستند  التي  اجل��ائ��زة  وتهدف 
جم���م���وع���ة م����ن امل���ع���اي���ري اأب����رزه����ا 
والوظائف  وال��ف��ع��ال��ي��ة  ال���ك���ف���اءة 
حتفيز  وال��ت��ع��اون..اإىل  التطبيقية 
احلكومية  اجل�����ه�����ات  وت�������س���ج���ي���ع 
تقدمي  ع��ل��ى  الإم���������ارات  دول�����ة  يف 
جمال  يف  مبتكرة  اإب��داع��ي��ة  ح��ل��ول 
ت��ط��ب��ي��ق��ات ال���ه���وات���ف والأج����ه����زة 
متطلبات  م��ع  تن�سجم  امل��ح��م��ول��ة 
ي�سمن  مب����ا  ال���ذك���ي���ة  احل���ك���وم���ة 
احل�سول على اخلدمات احلكومية 
على مدار ال�ساعة باإجراءات �سهلة 
و�سفافية  عالية  وكفاءة  ومب�سطة 
وتوقعات  اإحتياجات  بذلك  لتلبي 
باأهمية  وت�����س��ع��ره��م  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
مكان  اأي  يف  م���ع���ه���م  ال���ت���وا����س���ل 
وت�سمن حتقيق جودة حياة عالية 
واملقيمني  الإم���ارات  دول��ة  ملواطني 
الإمارات  لروؤية  وفقا  اأر�سها  على 

الفرتة من  . ومت حتديد   2021
 2013 دي�سمرب   12 اإىل  الثامن 
للجائزة  ال��رت���س��ح  ط��ل��ب��ات  لتلقي 
عرب املوقع الإلكرتوين الذي يتيح 
ومعايريها  فئاتها  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف 
وك��ي��ف��ي��ة ال��رت���س��ح وامل�����س��ارك��ة بها 
الفائزة  يعلن عن اجلهات  اأن  على 
للقمة  الثانية  ال����دورة  خ��الل  بها 
احلكومية والتي �ستعقد يف فرباير 
2014 املقبل. وكان �ساحب ال�سمو 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
املا�سي  م��اي��و  ���س��ه��ر  اأط���ل���ق يف  ق���د 
ال��ذك��ي��ة والتي  م���ب���ادرة احل��ك��وم��ة 
وج���ه م��ن خ��الل��ه��ا ب��ت��وف��ري جميع 
للمتعاملني  احلكومية  اخل��دم��ات 
املتحركة..مبا  ال����ه����وات����ف  ع���ل���ى 
توفري  يف  �سموه  روؤي��ة  مع  يتوافق 
وتطويرها  احل��ك��وم��ي��ة  اخل��دم��ات 
املتعاملني  ميكن  ومب��ا  با�ستمرار 
من تقدمي طلباتهم للحكومة من 
كانوا  حيثما  امل��ت��ح��رك��ة  ه��وات��ف��ه��م 
�سري  وم��ت��اب��ع��ة  ان��ت��ظ��ار  اأي  ودون 
دون احلاجة  امل��ع��ام��الت  اإج�����راءات 
مبا  اخلدمات  مراكز  اإىل  للذهاب 
يف  احلكومة  توجهات  مع  ين�سجم 
اإىل  احلكومية  اخل��دم��ات  تطوير 

اأف�سل امل�ستويات العاملية .

اجلهات احلكومية توؤكد التزامها بت�صليم ملفات الرت�صح جلائزة اأف�صل خدمة حكومية عرب الهاتف املحمول

مركز اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني يقبل 1200 طالب يف مع�صكر التكنولوجيا الذي ينطلق يف 25 اأغ�صط�ض

•• ابوظبي-وام:

للتعليم  اب���وظ���ب���ي  م���رك���ز  اأع���ل���ن 
وال���ت���دري���ب ال��ت��ق��ن��ي وامل��ه��ن��ي عن 
الطلبة  م������ن   1200 ق�����ب�����ول 
فعاليات  يف  للم�ساركة  املواطنني 
ال�سيفي  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  مع�سكر 
�سمن  امل�����رك�����ز  ي���ن���ظ���م���ة  ال���������ذي 
بالتعاون  للحياة  برنامج”مهارات 
مع معهد التكنولوجيا التطبيقية 
ومعهد ابوظبي للتعليم والتدريب 
الم����ارات خالل  وم��ه��ارات  املهني 
الفرتة من 25 اأغ�سط�س احلايل 
�سبتمرب  م����ن  اخل���ام�������س  وح���ت���ى 
مهاراتك  ط��ور  �سعار  حتت  املقبل 
وح����ق����ق ذات��������ك مب���������س����ارك����ة 23 
متخ�س�سة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  م��وؤ���س�����س��ة 
الدولة.  ام����ارات  مبختلف  وعليا 
ال�سام�سي  م��ب��ارك  ���س��ع��ادة  وق����ال 
اأبوظبي  ن��ائ��ب م��دي��ر ع���ام م��رك��ز 
للتعليم والتدريب التقني واملهني 
 27 ح��ت��ى  م�ستمر  الت�سجيل  اأن 
اأجل  م��ن  اجل����اري  اأغ�سط�س  م��ن 
اإت��اح��ة ال��ف��ر���س��ة اأم����ام امل��زي��د من 
لال�ستفادة  امل���واط���ن���ني  ال��ط��ل��ب��ة 
م��ن ه��ذا ال��ربن��ام��ج ال���ري الذي 
بامل�ستوى  الرت����ق����اء  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل 
العلمي والتقني ل� 2000 طالب 
وطالبة يف جمالت متنوعة منها 
اللغة  ومهارات  الطائرات  �سيانة 
مواقع  وت�����س��م��ي��م  الجن���ل���ي���زي���ة 

واملجوهرات  والزي�����اء  الن��رتن��ت 
وال�����ت�����������س�����م�����ي�����م اجل�����راف�����ي�����ك�����ي 
وتكنولوجيااملعلومات والكمبيوتر 
وميكانيكا  ال�����س��ح��ي��ة  وال���ع���ل���وم 
املتحركة  وال���ر����س���وم  ال�������س���ي���ارات 
بالكمبيوتر وغريها من الأن�سطة 
واأكد  والتكنولوجية.  الريا�سية 
�سعادة مبارك ال�سام�سي ان مركز 
ابوظبي للتعليم والتدريب التقني 
المكانيات  ك���اف���ة  وف����ر  وامل���ه���ن���ي 
اأه���داف  ك��ام��ل  لتحقيق  ال��الزم��ة 
وال�سامل  املتميز  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا 
يحتذى  من����وذج����ا  ي���ع���د  وال��������ذي 
والتقنية  ال��رتب��وي��ة  ال���ربام���ج  يف 
الطلبة  م�سلحة  يف  ت�سب  ال��ت��ي 
التقني  ال���ت���ع���ل���ي���م  وم����ن����ظ����وم����ة 
فعاليات  من  يت�سمنه  ملا  بالدولة 
خمتلف  تنمية  ت�ستهدف  متميزة 
الربنامج  اأن  اىل  لف��ت��ا  امل���ه���ارات 
يتم  ج��دي��دة  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة  ي�سكل 
اكت�ساف  على  العمل  خاللها  من 
املواهب املبدعة لدى اأبناء الوطن 
يف  خا�سة  والطالبات  الطلبة  من 
والطريان  التكنولوجيا  جم��الت 
وال��ع��ل��وم ال�����س��ح��ي��ة وغ���ريه���ا من 
املجالت التقنية مبختلف اأنواعها 

اللكرتونية  والرقائق  الهند�سية 
وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل���ا����س���وب وع���امل 
الطريان والعلوم ال�سحية ا�سافة 
ايل الهتمام بالن�سطة الريا�سية 
ع��ل��ى تنمية  وال��ع��م��ل  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
ال��ت��ي ت�سقل  ال��ق��ي��ادي��ة  امل���ه���ارات 
وجتعلهم  ال����ط����الب  ���س��خ�����س��ي��ة 
وان�سجاما  بالوطن  ارتباطا  اكر 
الزمالء  م���ع  امل�������س���رتك  ب��ال��ع��م��ل 
ال����واح����د يف ظل  ال���ف���ري���ق  ب������روح 
الداء مما  واجلدية يف  اليجابية 
للحياة  م��ه��ارات  برنامج  ان  يعني 
كربى  ف��ر���س��ة  جم��م��ل��ة  يف  ي�سكل 
الوطن  ال���دول���ة لب���ن���اء  ت��ق��دم��ه��ا 
مبدعة  ام��ارت��ي��ة  اأج��ي��ال  ل�سناعة 
وقوية وقادرة على تلبية متطلبات 
امل�ستقبل التقني امل�سرق يف الدولة. 
من جهتها قالت هنادي ال�سويدى 
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س��ة 
ال�سارقة  معهد  مديرة  للربنامج 
التابع ملركز  للعلوم والتكنولوجيا 
اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني 
واملهني ان ال�سرتاك يف الربنامج 
جميع  ام��������ام  ب����امل����ج����ان  م���ف���ت���وح 
من  املواطنني  والطالبات  الطلبة 
الثاين  ال�����س��اد���س وح��ت��ى  ال�����س��ف 

وتبداأ  مكثفة  و  متنوعة  �ستكون 
من التا�سعة �سباحا وحتى الثانية 
التكنولوجيا  ثانويات  ففي  ظهرا 
على  ال��رتك��ي��ز  �سيتم  التطبيقية 
الجنليزية  اللغة  م��ه��ارات  تنمية 
وت�سميم  التكنولوجية  وامل��ه��ارات 
ال�سفحات اللكرتونية وت�سم�سم 
اللكرتونية  والرقائق  الربوتات 
وت���ك���ن���ول���وج���ي���ا احل����ا�����س����وب اأم�����ا 
على  ف�سريكز  اأبوظبي  بوليتكنك 
للطائرات  اجلديدة  الت�سميمات 
الطائرات  و���س��ي��ان��ة  وحم��رك��ات��ه��ا 
املتعلقة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  م���ن  وغ���ريه���ا 
بعامل الطريان ال�سيق اإ�سافة اىل 
تدريبات عملية على ت�سميم مواقع 
امليكانيكية..  وال�سيانة  النرتنت 
للعلوم  ف��اط��م��ة  كلية  ت��رك��ز  فيما 
ال�سعاف  م��ه��ارات  على  ال�سحية 
والطرق  وال�����س��ي��دل��ة  وال���ط���وارئ 
ال�سليمة لتخزين الدوية وكيفية 
ب��ه��ا وجت��ن��ب خماطرها  ال��ع��ن��اي��ة 
ال�سحة  م��ت��ط��ل��ب��ات  اىل  ا���س��اف��ة 
امل�ست�سفيات  داخ��������ل  والم����������ان 
يف  ال�سليمة  ال�����س��ح��ي��ة  وامل��ع��اي��ري 
حميط  ويف  ال���ي���وم���ي���ة  ح���ي���ات���ن���ا 
ام����ا معاهد  وامل��ج��ت��م��ع.  ال�����س����رة 

وم���ن ث��م ال��ع��م��ل ع��ل��ى �سقل هذه 
بال�ساليب  وت��ن��م��ي��ت��ه��ا  امل����واه����ب 
ال�سليمة  وال��ع��ل��م��ي��ة  ال���رتب���وي���ة 
توجيه  على  ق��ادري��ن  يجعلنا  مم��ا 
ابنائنا نحو التخ�س�سات اجلديده 
ال��ع��م��ل والتي  ���س��وق  امل��ط��ل��وب��ة يف 
القت�ساد  م��ت��ط��ل��ب��ات  م���ع  ت��ت��ف��ق 
القيادة  ل�����دى  امل���ن�������س���ود  امل����ع����ريف 

الر�سيدة. 
واأو����س���ح ن��ائ��ب م��دي��ر ع���ام مركز 
اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني 
التكنولوجيا  مع�سكر  اأن  واملهني 
برنامج  اي�سا  يت�سمن  ال�سيفي 
تنمية  على  يعمل  ال���ذي  ال��ب��ي��ارق 
وذلك  للطلبة  القيادية  امل��ه��ارات 
�ستنفذ  ال��ت��ي  امل��وؤ���س�����س��ات  بجميع 
���س��ي��ت��م خالله  ال���ربن���ام���ج ح���ي���ث 
ال�سخ�سية  ب����ن����اء  ع���ل���ى  ال���ع���م���ل 
ال���ق���ي���ادي���ة امل���ب���دع���ة ل��ل��ط��ل��ب��ة من 
املجتمعية  امل��ع��اي��ري  غ��ر���س  خ��الل 
بناء  م��ن  متكنهم  ال��ت��ي  ال�سليمة 
ناجحة  اج���ت���م���اع���ي���ة  ع�����الق�����ات 
الواحد  ال��ف��ري��ق  ب�����روح  وال��ع��م��ل 
�سريكز  الربنامج  اأن  اىل  م�سريا 
خ��الل دورت��ه احلالية على تنمية 
الت�سميمات  يف  الطلبة  م��ه��ارات 

الدولة حيث  بكافة مدار�س  ع�سر 
مي��ك��ن ل��ل��راغ��ب��ني يف ال����س���رتاك 
املوقع اللكرتوين  الت�سجيل عرب 
من  اأي  يف  املبا�سر  بالت�سجيل  اأو 
امل�����س��ارك��ة وهي  ال32  امل��وؤ���س�����س��ات 
ال�سحية  ل��ل��ع��ل��وم  ف��اط��م��ة  ك��ل��ي��ة 
وبوليتكنك  وال��ع��ني  اأب��وظ��ب��ي  يف 
اأب���وظ���ب���ي يف اب���وظ���ب���ي وال���ع���ني و 
التطبيقية  التكنولوجيا  ثانويات 
باأفرعها ال�سبعة يف اأبوظبي والعني 
فرع للطلبة واآخر للطالبات ودبي 
اإ�سافة  والفجرية  اخليمة  وراأ����س 
يف  العلمية  احل�سن  مدر�سة  اىل 
جزيرة دملا ومعهد اجلزيرة للعلوم 
ومعهد  ابوظبي  يف  والتكنولوجيا 
يف  والتكنولوجيا  للعلوم  ال��ري��ف 
للعلوم  اجلاهلي  ومعهد  اأبوظبي 
العني”فرع  يف  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ومعهد  للطالبات  واآخ���ر  للطلبة 
يف  والتكنولوجيا  للعلوم  بينونة 
ال��غ��رب��ي��ة ف����رع ل��ل��ط��ال��ب��ات واآخ����ر 
للتعلم  ال�سهامة  وم��رك��ز  للطلبة 
وال����ت����ط����وي����ر امل���ه���ن���ي وامل�����دار������س 
والبنات  للبنني  الفنية  الثانوية 
يف كل من عجمان والعني. وقالت 
الربنامج  فعاليات  ان  ال�سويدي 

العلوم والتكنولوجيا التابعة ملعهد 
اأبوظبي للتعليم والتدريب املهني 
الت�سوير  ت��ق��ن��ي��ات  ع��ل��ى  ف���رتك���ز 
�سبكات  وت�سميمات  الفوتوغرايف 
وال�سيانة  والتجهيزات  احلا�سوب 
وعامل  وامليكانيكية  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
الزياء  وت�سميم  الديكور  هند�سة 
اللجنة  رئي�سة  وقالت  للطالبات. 
العليا لربنامج مهارات للحياة اأن 
مت  ال�سيفي  التكنولوجيا  مع�سكر 
الطر  اأح���دث  وف��ق  لينفذ  و�سعه 
والكادميية  وال��رتب��وي��ة  العلمية 
امل��ت��ط��ورة ال��ت��ي ي��ت��م م��ن خاللها 
ال�سحي  املناخ  توفري  على  العمل 
املنا�سب ل�سغل اأوقات فراغ الطالب 
والطالبات خالل العطلة مبا يفيد 
وال�سخ�سي  العلمي  تكوينهم  يف 
متفوقني  ي��ك��ون��وا  لن  وي��وؤه��ل��ه��م 
ومبدعني درا�سيا ومن ثم اع�ساء 
فاعلني وموؤثرين يف �سناعة عامل 
امل�ستقبل القت�سادي والجتماعي 
امل��ت��ق��دم يف امل��ج��ت��م��ع الم���ارات���ي.. 
داع����ي����ة ال��ط��ل��ب��ة امل���واط���ن���ني اىل 
الربنامج  يف  بالت�سجيل  امل��ب��ادرة 
الذي يحقق طموحاتهم ويدفعهم 

نحو امل�ستقبل امل�سرق.

ال�صوؤون الإ�صالمية بدبي تنظم �صبع حما�صرات دينية يف اأوغندا 
•• دبي-وام:

نظمت دائرة ال�سوؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي يف دبي �سبع حما�سرات 
دينية مبدينة كمبال عا�سمة جمهورية اأوغندا وذلك �سمن م�سروع ن�سر 
التوعية الدينية للعام احلايل 2013 . وقال جا�سم اخلزرجي مدير اإدارة 
واأ�سرف  التي نظمها  اأن املحا�سرات  الدائرة  التوجيه والإر�ساد بالإنابة يف 
عليها ق�سم الإر�ساد الديني التابع لالإدارة تهدف اإىل ن�سر التوعية الدينية 
الأخ���الق  قيم  غ��ر���س  على  وال��ع��م��ل  ال�سحيح  ال��ع��ق��ائ��دي  الفكر  وتر�سيخ 
امل�سلمني  نفو�س  يف  احلنيف  الإ�سالمي  الدين  ومفاهيم  وتعاليم  ومبادئ 

ون�سر الثقافة الإ�سالمية ال�سحيحة امل�ستمدة من القراآن الكرمي وال�سنة 
النبوية العطرة بالإ�سافة اإىل تو�سيح ر�سالة الإ�سالم ال�سمحة والتوا�سل 
مع امل�سلمني وغريهم يف م�سارق الأر�س ومغاربها. من جانبه قال اإبراهيم 
خالد  ال�سيخ  �سم  الدائرة  وفد  اأن  الديني  الإر�ساد  ق�سم  رئي�س  املن�سوري 
�سبع  باإلقاء  قاما  ال�سالم جوكو حيث  عبد  وال�سيخ  وعاظ  كبري  اإ�سماعيل 
والفقه  وال�سرية  التف�سري  تناولت  كبري  ع��دد  ح�سرها  دينية  حما�سرات 
اأ�سفر  املدن الأوغندية الأخرى ما  العا�سمة كمبال وبع�س  واملعامالت يف 
اأن تعرفوا على الدين احلنيف الذي ارت�ساه  30 �سخ�سا بعد  اإ�سالم  عن 

رب العاملني لعباده.

فقدان جواز �سفرت
�ساه  املدعو/ حكمت  فقد  
عبدالرحيم      - باك�ستاين 
�سفره  ج����واز  اجل��ن�����س��ي��ة- 
 )5141371( رق�������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

   055/9024927

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د  امل�������دع�������و/ حم���م���ود 
ع����ب����داحل����م����ي����د ح������اج������ي  - 
بنغالدي�س اجلن�سية - جواز 
  )392119( رق���م  ���س��ف��ره 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

   056/7372689

فقدان جواز �سفرت
الرو�سى  امل��دع��وة/  فقدت  
فلبينية   - ك������روزاد  ن���ال���ه 
اجلن�سية   - جواز �سفرها 
   )4762510( رق�������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

   050/6618373

بلدية الغربية تدعم كفاءة خطة الطوارئ يف الت�صدي للكوارث الطبيعية
اىل ارتفاع م�ستوى كفاءة خطة الطوارئ والأزمات التي مت اإعدادها 
ملواجهة الكوارث الطبيعية من الأمطار الغزيرة والعوا�سف الرملية 
وال�سيول  البحر  اأم��واج  وارتفاع  والرباكني  وال��زلزل  والفي�سانات 
وتعطل الإ�سارات ال�سوئية واأنظمة ت�سريف املياه واحلرائق و�سقوط 
الأ�سجار واملباين والبيوت وغريها من الكوارث الطبيعية. وق�سمت 
خطة الطوارئ املنطقة الغربية اإىل 8 قطاعات منها قطاع مدينة 
زايد وليوا �سرق وليوا غرب واملرفاأ وغياثي وال�سلع ودملا و�سري بني 
يا�س ل�سمان و�سول الفرق اإىل موقع احلدث خالل دقائق معدودة 
خا�سة وان املنطقة الغربية تت�سم بتباعد م�ساحتها اجلغرافية حيث 
متثل اأكر من 74 يف املائة من م�ساحة الإمارات ككل وبالتايل فان 

•• املنطقة الغربية-وام:

اأكدت بلدية املنطقة الغربية دعم كفاءة فرق الطوارئ والزمات من 
ام�س  هطولها  عند  الأم��ط��ار  خلفتها  التي  لالأثار  الت�سدي  خ��الل 
وذل��ك من خالل  املطلوبة  واجل���ودة  بالوقت  زاي��د  الول يف مدينة 
واجلهات  ال��ط��وارئ  ف��رق  بني  الفعال  والتن�سيق  اليجابي  التعاون 
املعنية الأخرى مثل غرفة عمليات �سرطة املنطقة الغربية و�سركة 
املعنيني  واملقاولني  ال�ست�ساريني  تعاون  وكذلك  للتوزيع  ابوظبي 
واملتقاعدين مع بلدية املنطقة الغربية بهذا اخل�سو�س. وا�سار حمد 
�سامل الهاملي مدير ادارة العالقات العامة ببلدية املنطقة الغربية 

عمليات التق�سيم �ساهمت يف تاليف تلك امل�سكلة. كما مت حتديد اأرقام 
هواتف خا�سة بامل�سوؤولني عن عمليات الطوارئ يف كل قطاع ون�سر 
ر�سائل ق�سرية  املنطقة من خ��الل  �سكان  الأرق���ام على جميع  ه��ذه 
عرب الهواتف املحمولة وكذلك توزيع املطبوعات وو�سائل التوعية 
املنطقة  عمليات  غرفة  مع  الفعال  التوا�سل  اىل  اإ�سافة  املختلفة 
اأمطار  بها. وكانت  ك��وارث طبيعية  اأي بالغات عن  يف حالة وج��ود 
غزيرة هطلت على املنطقة الغربية مما ت�سبب يف تكد�س كميات من 
املناطق  اأ�سجار يف بع�س  �سقوط  ال�سوارع وكذلك  الأمطار يف  مياه 
وتعاملت معها فرق الطوارئ والأزمات بكفاءة عالية ومت ازالة هذه 

الآثار خالل وقت قيا�سي.

هطول اأمطار غزيرة 
على منطقة حميم بليوا

•• املنطقة الغربية-وام:

هطلت ع�سر ام�س امطار غزيرة على منطقة حميم �سرق بليوا باملنطقة 
واملتو�سطة على مدينة غياثي  ما بني اخلفيفة  تراوحت  وامطار  الغربية 
وبع�س املناطق املجاورة لها وعلى �سرق ليوا ب�سكل عام. كما هطلت امطار 
غزيرة ع�سر اليوم على طريق مدينة زايد ليوا مما ادى اىل اإغالق الطريق 
ب�سبب جتمع املياه ب�سكل كبري يف بع�س املناطق املنخف�سة. ومازالت ال�سماء 

ملبدة بالغيوم مما يب�سر بهطول مزيد من الأمطار يف املنطقة الغربية. 
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الفر�سة للت�سجيل لزالت متاحة باملراكز

�صيف بالدي يوا�صل فعالياته و�صط اقبال من ال�صباب على الت�صجيل 
حبيب غلوم: توجيهات نهيان منذ اليوم الأول للربنامج ان تعمل كافة املراكز بكامل طاقتها ل�صتيعاب اأكرب عدد

دار الرب ت�صجل 15 األف م�صروع خريي يف رم�صان مببلغ 80 مليون درهم

•• دبي -الفجر:
ت���وا����س���ل ال���������دورة ال�������س���اب���ع���ة من 
لالأن�سطة  ال���وط���ن���ي  ال����ربن����ام����ج 
 ،)2013 ال�سيفية )�سيف بالدي 
فعالياته و�سط اقبال من املنت�سبني 
الثقافة  وزارة  ت���ن���ظ���م���ه  ال��������ذي 
والهيئة  املجتمع  وتنمية  وال�سباب 
والريا�سة  ال�سباب  لرعاية  العامة 
ثقافياً  م���رك���زاً   55 م���ن  اأك����ر  يف 
م�ستوى  على  واجتماعياً  و�سبابياً 
اخلمي�س  ح��ت��ى  وي�����س��ت��م��ر  ال���دول���ة 
وذلك  امل��ق��ب��ل،  �سبتمرب   5 امل��واف��ق 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ل���دع���وة  جت�����س��ي��دا 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
رئي�س الدولة )حفظه اهلل(، واأخيه 
����س���اح���ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
بقطاع  الهتمام  اهلل(،  )رع���اه  دب��ي 

ال�سباب وا�ستغالل طاقتهم.
العطار  غلوم  الدكتورحبيب  واأك��د 
املن�سق  العليا  اللجنة  رئي�س  نائب 
ال���ع���ام ل��ل��ربن��ام��ج ال��وط��ن��ي �سيف 
الفر�سة  اأن   2013 ب��������الدي 
باملراكز  متاحة  لزال���ت  للت�سجيل 
معايل  ت��ع��ل��ي��م��ات  ان  اإىل  م�����س��ريا 

امل�ساركني  واإك�������س���اب  ال�����س��خ�����س��ي��ة 
مهارات التعامل مع مواقف احلياة 
واإك�سابهم  واإع�����داده�����م  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
مهارات  واإك�سابهم  بالنف�س،  الثقة 
امل��ن��ط��ق��ي وك��ي��ف��ي��ة اتخاذ  ال��ت��ف��ك��ري 
اأن  موؤكد  امل�سئولية  وحتمل  القرار 
حر�ست  املتخ�س�سة  املراكز  برامج 
باملعارف  امل�����س��ارك��ني  ت���زود  اأن  على 
يف  وتغلفها  وامل���ه���ارات  وامل��ع��ل��وم��ات 
اإط�����ار ج����ذاب م��ب�����س��ط ل��ك��ي تالئم 

كافة امل�ستويات، 
الوطني  ال���ربن���ام���ج  اأن  م����وؤك����دة 
���س��ي��ف ب������الدي ي��ن��ب��ث��ق م����ن خطة 
الرامية  للربنامج   العليا  اللجنة 
ل��اله��ت��م��ام ب��ال�����س��ب��اب م���ن خمتلف 
على  وم�ساعدتهم  العمرية  الفئات 
العمل  ق���ط���اع���ات  يف  الن�����خ�����راط 
املختلفة خا�سة وان الربنامج  يعد 
من امل�ساريع املميزة الهادفة لتهيئة 
الطلبة لأجواء العمل يف امل�ستقبل و 
اكت�ساب اخلربات العملية من خالل 
الربنامج  وف��ره��ا  ال��ت��ي  الفعاليات 
ثقافية  امل�����س��ارك��ة  امل���راك���ز  جل��م��ي��ع 

و�سبابية واجتماعية وعلمية.
واأو�سحت وفاء ان الربنامج �ساهم 
وتدريب  ت�سجيع  يف  ف��ع��ال  ب�سكل 
التطوعية  الأع��م��ال  على  ال��ط��الب 

وم����ن ث��م��ى ت��ط��م��ئ��ن ال��ل��ج��ن��ة على 
املقدمة  والربامج  الأن�سطة  نوعية 

لأبناء الإمارات.
الن�ساطات  ان  ال���ع���ط���ار  واأو�����س����ح 
امل��ق��دم��ة يف ال������دورة ال�����س��اب��ع��ة من 
الن�ساطات  ع��ن  تختلف  ال��ربن��ام��ج  
من  ال�سابقة  ال����دورات  يف  امل��ق��دم��ة 
حيث نوعيتها التي تت�سم بالرتكيز 
املحيطة  البيئة  م��ع  التفاعل  على 
والثقافة  ب�����ال�����رتاث  واله����ت����م����ام 
الوطنية  للروح  دعمها  اإىل  اإ�سافة 
والن��ت��م��اء ل��ل��وط��ن وال��ق��ي��ادة وهي 
الأه��داف التي ركزت عليها اللجنة 
مركزاً   55 م���ن  اأك�����ر  يف  ال��ع��ل��ي��ا 
األف   22 ن�����س��اط��ات��ه��ا  ت�����س��ت��ه��دف  و 

م�سارك.
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  ان  ال��ع��ط��ار  وق����ال 
الربنامج  ان���ط���الق  م��ن��ذ  ح��ر���س��ت 
على متابعة الدورات وور�س العمل 
ال�سيف  ه��ذا  للمنت�سبني  امل��ق��دم��ة 
وت��ق�����س��ي��م ال�����س��ب��اب امل�������س���ارك���ني يف 
خمتلفة  ���س��رائ��ح  اإىل  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
ح�����س��ب ال�������س���ن ب��ح��ي��ث ن���ق���دم لكل 
وور�س  العلمية  ال����دورات  �سريحة 
ال�سباب  قطاع  تنا�سب  التي  العمل 
وجتذبهم اإىل امل�ساركة والنخراط 
العمل بحب ورغبه، خا�سة وان  يف 

اللغات  يف  ا�سا�سيات  دورة  ا�ستمرار 
اأما  الم��ارات��ي  امل�سرح  فنون  ودورة 
الغربية  امل��ن��ط��ق��ة  ث��ق��اف��ة  مب���رك���ز 
املفتوح للت�سجيل مع  اليوم  ي�ستمر 
ا�ستمرار دورة اخلط العربي ودورة 
ثقافة  مركز  وع��ن  ال�سمع  ت�سنيع 
الفجرية ي�ستمر الت�سجيل يف دورة 
اللغة الجنليزية ودورة الكمبيوتر 
ودورة  الت�سكيلية  ال��ف��ن��ون  ودورة 
امل�����س��رح��ي��ة ويف م��رك��ز دبا  ال��ف��ن��ون 
الفجرية ي�ستمر الت�سجيل يف دورة 
ا�سا�سيات  ودورة  اليدوية  الأ�سغال 
�سوب  ال��ف��وت��و  ودورة  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر 
بالإ�سافة  ال��دي��ك��وب��اج   ف��ن  ودورة 
القدم  ك��رة  يف  ال��ري��ا���س��ي  للن�ساط 
وال�����س��ب��اح��ة وال���ك���ارات���ي���ه  اأم�����ا عن 
الت�سجيل  ي�����س��ت��م��ر  م�����س��ايف  م��رك��ز 
ودورة  الجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة  دورة  يف 
الذكور  لالأطفال  ال��ق��ران  حتفيظ 
�سيف  ملن�سبني  مفتوح  ي��وم  بجانب 
بالدي 2013 فيما خ�س�س مركز 
ثقافة راأ�س اخليمة غدا ل�ستكمال 
مع  للربنامج  املنت�سبني  وت�سجيل 
العلمي  ا���س��ت��ك��م��ال ور���س��ة الب��ت��ك��ار 
مركز  وي�ستمر  الجنليزية  واللغة 
املنت�سبني  بت�سجيل  عجمان  ثقافة 
وفعاليات  اأن�سطة  على  واإطالعهم 

نهيان  ال  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ 
وتنمية  وال�����س��ب��اب  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����ر 
اليوم  منذ  وا�سحة  كانت  املجتمع 
�سيف  ف���ع���ال���ي���ات  ل���ب���داي���ة  الأول 
كافة  ت��ع��م��ل  ب����ان  بالدي2013 
امل���راك���ز امل�����س��ارك��ة ب��ال��ربن��ام��ج على 
طاقتها  ب��ك��ام��ل  ال���دول���ة  م�����س��ت��وى 
ل���س��ت��ي��ع��اب اأك����رب ع���دد مم��ك��ن من 
باأن  معاليه  وج��ه  كما   ، املنت�سبني 
حت���ر����س ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا ع��ل��ى اأن 
ت��ك��ون اغ��ل��ب ال��ف��ع��ال��ي��ات ن��وع��ي��ة يف 
جذب  و�سيلة  لتكون  املجالت  كافة 
لل�سباب وم�سدرا للثقة لدى اأولياء 
الأمور م�سريا اإىل ان معايل ال�سيخ 
يتابع  نهيان  ال  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
ع��ن ك�����س��ب اأ���س��ق ال��ت��ف��ا���س��ي��ل التي 

تدور باملراكز امل�ساركة . 
واأ�ساف العطار ان الزيارات املفاجاأة 
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  للجنة  وال��ت��واج��د 
الفعاليات  حل�������س���ور  امل�����راك�����ز  يف 
على  اللجنة  ي��د  ي�سع  والأن�����س��ط��ة 
يف  امل�ساركة  املختلفة  امل��راك��ز  واق��ع 
بالدي  �سيف  ال��وط��ن��ي  ال��ربن��ام��ج 
م�سددا على ان كل املراكز امل�ساركة 
م�سافتها  بعدت  مهما  الربنامج  يف 
اعتبارها  يف  ت�سع  العليا  فاللجنة 
املراكز  ه��ذه  يف  امل�ساركني  ال�سباب 

والنتماء  ال���ع���ط���اء  ق��ي��م  وغ���ر����س 
اخلطة  اأن  اإىل  م�����س��رية   ، ل��ل��وط��ن 
تنفيذها  ي��ت��م  ل��ل��ربن��ام��ج  ال��ع��ام��ة 
على ار�س الواقع ب�سكل متميز من 
مدار  على  امل�ساركة  امل��راك��ز  جميع 
ت�ستهدف  وال��ت��ي   ، الربنامج  ف��رتة 
هذا العام 22 األف �ساب و�سابة من 
اأبناء الوطن واملقيمني على اأر�سها 
ال��ذي��ن ح��ر���س��وا ع��ل��ى امل�����س��ارك��ة يف 

الأن�سطة.
م����ن ج���ه���ة اأخ�������رى لق�����ت ال���ور����س 
الثقافة  وزارة  مراكز  يف  امل�سرحية 
اإقبال  املجتمع  وتنمية  وال�����س��ب��اب 
كبريا من امل�ساركني يف �سيف بالدي 
ي��دي��ر ه���ذه الور�س  ام م��ن  خ��ا���س��ة 
جم��م��وع��ة م��ن ك��ب��ار جن���وم امل�سرح 
امل�ستوى  ن��ف�����س  وع��ل��ى  الإم����ارات����ي، 
اقبال  اليدوية  ور�س احلرف  لقت 
ال��ط��ل��ب��ة وال��ط��ال��ب��ات يف كافة  م���ن 

املراكز.

اأجندة فعاليات اخلمي�س 15 
اأغ�سط�س يف فعاليات �سيف 

بالدي2013
الثقافة  وزارة  م����رك����ز  ي�����س��ت��م��ر 
وال�������س���ب���اب وت���ن���م���ي���ة امل���ج���ت���م���ع يف 
مع  املنت�سبني  بت�سجيل  اأب��وظ��ب��ي 

الربنامج  م���ن  ال��رئ��ي�����س��ي  ال���ه���دف 
اإىل  ي��ه��دف  ب���الدي  �سيف  الوطني 
ال�����س��ب��اب وتنمية  اك��ت�����س��اف ط��اق��ات 
املواهب ورعايتها يف �ستى املجالت. 
اأك��دت وف��اء اأحمد  ومن جانب اخر 
امل����راك����ز  جل���ن���ة  رئ���ي�������س���ة  ع���ل���ى  اآل 
ل�سيف  العليا  باللجنة  املتخ�س�سة 
بالدي اأن املراكز امل�ساركة يف امل�سروع 
،والتي ي�سل عددها اإىل 12 مركزا 
ال���دول���ة تعمل  اإم�������ارات  م��ع��ظ��م  يف 
الأعداد  ل�ستيعاب  طاقاتها  بكامل 
ال���ط���الب، وحتقيق  امل���ت���زاي���دة م���ن 
اأق�������س���ى ف����ائ����دة مم��ك��ن��ة ل���ه���م مع 
احلر�س على النت�سار والتواجد يف 

كافة املناطق بالإمارات. 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  ان  اإىل   م�����س��رية 
بالدي  �سيف  ال��وط��ن��ي  ل��ل��ربن��ام��ج 
الحتياجات  ك��اف��ة  وف���رت   2013
ال��������الزم��������ة ل�����ن�����ج�����اح الأن���������س����ط����ة 
ك��م��ا ح��ر���س��ت اللجنة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
مب�ستوى  والنهو�س  الرت��ق��اء  على 
يف  للمنت�سبني  املقدمة  الفعاليات 

كافة الور�س والدورات التدريبية.
ما  اأه������م  اأن  اإىل  وف������اء  واأ������س�����ارت 
تاأكيد  ه�����و  ال����ربن����ام����ج  ي���ح���ق���ق���ه 
النتماء  وزي����ادة  الوطنية  ال��ه��وي��ة 
وال�������ولء، م���ع ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى بناء 

ذك�������ر ع�����ب�����داهلل ع����ل����ي ب�����ن زاي�����د 
اإدارة  جم��ل�����س  ع�����س��و  ال��ف��ال���س��ي 
اأمني ال�سر العام  جمعية دار الرب 
املوؤ�س�سي  ال���دع���م  ق���ط���اع  رئ��ي�����س 
ب������اأن اجل���م���ع���ي���ة ح��ق��ق��ت اإجن�������ازاً 
ك���ب���رياً ب��ت�����س��ج��ي��ل اأك�����ر م���ن 15 
عام  خ��الل  خ��ريي��اً  األ���ف م�سروعاً 
يف  رم�����س��ان  �سهر  وح��ت��ى   2013
اخلري  باغي  يا  املو�سمية  حملتها 
ت��ع��اق��دت اجلمعية  ح��ي��ث   ، اأق���ب���ل 
اخلريية  امل�����س��اري��ع  ه���ذه  لتنفيذ 
باإجمايل  ال���دول���ة  وخ�����ارج  داخ����ل 
درهم  80 مليون  يزيد عن  مبلغ 
م���ن خ���الل م��ق��ره��ا ال��رئ��ي�����س��ي يف 
دب����ي ب�����س��ارع ال�����س��ي��خ زاي�����د وفرع 
دبي  برب  اخلليل  اإبراهيم  م�سجد 
التابعة  الن�سائية  ال�سوؤون  واإدارة 
ل��ل��ج��م��ع��ي��ة مب��ن��ط��ق��ة ال���رب����س���اء 

و1500  للمكيف  دره��م   1200
درهم للثالجة.

واأفاد الفال�سي اأن اجلمعية بداأت 
 ، ال��ط��ع��ام  اإط���ع���ام  تنفيذ م�����س��روع 
وم�سروع �سقيا املاء مع اأهل اخلري 
وال��رب مل��د ي��د ال��ع��ون واخل��ري لكل 
مل�سروع  م��ن��ه��ا  ك��م��وا���س��ل��ة  حم��ت��اج 
اإف���ط���ار ال�����س��ائ��م ال���ذي ن��ف��ذت��ه يف 
لي�ستمر  امل���ب���ارك  رم�����س��ان  ���س��ه��ر 
جتمع  واأم��اك��ن  امل�ساجد  بع�س  يف 
العمل طوال العام بدًء من م�سجد 
جلمعية  التابع  اخلليل  اإب��راه��ي��م 
قائم  دب��ي كم�سروع  ب��رب  ال��رب  دار 
ل��ي��ت��م ت��و���س��ع��ت��ه يف ال���ع���دي���د من 
العمالية  التجمعات  ذات  امل�ساجد 
ب����������داأت م�������س���روع  يف دب��������ي، ك����م����ا 
املئات  لتوفري  املدر�سية  احلقيبة 
م��ن احل��ق��ائ��ب امل��ج��ه��زة ب����الأدوات 

ح�سرية  ب��رع��اي��ة  جمعة  ي���وم  ك��ل 
جلمعية دار الرب.

واأو�����س����ح ع���ب���داهلل ال��ف��ال���س��ي اأن 
امل�ساريع اجلديدة التي مت التفاق 
عليها تت�سمن بناء 734 م�سجداً 
وحفر  دره���م،  مليون   40 مببلغ 
وب��راد مياه  وخ��زان��اً  بئراً   5295
واإن�ساء  دره��م،  مليون   11 مببلغ 
 7 مب��ب��ل��غ  خ����ريي����اً  وق����ف����اً   446
دره������م،  األ�������ف  و100  م����الي����ني 
اإغاثة عاجلة من  و635 م�سروع 
ال���زك���اة مب��ب��ل��غ 6 م��ل��ي��ون دره���م، 
و1039 م�سروع اإغاثة عاجلة من 
و600  مليون  مببلغ  ال�سدقات 
األف درهم، و354 م�سروع العون 
األف درهم،   260 الغذائي مببلغ 
وط���ب���اع���ة ن�����س��خ امل�����س��ح��ف خ���ارج 
درهم،  األ��ف   520 ال��دول��ة مببلغ 

احل���اج  ت��ك��ل��ف��ة  اأن  اإىل  وم�������س���رياً 
الواحد تبداأ بامل�ساهمة يف التكلفة 
بالن�سبة  دره�����م   6500 مب��ب��ل��غ 
للحاج من لبنان، ومبلغ 11150 
وبني  ال�سودان،  من  للحاج  درهماً 
 23600 اإىل  دره����م   13100
فل�سطني،  م��ن  بكل  للحاج  دره���م 
اأذربيجان،  موري�سيو�س،  ال�سني، 
ال�سومال،  ال�������س���ن���غ���ال،  ال���ه���ن���د، 
موريتانيا،  ت��وج��و،  م�سر،  م���ايل، 
الربازيل،  ب���ورون���دي،  ال�����س��ودان، 
كينيا،  ال���ع���اج،  ���س��اح��ل  اأ���س��ت��ون��ي��ا، 
وم�سرياً اإىل اأن اجلمعية تن�سق يف 
اجلهات  مع  عموماً  امل�ساريع  هذه 
دولة  و�سفارات  املعتمدة  اخلريية 
ودائرة  املعنية  ب��ال��دول  الإم����ارات 
والعمل  الإ����س���الم���ي���ة  ال���������س����وؤون 

اخلريي بدبي.

لتحفيظ  ال����رب  م�����س��روع  وف�����روع 
املمزر  مب���رك���ز  ال���ك���رمي  ال����ق����راآن 
ن����د احلمر  وم����رك����ز  ب���احل���م���ري���ة 
وم������رك������زي اجل�����م�����ريا وامل���و����س���ى 
املعلومات  وم����رك����ز  ب����اجل����م����ريا 
الإ�سالمي التابع للجمعية ملتابعة 
وف��روع اجلمعية  امل�سلمني اجل��دد 
اخليمة وجلنة  وراأ���س  يف عجمان 
للجمعية  التابعة  املتعففة  الأ�سر 
اجلمعية  ومندوبي  القيوين  ب��اأم 
التجارية،  وامل���راك���ز  ب��اجل��م��ع��ي��ات 
التربع الآيل عطايا  اأجهزة  وعرب 
ومبوقع  الت�سوق،  م��راك��ز  ببع�س 
اجلمعية الإلكرتوين، ومن خالل 
برنامج اأبواب اخلري الذي مت بثه 
املبارك  رم�����س��ان  �سهر  يف  ي��وم��ي��اً 
ب��ق��ن��ات��ي ���س��م��ا ون����ور دب���ي واإذاع�����ة 
ن��ور دب��ي، وتذيعه اإذاع���ة ن��ور دبي 

لطالب  والقرطا�سية  ال��درا���س��ي��ة 
امل��دار���س من الأ���س��ر املحتاجة مع 

بدء العام الدرا�سي اجلديد.
اجلمعية  اأن  ال��ف��ال���س��ي  واأ����س���اف 
والرب  اخل���ري  لأه����ل  الآن  ت��ط��رح 
م�سروع تي�سري احلج والعمرة الذي 
كبار  مل�ساعدة  اأع���وام  منذ  قدمته 
ال�سن من امل�سلمني املعوزين داخل 
ال��ذي��ن يرغبون  ال���دول���ة  وخ����ارج 
احلج  ف��ري�����س��ة  م��ن��ا���س��ك  اأداء  يف 
والعمرة ومينعهم الفقر واحلاجة 
وذلك بالتعاون مع برنامج اأبواب 
الكرمي  اخل����ري ودع����م اجل��م��ه��ور 
ل���ل���ربن���ام���ج، وق����د وجبت  امل���ت���اب���ع 
علينا م�ساعدة هوؤلء الفقراء من 
بتحقيق  لهم  والوفاء  ال�سن  كبار 
رغبتهم يف زي��ارة بيت اهلل احلرام 
احلج،  فري�سة  منا�سك  وتاأديتهم 

مببلغ  ط��ب��ي��اً  م�����س��روع��اً  و228 
315 األف درهم، و249 م�سروع 
�سقيا املاء مببلغ 175 األف درهم، 
املنتجة  لالأ�سر  م�سروعاً  و625 
درهم،  األ��ف  مببلغ مليون و355 
وم�سرياً اإىل تنفيذ م�سروع 300 
بواقع  للمحتاجني  غذائية  �سلة 
ال���واح���دة،  ل��ل�����س��ل��ة  450 دره���م���اً 
حيث  اهلل  بيوت  تعطري  وم�سروع 
مت �سراء اأجهزة التعطري وقوارير 
العطر وتوزيعها على 50 م�سجداً 
ع��ل��ى اأم����ل م�����س��اه��م��ة اأه����ل اخلري 
جلميع  الفكرة  وتعميم  ملوا�سلة 
دره���م���اً   330 ب����واق����ع  امل�������س���اج���د 
للم�سجد  العطر  ل�����س��راء  �سهرياً 
 180 ت���وزي���ع  ك��م��ا مت  ال����واح����د، 
م�سروع  ���س��م��ن  وث���الج���ة  م��ك��ي��ف��اً 
ال�سيف بردوا على اإخوانكم بواقع 

بالإ�سافة  ال���ع���ام  ه����ذا  ال���ربن���ام���ج 
اليل  احلا�سب  ال���دورة  ل�ستكمال 
الر�سم  ودورة  الع�سكرية  وال����دورة 
ينظم  كما  اليدوية  الأ�سغال  ودورة 
م��رك��ز ���س��ب��اب ال��غ��ي��ل ف��ت��ي��ات ور�سة 
عمل لتدريب الع�سوات على عر�س 
ب��الأ���س��رط��ة ال��ث��ع��ب��ان��ي��ة ك��م��ا ينظم 
ال�سارقة  م��دي��ن��ة  ب��ح��رم  حم��ا���س��رة 
بعنوان  الن�������س���ان���ي���ة  ل���ل���خ���دم���ات 
بالربامج  ال���ف���راغ  وق���ت  ا���س��ت��ث��م��ار 
�سباب  مركز  ي�ستكمل  فيما  املفيدة 
ا�ستكمال  يف  ال��ق��ي��وي��ن  ام  ف��ت��ي��ات 
ور�سة  ا����س���ت���م���رار  م����ع  ال��ت�����س��ج��ي��ل 
املحافظة على ال�سحة ودور تطوير 
كما  الريا�سية  والن�سطة  امل��ه��ارات 
ي�ستكمل مركز فتيات راأ�س اخليمة 
ي����وم مفتوح  ال��ت�����س��ج��ي��ل م���ع ع��م��ل 
الرماية  دورة  وا�ستمرار  للمن�سبني 
وم�سابقات ريا�سية كما ينظم مركز 
بقارب  بحرية  رح��ل��ة  م��رب��ح  فتيات 
الن�سطة  بجانب  التقليدي  ال���دو 
يف  ودورة  الر�سم  ودورة  الريا�سية 

املهارات احلياتية )طبخ(

كما دعا الفال�سي اأهل اخلري والرب 
الذبائح  يف  للم�ساعدة  ب��الإم��ارات 
للفقراء والأيتام وامل�ساكني بواقع 
500 درهم داخل الدولة و600 
درهم للذبيحة يف ال�سومال، ودعم 
م�سروع توزيع الأ�ساحي يف مو�سم 
احلج املقبل على املحتاجني عماًل 
ِمْنَها  )َف��ُك��ُل��وا  وع���ال:  ج��لَّ  بقوله 

َواأَْطِعُموا اْلَباِئ�َس اْلَفِقرَي( .

موظفو النادي يبادرون للتربع بيوم واحد من رواتبهم ال�سهرية
نادي �صيدات ال�صارقة يطلق عددًا من الأن�صطة لدعم حملة القلب الكبري لالأطفال الالجئي ال�صوريي

واأيادي بي�ساء يف اإمارة ال�سارقة، ورغم بعد امل�سافة التي تف�سلهم عنهم 
اإل اأنهم مل ين�سوهم يوماً، وميدون لهم يد العون وامل�ساندة يف كل حني؛ 

لري�سموا لهم اأماًل بحياة اأف�سل وم�ستقبل اأكر اأمناً.
بنادي  الإل��ك��رتوين  الت�سويق  م��دي��رة  عبيد،  �سيما  اأ���س��ادت  جانبها  م��ن 
والغربية  ال�سرقية  الفروع  املبذولة وت�سافر  ال�سارقة باجلهود  �سيدات 
بنادي �سيدات ال�سارقة لطرح �سل�سلة من الأن�سطة املبتكرة، بهدف جمع 
�سيدات  ن��ادي  اأن  م��وؤك��دًة  ���س��وري،  ملا يقرب من مليوين لج��ئ  تربعات 
من�سات  ع��رب  اإل��ك��رتون��ي��اً  اأن�سطته  جميع  ت�سويق  على  يعمل  ال�سارقة 
اإطار نهج التمويل الإلكرتوين املتبع يف  الإع��الم الإجتماعي، وذلك يف 

النادي.

خريي، يتخلله بيع عدد من امل�سغولت واحلقائب التي حتمل عالمات 
التي  املبتكرة،  الأن�سطة  العديد من  اإىل  بالإ�سافة  عاملية. هذا  جتارية 
�سوري،  طفل  مليون  م��ن  ي��ق��رب  م��ا  معاناة  م��ن  التخفيف  يف  �ست�سهم 
اأج��ربت��ه��م رح���ى احل���رب ال���دائ���رة يف ب��ل��ده��م ع��ل��ى ال��ه��روب اإىل لبنان، 
اإطالق  على  اأفريقيا مثل ليبيا. وتعليقاً  الأردن، تركيا ودول يف �سمال 
�سيدات  ن��ادي  ف��روع  اإدارة  رئي�س  ال�سنا�سي،  اآمنة  قالت  الأن�سطة،  هذه 
�سعيد  على  طيبة  ب�سمعة  ال�����س��ارق��ة  ���س��ي��دات  ن���ادي  يحظى  ال�����س��ارق��ة: 
ا�ستقطابه ل�سيدات طموحات لديهن اأفكار مبتكرة ومبدعة. لذا نعمل 
على توظيف تلك الأفكار، مبا يخدم تخفيف حجم املعاناة والأمل التي 
يعي�س ف�سولها اأطفال �سوريني اأبرياء بال ماأوى وبال دولة وبال حقوق.  

واأ�سافت اأن اجلهود امللهمة والنرّية التي تقودها �سمو ال�سيخة جواهر 
قبل  من  الالجئني  لالأطفال  ال��ب��ارزة  املنا�سرة  القا�سمي،  حممد  بنت 
ل�سحذ  دفعتنا  الالجئني،  ل�سوؤون  املتحدة  ل��الأمم  ال�سامية  املفو�سية 
اأفكار  ابتكار  خ��الل  من  النبيلة  الإن�سانية  الق�سية  ه��ذه  ودع��م  الهمم 
اإبداعية، اإىل جانب قنوات التربع املعروفة، تف�سي اإىل توفري املتطلبات 

الأ�سا�سية لالأطفال الالجئني ال�سوريني.
بدورها، اأعربت نورة النومان، مدير عام املكتب التنفيذي ل�سمو ال�سيخة 
الدائم  للتعاون  وتقديرها  امتنانها  عن  القا�سمي،  حممد  بنت  جواهر 
والدعم امل�ستمر الذي ت�سهده احلملة من قبل نادي �سيدات ال�سارقة ، 
م�سريًة اإىل اأن الأطفال ال�سوريني �سيدركون الآن اأن هناك قلوب كبرية 

  •• ال�صارقة-الفجر: 

يف ���س��ورة اإن�����س��ان��ي��ة جت�����ّس��د م��ع��اين ال��ت��ع��اط��ف م��ع اإخ��وان��ن��ا ال�سوريني 
الأن�سطة  من  متنوعة  �سل�سلة  ال�سارقة  �سيدات  ن��ادي  نظم  الالجئني، 
والتي  الداعمة حلملة القلب الكبري لالأطفال الالجئني ال�سوريني”، 
البارزة  املنا�سرة  القا�سمي،  بنت حممد  ال�سيخة جواهر  �سمو  اأطلقتها 
لالأطفال الالجئني من قبل املفو�سية ال�سامية لالأمم املتحدة ل�سوؤون 
الالجئني.  وتت�سمن اأجندة الأن�سطة، التي تاأتي تعبرياً عن الت�سامن 
مع الأو�ساع التي يعي�سها الالجئون ال�سوريون، ت�سجيع املوظفني على 
�سحور  حفل  وتنظيم  ال�سهرية،  رواتبهم  من  واح��د  يوم  براتب  التربع 



05

اأخبـار الإمـارات
اخلميس  -  15   أغسطس    2013 م    -    العـدد    10870

Thursday    15    August     2013  -  Issue No   10870

اعتربوه خطوة لتطوير مناطقهم 

مواطنو املناطق اجلنوبية ي�صيدون بقرار املجل�ض التنفيذي تقدمي اخلدمات يف عقر دارهم 

الطاير يرتاأ�ض الجتماع الثالث للجنة تن�صيق اخلدمات يف اإمارة دبي

الهوية حتقق 94 % من م�صتهدفات خطتها ال�صرتاتيجية 2013-2010

•• راأ�ص اخليمة – الفجر  

امل���ن���اط���ق  امل�����واط�����ن�����ون يف  اأ�������س������اد 
اجلنوبية بقرار املجل�س التنفيذي 
يف امارة راأ�س اخليمة ان�ساء مبنى 
م�سرتك ليكون مقرا لتمار�س منه 
احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن  جمموعة 
املناطق  يف  اأن�����س��ط��ت��ه��ا  اخل��دم��ي��ة 
اأن���ه ي�سكل  اجل��ن��وب��ي��ة لف��ت��ني اىل 
�ساأنها  بادرة خدمية ح�سارية من 
ت�����س��ه��ي��ل م��ه��م��ة ح�����س��ول��ه��م على 
وهم  يحتاجونها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات 
ب��ع��ي��دا ع���ن تكبد  يف ع��ق��ر داره�����م 
وعثاء النتقال بحثا عنها يف راأ�س 

الأرا�سي والأمالك، ومكتب وزارة 
اأحمد  وق�����ال   . وال���ع���م���ال  ال��ع��م��ل 
فان  الأم������ر  ح��ق��ي��ق��ة  : يف  ���س��ع��ي��د 
املناطق اجلنوبية اىل  اأه��ايل  �سفر 
راأ�س  يف  احلكومية  ال��دوائ��ر  مقار 
اخلدمات  على  للح�سول  اخليمة 
تلك  لأن  ب��امل��ع��ان��اة  م�سحوبا  ك���ان 
الدوائر مل تكن قريبة وامنا تبعد 
ان  م���رتات  الكيلو  ع�����س��رات  عنهم 
الكيلومرتات  م��ن  امل��ئ��ات  ت��ك��ن  مل 
ومن املوؤكد فان ان�ساء مركز يوفر 
ديرتنا  ع��ق��ر  ج��م��ي��ع اخل���دم���ات يف 
ب�سورة  املعاناة  تلك  �سيق�سي على 
الذين  الأه�������ايل  وي���ري���ح  ج���ذري���ة 

حر�س  يعك�س  اجلنوبية  امل��ن��اط��ق 
بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
املجل�س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي  ���س��ق��ر 
راأ����س اخليمة وويل  الأع��ل��ى حاكم 
عهده �سمو ال�سيخ حممد بن �سعود 
مب�سالح  الهتمام  على  القا�سمي، 
من  ذلك  ويتاأكد  املواطنني  اأبنائه 
الهادفة  امل���ب���ادرات  ت��ق��دمي  خ���الل 
ونوعية  ع�سرية  خدمات  لتقدمي 
وتقوم على خلق ال�ستقرار واحلياة 
الكرمية . وقال حمد نا�سر عندما 
ملراجعة  �سرورية  حاجة  يف  اأك���ون 
ال����دوائ����ر اخل���دم���ي���ة ف����اين اأك����ون 
وق����ت مبكر  ب��ال��ت��وج��ه يف  جم����ربا 

اخليمة .
الدوائر  ل�����س��م  امل�����س��رتك  وامل��ب��ن��ى 
احل��ك��وم��ي��ة اخل��دم��ي��ة ت��ب��ل��غ كلفة 
دره�����م ويقع  م���الي���ني   5 ان�����س��ائ��ه 
1834 مرتا مربعا  على م�ساحة 
يوليو  ج���اه���زا يف  ي��ك��ون  وح��ي��ن��م��ا 
جهات  ث���م���اين  ف����ان   2015 ع����ام 
لتقدمي  ال���ي���ه  ���س��ت��ن��ت��ق��ل  خ��دم��ي��ة 
خ���دم���ات���ه���ا وه�����ي : ب���ل���دي���ة راأ������س 
الإقامة  واإدارة  واملحاكم،  اخليمة، 
التنمية  ودائ��رة  الأجانب،  و�سوؤون 
الإم���ارات  وموؤ�س�سة  القت�سادية، 
الأ�سغال  ودائ�������رة  ل���الت�������س���الت، 
واخل�������دم�������ات ال�����ع�����ام�����ة، ودائ��������رة 

يعد  اجل��ن��وب��ي��ة  امل��ن��اط��ق  ي�سكنون 
تكبد  خطوة مهمة حلمايتهم من 
جهودهم  وي���وف���ر  ال�����س��ف��ر  م�����س��اق 
واأوقاتهم . وذكر �سامل ح�سن وهو 
م��ن اأه����ايل امل��ن��اط��ق اجل��ن��وب��ي��ة اأن 
الأمر اجليد هو ان املبنى امل�سرتك 
�سي�سم جميع الدوائر ذات ال�سلة 
اخلدمية  ب��الح��ت��ي��اج��ات  الوثيقة 
ما  وه��و  اجلنوبية  املناطق  لأب��ن��اء 
معامالتهم  اجن����از  م���ن  مي��ك��ن��ه��م 
بعدما  ق�����س��رية  زم��ن��ي��ة  ف����رتة  يف 
يوما  يق�سي  منهم  ال���واح���د  ك���ان 
كامال . واأم��ا عبيد حممد فيقول 
ان م�����س��روع ت��وف��ري اخل���دم���ات يف 

•• هيئة الطرق واملوا�صالت – 
ن�صوان الطائي:

رئي�س  الطاير  �سعادة مطر  تراأ�س 
التنفيذي  واملدير  الإدارة  جمل�س 
لهيئة الطرق واملوا�سالت ب�سفته 
نائبا لرئي�س جلنة البنية التحتية 
يف اإمارة دبي �سباح اأم�س الأربعاء 
الطرق  لهيئة  الرئي�سي  املبنى  يف 
الثالث  الج���ت���م���اع  وامل���وا����س���الت 
اإمارة  يف  اخلدمات  تن�سيق  للجنة 
�سم  وال������ذي   2013 ل���ع���ام  دب����ي 
الهيئات  ع���ن  ومم��ث��ل��ني  اأع�������س���اًء 
اخلدمية  وامل��وؤ���س�����س��ات  وال���دوائ���ر 

ومزودي اخلدمة يف الإمارة.
ممثلي  م��ن  ع��دد  الجتماع  ح�سر 
وم���ن���دوب���ي ال���ه���ي���ئ���ات وال����دوائ����ر 
واملوؤ�س�سات اخلدمية يف اإمارة دبي 
كهرباء  وه��ي��ئ��ة  دب���ي  ب��ل��دي��ة  منها 

النهائية  امل���راح���ل  م���ن  الن���ت���ه���اء 
ت��وزي��ع اخل��دم��ات يف  دليل  مل�سروع 
اإعداده  يتم  ال��ذي  الطريق،  ح��رم 
اجلهات  م����ع  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  ح���ال���ي���اً 
اخل���دم���ي���ة وم�������زودي اخل���دم���ة يف 
الإنتهاء من  املتوقع  الإم��ارة ومن 
املالحظات على الدليل يف غ�سون 
الدليل  ي��ن��ظ��م  ح��ي��ث  ا���س��ب��وع��ني، 
يف  التحتية  البنية  خدمات  توزيع 
املمار�سات  لأف�سل  وف��ق��اً  الإم����ارة 

املطبقة عاملياً. 
م�سروع  اأن  اإىل  ال��ط��اي��ر  واأ����س���ار 
ال��ن��ظ��ام اجل���دي���د ل�����س��ه��ادات عدم 
لالأعمال  الل����ك����رتوين  امل��م��ان��ع��ة 
ال���ذي يتم  ال��ط��ري��ق،  �سمن ح���رم 
م����ن خ����الل����ه ا�����س����ت����الم وا�����س����دار 
اأعمال  بطلبات  اخلا�سة  املوافقات 
�سمن  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  م�����س��اري��ع 
ي��وؤث��ر فيه،  اأو م��ا  ال��ط��ري��ق  ح���رم 

رئي�س  واملوا�سالت  الطرق  بهيئة 
امارة  يف  اخل��دم��ات  تن�سيق  جلنة 
دب���������ي، ورئ����ي���������س جل����ن����ة اخل���ط���ة 
التحتية  البنية  مل�ساريع  اخلم�سية 
يف الإمارة،وت�سمن العر�س املرئي 
مل�ساريع  اخلم�سيه  للخطة  ب��ي��ان 
ت�سمل  ال���ت���ي  ال��ت��ح��ت��ي��ه  ال���ب���ن���ي���ه 
لكل  الرئي�سية  ال�سبكات  م�ساريع 
م��ن ال�����س��وارع وال��ط��رق و ال�سرف 
املياه  و���س��ب��ك��ات  وال�����ري  ال�����س��ح��ي 
الت�سالت  و���س��ب��ك��ات  وال��ك��ه��رب��اء 
واأن�����ظ�����م�����ة ال����ت����ربي����د امل����رك����زي����ة 
وال���غ���از  ال���ن���ف���ط  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 

الطبيعي.
وتناولت املهند�سة ميثاء بن عدي 
عددا من املحاور املهمة يف عر�سها 
جلنة  يف  العمل  �سري  ح��ول  املرئي 
دبي  اإم�����ارة  يف  اخل���دم���ات  تن�سيق 
واملهام  الإداري������ة  ال���ق���رارات  منها 

وم����ي����اه دب�����ي و����س���رك���ة الإم��������ارات 
و�سركة  )ات�����س��الت(  ل��الت�����س��الت 
وهيئة  )دو(  املتكاملة  الت�سالت 
دبي للتجهيزات و)اإمباور( حللول 
الطاقة بالإ�سافة اإىل هيئة الطرق 

واملوا�سالت.  
الهيئات  ح���ر����س  ال���ط���اي���ر  واأك������د 
اخلدمية  وامل��وؤ���س�����س��ات  وال���دوائ���ر 
ت��ق��دمي باقات  اإم����ارة دب��ي على  يف 
واملتعاملني  للجمهور  خ��دم��ات��ه��ا 
املجتمع  ����س���رائ���ح  خم���ت���ل���ف  م����ن 
عالية  وج���ودة  وا���س��ح��ة  ب�سفافية 
العاملية  امل��ع��اي��ري  واأرق�����ى  ت��ت��واف��ق 
مما و�سع الإمارة يف مقدمة مدن 
العامل يف جمال تقدمي اخلدمات 
لل�سكان والزائرين وال�سياح ورجال 
الأعمال وامل�ستثمرين من خمتلف 

دول العامل.
ووجه �سعادة مطر الطاير ب�سرعة 

وبقدره  والب�ساطة  باملرونة  يت�سم 
وطبيعة  ت��ت��ن��ا���س��ب  ع��ال��ي��ه  ت��ق��ن��ي��ة 
املمانعة،  ع����دم  ����س���ه���ادات  ط��ل��ب��ات 
الطلبات  جميع  اإح��ال��ة  يتم  حيث 
اجلهات  اإىل  تلقائياً  النظام  ع��رب 
اخلدمية املعنية للمعاجلة واتخاذ 
ال���ق���رارات امل��ن��ا���س��ب��ة ب�����س��اأن��ه��ا وفق 
الأخذ  جداول زمنية مدرو�سة مت 
املدة  بتق�سري  فيها  العتبار  بعني 

الزمنية لإجناز املعامالت. 
وا���س��ت��ع��ر���س اأه���م امل�����س��اري��ع، التي 
امل�ستقبلية  ال���ف���رتة  يف  ���س��ُت��ن��ّف��ذ 
اأك����د ع��ل��ى �سرورة  ال��ق��ادم��ة، ك��م��ا 
احلكومية  اجل��ه��ات  ب��ني  التن�سيق 
خمتلف  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ال�����س��ل��ة  ذات 

امل�ساريع. 
وتخّلل اللقاء عر�س مرئي قدمته 
املدير  ع���دي  ب��ن  م��ي��ث��اء  املهند�سة 
والطرق  املرور  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 

•• اأبوظبي-وام:

للهوية  الإم����������ارات  ه��ي��ئ��ة  جن���ح���ت 
2012 يف حتقيق ما  ال��ع��ام  خ��الل 
ن�سبته 94 يف املائة من م�ستهدفات 
ت�سمنتها  ال��ت��ي  الأداء  م���وؤ����س���رات 
لالأعوام  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  خ��ط��ت��ه��ا 
�سكلت  وال��ت��ي   ..  2013-2010
خ���ارط���ة ط���ري���ق م��ك��ن��ت��ه��ا م���ن بلوغ 
م��ع��ظ��م اأه����داف����ه����ا ���س��م��ن الإط������ار 
ال��زم��ن��ي امل��ح��دد ل��ه��ا وامل�����س��اه��م��ة يف 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  وت��ط��وي��ر  اإر�����س����اء 
العمل  منظومة  لتطوير  ال��الزم��ة 
احل���ك���وم���ي يف ال����دول����ة. وق���ال���ت يف 
 2012 ل���ع���ام  ال�����س��ن��وي  ت��ق��ري��ره��ا 
ال����ذي اأ���س��درت��ه م���وؤخ���را اإن اإجن���از 
لدولة  ال�������س���ك���اين  ال�����س��ج��ل  ن���ظ���ام 
وت�سجيل  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
ج���م���ي���ع امل����واط����ن����ني وامل���ق���ي���م���ني يف 
م�سروع بطاقة الهوية الذكية �سكل 
املا�سي  العام  الأب��رز خالل  اإجنازها 
اإجن��ازا عامليا بكل  اأنه يعترب  موؤكدة 
امل��ق��اي��ي�����س يف ظ��ل م��ا ت��واج��ه��ه دول 
اليوم من حتديات متفاقمة  العامل 
الهوية  اأن��ظ��م��ة  تطوير  دون  حت��ول 

املتقدمة اخلا�سة بها.
واأ����س���اف���ت اأن���ه���ا ت��رك��ز ح��ال��ي��ا وبعد 
حت��ق��ي��ق��ه��ا ه�����ذا الإجن���������از وب���دع���م 
اآل  زاي��د  ب��ن  ال�سيخ ه��زاع  م��ن �سمو 
الوطني  الأم������ن  م�����س��ت�����س��ار  ن��ه��ي��ان 
الإمارات  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
�سمو  الفريق  م��ن  ومتابعة  للهوية 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ���س��ي��ف  ال�����س��ي��خ 
وزير  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
رئ���ي�������س جمل�س  ن���ائ���ب  ال���داخ���ل���ي���ة 
الإب��داع يف تقدمي  بلوغ  الإدارة على 
التحول  ودعم  احلكومية  اخلدمات 
لدور  ن��ظ��را  الذكية  احلكومة  نحو 
منظومة اإدارة الهوية املتقدمة التي 
تطورها يف متكني م�ساريع احلكومة 
م�سروع  مقدمتها  ويف  الإلكرتونية 
موؤ�س�سات  م��ع  الإل���ك���رتوين  ال��رب��ط 

عام  وا�سلت خ��الل  الهيئة  اأن  واأك��د 
خدماتها  لتطوير  ال�سعي   2012
و�سول  للمتعاملني  تقدمها  ال��ت��ي 
اأثمر  م��ا  وه��و  ر���س��اه��م  حتقيق  اإىل 
م���ن ح�����س��اد جائزة  ع���ن مت��ك��ي��ن��ه��ا 
جمال  يف  املتميزة  الحتادية  اجلهة 
ثالث  جانب  اإىل  اخل��دم��ات  تقدمي 
ج��وائ��ز اأخ���رى م��ن ج��ائ��زة الإمارات 
املنبثقة  املتميز  احل��ك��وم��ي  ل����الأداء 
للتميز  خليفة  ال�سيخ  برنامج  ع��ن 

احلكومي.
العام  اإن  اخل�����وري  ال��دك��ت��ور  وق����ال 
لهيئة  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ي�����س��ك��ل  اجل�������اري 
الإم��������������ارات ل���ل���ه���وي���ة ع�������ام ب����داي����ة 
باعتباره  عملها  م�سرية  يف  التحول 
ع���م���ر خطتها  م����ن  الأخ�������ري  ال����ع����ام 
 2013-2010 ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
خطة  ال��ه��ي��ئ��ة  اإط�������الق  اإىل  لف���ت���ا 
وطموحة  ج���دي���دة  اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
عنوانها   2016-2014 لالأعوام 
اأمن  تعزيز  يف  امل�ساهمة  الرئي�سي 
عامليا  التناف�سية  ومكانتها  ال��دول��ة 
متكاملة  م���ن���ظ���وم���ة  ت���وف���ري  ع����رب 
ال�سخ�سية  الهوية  لإدارة  ومتقدمة 
ت��خ��دم يف اأب��ع��اده��ا روؤي����ة الإم�����ارات 

.2021
وخ��ت��م م��دي��ر ع���ام ه��ي��ئ��ة الإم������ارات 
بداية  ب��ني  ب��ال��ق��ول  كلمته  ل��ل��ه��وي��ة 
التحول  وب���داي���ة  احل�����س��اد  م��و���س��م 
خاللها  يتوقف  لن  جديدة  مرحلة 
والتطور  الإجن���������ازات  ث���م���ار  ج��ن��ي 
فاحل�ساد وفري يف ظل روؤية حكيمة 
امل�ستقبل  ت�ست�سرف  ر�سيدة  لقيادة 
ين�سب  ل  ح��ك��وم��ي  دع����م  ظ���ل  ويف 
ل���الرت���ق���اء مب��ك��ان��ة الإم���������ارات اإىل 
املركز الأول وبعزم كوادرنا الوطنية 
لتحقيق  دولتنا  موؤ�س�سات  وتكاتف 
الأهداف املن�سودة ليظل علم دولتنا 

الغالية خفاقا عاليا.
للهيئة  ال�سنوي  التقرير  وت�سمن 
2012 الذي يقع يف 294 �سفحة 
م���ن ال��ق��ط��ع امل��ت��و���س��ط مل��ح��ة عامة 

احلكومة  متطلبات  مع  يتوافق  مبا 
روؤية  م��ع  ين�سجم  ومب���ا  الحت���ادي���ة 
2021 من خالل تعزيز  الإم��ارات 
الأمن  حتقيق  يف  الهيئة  م�ساهمة 
باملكانة  والرت��ق��اء  للدولة  الوطني 
التناف�سية لالإمارات ودعم الرتقاء 
بالعمل احلكومي والقت�سادي عرب 
توفري منظومة متكاملة ومتقدمة 
الدولة  ال�سخ�سية يف  الهوية  لإدارة 
منجزات  ع��ل��ى  ال���ب���ن���اء  وم���وا����س���ل���ة 

الدورة ال�سرتاتيجية ال�سابقة.
اخلطة  اأه����������داف  اأب���������رز  ومت���ث���ل���ت 
للهيئة  اجل���دي���دة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
اجلهة  باعتبارها  دوره���ا  تعزيز  يف 
الهوية  وتاأكيد  لتعريف  الرئي�سية 
يف ال����دول����ة ودع������م ����س���ن���اع ال���ق���رار 
والتخطيط ال�سرتاتيجي والرتقاء 
مبكانة الإمارات التناف�سية وتقدمي 
اأرقى م�ستويات اجلودة يف اخلدمات 
املتعاملني  ث��ق��ة  ك�سب  اإىل  و���س��ول 
التميز  اأول����وي����ات  ع��ل��ى  وال���رتك���ي���ز 
امل��وؤ���س�����س��ي وال���س��ت��ث��م��ار الأم���ث���ل يف 

جميع موارد الهيئة.
ن�سخة  �ستوفر  اأن��ه��ا  الهيئة  واأك���دت 
على   2012 ال�����س��ن��وي  كتابها  م��ن 
اإىل  بالإ�سافة  الإلكرتوين  موقعها 
توزيعه على كافة اجلهات احلكومية 
�سركائها  وعلى  واملحلية  الحت��ادي��ة 
ال�����س����رتات����ي����ج����ي����ني واجل����ام����ع����ات 
وم��وؤ���س�����س��ات ال��ق��ط��اع اخل���ا����س اإىل 
املنت�سرة  جانب توفريه يف مراكزها 
ع���ل���ى م�������س���ت���وى ال�����دول�����ة لإت����اح����ة 
الراغبني  املتعاملني  اأم��ام  الفر�سة 
واأهدافها  ر�سالتها  على  بالتعرف 
وم�����س��اري��ع��ه��ا ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة مبا 
باأهمية  ال��ق��ن��اع��ة  ل��دي��ه��م  ي��ر���س��خ 
ال�������س���ك���اين يف دفع  ال�����س��ج��ل  ن���ظ���ام 
عملية النماء وم�سرية التطور التي 
مب�سروع  وثقتهم  ال��دول��ة  ت�سهدها 
تعزيز  يف  ودوره  ال���ه���وي���ة  ب��ط��اق��ة 
والتحول  وال��ف��ردي  الوطني  الأم��ن 

نحو احلكومة الذكية. 

ال��ه��وي��ة الرقمية  ال��دول��ة وم�����س��روع 
اخل����دم����ات  ت����وف����ري  اإىل  و������س�����ول 
والأجهزة  الهواتف  على  احلكومية 

املتحركة للمتعاملني.
واأو�سحت اأن اهتمامها بعد انتهائها 
من ت�سجيل ال�سكان وانتظام عمليات 
تطوير  على  من�سبا  ب��ات  الت�سجيل 
الإمارات  يف  الهوية  اإدارة  منظومة 
الدولة  اأم����ن  ت��ع��زي��ز  يف  ي�سهم  مب��ا 
وم��ك��ان��ت��ه��ا ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة ع��امل��ي��ا ومبا 
والتخطيط  ال���ق���رار  ���س��ن��اع  ي��دع��م 
احلكومة  وم�ساريع  ال�سرتاتيجي 

الذكية.
علي  املهند�س  الدكتور  �سعادة  وق��ال 
حم��م��د اخل�����وري م��دي��ر ع����ام هيئة 
الإمارات للهوية يف كلمته التي قدم 
 2012 ع��ن��وان  حت��ت  للتقرير  بها 
بداية   2013  .. احل�����س��اد  م��و���س��م 
لنف�سها  ح��ددت  الهيئة  اإن  التحول 
عندما طورت خطتها ال�سرتاتيجية 
2010 -2013 عددا من الأهداف 
ت�سغيليا  الرئي�سية ور�سمت منوذجا 
اأج����رت  اأن  ب��ع��د  ل��ع��م��ل��ي��ات��ه��ا  دق��ي��ق��ا 
درا�سة متاأنية للتحديات التي حالت 
يف  املر�سومة  الأه���داف  حتقيق  دون 
حيث  لتاأ�سي�سها  الأوىل  ال�����س��ن��وات 
وال�سعي  ال��ت��ط��وي��ر  عملية  وا���س��ل��ت 

نحو حتقيق التميز.
واأ�ساف الدكتور اخلوري اأن الهيئة 
ور���س��ة عمل   2010 ع��ام  نظمت يف 
����س���خ���م���ة مت���خ�������س���ت ع�����ن اإط������الق 
ال��ع��دي��د م���ن امل�����س��اري��ع وامل����ب����ادرات 
عام  العام  ذل��ك  لي�سكل  التطويرية 
اأثمر  وال���ذي  وال��ت��ح��دي��ث  التطوير 
عن بدء تبلور الإجنازات على اأر�س 
بداية  ث��م   2011 ع���ام  يف  ال���واق���ع 
من   2012 يف  احل�������س���اد  م���و����س���م 
خالل اإجناز نظام ال�سجل ال�سكاين 
ذلك  خ��الل  الهيئة  جنحت  اأن  بعد 
اإجمايل  يعادل  ما  ت�سجيل  يف  العام 
الثماين  ال�سنوات  امل�سجلني يف  عدد 

ال�سابقة.

واأب���رز  للهوية  الإم�����ارات  هيئة  ع��ن 
م�سريتها  يف  ال��ت��اري��خ��ي��ة  امل��ح��ط��ات 
�سرح  ج���ان���ب  اإىل  ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا  م��ن��ذ 
لهياكل التنظيم الإداري فيها واأهم 
عليها  اإجراوؤها  مت  التي  التعديالت 
خالل العام املا�سي والتي متثلت يف 
اإعادة ت�سكيل جمل�س الإدارة وتعديل 
لي�سم  للهيئة  التنظيمي  الهيكل 
ب���دل عن  رئي�سية  ق��ط��اع��ات  ث��الث��ة 
كان  التي  ال�ست  الرئي�سية  الإدارات 

يتاألف منها الهيكل ال�سابق.
واألقى التقرير ال�سوء على اخلطة 
 2010 ل��ل��ه��ي��ئ��ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
وامل�������س���اري���ع  واأه�����داف�����ه�����ا   2013
واملبادرات التي انبثقت عنها وت�سمن 
ومنجزاتها  الهيئة  اأداء  على  نظرة 
ال�سرتاتيجية  ل����الأه����داف  وف���ق���ا 
ال�سكان  ت�����س��ج��ي��ل  وه�����ي  الأرب�����ع�����ة 
لإدارة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  وت��ط��وي��ر 
الهوية وجعل بطاقة الهوية البطاقة 
الدولة  يف  واأه���م���ي���ة  ق��ي��م��ة  الأك�����ر 
على  ت��رك��ز  خ��دم��ات  موؤ�س�سة  وب��ن��اء 
بخدمة  والرتقاء  الأه��داف  حتقيق 
اخلدمات  ت���وف���ري  م���ع  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
الداخلية القائمة على الأداء املتميز 
ال�سراكات  على  اإ���س��اءات  ف�سال عن 
الهيئة  التي عقدتها  ال�سرتاتيجية 
يف  وقعتها  التي  التفاهم  وم��ذك��رات 
تعريف  اإىل  بالإ�سافة  املا�سي  العام 
واأن�سطتها  املجتمعية  مب�ساركاتها 
امل���ح���ل���ي���ة وال���ع���امل���ي���ة وج����ه����وده����ا يف 
جمال الت�سال املعريف و�سعيها نحو 
جانب  اإىل  املوؤ�س�سي  التميز  حتقيق 
�سهادات خلرباء وم�سوؤولني دوليني 
ال�سحفيني  الكتاب  لأب��رز  ومقالت 
ومبادراتها  الهيئة  م�����س��اري��ع  ح���ول 
خلدمة  حققتها  ال��ت��ي  والإجن�����ازات 
�سكان دول��ة الإم��ارات من مواطنني 

ومقيمني.
وق����دم ال��ت��ق��ري��ر ن��ب��ذة ع���ن اخلطة 
للهيئة  اجل���دي���دة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
طورتها  ال���ت���ي   2016-2014

راأ�����س  ال����دوائ����ر اخل��دم��ي��ة يف  اىل 
ع�سرات  عننا  تبعد  ال��ت��ي  اخليمة 
اجناز  اأ�سمن  حتى  الكيلومرتات 
معامالتي يف الوقت املنا�سب ولكن 

فنعود  ال��وق��ت  يداهمنا  م��ا  ك��ث��ريا 
واأما   ) حنني  )بخفي  بيوتنا  اىل 
التنفيذي  املجل�س  ق��رار  بعد  الن 
الدوائر  خ��دم��ات  ب��ن��ق��ل  ال��ق��ا���س��ي 

لتكون بالقرب من بيوتنا فان من 
م�ساق  م��ن  يريحنا  ان  ذل��ك  ���س��اأن 
الكثريين  ي�سجع  ان��ه  كما  ال�سفر  

على احل�سول على اخلدمات. 

تتعلق  واإح�����س��ائ��ي��ات  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
التو�سيات  ومتابعة  اللجنة  بعمل 
واأهم املالحظات  الإجن��ازات  واأهم 

على �سري عمل اللجنة. 
التي  الإح�سائيات،  اأبرز  ومن بني 
التنفيذي  امل���دي���ر  ا���س��ت��ع��ر���س��ت��ه��ا 
هيئة  يف  وال��ط��رق  امل���رور  ملوؤ�س�سة 

ن�سبة  وامل��وا���س��الت تطور  ال��ط��رق 
اتخذتها  التي  التو�سيات،  اإغ��الق 
اإمارة  يف  اخل��دم��ات  تن�سيق  جلنة 
وحتى   2010 ال���ع���ام  م��ن��ذ  دب����ي 
 2013 العام  احل��ايل من  الوقت 
حيث �سجلت هذه التو�سيات ن�سبة 
العام  يف   )92%( بلغت  اإغ����الق 

العام  نهاية  يف  وارتفعت   2010
وبلغت   ،)95%( اإىل   2011
العام  يف  التو�سيات  اإغ���الق  ن�سبة 
ن�سبة  اأم����ا   .)100%(  2012
الراهن  ال���وق���ت  ح��ت��ى  اإغ���الق���ه���ا 
م���ن ال���ع���ام احل�����ايل، ف��ق��د �سجلت 

  .)88%(

وفاة 4 اأ�صخا�ض واإ�صابة 8 يف حادث تدهور �صيارة

موؤ�ص�صة الأوقاف و�صوؤون الق�صر بدبي 
تبحث التعاون مع جمعية بيت اخلري

•• عجمان ـ الفجر 

ب��ني مركبة وح��اف��ل��ة �سغرية على  ت�����س��ادم  وق��ع ح���ادث 
اإىل  اأدى  ب��اإم��ارة عجمان ، مم��ا  ب��ن زاي���د  ���س��ارع حممد 
باإ�سابات  اآ�سيويني  اإ�سابة ثمانية ركاب  اأربعة و  م�سرع 
ترتاوح ما بني املتو�سطة و البليغة ، و ذلك بح�سب ما 
�سرح به املقدم �سعيب عبداهلل كاجور مدير اإدارة املرور 

و الدوريات ب�سرطة عجمان.
و تعود تفا�سيل احلادث اأن قائد املركبة املدعو )�س.ع.ع( 
ك��ان يف طريقه على   ، اإم��ارات��ي اجلن�سية   ، �سنة   )31(
باجتاه  بعجمان  ال��واق��ع  زاي��د  ب��ن  ال�سيخ حممد  ���س��ارع 
املركبة وانحرف عن  ال�سيطرة على  ال�سارقة وقد فقد 
اأ�سفر  مما  راكباً   12 حتمل  بحافلة  م�سطدماً  م�ساره 

ع��ن ت��ده��وره��ا ع���دة م���رات و ���س��ق��وط 11 راك��ب��ا خارج 
ف��وؤاد يو�سف اخلاجه مدير  النقيب  اأ�ساف  و   ، احلافلة 
اأن���ه ف��ور تلقي ال��ب��الغ ه��رع��ت �سيارات  ف��رع ال���دوري���ات 
ال�سرطة و الإ�سعاف ملوقع احلادث و مت نقل الأ�سخا�س 
املرور  دوري����ات  ق��ام��ت  ك��م��ا   ، امل�ست�سفى  اإىل  امل�����س��اب��ني 

بتنظيم حركة ال�سري.
ودعا مدير اإدارة املرور و الدوريات كافة ال�سائقني اإىل 
�سرورة النتباه واأخذ احليطة واحلذر اأثناء القيادة ، و 
التقيد بال�سرعات املحددة على ال�سوارع وعدم الن�سغال 
بغري الطريق جتنباً لوقوع احلوادث املرورية التي قد 
ذلك  و   ، للخطر  ال��ط��ري��ق  م�ستخدمي  ح��ي��اة  ت��ع��ر���س 
م�ستخدمي  ك��اف��ة  ���س��الم��ة  و  �سالمتهم  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��اً 

الطريق.

•• دبي-وام:

ملوؤ�س�سة  العام  الأم��ني  الري�س  الرحمن  بحث طيب عبد 
الأوقاف و�سوؤون الق�سر بدبي خالل لقائه ام�س عابدين 
اأوجه  اخلري  بيت  جلمعية  العام  املدير  العو�سي  طاهر 
التعاون بني اجلمعية وموؤ�س�سة الأوقاف و�سوؤون الق�سر 
وت��ط��وي��ر م�����س��ارات الت��ف��اق��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة ب��ني الطرفني 
لإيجاد اآفاق جديدة للتعاون. ح�سر اللقاء الذي جرى 
اهلل  عبد  بدبي  اخل��ري  بيت  جلمعية  الرئي�سي  املقر  يف 
ال�ستاذ م�ساعد املدير العام م�ست�سار الإدارة الإعالمي. 
وكانت جمعية بيت اخلري وقعت اتفاقية تفاهم وتعاون 

انطلقت  دب��ي  الق�سر يف  و���س��وؤون  الأوق���اف  مع موؤ�س�سة 
واجلمعية  املوؤ�س�سة  بني  والتعاون  التن�سيق  �سرورة  من 
منهما  ك��ل  ن�ساط  فعالية  زي���ادة  اإىل  ال��و���س��ول  ل��غ��اي��ات 
اإىل ما فيه خري املجتمع على  الرامية  ودعم جهودهما 
الأ�سعدة املختلفة. كما ق�ست التفاقية بتبادل اخلربات 
الأوقاف  اأم���وال  وا�ستثمار  تنمية  جم��ال  يف  وال��ت��ج��ارب 
التي  ال�ستثمارية  للم�ساريع  الت�سويق  ب�ساأن  والتن�سيق 
الدورات  وتنظيم  الوقفي  ال�ستثماري  القطاع  تخدم 
امل�سرتك  الهتمام  ذات  واملوؤمترات  والندوات  التدريبية 
واللقاءات  والأن�����س��ط��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ب��ح��وث  وت��ن��م��ي��ة 

العلمية املتعلقة بتفعيل الدور التنموي للوقف.

عمار بن حميد يدعم م�صروع افطار �صائم بخريية النعيمي مببلغ مليون ومائة وخم�صي األف درهم
•• عجمان ـ الفجر 

ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  ال�سامية  التوجيهات  على  بناء 
حاكم  العلى  املجل�س  ع�سو  النعيمي  را�سد  بن  حميد 
عجمان راعي موؤ�س�سة حميد بن را�سد اخلريية والدعم 
ال�سيخ عمار بن  �سمو  العهد  الالحمدود من قبل ويل 
تنظم  املوؤ�س�سة  ام��ن��اء  جمل�س  رئي�س  النعيمي  حميد 
وفق  الرم�سانيه  م�ساريعها  اخلريية  حميد  موؤ�س�سة 
م�سروع  واأهمها  اله��داف  وا�سحة  ا�سرتاتيجية  خطه 
لقى دعما  وال���ذي  رم�����س��ان  �سهر  اف��ط��ار �سائم خ��الل 
ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  عمار  ال�سيخ  �سمو  م��ن  م��ادي��ا 

عهد عجمان بحيث تكفل �سموه بدعم امل�سروع بقيمته 
والبالغة مليون و150 الف درهم.

 واأ�سادت �سمو ال�سيخة عزة بنت عبداهلل النعيمي مدير 
عمار  ال�سيخ  �سمو  قبل  من  املكرمة  بهذه  املوؤ�س�سة  عام 
املوؤ�س�سة  اأن  واو���س��ح��ت  ع��ج��م��ان،  ع��ه��د  ويل  األنعيمي 
�سهر رم�سان  افطار �سائم يف  نفذت م�سروع  كانت قد 
ال�سيخ حميد وم�سجد  10 م�ساجد، هي م�سجد  لعدد 
وم�سجد  عوف  بن  عبدالرحمن  وم�سجد  را�سد  ال�سيخ 
ب���ن عبدالعزيز  ح��م��ي��د  وم�����س��ج��د  ج���اب���ر  ب���ن  ع���ب���داهلل 
وم�سجد  عبداهلل  بن  خلفان  وم�سجد  وم�سجدال�سالح 
الداخلي  وال�سكن  اخلطاب  بن  عمر  وم�سجد  البلدية 

لطلبة جامعة عجمان.
 وذكرت ال�سيخه عزة النعيمي بان امل�سروع قدم 5000 
وج��ب��ه اف���ط���ار ي��وم��ي��ا ل��ل��م�����س��اج��د وع��ل��ى ام���ت���داد �سهر 
رم�سان املبارك كما حر�ست اإدارة املوؤ�س�سة بالتاأكد من 
تعاقدها  خ��الل  م��ن  والنظافة  ال�سحة  ���س��روط  ت��واف��ر 
تلك  فيها  تتوافر  مم��ا  ال�سعبية  واملطابخ  املطاعم  م��ع 
لهذا  م�سرفني  قبل  من  اليومية  املتابعة  مع  ال�سروط 
امل�ساجد  ، كما ثمنت جهود املتطوعني خلدمه  امل�سروع 
وذك��رت بان اع��داد املتطوعني خلدمه امل�ساجد بلغ 70 
الع���وام  ك���ان عليه يف  ع��م��ا  ع��دده��م  زاد  وان���ه  متطوعا 

ال�سابقه.
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العدد 10870 بتاريخ 2013/8/15   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة الحتفال 

CN 1119774:اللكرتونية رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سعيد عبيد را�سد الكعبي )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف فوزي مفتاح حمدان الر�ستاقي

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

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

العدد 10870 بتاريخ 2013/8/15   

اإعــــــــــالن
لت�سليح  ال�س�����ادة/املقر  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1078555:الدوات الكهربائية واملكيفات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة مبارك حممد علي عبداهلل العامري )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف خالد ح�سن علي احمد

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

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

العدد 10870 بتاريخ 2013/8/15   

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

CN 1008577:للنقليات العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة خالد �سعيد علي حممد املحرمي )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد عيد بخيت م�سلم بن هميله املزروعي

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

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

العدد 10870 بتاريخ 2013/8/15   

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

CN 1161945:للمقاولت العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة ح�سه نا�سر احمد علي اخلمريي )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف مانع عي�سى قمرب ح�سني املازم

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

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

العدد 10870 بتاريخ 2013/8/15   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيفون للخياطة 
والتطريز رخ�سة رقم:CN 1023752 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة يو�سف حممد خليفة حممد الزعابي )%100(

تعديل وكيل خدمات
حذف عبداهلل را�سد عبداهلل �سرور ال�سعدي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبدالرحمن �سارابارمبيل حممد

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

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

العدد 10870 بتاريخ 2013/8/15   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 
CN 1131257:غناتي لعمال ال�سباغ رخ�سة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

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

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

العدد 10870 بتاريخ 2013/8/15   

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

عاطف لكهرباء ال�سيارات - فرع
 رخ�سة رقم:CN 1156762 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10870 بتاريخ 2013/8/15   

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

CN 1087412:الدوات املنزلية رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبداحلميد عبدالرحمن حممد عبدالكرمي خوري )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سمرية عبداهلل بور حممدي

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

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

العدد 10870 بتاريخ 2013/8/15   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/امل�سهور للمواد الغذائية 

رخ�سة رقم:CN 1062129 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 2.95*0.75

تعديل ا�سم جتاري:من/امل�سهور للمواد الغذائية 
AL MASHHOOR FOODSTUFF

اىل/بقالة املدينة امل�سهورة  
FAMOUS CITY BAQALA

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

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

العدد 10870 بتاريخ 2013/8/15   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بن حمميد للمقاولت 

العامة رخ�سة رقم:CN 1007652 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 02*9 اىل 1*2

تعديل ا�سم جتاري:من/بن حمميد للمقاولت العامة 
BIN MAHMEED GENERAL CONTRACTING

اىل/بن حمميد لل�سيانة العامة  
BIN MAHMEED GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�ساط/ا�سافة ال�سيانة العامة للمباين )4329901(
تعديل ن�ساط/حذف مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(

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

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

العدد 10870 بتاريخ 2013/8/15   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/عمر الزعابي للنقليات 

العامة رخ�سة رقم:CN 1173185 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 2*1 اىل 2*1

تعديل ا�سم جتاري:من/عمر الزعابي للنقليات العامة 
OMAR ALZAABI GENERAL TRANSPORT

اىل/عمر الزعابي لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة  
OMAR ALZAABI TRANSPORTION VIA BUSES

تعديل ن�ساط/ا�سافة نقل الركاب باحلافالت املوؤجرة )4922006(
تعديل ن�ساط/حذف نقليات عامة )4923011(

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

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

العدد 10870 بتاريخ 2013/8/15   

اإعــــــــــالن
المارات  تي  كي  ال�س�����ادة/كي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للنقليات العامة رخ�سة رقم:CN 1192027 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 8*6 اىل 0.20*0.30

تعديل ا�سم جتاري:من/كي كي تي المارات للنقليات العامة 
K K T EMIRATS GENERAL TRANSPORT

اىل/كي كي تي المارات لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة  
K K T EMIRATS PASSENGERS TRANSPORTION VIA RENTED BUSES

تعديل ن�ساط/ا�سافة نقل الركاب باحلافالت املوؤجرة )4922006(
تعديل ن�ساط/حذف نقليات عامة )4923011(

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

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

العدد 10870 بتاريخ 2013/8/15   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/النجم الزرق لقطع غيار ال�سيارات 

اجلديدة رخ�سة رقم:CN 1026824  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة باداجا بيتو جوكلد ا�س هيجدي )%24(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة هارادي �سوداكر �سيتي )%25(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عدنان حممد عبداهلل �سامل اجلابري من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ عدنان حممد عبداهلل �سامل اجلابري من 100% اىل %51
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 4.20*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري:من/النجم الزرق لقطع غيار ال�سيارات اجلديدة 
BLUE STAR NEW AUTOSPAREE PARTS

اىل/النجم الزرق لقطع غيار ال�سيارات ذ.م.م  
BLUE STAR AUTO PARTS LLC

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

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

العدد 10870 بتاريخ 2013/8/15   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/هاين حمرم لعمال الديكور

رخ�سة رقم:CN 1157975  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/هاين احمد �سيد احمد حمرم من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ هاين احمد �سيد احمد حمرم من 100% اىل %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/احمد �سيف خلفان ع�سكور العلي من وكيل خدمات اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ احمد �سيف خلفان ع�سكور العلي من 0% اىل %51
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 2*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري:من/هاين حمرم لعمال الديكور 
HANI MEHARAM DECOR WORKS

اىل/جارا لعمال الديكور ذ.م.م  
GARA DECOR WORKS LLC

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

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

العدد 10870 بتاريخ 2013/8/15   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الو�سمي للحدادة 

واللحام رخ�سة رقم:CN 1013896 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد عبداهلل علي عبداهلل احلمادي )%100(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10870 بتاريخ 2013/8/15   

اإعــــــــــالن
لعمال  اجلزيرة  هالل  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�سباغ والبال�سرت رخ�سة رقم:CN 1128764 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري:من/موؤ�س�سة هالل اجلزيرة لعمال ال�سباغ والبال�سرت

HELAL AL JAZEERA PAINTS & PLASTER WORKS EST

اىل/موؤ�س�سة هالل اجلزيرة لعمال البال�سرت 

HELAL AL JAZEERA PLASTER ING WORKS EST

تعديل ن�ساط/حذف اعمال الطالء والدهانات للمباين )4330003(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10870 بتاريخ 2013/8/15   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مغ�سلة جالك�سي 

رخ�سة رقم:CN 1225781 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة مبارك احمد را�سد عبيد املن�سوري )%100(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 10870 بتاريخ 2013/8/15   
اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

النقل  )ق��ط��اع  للموا�سالت  الوطنية  الهيئة  تعلن 
القوارب  لتجارة  مارين  كال�س  ال�سادة/  بان  البحري( 
قد تقدموا بطلب ت�سجيل ال�سفينة املذكورة بياناتها 

بعد وهي:

ال�سفينة  ع��ل��ى ت�سجيل  اع��رتا���س  ل��ه  م��ن  ك��ل  ع��ل��ى 
مراجعة مكتب ت�سجيل ال�سفن ابوظبي خالل مدة 

اق�ساها 60 يوما من تاريخ هذا العالن.
 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

204002/ نزهة كال�س 10 �سابقا )�سارة(
رقم الت�سجيل ال�سابقا�سم ال�سفينة 

ابوظبي
 العلم ال�سابق

العدد 10870 بتاريخ 2013/8/15   

�سبكا لال�ست�سارات الهند�سية واملعمارية- ذ م م
واخلا�س  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
لال�ست�سارات  )�سبكا  اأعاله  املذكورة  ال�سركة  بت�سفية 
�سعد  اأمري   / امل�سفى  يعلن   ، م(  م  ذ  واملعمارية-  الهند�سية 
يو�سف عن ت�سفية ال�سركة املذكورة اعالة فكل من له مطالبة 
اأو حقوق على ال�سركة املذكورة اعالة علية التقدم مبطالبته 
مع امل�ستندات املوؤيدة لذلك اإىل امل�سفى ، وذلك خالل الدوام 
الر�سمي وملدة 45 يوم من تاريخ الإعالن ، وكل من مل يتقدم 

خالل املدة املحددة بالإعالن ي�سقط حقه باملطالبة .
تليفون امل�سفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�سارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق ) 6 ( �سقة ) 17( 

مكتب الهاملى و �سركاه – حما�سبون قانونيون .

اإعــــــــــالن ت�سفيــــــــة �سركــــــــة

العدد 10870 بتاريخ 2013/8/15   

الفريد لتجارة الطارات - ذ م م
واخلا�س  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
بت�سفية ال�سركة املذكورة اأعاله )الفريد لتجارة الطارات - ذ 
اأمري �سعد يو�سف عن ت�سفية ال�سركة  ، يعلن امل�سفى /  م م( 
ال�سركة  على  حقوق  اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعالة  املذكورة 
املوؤيدة  امل�ستندات  مع  مبطالبته  التقدم  علية  اعالة  املذكورة 
لذلك اإىل امل�سفى ، وذلك خالل الدوام الر�سمي وملدة 45 يوم 
املحددة  املدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل   ، الإعالن  تاريخ  من 

بالإعالن ي�سقط حقه باملطالبة .
 تليفون امل�سفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�سارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق ) 6 ( �سقة ) 17 ( 

مكتب الهاملى و �سركاه – حما�سبون قانونيون . 

اإعــــــــــالن ت�سفيــــــــة �سركــــــــة
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•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  ���س��م��و  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذا 
ن��ه��ي��ان ممثل  اآل  زاي����د  ب���ن  ���س��ل��ط��ان 
رئي�س  الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب 
نادي تراث المارات .. يدعم النادي 
ن�������س���اط���ات وب�����رام�����ج ���س��ي��ف ب����الدي 
الثقافة  وزارة  تنظمه  ال��ذي   2013
والهيئة  املجتمع  وتنمية  وال�����س��ب��اب 
العامة لرعاية ال�سباب والريا�سة يف 
55 مركزا ثقافيا و�سبابيا  اأكر من 
الدولة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  واإج��ت��م��اع��ي��ا 
األ�����ف طالب   22 ن��ح��و  ل���س��ت��ق��ط��اب 
�سبتمرب  من  اخلام�س  حتى  وطالبة 
امل��ق��ب��ل. وي��اأت��ي دع���م ال��ن��ادي ل�سيف 
الهيئات  التعاون مع  اإط��ار  ب��الدي يف 
ال�سلة  ذات  احل��ك��وم��ي��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات 
واأو�سح  ال��دول��ة.  يف  ال�سباب  بثقافة 
اإدارة  م���دي���ر  امل���ن���اع���ي  ع���ل���ي  ���س��ع��ي��د 

النادي  اأن  ل��ه  ت�سريح  يف  الأن�����س��ط��ة 
ن�ساطاته  ينتهج تعليمات ثابتة لفتح 
وف���ع���ال���ي���ات���ه اأم�������ام اأب����ن����اء الإم��������ارات 

الهوية  ب���ث���واب���ت  ل��ت��ع��ري��ف��ه��م  ك���اف���ة 
الفاعلة  امل��واط��ن��ة  ثقافة  و  الوطنية 
والرت���ب���اط ب���رتاث الآب����اء والأج����داد 

النادي  ي�����س��ع  امل��ن��ط��ل��ق  ه����ذا  م���ن  و 
يف  امل�ساركني  اأم��ام  ومرافقه  خرباته 
ال�سمالية  جزيرة  مثل  ب��الدي  �سيف 

وم�ساريعها  ال���رتاث���ي���ة  مب��ي��ادي��ن��ه��ا 
ال���ب���ي���ئ���ي���ة وال�����رتاث�����ي�����ة امل���ت���ن���وع���ة و 
و  الرتاثية  والقرية  ال�سباب  ح�سن 
ومركز  للفرو�سية  بوذيب  اإ�سطبالت 
مدر�سة  و  والبحوث  للدرا�سات  زاي��د 
الريا�سات  ملمار�سة  لل�سراع  الم��ارات 
���س��راع تقليدي  ال��ب��ح��ري��ة ك��اف��ة م��ن 
وجتديف و�سراع رملي و�سراع حديث 
. واأ�ساف املناعي اأن النادي �سي�ستثمر 
فر�سة التعاون مع �سيف بالدي من 
ملمار�سة  امل�ساركني  اإ�ستقطاب  خ��الل 
والن�ساطات  ال���رتاث���ي���ة  ال��ري��ا���س��ات 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة..

 500 و  األ��ف  ت��وزي��ع نحو  �سيتم  كما 
الفاعلة  امل��واط��ن��ة  ك��ت��اب  م��ن  ن�سخة 
امل�ساركني  على  النادي  اإ�سدارات  من 
يف �سيف بالدي .. بجانب توزيع األف 
ال�سعبية  الأل���ع���اب  ك��ت��اب  م��ن  ن�سخة 
عليهم لتعريفهم بالألعاب التقليدية 

يف  املناعي  وق��ال  ممار�ستها.  وكيفية 
ختام ت�سريحه اإن التعاون مع �سيف 
التوجيهات  اإط�����ار  يف  ي���اأت���ي  ب����الدي 
ال�سديدة ل�سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد 
اآل نهيان ممثل �ساحب ال�سمو رئي�س 
ال��دول��ة رئي�س ن���ادي ت���راث الإم����ارات 
املنا�سب  امل��ن��اخ  ت��وف��ري  ع��ل��ى  و�سنعمل 

الوطني  امل�سروع  ه��ذا  يف  للم�ساركني 
اأن�سطة  ومم��ار���س��ة  وال���ت���درب  للتعلم 
متنوعة يف جمالت الرتاث والثقافة 
النجاح  وحتقيق  والفنون  والريا�سة 
ال��ف��ع��ال��ي��ة بو�سفها  امل��رج��و م��ن ه���ذه 
العديد  ب���ه  ���س��ب��اب��ي��ا مت���ار����س  ح���دث���ا 
والثقافية  ال��رتاث��ي��ة  الن�ساطات  م��ن 

اخلطوة  ه��ذه  وت��اأت��ي   . والجتماعية 
لتنفيذ  ���س��اب��ق��ة  خل���ط���وات  اإم�����ت�����دادا 
فعاليات املوؤ�س�سات الأخرى كال�سرطة 
الأ�سرية  التنمية  املجتمعية وموؤ�س�سة 
وغريها  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  و 
ال�سلة  ذات  واملوؤ�س�سات  الهيئات  م��ن 

باأن�سطة نا�سئة و�سباب الوطن. 

•• دبي-وام:

عن  للتعليم  دب���ي  م��وؤ���س�����س��ة  اع��ل��ن��ت 
افتتاح مدر�سة حتمل ا�سم الأكادميية 
العاملية للتميز بدبي يوم الثاين من 
�سبتمرب املقبل وذلك يف اطار التزامها 
بالتاأكيد على اأهمية الرتقاء بجودة 
اأف�سل  ت��وف��ري  ال��ت��ع��ل��ي��م م���ن خ���الل 
واأحدث التجهيزات للطالب واإعداد 
باخلربات  ل��ت��زوي��ده��م  مثالية  بيئة 
اأج��ل مواكبة  وامل��ه��ارات الالزمة من 
ي�سهدها  التي  املت�سارعة  ال��ت��غ��ريات 

الأك��ادمي��ي��ة اجلديدة  وتقع  ال��ع��امل. 
البتدائية  امل��رح��ل��ت��ني  ت��در���س  ال��ت��ي 
وتعود  ال�سفا  منطقة  يف  والثانوية 
التي  للتعليم  دب��ي  ملوؤ�س�سة  ملكيتها 
الكندية  اجل���ام���ع���ة  اأي�������س���ا  مت��ت��ل��ك 
وتقدم  ال��ع��ايل.  الت�سنيف  ذات  دب��ي 
ترخي�س  ع��ل��ى  احل��ا���س��ل��ة  امل��در���س��ة 
من هيئة املعرفة والتنمية الب�سرية 
م���ن���ه���اج »ك������ام������ربدج« ال���ربي���ط���اين 
�ست�ستقبل  حيث  دول��ي��ا  ب��ه  امل��ع��رتف 
املرحلة  م����ن  امل�����س��ج��ل��ني  ال����ط����الب 
ال�سف  وح��ت��ى  الأوىل  ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي��ة 

مدر�سة  ط��الب  و�سيكون  ال�����س��اد���س. 
جمريا  منطقة  يف  اأن�����دروز«  »���س��ان��ت 

ب��ا���س��م املعهد  اأي�����س��ا  وال���ت���ي ت��ع��رف 
ال�����ربي�����ط�����اين ل���ت���ط���وي���ر م�����ه�����ارات 
الأط���ف���ال م��ن ب��ني ال��ط��الب الذين 
�سين�سمون اإىل الأكادميية مع بداية 
 2014-  2013 ال��درا���س��ي  ال��ع��ام 
للتعليم  دب���ي  تكفلت  ب��ع��دم��ا  وذل���ك 
افتتاحه  واإع��ادة  املعهد  اإدارة  مبهمة 
الآن. و�سيتوىل  �سنة من  قبل قرابة 
اإدارة الأكادميية  كامل فوديل مهمة 
ال�سابق  من�سبه  م��ن  ان��ت��ق��ل  ب��ع��دم��ا 
ك��ن��ائ��ب رئ��ي�����س ����س���وؤون ال���ط���الب يف 
املدر�سة  اإىل  دب��ي  الكندية  اجلامعة 

من  عاما   22 معه  جالبا  اجل��دي��دة 
البتدائي  التعليم  اخلربة يف جمال 
والثانوي يف كندا. وقال بطي �سعيد 
الكندي رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة 
الأكادميية  وج���ود  اأن  للتعليم  دب��ي 
�سي�ساعد يف تعزيز التزامنا املتمثل يف 
تعليم هوؤلء الطالب وتقدمي الدعم 
م�ساألة  ت��ع��ت��رب  ح��ي��ث  دب����ي  مل��ج��ت��م��ع 
لنا  بالن�سبة  الأول��وي��ات  من  التعليم 
التزام  ..م���وؤك���دا  الإم�����ارات  يف دول���ة 
امل��وؤ���س�����س��ة ب��ت��ق��دمي ال���دع���م ال����الزم 

لتحقيق هذه الروؤية.

•• دبي -وام:

والأداء  ال�سرتاتيجية  اإدارة  عقدت 
املوؤ�س�سي التابعة ملحاكم دبي اإجتماع 
تنفيذ  ن��ظ��ام  ت��ق��ري��ر  ل���س��ت��ع��را���س 
ال�سرتاتيجية والتعرف على ن�سبة 
وعلى  ال��دائ��رة  يف  النظام  ا�ستكمال 
وم�ساريع  م���ب���ادرات  اإجن�����از  م��ع��دل 
املنجزة  امل�ساريع  واأه��م  دبي  حماكم 
ال���ع���ام .  الأول م���ن  ال��ن�����س��ف  ح��ت��ى 
واأك������د ال���دك���ت���ور اأح���م���د ���س��ع��ي��د بن 
هزمي مدير عام حماكم دبي خالل 
الج���ت���م���اع ال�����ذي ح�����س��ره روؤ����س���اء 
على   .. الإدارات  وم�����دراء  امل��ح��اك��م 
ال�سرتاتيجية  امل��راج��ع��ات  اأه��م��ي��ة 

اأهم  على  للتعرف  ل���الأداء  ال��دوري��ة 
التحديات والق�سايا ال�سرتاتيجية 

وم��ن��اق�����س��ت��ه��ا يف جم���ال�������س ال������راأي 
عمر  اأ������س�����م�����اء  وا�����س����ت����ع����ر�����س����ت   .

التخطيط  ق�����س��م  رئ��ي�����س��ة  امل���اج���د 
ال�سرتاتيجي باإدارة ال�سرتاتيجية 

نتائج  ب��الإن��اب��ة  امل��وؤ���س�����س��ي  والأداء 
نظام تنفيذ ال�سرتاتيجية وحتليل 

الق�سائية  امل���وؤ����س���رات  اأداء  ن��ت��ائ��ج 
على  وال����ت����ع����رف  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 

اجل���وان���ب وال��ت��ح��دي��ات امل���وؤث���رة يف 
والتو�سيات  الأداء واقرتاح احللول 

خالل  الأداء  ب��ت��ح�����س��ني  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
ال��ق��ادم��ة . وذك����رت املاجد  امل��رح��ل��ة 
ال�سرتاتيجية  ت��ن��ف��ي��ذ  ن���ظ���ام  اأن 
اأ�سا�سي  ج���زء  ه���و  دب���ي  حم��اك��م  يف 
ا�سرتاتيجية  يف  ال��ع��دل  ق��ط��اع  م��ن 
حكومة دبي اإذ يعتمد مفهوم تنفيذ 
الإداري  النهج  على  ال�سرتاتيجية 
املوؤ�س�سة  قيادة  فريق  يطوره  ال��ذي 
اإليها  امل�سار  التغيري  عملية  لإدارة 
يف ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة مب��ا ي����وؤدي اإىل 
ال�سرتاتيجية  الأه������داف  حت��ق��ي��ق 
والكفاءة  الفاعلية  م��ن  ق��در  ب��اأك��رب 
ال�سرتاتيجية  امل���راج���ع���ات  وت���ع���د 
ل�����الأداء اإح����دى اأه����م ع��وام��ل جناح 

تنفيذ ال�سرتاتيجية .

•• دبي-الفجر:

وجودة  ال�سائدة  الإ�سالمية  الثقافة 
املعقولة  والأ���س��ع��ار  امل��م��ي��زة  التعليم 
هي املزايا التي جتعل ماليزيا وجهة 
املدار�س يف  عاملية مرموقة خلريجي 
الإم��ارات، وفقاً لأحد خرباء التعليم 

يف ماليزيا. 
�سعيب،  ب���ن  ع�����زام  ���س��و���س��ي��ل��ي  وق�����ال 
ا�ست�ساري التعليم واملدير الإقليمي يف 
هيئة ماليزيا للتعليم ملنطقة ال�سرق 
والهند:  اإف��ري��ق��ي��ا  و���س��م��ال  الأو����س���ط 
مع  تتقا�سم  م�سلمة  دول���ة  م��ال��ي��زي��ا 
الإم����ارات وال�����س��رق الأو���س��ط العديد 
كما  والثقافية.  الدينية  القيم  م��ن 
ومريحة  اآم��ن��ة  بخيارات  تتمتع  اأن��ه��ا 
يعي�س  اأن  ي���ري���دون  مم���ن  ل���الأه���ايل 
ال��درا���س��ة يف اخلارج  اأب��ن��اوؤه��م جتربة 
مب�ستويات مرموقة وتكاليف معقولة 

ودون التعر�س لل�سدمات الثقافية. 
للتعليم،  م��ال��ي��زي��ا  ه��ي��ئ��ة  وت��ت��ط��ل��ع   

التعليم  ل�������وزارة  الإق��ل��ي��م��ي  امل��ك��ت��ب 
املرافق  اإب��راز  اإىل  العايل يف ماليزيا، 
تقدمها  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة  واخل����دم����ات 
خالل  ال�سهرية  املاليزية  اجلامعات 
والتدريب  للتعليم  جن���اح  م��ع��ر���س 
واملهن، والذي يقام يف مركز اأبوظبي 
 31 و   29 ب��ني  للمعار�س  ال��وط��ن��ي 

اأكتوبر. 
لالإح�ساء  ال��وط��ن��ي  للمركز  ووف��ق��اً   
يف الإم����ارات ف��اإن ح��وايل 49،000 
ط���ال���ب���اً ي���ت���خ���رج���ون م����ن امل����دار�����س 
اآفاقاً  يفتح  ع��ام، مما  الثانوية يف كل 
وا�سعة اأمام موؤ�س�سات التعليم العايل 
كتلك القائمة يف ماليزيا، لت�ستعر�س 
اهتمام  وت�ستقطب  براجمها  اأح��دث 

الطالب. 
التعليم يف ماليزيا  وت�ست�سيف هيئة 
وموؤ�س�سة  ج��ام��ع��ة   15 م���ن  اأك�����ر 
يف  القائم  ال��دول��ة  جناح  يف  اأكادميية 
م��ع��ر���س جن���اح، وال����ذي ي����زوره اآلف 
ال��ط��الب م��ن اأج���ل درا���س��ة خطوتهم 

التعليمي  م�������س���اره���م  يف  ال���ت���ال���ي���ة 
واملهني. 

اجل���ام���ع���ات  اأن  ���س��ع��ي��ب  ب����ن  وق�������ال 
املناف�سة  من  الرغم  وعلى  املاليزية، 
احل����ادة م��ن ج��ان��ب دول اأخ����رى مثل 
امل��ت��ح��دة وامل��م��ل��ك��ة املتحدة  ال���ولي���ات 
وك���ن���دا واأ���س��رتال��ي��ا وال��ه��ن��د، حققت 
يف  م�ستمراً  وازده���ارا  متميزة  مكانة 
اأف�سلية  م��ع  ال���دويل،  التعليم  ���س��وق 
التي  ل��ل��درا���س��ة  املنخف�سة  التكلفة 
 30،000 20،000 و  ت��رتاوح بني 
دولر اأمريكي للح�سول على ال�سهادة 
الهند�سة،  يف  الأوىل  اجل���ام���ع���ي���ة 
 25،000  –  15،000 وح������وايل 
ل��ل��درا���س��ة يف جمالت  اأم��ري��ك��ي  دولر 
والعلوم  والأع���م���ال  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية 

الجتماعية والإن�سانية. 
املاليزي  اجل���ن���اح  ���س��ي��ك��ون  واأ�����س����اف: 
متكاماًل  م���رك���زاً  جن����اح  م��ع��ر���س  يف 
ي����ق����دم ل���ل���ط���الب امل����ع����ل����وم����ات ح���ول 
وبراجمها  املاليزية  اجل��ام��ع��ات  كافة 

املتاحة  الربامج  تت�سمن  وخدماتها. 
كالتاأ�سي�س  ال��ت��ح�����س��ريي��ة  ال���درا����س���ة 
وامل�ستويات املبتدئة، وت�سل اإىل برامج 
الدكتوراة يف الكثري من املجالت. كما 
�سن�ساعد الطالب يف تقدمي طلباتهم 
اإىل املوؤ�س�سة التي يختارونها ونعّرفهم 
املتعلقة  وال����ق����وان����ني  ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات 

بالطالب الأجانب. 
التي  املاليزية  اأب���رز اجل��ام��ع��ات   وم��ن 
الذين  الدرا�سة للطالب  تقدم فر�س 
يزورون معر�س جناح كل من جامعة 
وجامعة  ملتيميديا  وجامعة  �سنواي 
با�سيفيك  اآ���س��ي��ا  وج��ام��ع��ة   HELP
وال���ف���روع الأج��ن��ب��ي��ة ل��ك��ل م��ن جامعة 
م���ون���ا����س وج���ام���ع���ة ���س��وي��ن��ب��رين من 
اأ���س��رتال��ي��ا وج��ام��ع��ة ن��وت��ي��ن��غ��ه��ام من 

اململكة املتحدة. 
 ك��م��ا ت��ت��اح ال��ف��ر���س��ة ل��ل��ط��الب الذين 
م��ال��ي��زي��ا يف معر�س  ج��ن��اح  ي������زورون 
جن������اح ل���ت���ق���دمي ط���ل���ب���ات الل���ت���ح���اق 
باجلامعات ب�سكل فوري، بينما جتري 

ع���دة ج��ام��ع��ات اخ��ت��ب��ار ال��ق��ب��ول للغة 
بهدف  املر�سحني  للطلبة  الإجنليزية 

التحقق من جدارتهم.  
 يقام املعر�س حتت رعاية �سمو ال�سيخ 
ن��ه��ي��ان، وزير  اآل  م���ب���ارك  ب���ن  ن��ه��ي��ان 
ويحظى  والتنمية،  وال�سباب  الثقافة 
يف ن�سخته ال�سابعة بدعم وزارة التعليم 
ال��ع��ل��م��ي وجمل�س  وال���ب���ح���ث  ال���ع���ايل 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م، ورع���اي���ة جامعة  اأب���وظ���ب���ي 
للعلوم  ع��ج��م��ان  وج���ام���ع���ة  احل�����س��ن 
والتكنولوجيا.  و بي يو اإنرتنا�سونال 
وهيئة  الأو�����س����ط  ال�������س���رق  وب���ريك���ل���ي 
وم��ع��ه��د م�سدر،  ب��اأب��وظ��ب��ي  ال�����س��ح��ة 
الأكادميية  دبي  مدينة  �ستكون  بينما 

ال�سريك الأكادميي للمعر�س. 
ثالثة  ي�ستمر  ال���ذي  امل��ع��ر���س  يعترب 
اأيام اأكرب معر�س متخ�س�س بالتعليم 
والعاملية  املحلية  للجامعات  وامل��ه��ن 
وامل����وؤ�����س���������س����ات ال���ت���دري���ب���ي���ة وك�����ربى 
اأن�سطتها  بتعزيز  املهتمة  ال�����س��رك��ات 

للتوظيف يف املنطقة.

تنفيذا لتوجيهات �سلطان بن زايد

نادي تراث الإمارات يدعم ن�صاطات �صيف بالدي

موؤ�ص�صة دبي للتعليم تفتتح مدر�صة جديدة يف منطقة ال�صفا

حماكم دبي تراجع نتائج الأداء خالل الن�صف الأول من العام احلايل

ت�ستهدف معر�س جناح 2013 جلذب الطالب اإىل جامعاتها 

ماليزيا تتطلع اإىل ا�صتقطاب الآلف من خريجي املرحلة الثانوية يف الإمارات

•• دبي-وام: 

اأكد تقرير دويل حديث اأن حجم النفاق على تكنولوجيا 
التعليم يف الإمارات ياأتي �سمن الأعلى عامليا حيث ت�سعى 
حكومة الإمارات من خالل مبادرة اأطلقتها اإىل الو�سول 
ال���ورق وه���ذا م��ا مت اجنازه  اإىل �سف تعليمي خ��ال م��ن 
بالفعل من خالل مبادرة التعليم عرب الهاتف املحمول 
يف التعليم العايل الحتادي التي اأطلقت يف �سبتمرب من 
على  يزيد  مبا  فيها  ال�ستثمار  تقدير  ومت   2012 عام 
الدويل بري�سون -  التقرير  واأطلقت  50 مليون درهم. 
لت�سليط   - العامل  يف  التعليم  خدمات  بتوفري  املخت�سة 

ال�سوء على اأف�سل �سبل التعليم التكنولوجي ومت ن�سره 
ا�ستثمارات  الإم���ارات  ومنها  اخلليج  دول  ت�سع  وق��ت  يف 
�سخمة يف تبني اأف�سل طرق التعليم الرقمي حيث يطرح 
ال�ستثمار  ه��ذا  من  الق�سوى  ال�ستفادة  �سبل  التقرير 
ال��ه��ائ��ل وي��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ق��ي��ي��م ط����رق ال��ت��ع��ل��ي��م الرقمي 
ثالثة  �سمن  التعليم  تكنولوجيات  وي�سنف  البداعية 
احداث  على  وقدرتها  التعليم  فعالية طرق  معايري هي 
تغيري يف نظام التعليم التقليدي ومدى �سهولة الو�سول 
تنوع  اأن  التقرير  وق��ال  التكنولوجيا.  ه��ذه  وا�ستخدام 
اخليارات  من  العديد  وف��رت  التكنولوجي  التعليم  �سبل 
ال�ستثنائية لكل من الوزارات واملدار�س لكنها يف الوقت 

الأف�سل  النتائج  توفر  حتديد  ال�سعب  من  جتعل  ذات��ه 
له  امل�ساحب  والفهر�س  التقرير  ي�ساعد  حيث  للطالب 
اإ�سافة اإىل مدار�س التعليم الأ�سا�سي واملدار�س الثانوية 
وياأتي  وم��ت��ى.  التكنولوجيا  ه���ذه  اخ��ت��ي��ار  كيفية  ع��ل��ى 
الدولية  البحوث  فيه  اأظهرت  وق��ت  يف  التقرير  اط��الق 
ان التعليم التكنولوجي ي�ستخدم حاليا لدعم املمار�سات 
التعليمية بغ�س النظر عن فعاليتها عو�سا عن ا�سهامها 
احلديث.  الرقمي  النمط  اإىل  التدري�س  ط��رق  نقل  يف 
لرئي�س  تعليم  كم�ست�سار  ال��ذي عمل  باربر  مايكل  وق��ال 
ال��وزراء الربيطاين ال�سابق طوين بلري اإن امل�ستقبل لن 
يكون لهوؤلء الذين يركزون على ا�ستخدام التكنولوجيا 

ال��ذي نعرفه  اأو���س��ع م��ن  اإط���ار  فح�سب واإمن���ا و�سعها يف 
..لفتا  التعليم  نظم  ت��اأث��ري  م��ن  الق�سوى  لال�ستفادة 
اإىل اأن هذا التقرير احلديث �سي�ساعد على حتقيق هذا 
تعمل  التي  دونيللي  كاتلني  قالت  جانبها  من  ال��ه��دف. 
مايكل  مع  للتقرير  امل�ساعدة  املحررة  وتعد  بري�سون  يف 
وتعميق  ت��ق��وي��ة  يف  ك��ب��ري  اأث���ر  للتكنولوجيا  اإن  ف���ولن 
الأ�سياء التي نتعلمها ..مو�سحة اأن �سبل التعليم الرقمي 
املتواجدة يف ال�سوق جتعل من ال�سعب اإدراك اأيها اأكره 
فائدة للمدار�س والطالب موؤكدة انه يف وقت ي�سهد فيه 
الختيار  على  املرجع  هذا  �سي�ساعد  رقمية  ث��ورة  العامل 
ال�سحيح يف جمال التعليم الرقمي. وذكرت دونيللي اأن 

ال�ستخدام حيث  �سهل  ب�سكل كبري وهو  يتوفر  التقرير 
والأكر  املثبتة  التعليم  ط��رق  اخ��ت��ي��ار  املعلمني  ي��خ��ول 
جدوى ..م�سرية اإىل ان عملية حتديد الفجوة يف التعليم 
الرقمي ت�ساعد مطوري الربامج التعليمية الرقمية على 
ايجاد حلول تعليمية اأكر فاعلية. وعربت عن ثقتها اأن 
منتجات  تطوير  على  �ست�ساعد  ال��دويل  التقرير  نتائج 
التعليم الرقمي وكيفية اي�سالها حيث يحدد هذا املرجع 
اأملها  عن  ..معربة  املجال  ه��ذا  يف  الفجوات  توجد  اأي��ن 
تعليمية جديدة  اإن�ساء منتجات  امل�ستثمرون يف  يقوم  اأن 
ت�ساعد على ردم هذه الهوة يف �سوق التعليم وحت�سن من 

كفاءة تكنولوجيا التعليم.

تقرير دويل حديث يوؤكد اأن حجم النفاق على تكنولوجيا التعليم يف الإمارات ياأتي �صمن الأعلى عامليا
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العدد  10870 بتاريخ 2013/8/15     
مذكرة اعادة  اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/830  ا�ستئناف مدين
القامة  حمل  جمهول  ثابت  ميخائيل  -نبيل   1  / �سده  امل�ستاأنف  اىل 
ال�سمان  )�سركة  للتاأمني  الوطني  الحت���اد  /�سركة  امل�ستاأنف  ان  مب��ا 
العامة(وميثله: �سمري حليم كنعان قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر 
لها  وح���ددت   2013/8/22 ب��ت��اري��خ  كلي  م��دين   2012/3 رق��م  ب��ال��دع��وى 
بالقاعة  ال�ساعة 10.00 �سباحا  املوافق 2013/8/26  الثنني  يوم  جل�سه 
ch2D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10870 بتاريخ 2013/8/15     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/255  ا�ستئناف عمايل
اىل امل�ستاأنف �سده / 1 -ميدى �سنرتز انرتنا�سيونال )�سابقا فيليج ميد 
في�سل  في�سل  /تزيني  امل�ستاأنف  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  �سنرت( 
احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  قد  ها�سم  علي  ح�سن  احمد  وميثله:  نعماين 
ال�سادر بالدعوى رقم 2012/56 عمايل كلي بتاريخ 2013/2/14 وحددت 
لها جل�سه يوم الثنني املوافق 2013/8/19 ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة 
ch2D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10870 بتاريخ   2013/8/15     
             اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/791  ح نف�س- م ر- ب- اأظ

مدعى/ موزه ح�سن حممد ح�سن اجلن�سية: المارات  مدعي عليه: حممود 
ا�سغر منو جهرى اجلن�سية: ايران  مو�سوع الدعوى: طالق لل�سرر ونفقة 
وم�ساريف  جوازات  وت�سليم  و�سيارة  �سائق  وتوفري  ح�سانة  واثبات  و�سكن 
ايران  اجلن�سية:  جهرى  منو  ا�سغر  حممود  اعالنه/    املطلوب  درا�سية  
عنوانه: بالن�سر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/9/23 املوافق  الثنني  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور 
البتدائية - الكائنة دائرة الق�ساء   �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/7/23
الحوال ال�سخ�سية ا                                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10870 بتاريخ   2013/8/15     
             اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/126  م�ستعجل - م ر- ب- اأظ

اجلن�سية:  فرهود  �سامل  احلريي  بوكالة/علي  الكتبي  �سامل  احلريي  عبيد  مدعى/ 
المارات مدعي عليه: �سركة با�سكا المارات للمقاولت اجلن�سية: المارات  مو�سوع 
الدعوى: اثبات حاله  املطلوب اعالنه/ �سركة با�سكا المارات للمقاولت اجلن�سية: 
بالن�سر- حيث �سادف يوم 2013/8/7 اجازة عيد  بالن�سر)اعالن  المارات  عنوانه: 
التاأجيل  جلل�سة 2013/9/11  حيث ان املدعي  املبارك لذلك قررت املحكمة  الفطر 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الحد املوافق 2013/8/25 موعدا 
لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الوىل 
ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة بدائرة الق�ساء   �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة 

لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/8/14
    المور امل�ستعجلة                                                                                                              

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10870 بتاريخ   2013/8/15     
             اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/868  جت جز - م ت- ب- اأظ

مدعى/ موؤ�س�سة العمار ال�سعودية للتجارة اجلن�سية: المارات  مدعي عليه: م�ساريع 
درهم   66.647 مالية   مطالبة  الدعوى:  مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  الراجحي 
المارات  اجلن�سية:  الراجحي  م�ساريع  اعالنه/  املطلوب   %12 القانونية  والفائدة 
الراجحي  ليكون  عليها  املدعى  با�سم  الدعوى  �سكل  بالن�سر)ت�سحيح  عنوانه: 
للم�ساريع والن�ساءات (   حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة 
لذا فانت مكلف باحل�سور  الدعوى،  املوافق 2013/9/25 موعدا لنظر  الربعاء  يوم 
الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة 
املحكمة التجارية مبع�سكر اآل نهيان �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة املحددة لنظر الدعوى بثالثة 

ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/8/12
    قلم املحكمة التجارية                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10870 بتاريخ 2013/8/15     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/432 تنفيذ جتاري
جمهول  ذ.م.م  �س  الغذائية  امل��واد  لتوزيع  �سنرتال  �سده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ ال�سركة العمانية للزيوت النباتية 
وم�ستقاتها ذ.م.م- فرع دبي ) فرع( وميثله: عماد جمعة ح�سني علي اهلي  
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )51022( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة . 
بحقك يف حالة عدم  التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  عليه 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10870 بتاريخ 2013/8/15     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/718 تنفيذ جتاري
ان  القامة مبا  م ح( جمهول حمل  )�س  �سينا�سور  املنفذ �سده/1-  اىل 
طالب التنفيذ/ بنك �سادرات ايران )فرع �سوق مر�سد( وميثله: ابراهيم 
حممد احمد حممد القا�سم    قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة 
دره��م اىل  وق��دره )125327674(  به  املنفذ  املبلغ  والزامكم بدفع  اع��اله 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة . عليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10870 بتاريخ 2013/8/15     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 995 /2013 جتاري كلي                           
اىل املدعى عليه/1- �سركة واتر فرونت ديفيلومبنت�س جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / ابو علي مالك �سروف وميثله: حممد ح�سني بخيت حديجان 
امل�سعبني  قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية تطوير 
وب��ي��ع و���س��راء ع��ق��ار وامل��ربم��ة ب��ني امل��دع��ي وامل��دع��ى عليها ب��ت��اري��خ 2005/9/4 
املقدمة )25.253.275 درهم(  ملا كان عليه والحتفاظ بالدفعة  واع��ادة احلال 
وت��ع��وي�����س)20.000.000 دره��م( والر�سوم وامل�ساريف والت��ع��اب. وح��ددت لها 
 ch2.E.22 جل�سة يوم الثنني املوافق 2013/8/26 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10870 بتاريخ 2013/8/15     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 603 /2013 جتاري كلي                           
اىل املدعى عليه/1- المارات للخيم )�س.ذ.م.م(  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / مكنمل جيتانند   قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
درهم   186.670 مبلغ  للمدعى  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعى  ب��ال��زام  املطالبة 
وال��ف��ائ��دة ال��ق��ان��ون��ي��ة ب��واق��ع 12% م��ن ت��اري��خ امل��ط��ال��ب��ة وح��ت��ى ال�سداد، 
والر�سوم وال�سماريف والتعاب. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 
مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.E.22 بالقاعة  �س   9.30 ال�ساعة   2013/9/5
باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10870 بتاريخ 2013/8/15     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2535 /2013 عمايل جزئي                               
�����س.ذ.م.م  جمهول حمل  البناء  مل��ق��اولت  برامج  عليه /1-  املدعى  اىل 
القامة مبا ان املدعي / حممد ر�ساء ال�سالم حممد زايد علي قد اقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها بالزامها بان توؤدي للمدعي مبلغ )15112( 
درهم 2- الزامها بقيمة تذكرة العودة بالطائرة مببلغ )2000 درهم( 3- 
املوافق  الربعاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  وامل�ساريف.   بالر�سوم  الزامها 
2013/8/14 ال�ساعة 8.30 �س مبكتب القا�سي لذا فانت مكلف باحل�سور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10870 بتاريخ 2013/8/15     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2384 /2013 عمايل جزئي                               

القامة  الداري���ه   جمهول حمل  �سالينج لال�ست�سارات  املدعى عليه /1-  اىل 
حممد  ومي��ث��ل��ه:  زغ��ل��ول  عبدالفتاح  حممد  ال�سحات  �سمر   / امل��دع��ي  ان  مب��ا 
ع��ب��داهلل حم��م��د ال��ع��ام��ري  ق��د اق����ام ع��ل��ي��ك ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )10333 درهم( بالر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى 
ال�ساعة   2013/8/18 املوافق  الحد  يوم  لها جل�سة  )2013/147060(. وحددت 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�سي  مبكتب  �س   8.30
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
بثالثة ايام على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 

 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10870 بتاريخ 2013/8/15     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2660 /2013 عمايل جزئي                               
�سراكة  �سابقا(  ����س.ذ.م.م)  للمقاولت  الرافدين  ا�سبال   -1/ عليه  املدعى  اىل 
لالن�ساءات �س.ذ.م.م )حاليا(   جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / ماجني�س 
ال��دع��وى ومو�سوعها املطالبة  اق���ام عليك  ق��د  ك��ان��ت وي�����س��ك��رام   ك��وم��ار رام���ا 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )3720 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى 
)2013/148569(. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/8/21 ال�ساعة 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�سي  مبكتب  �س   8.30
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
بثالثة ايام على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 

 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10870 بتاريخ 2013/8/15     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2820 /2013 عمايل جزئي                               

اىل املدعى عليه /1- فري�س �سيليك�سن ل�سناعة احللويات �س.ذ.م.م     جمهول 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / ميدو ت��ه��ازي ف���ارول ق��د اق��ام عليك الدعوى 
 19808( مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
درهم( وتذكرة قدوم وعوده وقدرها )4000درهم( والر�سوم وامل�ساريف و�سمول 
وحددت    .)2013/249170( رقم  وال�سكوى   . بالكفالة  املعجل  بالنفاذ  احلكم 
لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2013/8/21 ال�ساعة 8.30 �س مبكتب القا�سي 
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10870 بتاريخ 2013/8/15     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2013/86   مدين جزئي                          

اىل املحكوم عليه /1- جيلي�س روليت جمهول حمل القامة  نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2013/5/28 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح 
/ دي ال ايه بيرب ميدل اي�ست ال ال بي- فرع �سركة اجنبية بالزام املدعي عليه 
بواقع 9% عن  القانونية  والفائدة  دره��م(   35.000( مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  بان 
املبلغ املق�سي به وذلك من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد �سريطة 
خم�سمائة  ومبلغ  وامل�سروفات  بالر�سوم  وال��زام��ه  به  املق�سي  املبلغ  جت��اوز  ال 
درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10870 بتاريخ 2013/8/15     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2013/239   عقاري كلي                            

اىل املحكوم عليهما /1- �سوجانتي ايتريا جان راماناتان �سوبو 2- رامانتان �سوبو   جمهويل حمل القامة  
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2013/6/24 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح / امالك 
للتمويل �س م ع -1- بف�سخ عقد الج��ارة املو�سوف يف الذمة املربم بني املدعية واملدعى عليهما ومالحقه 
2- بالزام املدعى عليهما بت�سليم العقار مو�سوع اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك خاليا من ال�سواغل ورد 
احليازة اىل املدعية والغاء ا�سارة القيد العقاري الواردة يف �سهادة امللكية ل�سالح املدعى عليهما والتي جاء فيها 
)تخ�سع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد الجارة املنتهي بالتملك وملحقاته 
املودع لدى الدائرة( وخماطبة دائرة الرا�سي والمالك بذلك 3- بالزام املدعى عليهما بالت�سامن بدفع 
مبلغ وقدره 267.120.59 درهم  )مائتني و�سبعة و�ستون الفا ومائة وع�سرون درهما وت�سعة وخم�سني فل�سا( 
للمدعية تعوي�سا لها عما حلقها من �سرر وما فاتها من ك�سب 4- بالزام املدعى عليهما بالر�سوم وامل�ساريف، 
ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب حماماة.     حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم الدعاوي العقارية                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10870 بتاريخ   2013/8/15     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1085 ت  اجر -م ر- ت- اأظ (
طالب التنفيذ/ احمد حممود ح�سني اخلوري اجلن�سية: المارات   املنفذ �سده 
اعالنه:   املطلوب  المارات    اجلن�سية:  الكهربائية  لالدوات  ال�سهيد  �سركة   :
�سركة ال�سهيد لالدوات الكهربائية اجلن�سية: المارات   عنوانه: بالن�سر مبا 
الدعوى رقم    ال�سادر يف  التنفيذ  ال�سند  التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ  ان طالب 
طلب  لنظر  موعدا   2013/9/17 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة  لنظره  وحدد 
ابوظبي   - التنفيذ  بادارة  الوىل  الدائرة  امام  فانت مكلف باحل�سور  التنفيذ 
الكائنة باملقر الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاله   

،تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلربي.
 القلم اليجاري                                                                                                                    

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10870 بتاريخ 2013/8/15     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 687 /2013 عقاري كلي                           
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه   /1-���س��ك��وي��ر انف�ستمنت �������س.ذ.م.م   جم��ه��ول حمل 
اق���ام عليك  ب��ه��وب��ال وال  ق��د  امل��دع��ي / حممد عنايت  الق��ام��ة مب��ا ان 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالت�سديق على حكم املحكم ال�سادر من 
مركز دبي للتحكيم وجعله مبثابة ال�سند التنفيذي والزام املدعي عليها 
ي��وم اخلمي�س  لها جل�سة  وح��ددت  امل��ح��ام��اة.    اتعاب  بالر�سوم  ومقابل 
فانت  لذا   ch1B.8 بالقاعة  �س   11.00 ال�ساعة   2013/8/29 املوافق 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10870 بتاريخ 2013/8/15     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 55 /2013 احوال نف�س غري م�سلمني                             

اىل امل��دع��ى عليه   /1-اأري روك����و    جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / 
فران�سي�سكو روكو بن اجينو وميثله: علي عبداهلل ماجد ال�سام�سي   قد اقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالق�ساء بف�سخ الزواج القائم بني املدعي 
و�سمه  روج��و  القا�سر  للولد  عليها  املدعي  ح�سانة  وا�سقاط  عليها  وامل��دع��ي 
حل�سانة وال��ده وحتميل املدعي عليها بالر�سوم وامل�����س��اري��ف.      وح��ددت لها 
 ch1C.14 جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2013/8/22 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل.ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 رئي�س ال�سعبة                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10870 بتاريخ 2013/8/15     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2009/122  ا�ستئناف عقاري

م��اري هيلن عماطوري  جمهول حمل  -ازاب��ل   1  / امل�ستاأنف �سده  اىل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف /فيكتوري هايت�س للجولف وال�سكن والتطوير 
�س.ذ.م.م   قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2009/309 
عقاري كلي بتاريخ 2013/6/23 وحددت لها جل�سه يوم الربعاء املوافق 
2013/9/4 ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة ch2D.16 وعليه يقت�سي 
ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم 

غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10870 بتاريخ 2013/8/15     

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/325  ا�ستئناف عمايل

اىل امل�ستاأنف �سده / 1 -نور احلياة خلدمات الفراح �س.ذ.م.م   جمهول 
وميثله:  حممد  حممد  ح�سني  /ن��ادي��ه  امل�ستاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
القرار/  ا�ستاأنف  قد  الكتبي  هويدن  بن  عبداهلل  �سعيد  عبداهلل  خليفة 
بتاريخ  ج��زئ��ي  ع��م��ايل   2012/3366 رق���م  ب��ال��دع��وى  ال�����س��ادر  احل��ك��م 
2013/2/28 وحددت لها جل�سه يوم الثنني املوافق 2013/8/19 ال�ساعة 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2D.19 بالقاعة  �سباحا   10.00

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10870 بتاريخ 2013/8/15     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/148   مدين كلي                            
ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  كالنرتي   مهدي  حممد  �سعيد   -1/ عليه  املدعى  اىل 
نعلنكم  بامدهاف   احمد  ح�سن  عبداهلل  وميثله:  حائرى  عبدالرحيم  ح�سن  املدعي/ 
املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ 2013/5/29 يف  املنعقدة  بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
ل�سالح / ح�سن عبدالرحيم حائرى بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 
درهما(  وخم�سون  و�سبعة  وت�سعمائة  دره��م  الف  وع�سرة  ثالثمائة   ( دره��م   310.957
والفائدة القانونية 9% من تاريخ الق�سائية وحتى متام ال�سداد على ال تتجاوز المر 
املق�سي به والزمته م�ساريف الدعوى ومبلغ 500 مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا 
العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا املدنية                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10870 بتاريخ 2013/8/15     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2012/1912  جتاري كلي

اىل املدعى عليه/ 1- بن بليلة للمقاولت �س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
اق��ام الدعوى املذكورة  ����س.ذ.م.م    قد  / لر�سن وتيربو ل�سناعة اخلر�سانة اجلاهزة 
اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/6/27 احلكم التمهيدي التايل: 
حكمت املحكمة  : ح�سوريا: وقبل الف�سل يف مو�سوع الدعوى بندب اخلبري املحا�سبي 
تاريخه  من  ا�سبوع  خالل  ت�سيمته  على  الطرفان  يتفق  مامل  ال��دور  �ساحب  املخت�س 
الية  يقدمه  ان  ع�سى  وم��ا  وم�ستنداتها  ال��دع��وى  اوراق  �سائر  مطالعة  مهمته  تكون 
اخل�سوم من دونها والنتقال مقر طرفى الدعوى لالطالع على اوراقهم وم�ستنداهم 
تكون منتجة  يف الدعوى وحددت املحكمة مبلغ  15000 درهم والزمت املدعية ب�سدادها 
خزينة املحكمة.     وحددت لها  املحكمة جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2013/9/12 ال�ساعة 

ch2E.22 9.30 �سباحا يف القاعة
ق�سم الق�سايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10870 بتاريخ 2013/8/15     

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2013/67 بيع عقار مرهون

املطلوب  بيع مال مرهون عبارة عن عقار  اذن  الق�سية: طلب  مو�سوع 
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زوج الأ م
اأم���ي ك��ان��ت تقيم م��ع اإخ��وت��ي لح��ظ��ت يف غ��ري  وع��ي ن��ظ��رات ع��م رفاعي 
اإن�ساف  زوجته  مع  والدتي  لغرفة  املقابلة  الغرفة  ي�سكن   كان  لوالدتي 
واأولدهمها اأيامها كانت �سابة قوية تعمل يف البيوت هي الأخرى وتك�سب 
من  وامل��رتوك��ات  باملاأكولت  حمملة  وه��ي  اليوم  اآخ��ر  وتعود  كثرية  نقودا 

املالب�س والأغطية .. الخ.
ورف��اع��ي ف��ق��ري حم���دود ال��رات��ب مقيد داخ���ل اجل��ن��ي��ه��ات امل���ع���دودة التي 
يتقا�ساها من عمله احلكومي لذلك كان يلجاأ اإىل والدتي يقرت�س منها 

النقود حلني مي�سرة اآخر ال�سهر اأو ما يليه من �سهور.
بالغرية  �سعرت  اإن�ساف  وزوج��ت��ه  يتكلمون  ب���داأوا  ال�سارع  اأه��ل 

وراحت تفتعل امل�ساجرات مع اأمي واأمي بال زوج ولي�س لها 
والدتي  تك�سبه  فيما  ورفاعي يطمع  يحميها  رجل  من 

والثالثة  ت�سغرين  التي  �سقيقتي  ورات��ب  راتبي  ويف 
التي ت�سغرها كنا بالن�سبة اإليه ثروة.

وفوجئت ذات يوم بوالدتي تزورين يف البيت الذي 
اأع��م��ل ف��ي��ه وق��ال��ت اأن��ه��ا ت��ري��دين ال��ل��ي��ل��ة وحينما 
انفردت بي قالت اأنها  �سوف تتزوج من عم رفاعي 

وقلت لها مربوك.
واأ���س��ب��ح ع��م رف��اع��ي م�����س��وؤول عنا غمرنا بعطفه 

نفتقده  كنا  ال��ذي  احل��ن��ان  اأعطانا  ال�سديد 
ور�سخت  نطلبها  كنا  ال��ت��ي  واحل��م��اي��ة 

للو�سع  اأن���������س����اف  الأوىل  زوج����ت����ه 
رابحة   اأن��ه��ا �سفقة  اأح�����س��ت  اجل��دي��د 
ل��ه��ا ولأولده���������ا اأي�������س���ا و���س��ب��ح عم 
ك�سك  يف  ليلة  يق�سي  ال��ذي  رفاعي 
وليلة يف  البلدية حلرا�سة مهماتها 
بني  بالت�ساوي  وقته  يق�سم  البيت 
بالن�سبة  الأي���ام  و���س��ارت  الزوجتني 

للجميع هادئة اإل اأنا.

زوج الأم الذئب
ل�ست اأدري ملاذا كنت اأ�سعر باأن عم 
الزائد  بعطفه  يخ�سني  رف��اع��ي 
على  ي�سر  ك��ان  الفيا�س  وحنانه 

اأح�سر  ح��ي��ن��م��ا  م��ع��ه��م��ا  اأب���ي���ت  اأن 
لزيارة والدتي والغرفة واحدة ولي�س 

كان  وح�سري  واأري��ك��ة  �سرير  ���س��وي  بها 
وبني  بينه  يح�سرين 

اأمي على ال�سرير ويف الليل اأخاف واأ�سعر واأح�س بلحمه يل�سعني واأتقلب 
ال�سباح  بقبله على خدي ووالدتي ت�سحك  واأغفو ويوقظني يف  واأ�سهر 
وتدعو له باخلري والتوفيق اأ�سبحت اأكره البيت واأحبه واأكره اأمي واأحبها 
واأحتا�سى العودة اإىل والدتي ولكنه عر يل على عري�س وطلب من والدتي 
ويف  ترغبني  التي  نظراته  حتت  البيت  يف  وبقيت  العمل  عن  متنعني  اأن 
كل حلظة ينتهزها  يطلق يده تعربد يف ج�سدي يداعبني مبنا�سبة وبال 
اأنكم�س واأتعجل اليوم الذي ياأخذين فيه العري�س اإىل بيته  منا�سبة واأنا 
ولكن العري�س كان من بلدياته انتقاه خ�سي�سا  �سعيفا ل اأرى له ل يرى 
اأ�سهر ثم كرهته  اأربعة  �سوى  احتماله  ا�ستطع  بعيني عمه رفاعي مل  اإل 
نف�س  التقطه رفاعي لغر�س يف  الرجال  رديئا من  كان �سنفا 
وعدت مطلقة لأعي�س  مع والدتي لتكتمل خيوط املاأ�ساة 
اإح���دى جاراتها  عند  كانت  اأم��ي  وح��دي  كنت  ليلة  ويف 
وحتى  �سواي  بها  لي�س  والغرفة  العديد  كعك  ت�سنع 
مدخل  ولها  عنا  بعيدة  غرفتها  القدمية  زوج��ت��ه 
اآخ���ر وب���اب م��ن اخل��ل��ف وك��ن��ت وقتها ملقاة على 
يدخل  به  واأح�س�ست  واليقظة  النوم  ال�سريرين 
الغرفة خيل اإىل اأنه والدتي فلم اأطرد النوم من 
ا�ستغرق  النور هذا ما جعلني  عيني ومل ي�سيء 
اإل بقية من  بالنوم  يف نومي ج�سدي كله خمدر 

يقظة يف اأذين .
فزعة  يقظتي  اإىل  وع���دت  ت�سمانني  ب��ذراع��ني  و���س��ع��رت 
لأجده يجثم على �سدري ويده فوق فمي وهو يعدين 
ويبثني غرامه وحبه يف  واآم��ايل  اأحالمي  بتحقيق 
اأق��اوم ولكنه  اأن  ه�سترييا وهو يعت�سرين حاولت 
اأي فر�سة وي��ده تنزع عني ثيابي  مل يرتك يل 

كاأنياب ذئب يجرد فري�سته من جلدها.
واأح�س�ست  رهيب  اأ���س��ود  ح��زن  لفني  ليلتها 
برغبة ملحة يف البكاء وفعال اندفعت اأبكي 
حتى �ساألتني اأمي عن �سر بكائي ولكني 
مل اأق��ل �سيئا ون��ظ��رت اإىل وال��دت��ي يف 

ده�سة و�سكتت.
اأدرى بالفعل علي ماذا كنت  ل�ست 
اأبكي هل كنت اأبي الأب الذي مل 
اأره ؟  هل كنت اأبكي الأخ الذي 
يرعانا ؟ هل كنت اأبكي �سريف 
الذي انتهكه زوج  اأمي اأو كنت 

اأبكي كل هوؤلء.
يغدق  رف��اع��ي  راح   وب��ع��ده��ا 
يحر�س  واأ�سبح  عطاياه  على 
على اأن يهيئ الفر�سة لنف�سه كلما 
اأن يطحنني  ا�ستاق 
ب���������ني ذراع�������ي�������ه 
ووال��������دت��������ي ل 
اأن  ت���������ري���������د 
ول  ت���������س����ع����ر 
يتخيل  اأح����د 
ه���������ذا  اأن 
الرجل ميكن 
يف  ي��غ��ت��ال  اأن 
عفاف  ن���زال���ه 
رب���ي���ب���ت���ه  واأن�����ا 
�سيطرته  حت��ت 
وه�����ي�����م�����ن�����ت�����ه يف 
ال�����ب�����ي�����ت ورح��������ت 
اأن  وال����دت����ي  اأرج������و 
تبحث يل عن عري�س 
ف���ل���م ي���ك���ن اأم�����ام�����ي من 
خم��رج �سوى ه��ذا احل��ل فقد 
اكت�سفت اأن كل عري�س يتقدم اإليه 
اأو  يطلبني منه ي�سرفه عني بطريقة 

باأخرى.

الزواج
اأن  اأخ��ريا جاء اأحمد كمال تقدم يل عن طريق خايل وعار�س هو حاول 
يوقف هذه الزيجة بكافة الطرق ولكنه ف�سل ويف يوم عقد القران اأفلت 
امل�ساء عاد خممورا  اليوم وقرب  البيت طول  نف�سه من يده فرتك  زمام 
وحاول يعتدي على العري�س حتى يرتك الفرح ويهرب ولكنه �سمد ويف 
الوقت نف�سه لي�سع حدا ملتاعبي تركني مع اأمي اأم�سي على اجلمر واأتقلب 
يف الأ�سواك وبعد اإحلاح م�ستمر عر على �سكن لنا يف قرية قريبة وذهبت 
معه اإىل بيت الزوجية.وبعد �سهور قليلة من زواجي قب�س على والدتي 
باإخفاء  لتهامها  �سدها  �سدر  حلكم  تنفيذا  ال�سجن  يف  �سهرا  لتق�سي 
م�سروقات وكان على اأن اأعي�س مع �سقيقتي اأحاول يف �سدق اأن اأ�سد عنها 
اأنياب ذلك الذئب واأقنعت كمال زوجي باأن علينا اأن نبقى يف بيت والدتي 
اإىل اأن تخرج ولكن زوجي ل يبقي يف البيت دائما واإخوتي اأي�سا وحتفز 
الوح�س مرة اأخرى يبغي املزيد من نزيف عفتي اجلرمية ملوحا بالتهديد 
بالقتل ب�سقيقتي ال�سغريتني اإذا ما رف�ست رغباته واأقنعته اأن البيت مل 
اأي وقت فهو  اأن يعود يف  يعد مكانا �ساحلا للقائي به ف��اإن زوج��ي ميكن 
يعمل �سائقا ل�سيارة وميكن اأن ي�سل يف اأي وقت واقرتح هو اأن اأزوره يف 

الك�سك الذي يبيت فيه كحار�س من حرا�س مهمات ال�سكة احلديد .
اإليه يف حوايل الثالثة م�ساء جل�سنا نتحدث والباب ن�سف مفتوح  ذهبت 
و�سد الباب واأغلقه علينا وبقينا يف الداخل ن�سبح يف الظالم كنا نظن اأننا 
يف ماأمن ل عيون تراقبنا ولكن اأحد اأ�سحاب املحالت كانوا يتابعوننا ونقل 
اأن رفاعي  ال��ذي جاء ي�ستجوبني بعد ذلك رغم  اإىل زوج��ي كمال  اخلرب 
اأن��ه ي�ستدرجني  اأع��رف  اأك��ن  الك�سك علينا مل  اإغ��الق  اع��رتف له بواقعة 
ا�ستفزين قلت لهما حدث وطلبت منه اأن يطلقني ولكنه مل يفعل قاطعني 
فقط حرمني على نف�سه كنت بالن�سبة له طبقا �سهيا �ساهد ح�سرة �سامة 
تغادره وافتعل معركة تركني بعدها اإىل ال�سكن اخلا�س بنا ولكني بقيت 

يف بيت والدتي حتى خرجت اأمي من ال�سجن.

النتقام
بعدها مل يح�سر كمال اإىل اأن التقيت به �سدفة يف الطريق وكانت معي 
والدتي و رفاعي ، خايل وانتحي بي ركنا وهم�س يف اأذين اإنه على اأن اأختار 
كلها  الق�سة  ل��ريوى  يتقدم  اأن  اإم��ا  ه��ذا فهو  اأو حياة رفاعي  بني حياتي 
رفاعي مب�ساعدتي  ينتقم هو من  اأو  رفاعي  خل��ايل  فيتوىل قتلي وقتل 
وكل ما يطلبه مني اأن اأ�سرق له مفتاح الك�سك ملدة �ساعات ثم يعيده اإىل 
اأعطيت موعدا  اأواف��ق  اأن  اإل  اأمامي  اإذا قال نفذ ما يقول ومل يكن  وهو 
اأغلق الباب  لرفاعي �سباحا حني يكون اجلميع يف اخلارج فاأتي مهرول 
اإىل كمال  اأخ��ذت منه املفتاح ذهبت به  طويال ثم نام كان معطفه معلقا 
املفتاح  ا�ستيقظ فو�سعت  اأخ��رى كان هو قد  وعدت به بعد �ساعتني مرة 
باملفتاح  يفعل  اأن  يريد  م��اذا  ك��م��ال   يقل يل  ي�سعر  مل  اأن  دون  يف جيبه 
ولكني توقعت �سرا.  يف �سباح اليوم التايل  �ساهد النا�س دخانا ينبعث من 
داخل  رفاعي ميتا  ووج��د  املطافئ  وج��اءت  يبلغ  ال�سرطي  واأ�سرع  الك�سك 
رفاعي  واح��رتق  املكان  حمتويات  معظم  على  النريان  اأت��ت  وق��د  الك�سك 
راأ�سه  اأن رفاعي مات من �سربة على  ال�سرعي قرر  الطبيب  اأي�سا ولكن 

حطمت جمجمته وخ�سيت اأن اأتكلم.

من هو القاتل ؟
كلها  الق�سة  رف�س  ال��ذي  كمال  ا�ستجواب  وب��داأ  �سماح  اع��رتاف��ات  انتهت 
اأنكر اأن بينه وبني رفاعي ما يجعله يقتله اأنكر اأنه كان يف القاهرة كلها 
يوم وقوع احلادث واإمنا كان خارجها يف ماأمورية عمل على ال�سيارة التي 
يعمل عليها ك�سائق تابع لإحدى �سركات املقاولت وجاء مبا يثبت كالمه 
املباحث  اأمام  الإنكار قامت عدة احتمالت  باأوامر مكتوبة و�سهود وبهذا 
ولكل احتمال وجاهته. الحتمال الأول هو اأن الفاعل قد يكون خال الفتاة 
ل�سيما وقد كان يف زيارة القاهرة يف نف�س الأ�سبوع وكان ذلك مب�ساعدة 

من كمال بعد اأن نقل اعرتاف زوجته اإىل اأهلها كما هو.
والحتمال الثاين اأن الفتاة نف�سها وقد �ساقت ذرعا باأفعاله رمبا ارتكبت 

اجلرمية بعد زيارة له وقد اعتادت الرتدد عليه باعرتافها .
والحتمال الثالث اإن كمال هو الفاعل بعد اأن �سنع مفتاحا لك�سك القتيل 
اأو قام با�ستئجار  قاتل حمرتف ليقوم باملهمة وما زال البحث جاريا ومل 

حتكم املحكمة بعد . 

اخلف������ا�ض
الفتاة غ�سة طرية كورقة اخل�س يف عينيها غمو�س مبهم نظراتها ل تغادر اأهدابها كاأنها تنظر اإىل داخلها وعلى �سفتيها هم�سات واآلم واأحزان مل 
تكن جتاوزت الثامنة ع�سر من عمرها ومع ذلك فقد دخلت الإ�سالحية وعملت يف بيوت كثرية وعرفت ثم عرفت ثم اأدركت اأن كل �سيء كان ي�سبق 
عمرها. قالت اأمام املحقق حتكي ق�سة حياتها من البداية اإىل النهاية اأنا �سماح ا�سمي �سماح اأحمد  اأما عمري فال اأعرفه  اأحيانا اأ�سعر اأنني اأكرب من 
اأمي  واأكرب من اأبي  الذي مل اأره واأحيانا اأح�س اأنني مازلت طفلة كل النا�س يربتون على خدي وياأخذونني اإىل اأح�سانهم ولكمن اأح�سانهم جميعا بادرة 
تذكرين فقط بالدفء ول متنحني اإياه عندما بداأت اأعي وجدت نف�سي اأعمل خادمة يف البيوت كنت اأعود اإىل  اأمي يف املوا�سم والأعياد وحينما اأهرب 

من تعذيب �سيدة قا�سية ب�سبب اإهمال غري مق�سود اأو خطاأ ل اأدركه.

داخل  حرقا  زوجته  قتل  بتهمة  للمحكمة  مواطن  ق��دم 
���س��ن��ة مع   15 امل��ح��ك��م��ة ب�سجنه  ال�����س��ق��ة وح��ك��م��ت  ح��م��ام 
اإىل  اأقاربه  اأحد  املتهم عن طريق  ال�ساقة وجلاأ  الأ�سغال 
اأحد املحامني يطلب منه ال�ست�سارة لأنه ل ي�ستطيع دفع 

اأتعاب املحامي.
اأنه برئي متاما  اأق�سم  الذي  املتهم  اإىل  املحامي  وا�ستمع 
اأن يتقدم للدفاع  من هذه التهمة واقتنع املحامي وقرر 
ا�ستند  ال��ذي  �سده  ال�سادر  احلكم  ينق�س  متطوعا  عنه 

اإىل �سهادة ال�سهود.

وب�����داأ امل��ح��ام��ي يف رف���ع دع����وى لإع�����ادة حم��اك��م��ت��ه وب���داأ 
اأه��م ما  وك��اأن  اأقوالهم  بال�سهود يغريون  ف��اإذا  اإجراءاتها 
الطب  املتهم هو تقرير  اإع��ادة حماكمة  الق�سية عند  يف 
ال�سرعي الذي اأثبت اأن الزوجة قامت بخد�س باب احلمام 
اآث��ار من  بها  الزوجة  اأظافر  واأن  الداخل  باأظافرها من 
طالء الباب املخدو�س وكانت ت�ستغيث دون جدوى وكانت 
اأ�سحى  اأحمد  يا  اأحلقني  اأح��د اجل��ريان  تقول كما �سهد 
من النوم وبهذا تكون انتحرت ومل تقتل وبعد �سنتني من 

ال�سجن حكمت املحكمة برباءة املتهم.

العربة بالنهاية
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ارهابيون يهاجمون مقرات ونقاط متركز اأمنية ب�صمال �صيناء 
•• �صيناء-يو بي اأي:

النار  جمهولون  م�سلحون  اأط��ل��ق 
بناية  على  الأرب���ع���اء،  ام�����س  ع�سر 
مدينة  يف  ال�سياحة  ل�سرطة  تابعة 
����س���ي���ن���اء بعد  ب�������س���م���ال  ال���ع���ري�������س 
اأم��ن��ي��ة مبدينة  م���راك���ز  م��ه��اج��م��ة 
وقوع  ل  ُي�سجَّ ومل  العبد"،  "بئر 

اإ�سابات.
�سيارات  ي�ستقلون  م�سلحون  وق��ام 
رباعية الدفع باإطالق النار بكثافة 
ل�سرطة  ت���اب���ع���ة  ا����س���رتاح���ة  ع���ل���ى 
مبدينة  الفاحت  �سارع  يف  ال�سياحة 
�سمال  حمافظة  )م��رك��ز  العري�س 

�سيناء(.
ب�سكل  ج����اء  ال�����ذي  ال���ه���ج���وم  ومت 
م�سلحني  ق����ي����ام  ع���ق���ب  خ����اط����ف 
الدفع،  رباعية  �سيارات  ي�ستقلون 
���س��رط��ة مدينة  مب��ه��اج��م��ة م��رك��ز 
بئر العبد )غرب مدينة العري�س( 
الأمن  عنا�سر  على  النار  واأطلقوا 
بزجاجات  ور���س��ق��وه  امل��رك��ز  ح���ول 

عن  اأ�سفر  ما  احلارقة،  املولوتوف 
احرتاق �سيارتي �سرطة.

يونايتد  كبري  اأمني  م�سدر  واأبلغ 
عنا�سر  اأن  ان��رتن��ا���س��ون��ال  ب��ر���س 
على  مماثاًل  هجوماً  �سنت  اأخ��رى 
باملدينة،  اأم����ن����ي  مت���رك���ز  ن��ق��ط��ة 
اأن عنا�سر الأمن تبادلت  مو�سحاً 

املهاجمني  م�����ع  ال�����ن�����ار  اإط���������الق 
ودف��ع��ت��ه��م ل��ل��رتاج��ع خ��ا���س��ة بعد 

اإطالق غازات م�سيلة للدموع.
العنا�سر  اأن  امل�������س���در  واأو������س�����ح 
تهريب  ع���ل���ى  ت���ع���م���ل  امل���ه���اج���م���ة 
عنا�سر اإرهابية مت توقيفها خالل 
اجلي�س  عنا�سر  بها  تقوم  عمليات 

حممد  ال�سابق  الرئي�س  عزل  منذ 
م��ر���س��ي م�����س��اء ال��ث��ال��ث م���ن متوز 
على  يومي  وب�سكل  املا�سي،  يوليو 
وم�سالح  اأم��ن��ي��ة  ون���ق���اط  م���راك���ز 
قتلى  �سقوط  ع��ن  اأ�سفرت  حيوية 
ع��ن��ا���س��ر اجلي�س  م���ن  وم�����س��اب��ني 

وال�سرطة.

�سيناء منذ عدة  ب�سمال  وال�سرطة 
داخل  ا�ستجوابها  وي��ت��م  اأ���س��اب��ي��ع، 

مراكز اأمنية.
ب�سمال  ع������دة  م���ن���اط���ق  وت�������س���ه���د 
�سحراء �سيناء حالة ا�ستنفار اأمني 
ق��ي��ام عنا�سر  ب��ع��د  غ���ري م�����س��ب��وق 
م�سلحة  ه��ج��م��ات  ب�����س��ن  اإره���اب���ي���ة 

•• القاهرة-وكاالت:

دعا جمل�س الوزراء امل�سري ام�س 
قيادات جماعة الإخ��وان امل�سلمني 
التحري�س  ع��م��ل��ي��ات  وق����ف  اىل 
التي ت�سر الأمن القومي للبالد، 
اًل اجلماعة م�سوؤولية العنف  حممِّ

الدائر يف البالد.
اأ�سدره  بيان  يف  املجل�س،  واأع���رب 
ب����ال����غ حزنه  ع�����ن  ام���������س  ظ����ه����ر 
ل�سقوط �سحايا من امل�سريني اأياً 
املتواجدين  داع��ي��اً  توجههم،  ك��ان 
العت�سام  اأماكن  يف  الأر���س  على 
الوطني  ال�سمري  اإىل  العودة  اىل 
العقل  ����س���وت  اإىل  وال����س���ت���م���اع 
الفوري  وال��ك��ف  ال���دم���اء  وح��ف��ظ 
ومقاومة  ال��ع��ن��ف  ا���س��ت��خ��دام  ع��ن 

ال�سلطات .
ال�سيا�سية  ال����ق����ي����ادات  وط����ال����ب 
باإيقاف عمليات  الإخ��وان  لتنظيم 
بالأمن  ت�����س��ر  ال��ت��ي  ال��ت��ح��ري�����س 
��اًل تلك  ال��ق��وم��ي امل�����س��ري، حم��مِّ
ال���ق���ي���ادات ك��ام��ل امل�����س��وؤول��ي��ة عن 
اأي��ة دم��اء ُت��راق، وع��ن كل عمليات 

ال�سغب والعنف الدائر.
ك��م��ا ح���ّي���ا امل��ج��ل�����س ج���ه���ود ق���وات 
الأم�������ن يف ت��ط��ب��ي��ق ال���ق���ان���ون يف 
ي��خ�����س ف�����س جت��م��ع��ي رابعة  م���ا 

العدوية والنه�سة، م�سيداً بالتزام 
تلك القوات باأق�سى درجات �سبط 
العايل  الإح��رتايف  والآداء  النف�س 
و  الع��ت�����س��ام،  خ��الل عملية ف�س 
اأعداد  انخفا�س  انعك�س يف  ما  هو 
املعت�سمني  �سفوف  يف  الإ�سابات 
على  املتواجدة  بالأعداد  باملقارنة 
والعنف  الت�سليح  وحجم  الأر����س 

املوجه �سد قوات الأمن.
امل�سري  ال�����وزراء  جمل�س  د  و����س���دَّ
الت�سدي  يف  ا�����س����ت����م����راره  ع���ل���ى 
للمحاولت  وح������زم  ح�����س��م  ب���ك���ل 
�سّماهم  م��ن  بع�س  ب��داأت��ه��ا  ال��ت��ي 
لالعتداء  التخريبية  العنا�سر 
واأق�سام  ال��ع��ام��ة  امل��م��ت��ل��ك��ات  ع��ل��ى 
ال�سرطة واملن�ساآت احليوية والتي 
راً  هى ملك لل�سعب امل�سري، حمذِّ
من اأن احلكومة �ستقوم با�ستخدام 
مبالحقة  الكفيلة  ال��و���س��ائ��ل  ك��ل 
ممتلكات  وحماية  العنا�سر  تلك 

ال�سعب.
بامل�سي  التزامه  املجل�س  اأك��د  كما 
خارطة  ب���ن���ود  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ق����دم����اً 
امل�����س��ت��ق��ب��ل ب�����س��ك��ل ي���ت���وخ���ى عدم 
امل�ساركة  م���ن  ط���رف  اأي  اإق�����س��اء 
اأ�س�س  على  ال�سيا�سية  العملية  يف 
دمي����ق����راط����ي����ة حت���ق���ق الن���ت���ق���ال 

الدميقراطي الذي يليق مب�سر.

يف مت����وز ي��ول��ي��و ال���ف���ائ���ت، وزي���ر 
اإبراهيم  حممد  ال��ل��واء  الداخلية 
الكفيلة بف�س  لتخاذ الإج��راءات 
املعزول  الرئي�س  موؤيدي  اعت�سام 
رابعة  مبنطقتي  م��ر���س��ي  حم��م��د 
ال��ع��دوي��ة، ون��ه�����س��ة م�����س��ر، نظراً 
��ل��ه الع��ت�����س��ام م��ن تهديد  مل��ا مي��ثِّ

لالأمن القومي للبالد .
ذل��ك، قطع منا�سرون  يف غ�سون 
حممد  امل��ع��زول  امل�سري  للرئي�س 
ال�سكك  ام�����س، خ��ط��وط  م��ر���س��ي، 
 ، �سويف  بني  مبدينة  احل��دي��دي��ة 
وهاجم اآخرون مقار ر�سمية بعدة 
حم���اف���ظ���ات، اح��ت��ج��اج��اً ع��ل��ى ما 
يعتربونه جرمية ف�س اعت�سامي 
اأن�سار ال�سريعة والرئي�س املنتخب  
وقد توقفت حركة القطارات بني 
�سمال البالد وجنوبها بفعل قيام 
م��ئ��ات م��ن اأن�����س��ار م��ر���س��ي بقطع 
خ����ط����وط ال�������س���ك���ك احل����دي����دي����ة 
�سويف  ب���ن���ي  ق����ط����ارات  مب��ح��ط��ة 
)ج��ن��وب ال��ق��اه��رة(، وه��اج��م عدد 
نتيجة  ت���ع���ط���ل  ق������ط������اراً  م���ن���ه���م 
ال�سكك  ق�سبان  ف��وق  جتمهرهم 
من  حالة  �سادت  حيث  احلديدية 

الذعر بني الركاب.
وت�����س��ود ح���ال���ة م���ن ال���ت���ذّم���ر بني 
القطارات  مب��ح��ط��ة  امل���واط���ن���ني 

وكانت القوى الدينية وال�سيا�سية 
ع��ل��ى خارطة  ت��واف��ق��ت  م�����س��ر  يف 
الدفاع  وزي�����ر  اأع��ل��ن��ه��ا  م�����س��ت��ق��ب��ل 
ال�سي�سي  الفتاح  عبد  اأول  الفريق 
م�����س��اء ال��ث��ال��ث م��ن مت���وز يوليو، 
ومن اأههم بنودها اأن يتوىل رئي�س 
اأعلى  الُعليا  الد�ستورية  املحكمة 
ب����اإدراة  ال��ب��الد  يف  ق�سائية  هيئة 
����س���وؤون ال���ب���الد اإىل ح���ني اإج����راء 
انتخابات رئا�سية مبكرة، وتعطيل 
موؤقت،  ب�سكل  بالد�ستور  العمل 
م�ساحلة  لإج���راء  جلنة  وت�سكيل 

وطنية ل ت�ستثني اأي طرف.
واخ��ت��ت��م امل��ج��ل�����س ب��ال��ت��اأك��ي��د على 
ح����ر�����س احل����ك����وم����ة وال���ت���زام���ه���ا 
التعبري عن  ل�سمان حق  ودعمها 
طاملا  ال�سلمي  وال��ت��ظ��اه��ر  ال����راأي 
وحماية  ال���ق���ان���ون  اإط�����ار  يف  ك����ان 
ح��ري��ة الآخ���ري���ن واحل���ف���اظ على 

�سالمة واأمن املجتمع .
وج���اء ال��ب��ي��ان ع��ق��ب ���س��اع��ات على 
الأم�����ن، عملية ف�س  ق���وات  ق��ي��ام 
املنتمي  مر�سي  اأن�سار  اعت�سامي 
اىل جماعة الأخ��وان امل�سلمني، يف 
ميداين رابعة العدوية يف القاهرة 

ونه�سة م�سر يف اجليزة.
امل�سري  ال�������وزراء  جم��ل�����س  وك����ان 
عقدها  ج��ل�����س��ة  ب��ن��ه��اي��ة  �����س،  ف����وَّ

املركزية يف و�سط القاهرة لتعّطل 
ح��رك��ة ال��ق��ط��ارات امل��ت��وج��ه��ة اإىل 
حمافظات جنوب البالد والقادمة 

من اجلنوب اإىل القاهرة.
م�سادر  اأبلغت  ذل��ك،  غ�سون  ويف 
يونايتد  حمافظات  بعدة  حملية 
اأع�����داداً  اأن  ب��ر���س ان��رتن��ا���س��ون��ال، 
يقومون  املتظاهرين  م��ن  ك��ب��رية 
الرئي�سية  ال�����������س�����وارع  ب���ق���ط���ع 
ومقار  اأم��ن��ي��ة  م��راك��ز  ومبهاجمة 
الغربية  حم����اف����ظ����ات  دواوي����������ن 
الوادي  و  القاهرة(،  )�سمال غرب 
اجلديد ، و مر�سى مطروح )غرب 
البالد(، و اأ�سيوط و املنيا )جنوب 
القاهرة(، و الفيوم )جنوب غرب 

القاهرة(.
عنا�سر  ف����اإن  ل��ل��م�����س��ادر،  ووف���ق���اً 
بلطجية  ����س���د  حت�������اول  الأم��������ن 
مر�سي  لأن�����������س�����ار  وم�������س���ل���ح���ني 
دواوين  اقتحام  يحاولون  الذين 
امل��ح��اف��ظ��ات وم��راك��ز امل����دن، فيما 
وقعت اأعنف ا�ستباكات حول مبنى 
جممع امل�سالح احلكومية مبركز 
حمافظة املنيا، ومركزي ال�سرطة 

يف مدينتي �سمالوط ومطاي.
اأ������س�����رم  م����ت���������س����ل،  �����س����ي����اق  ويف 
مبدر�سة  ال���ن���ار  م��ر���س��ي  اأن�������س���ار 
حمافظة  يف  ال���ف���رن�������س���ي�������س���ك���ان 

ال�������س���وي�������س )�����س����رق ال����ق����اه����رة(، 
وح����ط����م����وا امل�����ح�����ال ال���ت���ج���اري���ة 
وال�������س���ي���ارات ح����ول امل���در����س���ة كما 
املعزول  اأن�سار  م��ن  مئات  اقتحم 
��ع حم��اك��م حمافظة  م��ب��ن��ى جم��مَّ
ا�سرتاحة  ومبنى   ، الإ�سماعيلية 
فيهما،  ال��ن��ار  واأ���س��رم��وا  الُق�ساة 
وت�����ق�����وم ق��������وات ال������دف������اع امل�����دين 
واحلريق مبحاولة ال�سيطرة على 

احلريق.
الوكالة  ح��ق��وق��ي  م�����س��در  واأب���ل���غ 
الثاين  اجل��ي�����س  م���ن  ع��ن��ا���س��ر  اأن 
ب��اآل��ي��ات مدرعة  زة  امل���ي���داين م���ع���زَّ
الرئي�سية  انت�سرت على الطرقات 
تقوم  ف���ي���م���ا  ب���الإ����س���م���اع���ي���ل���ي���ة، 
م�سعلي  مبالحقة  الأم��ن  عنا�سر 
دون من  احل���رائ���ق. وك����ان م��ت�����س��دِّ
النار،  اأ����س���رم���وا  م��ر���س��ي  اأن�����س��ار 
يف  ام�����س،  �سباح  م��ن  �سابق  بوقت 
الأرثوذك�س  الأق���ب���اط  م��ط��ران��ي��ة 
فيما  امل�سرية،  �سوهاج  مبحافظة 
تاأتي اأحداث العنف التي ت�سهدها 
قيام  قليل من  وق��ت  البالد عقب 
قوات الأمن امل�سرية عملية ف�س 
املنتمي  مر�سي  اأن�سار  اعت�سامي 
اىل جماعة الأخ��وان امل�سلمني، يف 
ميداين رابعة العدوية يف القاهرة 

و نه�سة م�سر يف اجليزة.

الأزهر ي�صف العتداءات 
على الكنائ�ض بالإجرامية

•• القاهرة-يو بي اأي:

اأدانت م�سيخة الأزهر ام�س العتداءات التي تعر�ست لها الكنائ�س يف م�سر 
وتلقت  ال��ي��وم  اأ���س��درت��ه  بيان  يف  امل�سيخة،  وق��ال��ت  ب��الإج��رام��ي��ة  ،وو�سفتها 
الكنائ�س  على  الع���ت���داءات  اإن  م��ن��ه،  ن�سخة  ان��رتن��ا���س��ون��ال  ب��ر���س  يونايتد 
العدوية،  وراب��ع��ة  النه�سة  اعت�سامي  ف�س  اإج����راءات  ب��دء  عقب  امل�سرية 
ال��ك��رمي باحلفاظ على كنائ�س  ال��ق��راآن  لأم��ر  اإج��رام��ي��ة ونق�ساً  اأم���ور  ه��ي 
واأ�سارت   . اهلل  فيها  ُيعبد  التي  الديار  اأن��واع  و�سائر  واأديرتهم  امل�سيحيني 
امل�سيخة اإىل اأن الدين الإ�سالمي دعا اإىل املحافظة على الكنائ�س ال�سغرية 
والكبرية واأماكن عبادة اليهود، م�ست�سهدة باآيات من القراآن بهذا ال�سدد. 
اأ�سرموا، النار  اأن�سار الرئي�س املعزول حممد مر�سي  دون من  وكان مت�سدِّ
يف مطرانية الأقباط الأرثوذك�س مبحافظة �سوهاج ، يف ما مُيثِّل احلادث 
الطائفي العا�سر من نوعه منذ رحيل مر�سي عن احُلكم م�ساء الثالث من 
متوز-يوليو الفائت، حيث اأ�سرم مت�سّددون، قبل اأيام قليلة، النار بكني�سة 
يف قرية الديابية مبحافظة بني �سويف )جنوب القاهرة( وهدموا منازل 

عائدة مل�سيحيني بقرية بني اأحمد يف حمافظة املنيا )جنوب بني �سويف(.

وزارة الأوقاف تدعو الإخوان 
اإىل مراعاة ُحرمة امل�صاجد 

•• القاهرة-يو بي اأي:

مراعاة  اإىل  امل�سلمني  الإخ���وان  جماعة  ام�س  امل�سرية،  الأوق���اف  وزارة  دع��ت 
ال���وزارة،  رت  اأع��م��ال عنف. وح���ذَّ بها لرت��ك��اب  الت�سرترُّ  وع��دم  امل�ساجد  ُح��رم��ة 
ال�سيا�سي  ال�سراع  يف  بامل�ساجد  ال��زج  خطورة  من  اأ�سدرته  مقت�سب  بيان  يف 
وا�ستخدامها يف التحري�س على العنف عقب اإجراءات ف�س العت�سام مبيداين 
امل�سلمني  الإخ��وان  ال���وزراة، جماعة  ونا�سدت   . العدوية  رابعة  و  نه�سة م�سر 
احلفاظ على قد�سية امل�سجد وحرمته وعدم اتخاذه �ساتراً لرتكاب اأعمال عنف 
اأو م�سرحاً لل�سراع ال�سيا�سي، موؤكدة حر�سها على حياة كل امل�سريني يف هذا 

اليوم الع�سيب دون ا�ستثناء. 

بلطجية مر�سي يهاجمون مقارًا حكومية ومراكز اأمنية 

جمل�ض الوزراء امل�صري يدعو الإخوان اإىل وقف التحري�ض 

نهائيا  �سيناء  �سبه جزيرة  باإغالق مداخل وخم��ارج  ق��وات اجلي�س  وقامت 
نفق  واأي�سا  ال�سوي�س  قناة  ف��وق  مي��ر  ال��ذي  ال�سالم  ك��وب��ري  عند  وخا�سة 

ال�سهيد اأحمد حمدي.
كما مت ت�سديد الإج��راءات الأمنية على احل��دود مع قطاع غزة واإ�سرائيل 

وعلى الطرق الرئي�سية وفى جميع الكمائن الثابتة واملتحركة.
ورفح  العري�س  م��دن  �سماء  وه��ي حتلق يف  الأب��ات�����س��ي  ط��ائ��رات  و���س��وه��دت 
املواجهة بني  وت�ساعدا يف  اأمنيا  توترا  ت�سهد  زوي��د، وهي مناطق  وال�سيخ 
الرئي�س  اجلي�س  ع��زل  منذ  امل�سري  واجلي�س  م�سلحة  اإ�سالمية  جماعات 

حممد مر�سي يف الثالث من يوليو-متوز املا�سي.

•• العري�ص-د ب اأ:

عا�سمة  ال��ع��ري�����س  مب��دي��ن��ة  امل��ح��ل��ي  املجل�س  م��ق��ر  ع��ل��ى  م�سلحون  �سيطر 
بف�س  ب��ال��ب��دء  الأم���ن  ق���وات  ق��ي��ام  على  احتجاجا  �سيناء  �سمال  حمافظة 

اعت�سامي موؤيدي الرئي�س املعزول حممد مر�سي يف العا�سمة القاهرة.
الطريق  العري�س(  كيلومرتا غرب  العبد )80  بئر  اأه��ايل منطقة  وقطع 
الدويل الرابط بني العري�س والإ�سماعيلية بالقرب من قرية بالوظة و6 
�سابني خالل ف�س  اأنباء عن مقتل  ورود  وذل��ك عقب  العبد،  وبئر  اأكتوبر 

اعت�سامي رابعة والنه�سة.

مقتل م�صور ل�صكاي نيوز الربيطانية يف م�صر 
•• لندن-يو بي اأي:

لقي  دي��ن،  ميك  م�سورها،  اأن  الربيطانية  الخبارية  نيوز(  )�سكاي  �سبكة  اأعلنت 
حتفه بعيارات نارية �سباح ام�س اأثناء ت�سويره عملية ف�س املعت�سمني يف العا�سمة 
امل�سرية القاهرة من قبل قوات الأمن وقالت ال�سبكة اإن امل�سور دين ان�سم اإليها 
قبل 15 عاماً، وكان يعمل �سمن فريقها ال�سحايف يف وا�سنطن والقد�س وا�سافت 
لتغطية  القاهرة  اإىل  اوف��دت��ه  ال��ذي  ال�سحايف  الفريق  من  ج��زءاً  ك��ان  امل�سور  اأن 
اأعمال العنف حيث لقي حتفه، لكن بقية اأع�ساء الفريق مل ي�سابوا باأذى. وو�سف 
رئي�س ق�سم الأخبار يف �سبكة )�سكاي نيوز(، جون رايلي، دين باأنه اأف�سل امل�سورين، 

و�سحايف متاألق كان ملهماً للكثري من العاملني يف القناة التلفزيونية .

م�صلحون ي�صيطرون على جمل�ض مدينة العري�ض 

باملنا�سبة

م�صر:حتى نتبينّ اخليط 
الأبي�ض من اخليط الأ�صود

•• الفجر - ابوظبي

ال��دم��وي يف م�سر ل  ال�سيناريو  ي��رغ��ب يف مثل ه��ذا  ك��ان  اأح���د  ل 
اجلديدة  ال�سيا�سية  ال�سلطة  ول  الم��ن  ول  ال�سعب  ول  اجلي�س 
ووفرت  ال�سمار  �سابقّية  مع  اليه  �سعت  الخ��وان  جماعة  وحدها 
كل  رف�س  يف  قادتها  ا�ستماتة  خ��الل  م��ن  وم�سرحه  عنا�سره  ك��ل 
التي اقرتحت  الو�سط  للحوار وكل احللول  والدعوات  الو�ساطات 
ع��ل��ي��ه��م ح��ق��ن��ا ل���دم���اء امل�����س��ري��ني ع��ل��ى اخ���ت���الف ان��ت��م��اءات��ه��م ويف 

مقدمتهم ان�سار اجلماعة ومريديها.
غري ان ال�سعي املحموم للظهور يف ثوب ال�سحّية دفع قادة اجلماعة 
اإىل تقدمي �سريحة من اأبناء م�سر قربانا ل�سهوتها لل�سلطة التي 
اإرادة  اأرادت ال�ستفراد بها �سّد  اإدارتها ومت�ّسكها بغنيمة  ف�سلت يف 

الأغلبية ال�ساحقة من ال�سعب امل�سري.
التعازي واجبة لأهايل ال�سحايا والتعبري عن الأ�سف ملا حدث قد 
ل يكفي لرتجمة امل�ساعر لن من �سقطوا هم اأبناء م�سر قبل ان 
يكونوا من الإخوان امل�سلمني ولكن احلقيقة تقت�سي مّنا الإ�سراع 
بتحديد الفاعل الأ�سلي حتى نتبني اخليط البي�س من اخليط 
والتوظيف  التزييف  زح��م��ة  يف  احلقيقة  ت�سيع  ان  قبل  ال���س��ود 
الرخي�س لدماء البرياء املغرر بهم وحتى تبقى ال�سورة وا�سحة 
الدويل  التنظيم  اع��الم  و�سائل  �سارعت  وقد  خا�سة  ت�سوي�س  دون 
لالخوان يف تزييفها عرب تقدمي قراءات عرجاء وموّجهة ملا حدث 
ويف توظيف ارق��ام ل متت ب�سلة للواقع  حتى وان كنا نعتقد انه 
من غري امل�سموح �سقوط ولو م�سري واحد يف �سراع �سيا�سي �سعى 
اجلميع اىل ان يدار ب�سكل مغاير و�سلمي ومدين ووحدها جماعة 
الخ��وان �سّذت على القاعدة وارادت غري ذلك وا�ستمّرت يف �سحذ 
ال�سكاكني والتجيي�س وال�سحن والتعبئة ترجمة ل�سهوتها املعروفة 
للّدم واختارت الطريق اىل التهلكة والنتحار اأداة لال�سنحواذ على 

احلكم والبقاء على كر�سّيه رغما عن ارادة �سعب با�سره.
ان م�سوؤولّية ما حدث يتحّملها قادة الإخوان دون �سواهم بزّجهم 
ل�سريحة من ابناء م�سر الب�سطاء من الذين تعّر�سوا اىل عملية 
غ�سل دماغ  و�سحن ايديولوجي اعمى يف مواجهة غري متكافئة ويف 
مغامرة معروفة نتائجها الكارثية �سلفا ويدرك قادة اجلماعة قبل 
والغرور  الب�سرية  عمى  ولكن  �سلفا  ولج��دواه��ا  عبثيتها  غريهم 
ارتكاب  الخ���وان اىل  ي��دف��ع جماعة  اخ���رى  م��رة  العظمة  وج��ن��ون 
جرمية يف حق انف�سهم اول ويف حق م�سر ثانيا مبحاولتهم ا�سعال 
الجرامية  العملية  تف�ّسر  وال مب��اذا  الهلية  واحل��رب  الفتنة  نار 
والدي����رة  كنائ�س  ح���رق  يف  واملتمثلة  ارت��ك��اب��ه��ا  اىل  ���س��ارع��وا  ال��ت��ي 

امل�سرية..!
حطبا  ك��ان��وا  لأن��ه��م  الإخ����وان   ل  م�سر  �سحايا  ه��م  ال�سحايا  اإّن 
بتطبيقه  امل�سلمني  ال��دويل لالإخوان  التنظيم  كّلف  ا�سمل  حلريق 
الأهلي  والح���رتاب  العربية،  املنطقة  يف  الفو�سى  زرع  يف  ويتمثل 

على اأ�س�س طائفية مقيتة.
لقد �سقط القناع على الف�سل الأول من موؤامرة الإخوان على م�سر 
ب�سقوط مر�سي و�سي�سقط الف�سل الثاين والأخري من موؤامرتهم 
ب�سقوط هوؤلء الأبرياء املغّرر بهم وبتخل�س ما تبقى من اأن�سارهم 

من الغ�ساوة والت�سليل واحلجاب امل�سروب على عقولهم.
اإنهم فعال الإخوان املجرمون.. وم�سر هي الباقية.

العاهل الأردين ودميب�صي 
يبحثان تعزيز التعاون 

•• عمان-يو بي اأي:

بحث امللك الأردين عبداهلل الثاين 
ام�������س، م���ع رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة الأرك�����ان 
امل�����س��رتك��ة الأم���ريك���ي���ة اجل����رال 
تعزيز  ���س��ب��ل  دمي���ب�������س���ي،  م����ارت����ن 

التعاون الثنائي بني البلدين.
بيان  يف  امل���ل���ك���ي  ال�����دي�����وان  وذك������ر 
بحثا  ودميب�سي  امللك  اأن  مقت�سب 
خ����الل ل��ق��ائ��ه��م��ا  ال��ق�����س��اي��ا التي 
و�سبل  ال�سديقني،  البلدين  تهم 
تعزيز التعاون الثنائي يف املجالت 

الع�سكرية .
اجلانبني   ان  اإىل  ال��ب��ي��ان  واأ����س���ار 
ب��ح��ث��ا جم��م��ل ت���ط���ورات الأو����س���اع 
اللقاء  وح�سر  الأو�سط  ال�سرق  يف 
فاخوري،  امللك عماد  مدير مكتب 
امل�سرتكة  الأرك�����ان  هيئة  ورئ��ي�����س 
حممد  م�سعل  الركن  اأول  الفريق 
ال��زب��ن، وال��وف��د امل��راف��ق للجرال 
دمي��ب�����س��ي وك�����ان دمي��ب�����س��ي و�سل 
اآت��ي��ا من  يف وق��ت �سابق اإىل ع��ّم��ان 

اإ�سرائيل .

خرباء: ثقل القاعدة ينتقل اإىل ال�صرق الأو�صط 
تو�سيع  اىل  الفغان  املجاهدين  لدعم  اجمع  العامل  من 

اجلهاد على ال�ساحة الدولية.
واليوم بداأت القوات الغربية بالن�سحاب من افغان�ستان 
حيث جاءت ملطاردة ا�سامة بن لدن الذي قتل يف نهاية 
كومندو�س  ه��ج��وم  يف   2011 اي���ار-م���اي���و  يف  امل���ط���اف 
امين  التنظيم  راأ���س  على  وخلفه  باك�ستان.  يف  امريكي 
العمر  من  وال�ستني  الثانية  يف  م�سري  وهو  الظواهري 
معروف بانه خمطط ع�سكري حمنك لكن اقل جاذبية 

من بن لدن.
اثار ر�سد ر�سائل تت�سمن تهديدات  ويف الونة الخرية 
مبهاجمة م�سالح غربية بني الظواه��ري وزعيم تنظيم 

القاعدة يف جزيرة العرب اليمني نا�سر الوحي�سي، قلق 
تخوفا  �سفارة  ع�سرين  نحو  فاقفلت  املتحدة.  ال��ولي��ات 

من ح�سول اعتداءات.
ال�سدد  ه���ذا  ب��ق��وة يف  نف�سه  ي��ط��رح  ت�����س��اوؤل  ث��م��ة  ان  ال 
ان  ام  ه��و م��ن يعطي الوام����ر مبا�سرة  ال��ظ��واه��ري  ه��ل 
تلقاء  م��ن  تت�سرف  ال��ق��اع��دة  ع��ن  املتفرعة  التنظيمات 
نف�سها؟ وقال رحيم اهلل يو�سفزاي املتخ�س�س يف احلركات 
تاأتي اخلطط  ب�سكل عام ل  باك�ستان  ب�سمال  ال�سالمية 
من الظواهري ، م�سيفا ان مركز الثقل من حيث القوة 
ال�ساربة والقدرة والفعالية انتقل ومل يعد يف باك�ستان او 

افغان�ستان. ومعظ������م املقاتل�����ني مل يع���ودوا هنا .

�صرطة م�صر تعلن حالة الطوارئ 
•• القاهرة-وكاالت:

اأعلنت ال�سرطة امل�سرية حالة الطوارئ يف كافة اأق�سامها ومراكزها، بعد قيام عدد من عنا�سر الإخوان بالعتداء على بع�س 
املراكز واأفراد ال�سرطة. وك�سفت وزارة الداخلية امل�سرية يف بيان ن�سرته عن وجود خمطط جلماعة الإخوان امل�سلمني يهدف 
اإىل مهاجمة مراكز ال�سرطة يف عدد من املحافظات امل�سرية. واأ�ساف بيان وزارة الداخلية اأنها ر�سدت �سدور تعليمات من 
قيادات اإخوانية اإىل كوادرها مبحافظات القاهرة، وبني �سويف، واملنيا واأ�سيوط، مبهاجمة مقرات ال�سرطة. كما اأكدت الوزارة 
والرئي�س  اجلماعة  ملنا�سري  حتذيرها  جمددة  اإحباطها،  على  والعمل  املحاولت  لتلك  بالت�سدي  �ستقوم  الأم��ن  قوات  اأن 
املعزول حممد مر�سي، القرتاب من اأي من�ساأة �سرطية اأو حكومية حتت طائلة القانون. ياأتي ذلك بعد اإطالق عنا�سر من 
اأعلنت وزارة ال�سحة عن مقتل �سابط،  اأن  النار على ق�سم �سرطة حلوان جنوب القاهرة، وبعد  جماعة الإخ��وان امل�سلمني 
و4 جمندين، واإ�سابة 16 من عنا�سر ال�سرطة واجلي�س، اإثر ال�ستباكات املحيطة مبيداين رابعة العدوية والنه�سة. ويف 
�سياق مت�سل، اأعلن م�سدر اأمني م�سوؤول يف ت�سريح لوكالة اأنباء ال�سرق الأو�سط اأن اأجهزة الأمن امل�سرية متكنت من اإلقاء 
القب�س على 150 �سخ�ساً من الإخوان امل�سلمني يف اعت�سام ميدان النه�سة باجليزة بحوزتهم اأ�سلحة نارية وبي�ساء، موؤكداً 

اأنه مت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة حيال املذكورين واإخطار النيابة العامة ملبا�سرة التحقيق.
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تون�س يف حماولة  المل��اين غيدو ف�سرتفيلي  وزي��ر اخلارجية  ي��زور 
واملعار�سة  ال�سالميون  يقودها  التي  بو�ساطة بني احلكومة  للقيام 
بعد ثالثة ا�سابيع من ازمة جنمت عن اغتيال نائب ي�ساري معار�س 
وقال ناطق با�سم اخلارجية الملانية ان هدف ف�سرتفيلي هو ت�سجيع 
عدم  على  احلا�سمة  ال�سيا�سية  النتقالية  املرحلة  هذه  يف  حمادثيه 

قطع حبل احلوار والتو�سل اىل ت�سويات .
ويلتقي ف�سرتفيلي الرئي�س املن�سف املرزوقي ورئي�س الحتاد العام 
احلكومة  رئي�س  اخلمي�س  ويلتقي  عبا�سي  ح�سني  لل�سغل  التون�سي 
ع��ل��ي ال��ع��ري�����س ومم��ث��ل��ني ع��ن ح��زب��ني م��ع��ار���س��ني ه��م��ا ن���داء تون�س 
تكنوقراط  ت�سكيل حكومة  اللذان يدعوان اىل  واحلزب اجلمهوري 
ال�سيا�سي  املعار�س  اغتيال  منذ  التاأ�سي�سية  الوطنية  اجلمعية  وحل 
اخلالف  وي�ستمر  امل��ا���س��ي.  متوز-يوليو   25 يف  ال��رباه��م��ي  حممد 
واملعار�سني  ال�سالمي  النه�سة  ح��زب  يقودها  التي  احلكومة  بني 
العام. وتتهم  الثانية هذا  كانت  التي  الغتيال هذه  لها منذ عملية 
املعار�سة ال�سلفيني املت�سددين باغتيال املعار�سني كما تتهم احلكومة 
الطاحة  منذ  نفوذهم  تزايد  الذين  اجلهاديني  جلم  يف  بالخفاق 

بنظام الرئي�س التون�سي زين العابدين بن علي يف 2011.

املجمع  فتح  اع���ادة  ح��ول  ج��دي��دة  ام�س حم��ادث��ات  الكوريتان  عقدت 
ال�سناعي كاي�سونغ الواقع بني البلدين وذلك قبل ايام من مناورات 
ب�سدة  انتقدتها  وال��ت��ي  ووا���س��ن��ط��ن  �سيول  ب��ني  م�سرتكة  ع�سكرية 
ال�سماليني  ال��ك��وري��ني  امل�����س��وؤول��ني  ب��ني  ل��ق��اء  �سابع  وه��و  بيونغيانغ 

والكوريني اجلنوبيني وقد انتهت اللقاءات ال�سابقه كلها بالف�سل.
بعد  املا�سي  ني�سان-ابريل  يف  املجمع  اغلقت  قد  بيونغيانغ  وكانت 
ا�سابيع من التوتر ال�سديد يف الرخبيل الكوري ب�سبب جتربة نووية 

ثالثة اجرتها كوريا ال�سمالية.
املناورات  املقبل  ال�سبوع  تبداأ  ان  قبل  ال�سابع  اللقاء  هذا  و�سيجري 
المريكية الكورية اجلنوبية امل�سرتكة والتي تدينها كوريا ال�سمالية 

يف كل مرة.
وقال رئي�س الوفد الكوري اجلنوبي كيم كي-وونغ قبل التوجه اىل 
كاي�سونغ حيث �سيعقد اللقاء على بعد 10 كلم من احلدود امل�سرتكة 
ل��دي��ن��ا ���س��ع��ور مب�����س��وؤول��ي��ة ك��ب��رية يف ال��ذه��اب اىل امل��ف��او���س��ات اليوم 
ال��رد على  اج��ل  القيام به من  . وا���س��اف �سوف نقوم بكل ما ميكننا 

تطلعات �سعبنا .

قال قا�س ع�سكري اأمريكي يف حكم ن�سر انه ل يوجد اي اأدلة على 
ان اأحدا تن�ست على لقاءات �سرية بني متهم بجرائم حرب يف �سجن 
جوانتانامو وحماميه على القل على مدى العامني املا�سيني وبناء 
على ذلك ق�سى القا�سي باأنه ل حاجة ايل ا�سدار اأمر يحظر مراقبة 

اللقاءات بني املحامني وموكليهم م�ستقبال.
عبد  بحق  الع���دام  ايل  فيها  العقوبة  ت�سل  ق�سية  يف  احلكم  وج��اء 
الرحيم الن�سريي وهو �سجني �سعودي متهم بتنظيم تفجري املدمرة 
المريكية يو ا�س ا�س كول قبالة اليمن يف عام 2000 والذي قتل 

فيه 17 من افراد البحرية المريكية.
البحرية  ب��ال��ق��اع��دة  امل��ا���س��ي  �سباط  ف��رباي��ر  يف  ا�ستماع  جل�سة  ويف 
المريكية يف خليج جوانتانامو يف كوبا طلب حمامو الن�سريي وقف 
الج��راءات ال�سابقة على املحاكمة حتى ميكنهم ان يتاأكدوا مما اذا 
كان عمالء للجي�س او املخابرات يتن�ستون على لقاءات مع موكلهم 

من املفرت�س انها �سرية.
ان��ه��ا لر�سد  ي��ب��دو  اج��ه��زة  ان  ع��ن  الك�سف  اع��ق��اب  الطلب يف  وج���اء 
الواقع ميكروفونات �سغرية وان  الدخان يف غرف الجتماع هي يف 
ال�سوتية  الو�سلة  قطعوا  املحكمة  قاعة  خ��ارج  للمخابرات  عمالء 
يف  مناق�ستها  يجري  ك��ان  ا���س��رارا  ان  خطاأ  اعتقدوا  ان  بعد  العامة 

جل�سة ا�ستماع اخرى.
وقال القا�سي يف احلكم ان ممثلي ادعاء وخبريا فنيا للدفاع قاموا 

بالبحث عن �سجالت لي مراقبة ومل يعروا على �سيء.

ميامي

�شيول

اإيران تت�صدر حمادثات دميب�صي يف اإ�صرائيل 
•• القد�ص املحتلة-ا ف ب:

قالت الذاعة العامة ال�سرائيلية ام�س ان ايران وبرناجمها النووي املثري 
للجدل كانت على را�س حمادثات اجراها وزير اجلي�س مو�سيه يعالون مع 

رئي�س اركان اجليو�س المريكية اجلرال مارتن دميب�سي.
ونقلت الذاعة العامة عن يعالون قوله خالل الجتماع مع دميب�سي الذي 
النظام  ان  غانتز  بني  اجل��رال  ال�سرائيلي  الرك���ان  رئي�س  اي�سا  ح�سره 

اليراين متورط يف كافة النزاعات يف املنطقة .
نتانياهو  بنيامني  ال�سرائيلي  ال��وزراء  برئي�س  الثالثاء  دميب�سي  والتقى 

حيث مت اي�سا احلديث عن امللف اليراين.
وبح�سب الذاعة، اعرب امل�سوؤولون ال�سرائيليون عن خماوفهم من ان يتم 
اعتبار الرئي�س اليراين اجلديد ح�سن روحاين معتدل وبراغماتيا مما قد 
يحدث تغيريا يف موقف املجتمع الدويل �سد ايران بينما توا�سل الدولة 

�سعيها للح�سول على �سالح نووي.
ال�سرق  املعلنة يف  الوحيدة وغري  النووية  القوة  الغرب وا�سرائيل،  وي�ستبه 
�ستار برنامج  النووي حتت  ال�سالح  ايران ت�سعى لمتالك  ان  الو�سط، يف 

مدين، المر الذي تنفيه طهران.
�سن  عدم  ل�سمان  زيارته  فر�سة  انتهز  ان دميب�سي  اي�سا  الذاع��ة  واوردت 
فر�سة  اع��ط��اء  اج��ل  م��ن  ال��ن��ووي��ة  ال��ن��ووي��ة  املن�سات  �سد  �سربة  ا�سرائيل 
الدبلوما�سي. ودعا نتانياهو موؤخرا اىل زيادة ال�سغوط على  امام اخليار 

طهران.
وحذر رئي�س الوزراء ال�سرائيلي يف 14 من متوز يوليو املا�سي عرب قناة 
ب�سن عملية ع�سكرية �سد  ا�سرائيل  قيام  احتمال  امريكية من  تلفزيونية 

ايران، وا�سفا الرئي�س اجلديد ح�سن روحاين بانه ذئب مبظهر حمل.

حملة اعتقالت تزامنًا مع الإفراج عن اأ�سرى

عام خالل  ال�صفة  يف  جديد  م�صتوطن  األف   25

الأمم املتحدة م�ستعدة للتحقيق يف الكيماوي ال�سوري

وزير بريطاين: ال�صراع يف �صوريا غري قابل للحل

العامل  م�����ون  غ����ي  ب�����ان  امل���ت���ح���دة 
رئي�سا  �سيل�سرتوم  اآك��ي  ال�سويدي 
ل��ك��ن خالفات  ال��ت��ح��ق��ي��ق  ل��ف��ري��ق 
ب�ساأن  وخم��������اوف  دب���ل���وم���ا����س���ي���ة 
�سيل�سرتوم  م���ن���ع���ت  ال�������س���الم���ة 

وفريقه من دخول �سوريا.
املتحدة  الأمم  ف��ري��ق  و���س��ي��ح��اول 
الأ�سلحة  ك��ان��ت  اإذا  مم��ا  التحقق 
ولي�س  ا���س��ت��خ��دم��ت  ال��ك��ي��م��اوي��ة 

معرفة من ا�ستخدمها.
من  خ��رباء  م��ن  الفريق  ويت�سكل 
منظمة حظر الأ�سلحة الكيماوية 
العاملية  ال�����س��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة  وم����ن 
يف  بيان  يف  املتحدة  الأمم  وق��ال��ت 
مطلع الأ�سبوع اأمت فريق التحقيق 
كل الرتتيبات ال�سرورية لزيارته 
ممثلة  اأن  اأ�سافت  لكنها  ل�سوريا 
ل�سوؤون  ال�سامية  امل��ت��ح��دة  الأمم 
نزع ال�سالح اأجنيال كني ما زالت 
ال�سورية  احلكومة  م��ع  تتفاو�س 
ب���������س����اأن ال���������س����روط ال�������س���روري���ة 
البعثة  ع��م��ل  ل�����س��م��ان  ل��ل��ت��ع��اون 

ب�سكل �سليم واآمن وفعال .

م���ن ج��ه��ة اأخ�������رى، ق���ال���ت الأمم 
جاهزون  خ���رباءه���ا  اإن  امل��ت��ح��دة 
لزيارة �سوريا للتحقيق يف مزاعم 
خالل  كيماوية  اأ�سلحة  ا�ستخدام 
بعد  يتم  مل  لكن  الأهلية  احل��رب 
احلكومة  مع  اتفاق  اإىل  التو�سل 
�سالمة  �سمانات  ب�ساأن  ال�سورية 

الفريق.
املتحدث  ب��وي  دي��ل  اإدواردو  وق��ال 
لل�سحفيني  املتحدة  الأمم  با�سم 
التفا�سيل..  يف  يكمن  ال�سيطان 

والتفا�سيل قيد البحث .
وم���ن ب���ني امل���واق���ع ال��ث��الث��ة بلدة 
تقول  ال��ت��ي  حلب  يف  الع�سل  خ��ان 
مقاتلي  اإن  ال�����س��وري��ة  احل��ك��وم��ة 
اأ�سلحة  ا���س��ت��خ��دم��وا  امل���ع���ار����س���ة 
ك��ي��م��اوي��ة ف��ي��ه��ا يف م�����ار������س-اآذار 

املا�سي.
تلقت  اإن��ه��ا  املتحدة  الأمم  وق��ال��ت 
13 تقريرا عن احتمال ا�ستخدام 
اأ����س���ل���ح���ة ك���ي���م���اوي���ة اأح����ده����ا من 
الباقي  واأغلب  ال�سورية  احلكومة 
والوليات  وفرن�سا  بريطانيا  من 

املتحدة.
ال�سورية  احل���ك���وم���ة  وت����ب����ادل����ت 
با�ستخدام  الت���ه���ام  وامل���ع���ار����س���ة 
الأ���س��ل��ح��ة ال��ك��ي��م��اوي��ة وي��ن��ف��ي كل 
 5 منهما التهام عن نف�سه وقبل 
اأ���س��ه��ر ع��ني الأم���ني ال��ع��ام لالأمم 

قادتها لرفع احلظر الذي فر�سه 
الأ�سلحة  على  الوروب����ي  الحت���اد 

اإىل �سوريا.
احل���ك���وم���ة  وزراء  اإن  وق�����ال�����ت 
ب�سكل  ي���ع���ت���ق���دون  ال���ربي���ط���ان���ي���ة 
الأ�سلحة  اأع����ط����اء  اأن  م���ت���زاي���د 
الرئي�س  لنظام  املناه�سة  للقوات 
ب�����س��ار الأ����س���د ل��ن ي����وؤدي اإىل حل 

اأيدي  اأن تقع يف  ل��الأزم��ة، وميكن 
املتطرفني.

الربيطاين،  ال��وزراء  رئي�س  وك��ان 
دي��ف��ي��د ك���ام���ريون، اع��ل��ن يف وقت 
���س��اب��ق ه����ذا ال�����س��ه��ر ع���ن تقدمي 
ا�سرتليني،  جنيه  مليون   175
مليون   268 نحو  ي��ع��ادل  م��ا  اأي 
الأزمة  املعاناة يف  دولر، لتخفيف 

الدويل  املجتمع  ودع���ا  ال�����س��وري��ة، 
املتحدة  اململكة  خطى  ات��ب��اع  اإىل 
ب���ت���وف���ري ال���ت���م���وي���ل ع���ل���ى الأج�����ل 
دوي  بال�سماح  واملطالبة  الطويل، 
الإغ���اث���ة  ل����وك����الت  ع���راق���ي���ل  اأي 
بالتحرك يف �سوريا لإنقاذ الأرواح، 
وخف�س م�ستوى العنف، والتو�سل 

اإىل حل للقتال عرب املفاو�سات .

املقاومة  انطالق  منذ  الح��ت��الل 
الأ�سبوعية  وامل�����س��ريات  ال�سعبية 

بالقرية منذ نحو عامني.
وعلى �سعيد م�سابه اعتقلت قوات 
الح��ت��الل �ستة م��ن ك���وادر حركة 
ال�سبيبة الطالبية املح�سوبة على 
ج��ام��ع��ة بريزيت  ف��ت��ح يف  ح��رك��ة 
اقتحمت  اأن  ب��ع��د  اهلل،  رام  ق���رب 
اأم����اك����ن وج���وده���م  م���ن���ازل���ه���م يف 

بال�سفة الغربية.
م����ن ج��ه��ت��ه��ا ذك������رت وك����ال����ة معا 
الإخبارية املحلية اأن املعتقلني هم 
حركة  من�سق  ر���س��وان  اأب���و  هيثم 
اجلامعة  يف  الطالبية  ال�سبيبة 
ووهيب �سعد، واأ�سامة الربغوثي، 
و�سليمان حمايل، وحممد يو�سف، 

وحممد حمزة.
مطلعة  م���������س����ادر  ذك��������رت  ك����م����ا 
قوات  اأن  الأ���س��رى  ب�����س��وؤون  تعنى 
ثالثني  نحو  اعتقلت  الح��ت��الل 
منذ  اأم�����س،  اأول  منذ  فل�سطينيا 
�سراح  لإط��الق  ال�ستعدادات  ب��دء 
القدامى  الفل�سطينيني  الأ�سرى 
�سراحهم  اأط���ل���ق  ال���ذي���ن  ال�26، 

مبوجب اتفاق بدء املفاو�سات.

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

ك�سفت بيانات �سادرة عن اجلهاز 
الفل�سطيني،  لالإح�ساء  املركزي 
ال�سفة  يف  امل�ستوطنات  ع���دد  اأن 
العام  نهاية  م��ع  ارت��ف��ع  الغربية، 
م�ستوطنة   144 اإىل   2012
م�ستوطنة   140 ك��ان��ت  اأن  ب��ع��د 

نهاية العام الذي �سبقه 2011.
وي��رتك��ز ال��ع��دد الك���رب م��ن هذه 
امل�ستوطنات يف حمافظة القد�س، 
بواقع 26 م�ستوطنة، منها 16 مت 
�سمها اإىل اإ�سرائيل موؤخراً، تليها 
التي  وال��ب��رية،  اهلل  رام  حمافظة 
ثم  م�ستوطنة،   24 فيها  ت��وج��د 
19 م�ستوطنة، ومنطقة  اخلليل 
الأغوار 17 م�ستوطنة، فيما كان 
امل�ستوطنات يف  الأق���ل م��ن  ال��ع��دد 
امل���ق���ام فيها  حم��اف��ظ��ة ط��ول��ك��رم 

ثالث م�ستوطنات فقط.
الح�ساء  جهاز  معطيات  وح�سب 
ف��ق��د ب��ل��غ ع����دد امل�����س��ت��وط��ن��ني يف 
العام  نهاية  يف  الغربية،  ال�سفة 
 563،546 ن����ح����و   2012
م�ستوطناً، مقارنة ب� 538،781 

ودهمت  الغربية،  ال�سفة  �سمال 
واعتقلت  فيها  امل��ن��ازل  م��ن  ع���ددا 
عاما   21 ع����واد  اأن�������س  ال�����س��اب��ني 
ذاته  العمر  يف  ق��واري��ق  وجم���دي 
جمهولة  ج��ه��ة  اإىل  واق��ت��ادت��ه��م��ا 
وعاثت  منزليهما  فت�ست  اأن  بعد 

بهما ف�سادا.
الحتالل  ق�����وات  اق��ت��ح��م��ت  ك��م��ا 
اأي�سا،  قرية روجيب �سرق نابل�س 
ودهمت منزل ال�ساب عبد الكرمي 
احللبي وهو اأ�سري حمرر واعتقل 
باعتقاله  وق���ام���ت  م������رات،  ع����دة 
جمهولة  ج���ه���ة  اإىل  واق����ت����ي����اده 

بالن�سبة لذويه حتى الآن.
�سرق  ق��������دوم  ك����ف����ر  ق����ري����ة  ويف 
ال�سفة  ���س��م��ال  قلقيلية  م��دي��ن��ة 
الحتالل  ق��وات  اعتقلت  الغربية 
الإ����س���رائ���ي���ل���ي ث���الث���ة ���س��ب��ان من 
القرية بعد دهم منازلهم والعبث 

مناطق  داخ��ل  م�ستقل  كيان  بناء 
دولة  وت��ك��وي��ن  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�سفة 
رف�����اه ل��ل��م�����س��ت��وط��ن��ني ع��ل��ى قمم 

جبال ال�سفة الغربية.
م���ن ن��اح��ي��ة اأخ�����رى، ���س��ن��ت قوات 
حملة  الإ����س���رائ���ي���ل���ي  الح����ت����الل 
اعتقالت وا�سعة يف خمتلف مدن 
وقرى ال�سفة الغربية فجر ام�س، 
جامعيني  وط��ل��ب��ة  ���س��ب��ان��ا  �سملت 
بالتزامن  امل��ن��اط��ق،  خمتلف  م��ن 
م��ع اإط���الق ���س��راح اأ���س��رى قدامى 
مبوجب اتفاق بدء املفاو�سات بني 

ال�سلطة الفل�سطينية واإ�سرائيل.
الحتالل  ق����وات  اق��ت��ح��م��ت  ف��ق��د 
الإ�سرائيلي مدينة نابل�س وقراها 
واعتقلت ثالثة �سبان على الأقل، 
اإن  وقالت م�سادر حملية مطلعة 
قرية  اقتحمت  الح��ت��الل  ق���وات 
عورتا جنوب �سرق مدينة نابل�س 

م�ستوطناً يف نهاية العام 2011، 
 .4.6% ن�����س��ب��ت��ه��ا  ب����زي����ادة  اأي 
وي�سار اإىل اأن عدد امل�ستوطنني يف 
ال�سفة الغربية قد ت�ساعف اأكر 
ال�سنوات  خ����الل  م����رة   40 م���ن 

.2013 –1972
ووف���ق���ا لإح�������س���اءات ����س���ادرة عن 
املركزي  الإح�������س���اء  م��ك��ت��ب  ع���ن 
ارتفع  فقد  م��وؤخ��راً،  الإ�سرائيلي 
م��ن��ذ مطلع  امل�����س��ت��وط��ن��ني  ع����دد 
العام اجل��اري، وحتى نهاية متوز 
وذلك   ،2.8% بن�سبة  امل��ا���س��ي 
تقوم  التي  التو�سعة  عمليات  بعد 
بها اإ�سرائيل داخل امل�ستوطنات يف 

ال�سفة الغربية.
اإ����س���رائ���ي���ل ع��ل��ى تقدمي  وت��ع��م��ل 
واجتماعية  ا���س��ت��ث��م��اري��ة  ح��واف��ز 
ينتقلون  ال��ذي��ن  لال�سرائيليني 
للعي�س داخل امل�ستوطنات، بهدف 

مبحتوياتها.
قدوم  كفر  من�سق م�سريات  وق��ال 
للجزيرة  ا�ستيوي  م��راد  ال�سعبية 
نت اإن قوة كبرية من م�ساة جي�س 
الحتالل معززة باآليات ع�سكرية 
ال�ساعة  ع���ن���د  ال���ق���ري���ة  ده����م����ت 
وفت�ست  ام�����س  فجر  م��ن  الثالثة 
واعتقلت  امل����ن����ازل  م����ن  ال���ع���دي���د 
ب�����س��ار حم��م��ود ا�ستيوي  ك��ال م��ن 
برهم  تي�سري  ورائ����د  ع��ام��ا   22
حكمت  عمران  والفتى  عاما   21
م��ن �سمن  وه��و   ، 17 عاما  علي 
الفتيان الأربعة الذين عّلق جي�س 
على جدران  ���س��وره��م  الح��ت��الل 
املنازل قبل حوايل �سهرين مهددا 

باعتقالهم.
واأ�سار مراد ا�ستيوي اإىل اأن املعتقل 
ب�سار ا�ستيوي ي�سبح ال�ساد�س بني 
�سلطات  تعتقلهم  ال��ذي��ن  اإخ��وت��ه 

•• عوا�صم-وكاالت:

ال��دول��ة الربيطاين  و���س��ف وزي���ر 
دنكان  ال��دول��ي��ة،  التنمية  ل�سوؤون 
باأنه  ���س��وري��ا  يف  ال�����س��راع  �سميث، 
للحل  ق���اب���ل  وغ�����ري  م�����س��ت��ع�����س��ي 
والأك��������ر خ����ط����ورة وت���ع���ق���ي���داً يف 
م��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق الأو����س���ط وقال 
امل�ساعدات  ع��ن  امل�����س��وؤول  �سميث، 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة ل��ل�����س��رق الأو����س���ط 
ل�سحيفة  اف����ري����ق����ي����ا،  و�����س����م����ال 
اإن  ام�����������س  ت�����امي�����ز  ف���اي���ن���ن�������س���ال 
الو�سع  الآن  بّز  �سوريا  يف  الو�سع 
ا���س��رائ��ي��ل كاأكر  ت��واج��ه��ه  ال����ذي 

ال�ستباكات �سعوبة يف املنطقة.
وا�ساف اأن الو�سع يف �سوريا ميثل 
اأكرب التزاماتنا الإن�سانية باملقارنة 
واأ�سبح  م�������س���ى،  وق�����ت  اأي  م����ع 
من  للحل  قابل  وغ��ري  م�ستع�سياً 
راأيتها  التي  الأو���س��اع  جميع  ب��ني 
يف ال�����س��رق الأو���س��ط ، م��ع��رب��اً عن 
لفرتة  �سي�ستمر  اأن��ه  م��ن  خ�سيته 

طويلة.
اأن  اإىل  ال�������س���ح���ي���ف���ة  وا�������س������ارت 
تعطي  �سميث  الوزير  ت�سريحات 
احلكومة  ب�����اأن  وا����س���ح���ة  ا�����س����ارة 
ت�سليح  فكرة  جّمدت  الربيطانية 
الرغم  على  ال�����س��وري��ة،  امل��ع��ار���س��ة 
التي  ال����ن����اج����ح����ة  احل����م����ل����ة  م�����ن 

انتقادات لقرتاح اجلربا ت�صكيل جي�ض وطني �صوري •• بريوت-ا ف ب:

لقيت دعوة رئي�س الئتالف الوطني 
اىل  اجلربا  احمد  املعار�س  ال�سوري 

امتعا�سا   ، اإط��ار جي�س وطني  املعار�سة يف  اع��ادة هيكلة �سفوف مقاتلي 
وا�سعا يف �سفوف اجلهاديني، وانتقادات يف �سفوف مقاتلي املعار�سة.

ويفرت�س بح�سب القرتاح ان يبقى على راأ�س هذا اجلي�س اللواء �سليم 
احلر  ال�����س��وري  اجلي�س  اأرك���ان  هيئة  رئا�سة  حاليا  يتوىل  ال��ذي  ادري�����س 
الرئي�س  نظام  �سد  ال�سالح  ومدنيني حملوا  من�سقني  امل�سكل من جنود 

ب�سار ال�سد.
�سيتوىل  ان�ساوؤه  املعتزم  ان اجلي�س  او�سح اجلربا  تلفزيونية  ويف مقابلة 
القتال �سد القوات النظامية، و�سيكون نواة جلي�س م�ستقبلي بعد �سقوط 
نواة  ليكون  اجلي�س  ه��ذا  لن�ساء  نعمل  ان  يجب  وق��ال  ال�سوري.  النظام 

جي�س حقيقي يكون فيه دفاع جوي و)�سالح( هند�سة وا�سارة ومدرعات 
ووحدات دعم لوج�ستي وطبي ، وذلك يف حديث متلفز.

عامني،  من  اك��ر  من  امل�ستمر  النزاع  خ��الل  ال�سورية  املعار�سة  وبذلت 
جهودا لتوحيد �سفوف املقاتلني املعار�سني ال ان هذه العملية واجهت 
�سعوبات جمة ل �سيما جلهة تنوع توجهات املجموعات املقاتلة واختالف 

توجهاتها.
التوجه  ذات  املجموعات  ن��ف��وذ  يف  تناميا  ال�سورية  ال�ساحة  ت�سهد  كما 

ال�سالمي املت�سدد، وامل�سلحة ب�سكل اأف�سل من اجلي�س احلر.
فران�س  لوكالة  املقرب من اجلربا،  الئتالف  البحرة ع�سو  وقال هادي 

اجلي�س  ان�������س���اء  ف����ك����رة  ان  ب����ر�����س 
اآليات  اي��ج��اد  اىل  ت��ه��دف  اجل��دي��د 
ل��ت��وح��ي��د ال��ت��خ��ط��ي��ط وال����ق����رارات 
القيادة  وت�سل�سل  ال��ق��ي��ادة  وم��راك��ز 

والأوامر والن�سباط الع�سكري يف �سفوف املقاتلني املعار�سني.
وا�ساف ان املطلوب كذلك رف�س الفكر املتطرف ، يف ا�سارة اىل اجلهاديني 

الذين يعمدون اىل ادارة املناطق التي ي�سيطرون عليها.
ولأي  متطرف  فكر  لأي  والوا�سح  الكامل  الرف�س  على  البحرة  و�سدد 
عمل يطال املدنيني العزل واأي ا�ستهداف لأي مواطن مدين على خلفية 
انتقادات اىل عدم  او املذهبي ومع توجيههم  او العرقي  انتمائه الديني 
فعالية الئتالف الوطني لقوى الثورة واملعار�سة يف داخل �سوريا، يبدي 
نا�سطون معار�سون عدم حما�ستهم لقرتاح اجلي�س اجلديد، ويرون انه 

لن يكون مثمرا.

�صريالنكا ت�صمح بتو�صعة م�صجد رغم اعرتا�صات لبنان ي�صكو اإ�صرائيل اأمام جمل�ض الأمن 
•• كولومبو-رويرتز:

قالت حكومة �سريالنكا انها �ستعطي ال�سوء الخ�سر خلطط لتو�سعة م�سجد يف و�سط كولومبو رغم اعرتا�سات من 
مت�سددين بوذيني ا�ستهدفوا اع�ساء من القلية امل�سلمة يف �سل�سلة هجمات وقعت موؤخرا. وقال رجال دين م�سلمون ان 
طلبات لتو�سعة امل�سجد رف�ست مرارا لن اعمال البناء �ستتطلب قطع اجزاء من �سجرة �سخمة مقد�سة لدى البوذيني.

وبني م�سجد جديد من ثالثة طوابق يف املنطقة قبل حوايل �سهر لكنه تعر�س لهجوم يوم ال�سبت مما ا�سعل ا�ستباكات 
بني امل�سلمني والبوذيني. وفر�س حظر للتجوال ملدة يومني يف منطقة ال�ستباكات بو�سط العا�سمة كولومبو. و�سهدت 
�سريالنكا عنفا متزايدا �سد امل�سلمني منذ العام املا�سي على غرار ما حدث يف ميامنار ذات الغالبية البوذية والتي �سهدت 
وال�سوؤون  البوذية  وزارة  وكيل  دي�ساناياكي  ام.كيه.بي  وقال  امل�سلمني.  �سد  البوذية  الغلبية  من  هجمات  موجة  اي�سا 
الدينية �ست�سلم هيئة التنمية العمرانية الر�س اىل امل�سجد القدمي و�ستزال ال�سجرة متاما لتي�سري البناء. وابلغ رويرتز 
�سي�سمح اي�سا بتو�سعة امل�سجد . و�ست�ساعد احلكومة يف اعمال بناء تو�سعة امل�سجد القدمي اذا طلبوا امل�سلمون امل�ساعدة. 

ويف الوقت نف�سه قالت احلكومة انها �ستغلق امل�سجد اجلديد رغم انها مل تعلن �سببا لقرارها.

الدويل  الأم����ن  جمل�س  اإىل  ال�����س��ك��وى  ب��ه��ذه  ال��ت��ق��ّدم  من�سور 
ورئا�سة  م��ون،  كي  ب��ان  املتحدة  ل��الأمم  العام  الأم��ني  واإيداعها 
جمل�س الأمن ال��دويل، لكي تقوم هذه الأخ��رية بتوزيعها على 
الدول الأع�ساء يف جمل�س الأمن واإ�سدارها كوثيقة ر�سمية من 
وثائق جمل�س الأمن . وطلب من�سور اأي�ساً اإيداع ن�س ال�سكوى 
باإ�سدارها  ومطالبتها  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  رئا�سة 

كوثيقة ر�سمية من وثائق اجلمعية العامة.
من  ال�سابع  يف  اجتازت  الإ�سرائيلي  اجلي�س  من  دوري��ة  وكانت 
�سمن  ال��ف��ا���س��ل  الأزرق  اخل���ط  اجل�����اري،  اغ�سط�س  اآب  �سهر 
الرا�سي  داخ���ل  األ��غ��ام  ح��ق��ل  يف  ووق��ع��ت  اللبنانية،  الأرا����س���ي 

اللبنانية، ما اأّدى اىل اإ�سابة 4 من اأفرادها بجروح.

•• بريوت-يو بي اأي:

اإ���س��رائ��ي��ل اىل جمل�س الأمن  ���س��ك��وى ���س��د  ل��ب��ن��ان ام�����س  ق���ّدم 
الدويل ب�سبب قيام دورية اإ�سرائيلية باجتياز احلدود اللبنانية 

اجلنوبية.
اللبنانية  الأعمال  ت�سريف  حكومة  يف  اخلارجية  وزي��ر  ووّج��ه 
عدنان من�سور، عرب بعثة لبنان الدائمة يف نيوريورك، �سكوى 
احلدود  باجتياز  اإ�سرائيلية  دوري��ة  قيام  ب�سبب  اإ�سرائيل  �سد 
اللبنانية اجلنوبية، معترباً اأن هذا العمل ي�سّكل انتهاكاً �سارخاً 
املتحدة،  الأمم  وميثاق  ال��دويل  وللقانون  اللبنانية،  لل�سيادة 
الوزير  . وطلب  الدوليني  والأم��ن  لل�سلم  تهديداً  وي�سكل  كما 
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ي�سار  ال�سياق،  هذا  ويف   . ال�سرعية 
التاأ�سي�سي  امل��ج��ل�����س  م��ق��ّر  اأّن  اإىل 
�سهد اأم�س الأربعاء اجتماعا لكتلة 
حركة النه�سة التي قامت بتحدي 
بن  م�سطفى  املجل�س  رئي�س  ق��رار 
جعفر بتعليق اأ�سغاله اإىل اأجل غري 
احلوار  ا�ستئناف  اأج��ل  من  م�سمى 
ال�سيا�سية  الأط���راف  ب��ني  الوطني 

والتو�سل حلل الأزمة الراهنة.
ت��خ�����س��ي�����س الج���ت���م���اع  وق������د مت 
املجل�س  ع��م��ل  روزن���ام���ة  ل��ت��دار���س 

والو�سع العام بالبالد!.

اجلبايل ُيغّرد 
خارج �سرب الّنه�سة 

م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ح��م��ادي اجلبايل 
والأمني  ال�سابق  احلكومة  رئي�س 
ال��ن��ه�����س��ة، يف حوار  ال���ع���ام حل��رك��ة 
ج��م��ع��ه ب�����س��ح��ي��ف��ة ال��ت��ون�����س��ي��ة يف 
ع���دده���ا ال�����س��ادر اأم�������س الأرب���ع���اء، 
اإذا  احلكم  اإىل  للعودة  م�ستعد  ان��ه 
م��ا ت��وف��رت ���س��روط اإجن���اح املرحلة 
م�ستعد  ان����ه  م���وؤك���دا  الن��ت��ق��ال��ي��ة، 
ح�ساب  وع��ل��ى  ب�سحته  للت�سحية 
عائلته. واأ�ساف، يف موقف �سخ�سي 
ل ُيلزم احلركة التي ي�سغل اأمانتها 
العامة بل يتعار�س ومواقفها، انه 
كفاءات  حكومة  عن  البحث  يجب 
داع���ي���ا حركة   ، م�����س��ت��ق��ل��ة  وط��ن��ي��ة 
ت�سحي  و  تقتنع  اأن  اإىل  النه�سة 

من اجل م�سلحة البالد.
حلركة  ال����ع����ام  الأم��������ني  واع����ت����رب 
الإنقاذ  جبهة  �سروط  اأّن  النه�سة 
املتمثلة يف حّل املجل�س التاأ�سي�سي و 
حتطيم  �سروط  هي  احلكومة  حل 

وا�سفا اإّياها دعوة للفو�سى.
ك���م���ا �����س����ّدد ح����م����ادي اجل����ب����ايل يف 
ت�������س���ري���ح اإذاع����������ي، ع���ل���ى ����س���رورة 
التاأ�سي�سي  امل��ج��ل�����س  ا���س��ت��ئ��ن��اف 
اإىل  م�سريا   ، القريب  يف  لأع��م��ال��ه 
ان���ه ل��ي�����س ب�����س��ك ع��ل��ى ب��ي��ا���س ، و 
يتحّمل  اأن  اأه��ّم��ه��ا  ب�����س��روط  اإمّن����ا 
م�����س��وؤول��ي��ت��ه ك���ام���ل���ة يف الل����ت����زام 
بحّل  ق����ان����ون  ����س���ّن  و  مب���واع���ي���ده 
التقّيد  ع��دم  ح��ال  بنف�سه يف  نف�سه 

باملواعيد، على حد تعبريه.
النه�سة  ح��رك��ة  ع���ام  اأم����ني  واأك�����د 
اأنه لبد من حكومة غري م�سّي�سة 
ُم�سّغرة و م�ستقلة تطمئن ال�سعب 
ملدة  تقنية  وتقوم مبهمة  التون�سي 
النتخابات م�سريا  اأ�سهر لإدارة   6
ُتعّقد  ���س��ي��ا���س��ي��ة  ح��ك��وم��ة  اأّن  اإىل 
حد  على  ح��ال  لي�ست  و  الو�سعية 

تعبريه.
وح����������ّذر ح�����م�����ادي اجل�����ب�����ايل من 
من  وخا�سة  تون�س  يف  املتطرفني 
اأق�سى  يف  بالدغمائيني  اأ���س��م��اه��م 
ت�سريحات  ع��ل��ى  رده  ويف  ال��ي�����س��ار 
الناطق  ب����نّي  اجل����ب����ايل،  ح���م���ادي 
ال�سعبية  اجل��ب��ه��ة  ب��ا���س��م  ال��ر���س��م��ي 
الإنقاذ  جبهة  اأّن  الهمامي،  ح��ّم��ة 
ت�����س��ّم طيفا وا���س��ع��ا م��ن الأح����زاب 

الي�سارية وكذلك الليربالية.
ان����ه ل ميكن  ال��ه��م��ام��ي  واأ�����س����اف 
احل���دي���ث ع���ن ت��ط��رف ي�����س��اري اأو 
واإمّنا  الرحيل،  اعت�سام  يف  غوغاء 
ال��ذي من واجب  ال�سارع  هو نب�س 
ال�ستماع  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ال���ق���ي���ادات 
ال�سعبية،  امل���ط���ال���ب  وت��ف��ع��ي��ل  ل���ه 
العامة  التعبئة  ب���دء  اإىل  م�����س��ريا 
حت�������س���ريا لأ�����س����ب����وع ال���رح���ي���ل يف 
احل��ك��وم��ة من  ا�ستقالة  ع��دم  ح��ال 
الطابع  على  م�سّددا  نف�سها،  تلقاء 

ال�سلمي واملدين للم�سريات.

•• الفجر - تون�ص - خا�ص:

يخو�سه  ���اع���ة  ال�������سّ �����س����ّد  ����س���ب���اق 
ُتق�ّسم  ال��ت��ي  الأزم����ة  ال��و���س��ط��اء يف 
ال�������س���ارع وال���ط���ي���ف ال�����س��ي��ا���س��ي يف 
الجتماعات  ن�����س��ق  وازداد  ت��ون�����س 
مع  ارتفاعا  وامل�ساورات  واللقاءات 
التي  ال�سغل،  احت���اد  م��ب��ادرة  ت��ع��ّر 
حّل  توفري  يف  حّظا  الأوف���ر  ُتعترب 
ل��ل��خ��روج م��ن امل����اأزق ال���ذي مل يعد 
الهّوة  وا�ستمرار  النتظار،  يحتمل 
بني اخل�سوم ال�سيا�سيني من خالل 
الإ�سالمية  النه�سة  حركة  مت�ّسك 
وانتقال  احل�����م�����راء  ب��خ��ط��وط��ه��ا 
الثانية  ال�ّسرعة  اإىل  الإنقاذ  جبهة 
ال�ساحق  ال��ن��ج��اح  ب��ع��د  يف حت��ّرك��ه��ا 

مل�سريتها الن�سوّية الثالثاء.

التعبئة العاّمة
كانت  ت�������س���ع���ي���دّي���ة،  خ���ط���وة  ف���ف���ي 
التي  تون�س  ن�ساء  مل�سرية  تتويجا 
التوقعات،  ك��ل  فيها  احل�����س��د  ف���اق 
اأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني ر�سمّيا 
الثالثاء،عن  م�����س��اء  ل��ه��ا  ب��ي��ان  يف 
ان��ط��الق ح��م��ل��ة ارح����ل اب���ت���داء من 
يوم اأم�س الأربعاء لعزل املعتمدين 
املن�ساآت  وروؤ������س�����اء  وامل���ح���اف���ظ���ني 
املركزية  الإدارة  ويف  ال��ع��م��وم��ي��ة 
اأ�سا�س  ع��ل��ى  تن�سيبهم  مّت  ال��ذي��ن 

الولء احلزبي.
العاّمة  الّتعبئة  اأّن  البيان  واأ�ساف 
ابتداء  ���س��ي��ك��ون  ال��ّرح��ي��ل  لأ���س��ب��وع 
من يوم 24 اأوت اجلاري، مبّينا اأّن 
اإحداث  امل�ساورات حول  ال�سروع يف 
لالإنقاذ  ال��ع��ل��ي��ا  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
امل�ستقلة  الوطني  الإنقاذ  وحكومة 
�سخ�سية  برئا�سة  ع�سو   15 م��ن 
الإع����الن  �سيقع  م�ستقلة  وط��ن��ي��ة 

عنها يف الوقت املنا�سب.
الوطني  الإن����ق����اذ  ج��ب��ه��ة  واأّك�������دت 
املجل�س  ح����ّل  ب�������س���رورة  مت�����ّس��ك��ه��ا 
عنه  املنبثقة  وال�سلط  التاأ�سي�سي 
حكومة ورئا�سة، حمّملة الئتالف 
احلاكم م�سوؤولية املماطلة يف ذلك 
وتاأزمي الو�سع ح�سب ن�ّس البيان.

تواتر  ب��ع��د  الت�سعيد  ه���ذا  وي��اأت��ي 
كان  ال��ذي  اللقاء  ف�سل  الأنباء عن 
النه�سة  رئ��ي�����س ح��رك��ة  ق���د ج��م��ع 
العام  ب���الأم���ني  ال��غ��ن��و���س��ي  را����س���د 
الرتويكا  ومت�ّسك  ال�سغل  لحت���اد 
اإبدائها  وع��دم  مبواقفها  احلاكمة 

اأي تنازل.

منطق عن�سري 
وقد اعترب رئي�س املكتب ال�سيا�سي 
عامر  ال���ن���ه�������س���ة  ح����رك����ة  حل������زب 
���س��ع��ار ارح���ل  اأن رف����ع  ال��ع��ري�����س، 
اأ�سكال  م��ن  ���س��ك��ل  لأي  رف�����س  ه��و 
احل��وار وتعبري عن رغبة يف عودة 
النظام القدمي، م�سّبها رف�س هذه 
الأطراف للتعيينات التي قامت بها 
الذي  العن�سري  باملنطق  النه�سة 
ينتمون  ل  م��ن  ي��ت��وىل  اأن  يرف�س 
�سواء  ال�سيا�سي لأي مهمة  للونهم 
اأو  املحلي  امل�ستوى  على  ذل��ك  ك��ان 
ال���دويل.  واأ���س��اف عامر العري�س 
بال�سرعية  متم�سكة  احلكومة  اأن 
ال�سعبية  الإرادة  اأف���رزت���ه���ا  ال��ت��ي 
على حد تعبريه، ومتم�ّسكة كذلك 
اأيديهم  ب��احل��وار م��ع م��ن مي���دون 
يكون  اأن  ي���ج���ب  ال������ذي  ل��ل��ن��ق��ا���س 
باإنهاء هذه  التعجيل  حول طريقة 
الأخطاء  ب��ع�����س  وت����اليف  امل��رح��ل��ة 
قاعدة  ت��و���س��ي��ع  ع��ل��ى  نعمل  وك��ي��ف 

هناك  اأّن  مبينا  م�سبقة،  ح��دود  اأو 
اأط��راف على  اتفاق وا�سع بني عدة 
التاأ�سي�سي  امل��ج��ل�����س  ي��وا���س��ل  اأن 

اأ�سغاله.
ت�����س��ك��ي��ل حكومة  م��ط��ال��ب  وح�����ول 
اإن��ق��اذ وط��ن��ي، ق��ال ال��زاوي��ة: يجب 
حتى  موؤ�س�ساتي  اإط��ار  يف  نبقى  اأن 
واإذا  ال��ف��و���س��ى..  ال��ب��الد يف  تقع  ل 
ك����ان ه���ن���اك ت���واف���ق واإج����م����اع بني 
الأط����������راف امل�������س���ارك���ة يف احل�����وار 
ال�سخ�سية  على  ال��ت��واف��ق  فيمكن 
النظام  اإىل  ال��رج��وع  م��ع  املنا�سبة 
اإذا  املوؤقت لل�سلط العمومية ولكن 
ي��ك��ون هناك  مل ينجح احل���وار ول 
النظام  اإىل  اللجوء  ف�سيقع  توافق 
ليطلب  العمومية  لل�سلط  امل��وؤق��ت 
ب���ذل���ك رئ���ي�������س اجل���م���ه���وري���ة من 
باأن ير�سح  الأك��ر متثيلية  احلزب 

رئي�سا للحكومة .
من  وع��دد  النه�سة  حركة  واأعلنت 
ب���ي���ان لهم  الأح�������زاب الأخ������رى يف 
رف�سهم توظيف خمتلف املنا�سبات 
ال����وط����ن����ي����ة وج������رائ������م الغ����ت����ي����ال 
ال�سيا�سية  ل��ل��م��ن��اك��ف��ة  ال�����س��ي��ا���س��ي 
وحماولة النق�سا�س على ال�سلطة 
ال�سعبية  الإرادة  على  والن��ق��الب 
 23 انتخابات  املج�سمة من خالل 
موؤ�س�سات  من  اأف��رزت��ه  وم��ا  اأكتوبر 

على راأ�سها املجل�س التاأ�سي�سي.
ودعت الأحزاب املوّقعة على البيان 
اإىل  ال�سيا�سيني  ال��ف��رق��اء  خمتلف 
امل�سوؤول  ال��وط��ن��ي  احل����وار  اع��ت��م��اد 
والعمل  الوطنية  امل�سلحة  وتغليب 
م��ه��ام هذه  لإجن���از  ايجابية  ب���روح 
الدميقراطية  النتقالية  املرحلة 
الد�ستور  على  امل�����س��ادق��ة  وخ��ا���س��ة 
النتخابي  ال���س��ت��ح��ق��اق  واإج������راء 
امل���ق���ب���ل لإر������س�����اء اأ����س�������س ال����دول����ة 
موؤكدة  امل���دن���ي���ة،  ال���دمي���ق���راط���ي���ة 
التاأ�سي�سي  ب��امل��ج��ل�����س  مت�����س��ك��ه��ا 

ك�سلطة اأ�سا�سية. 
موقف  م���ع  ي��ت��م��اه��ى  م���وق���ف  ويف 
ما  م��ع  ويتعار�س  النه�سة  ح��رك��ة 
الرئي�س  دع����ا  امل���ع���ار����س���ة،  ت��ط��ل��ب��ه 
املرزوقي،  املوؤقت من�سف  التون�سي 
وح������دة  ح����ك����وم����ة  ت�������س���ك���ي���ل  اإىل 
الأطياف  كل  فيها  ت�سارك  وطنية 
ال�سيا�سية، وت�سارك يف �سنع القرار 
وتعمل على تهدئة الأو�ساع واإنهاء 

املرحلة النتقالية .
وحذر املرزوقي من خطورة الركون 
اإىل العنف ملحاولة ف�س اخلالفات 
ع��ل��ى �سرورة  م�����س��ددا  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
الت�سبث بال�سرعية وتكثيف احلوار 

الوطني .
و���س��دد على ���س��رورة ع��ودة املجل�س 
اأق���رب  ال��ع��م��ل يف  اإىل  ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي 
املوا�سيع  ك��ل  اأن  اإىل  لف��ت��ا  وق���ت، 
قابلة للحوار �سريطة األ ميلي اأي 
طرف  على  م�سبقة  �سروطا  ط��رف 
اإط���ار  ي��ك��ون احل�����وار يف  واأن  اآخ����ر 

امل�ساركني يف احلكم .
حلركة  ال����ع����ام  امل���ن�������س���ق  وو�����س����ف 
النه�سة والرجل الثاين فيها عبد 
احلميد اجلال�سي اأم�س احلكومة 
ت�سكيلها  الإنقاذ  جبهة  تنوي  التي 
ب��ح��ك��وم��ة ال��ن��اف��ورة يف اإ����س���ارة اإىل 
ال��رح��ي��ل، موؤكدا  اع��ت�����س��ام  ���س��اح��ة 
تعي�سها  التي  ال�سيا�سية  الأزم��ة  اأّن 
التون�سية  بالنخبة  تليق  ل  البالد 

ول باملعار�سة.
النه�سة  العام حلركة  املن�سق  ودعا 
اإىل  الح�����ت�����ك�����ام  ��������س�������رورة  اإىل 
املطالب  عن  والبتعاد  النتخابات 
النظام  اإ�����س����ق����اط  اإىل  ال����داع����ي����ة 
الهدامة  ال�����س��ع��ارات  م��ن  وغ��ريه��ا 

على حد تعبريه.

موا�سفات حكومة 
الإنقاذ ومهامها

من  املن�سحب  ال��ن��ائ��ب  ك�سف  وق���د 
نداء  حزب  عن  التاأ�سي�سي  املجل�س 
تون�س خمي�س ق�سيلة ، اإّن امل�ساورات 
اإن��ق��اذ وطني  ت�سكيل حكومة  ح��ول 
داخ����ل ج��ب��ه��ة الإن���ق���اذ ق��د تقدمت 
تكتمل  ورمب������ا  ك���ب���رية  ب���خ���ط���وات 
بعد  القادمة  القليلة  الأي��ام  خالل 
جمع اأكر ما ميكن من التوافقات، 
م�سريا اأّن تاأخري الإعالن عن هذه 
املقرر  م���ن  ك����ان  ال���ت���ي  احل���ك���وم���ة 
الإعالن عنها قي م�سرية الثالثاء 
كان ب�سبب عدم ا�ستكمال امل�ساورات. 
واأ�سار ق�سيلة اأنه وقع التوافق ب�ساأن 
�ستكون  التي  هيكلة هذه احلكومة 
اقت�سادية  واأقطاب  وزارات  اأقطاب 
الأمنية  ب��امل�����س��ائ��ل  ت��ع��ن��ى  م��ال��ي��ة 
والدبلوما�سية  والج���ت���م���اع���ي���ة 
ت��ت�����س��ك��ل م����ن اإط����������ارات وك����ف����اءات 
لها خربة  ال����وزارات  بها  ت��ع��ّج  عليا 
وجتربة وتكون عملّية وبعيدة عن 
الثقة  لإعادة  ال�سيا�سية  التجاذبات 

والإعداد لالنتخابات.
من جهة اأخرى، قال خمي�س ق�سيلة 
�سي�سرف  ال���رح���ي���ل  اع��ت�����س��ام  اإّن 
ان��ط��الق��ا م��ن اأم�����س الأرب���ع���اء على 
الداخلية  املناطق  يف  ارح���ل  حملة 
اعت�سامات  ت��ن��ظ��ي��م  خ�����الل  م����ن 
املعت�سمني  النواب  بح�سور  معّززة 

وبقيادات جبهة الإنقاذ.
اأّكد ق�سيلة   ، ويف اإطار حملة ارحل 
املوؤ�س�سات  اأّنه �ستتم املحافظة على 
وتقدمي اخلدمات للمواطنني، ويف 
الرحيل  اعت�سام  �سيتحول  املقابل 
امل�سوؤولني  لطرد  البالد  داخل  اإىل 
ال���ن���ق���اب���ات على  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م����ع 
امل�ستوى اجلهوي واملحلي ولتحرير 
تعبريه.  وف��ق  حتّزبها،  من  الإدارة 
الر�سمي  الناطق  اأ���س��ار  جانبه  من 
والقيادي  ال�سعبية  اجلبهة  با�سم 
الهمامي،  ح��ّم��ة  الإن��ق��اذ  جبهة  يف 
احلكومة  اأن  اإذاع������ي،  ت�����س��ري��ح  يف 
ال����ت����ي ط���رح���ت���ه���ا ج���ب���ه���ة الإن����ق����اذ 

حاليا  ال��ق��ائ��م��ة  للحكومة  ك��ب��دي��ل 
مراجعة  مهامها  ب��ني  م��ن  �سيكون 
التعيينات بالإ�سافة اإىل و�سع حد 
مل�ساألة العنف، كما �سيكون من بني 
مهامها الإعداد لالنتخابات املقبلة 
القت�سادي،  ال���ن���زي���ف  واإي�����ق�����اف 
البديلة  احلكومة  اأن  على  م�سددا 
هي  ب��ل  ط���رف  اأي  ح��ك��وم��ة  لي�ست 

حكومة م�ستقلة.
جبهة  �سعي  ال�سياق  ه��ذا  يف  ونفى 
الكرا�سي،  الإنقاذ لال�ستحواذ على 
املتم�سك  ال����ط����رف  ب������اأن  واع����ت����رب 
النه�سة.  ح��رك��ة  ه���ي  ب��ال��ك��را���س��ي 
ترى  ل  النه�سة  حركة  ب��اأن  وق��ال 
حكومة  �سواء  حكومة  لأي  ت�سورا 
اأو  ت��ك��ن��وق��راط  ح��ك��وم��ة  اأو  اإن���ق���اذ 
املحا�س�سة  خ��ارج  ك��ف��اءات  حكومة 
اإذ تقرتح دائما اأن ترتاأ�س �سخ�سية 

نه�ساوّية احلكومة.
خوف  ل  اأن���ه  على  الهمامي  واأك���د 
ا�ستقالة  ح������ال  يف  ال�����ف�����راغ  م�����ن 
لتبديد  حم����اول����ة  يف  احل���ك���وم���ة 
واأو�سح  اخل�سو�س،  بهذا  املخاوف 
ت�سورا  و�سعت  الإن��ق��اذ  جبهة  ب��اأن 
لهذه احلكومة حتى ل تتم اإ�ساعة 
اجلبهة  اأن  ع��ل��ى  و����س���دد  ال���وق���ت. 
حني  اإىل  ال�������س���غ���ط  ����س���ت���وا����س���ل 
اأنها  م���وؤك���دا  ا���س��ت��ق��ال��ة احل��ك��وم��ة 

�ست�ستقيل يف النهاية.
جبهة  اأن  اإىل  ال��ه��م��ام��ي  واأ�����س����ار 
الإنقاذ مل تخ�س يف م�ساألة الأ�سماء 
الوزارية  احل��ق��ائ��ب  �ستتوىل  ال��ت��ي 
ح�سب  وزي���را،   15 ت�سم  حلكومة 
الت�سور الذي قدمته اجلبهة، حتى 
ل يتحول النقا�س من برنامج عمل 
احلكومة اإىل م�ساألة ال� الكرا�سي اأو 
املنا�سب، على اأن يتم طرح الأ�سماء 

لحقا.
وردا على اتهام املعار�سة بالنقالب 
الهمامي  ق�����ال  ال�������س���رع���ي���ة  ع���ل���ى 
ب���اأن الن��ق��الب��ي��ني ه��م م��ن و�سعوا 
بالذكر  وخ�����ّس  ال�سغري  الد�ستور 
التاأ�سي�سي  املجل�س  داخل  الأغلبية 
التفوي�س  اآج����ال  ال��ت��ي مل حت���رتم 

ال��ق��ي��ادي��ة ب��احل��زب اجل��م��ه��وري اأّن 
اإىل  �سيتوا�سل  ال��رح��ي��ل  اع��ت�����س��ام 
وطني.  اإنقاذ  حكومة  ت�سكيل  حني 
ال����ق����ي����ادي����ة يف احل�����زب  و�������س������ّددت 
اجلمهوري على رف�س احلوار طاملا 
الرتويكا  ق��ب��ل  م��ن  مت�سك  ه��ن��اك 

باحلكومة احلالية ح�سب قولها.
حممود  اأك�����د  ال�����س��ي��اق  ن��ف�����س  ويف 
ال������������ب������������ارودي ع��������ن ال����ت����ح����ال����ف 
اإىل  ال����ع����ودة  اأن   ، ال���دمي���ق���راط���ي 
با�ستقالة  مرتبطة  احل��وار  طاولة 

احلكومة.

ل �سروط اأو حدود م�سبقة
الزاوية  خ��ل��ي��ل  ك�����س��ف  ج��ه��ت��ه  م���ن 
اأجل  م��ن  التكتل  ب��ح��زب  ال��ق��ي��ادي 
ال�سوؤون  ووزي���ر  واحل��ري��ات  العمل 
الرتويكا  اأح���زاب  اإن  الجتماعية، 
لتقييم  اخلمي�س  ال��ي��وم  �ستجتمع 

نتائج امل�ساورات الثنائية.
الرتويكا  اأح�����زاب  اأّن  اإىل  واأ����س���ار 
اإىل  واجل��ل��و���س  ب��احل��وار  متم�سكة 
طاولة احلوار ولكن بدون �سروط 

باإمتام  ل��ل��م��ج��ل�����س  اأع���ط���ي  ال�����ذي 
مهامه يف ظرف �سنة.

باأن اخلالف  الهمامي  واأ�سار حمة 
الوحيد بني جبهة الإنقاذ واملنظمات 
ال�سغل  اإحت�����اد  واأ���س��ا���س��ا  ال��وط��ن��ي��ة 
ومنظمة الأعراف وهيئة املحامني 
مهام  اإن��ه��اء  توقيت  بخ�سو�س  هو 
اأما  التاأ�سي�سي  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����س 
فاجلميع  احل��ك��وم��ة  يخ�س  م��ا  يف 
متفق على حلها، رغم الختالفات 
الفكرية والديولوجية وال�سيا�سية 
الإنقاذ،  جلبهة  املكونة  ل��الأط��راف 
الأطراف  ه��ذه  اجتماع  اأن  معتربا 
احلكومة  اأن  ع��ل��ى  ال��دل��ي��ل  ي��ق��ي��م 

ف�سلت واآن لها اأن ترحل.
الر�سمي  الناطق  اأك��ده  املوقف  ذات 
ب��ا���س��م ح���زب ال��ع��م��ال وال��ع�����س��و يف 
اإن جبهة  قال  الإنقاذ، حيث  جبهة 
الإن��ق��اذ دخ��ل��ت يف م�����س��اورات داخل 
ت�����س��اور خ���ارج���ي مع  اجل��ب��ه��ة ويف 
لل�سغل  ال��ت��ون�����س��ي  ال���ع���ام  الحت�����اد 
والهيئات  ال��وط��ن��ي��ة  وامل���ن���ظ���م���ات 
والأحزاب لت�سكيل حكومة جديدة 

دون  ل��الإن��ق��اذ  عليا  وطنية  وهيئة 
الدخول يف اختيار الأ�سماء و�سرح 
اجل����ي����الين ال���ه���م���ام���ي اأم���������س، اأن 
هو  وال��ب��دي��ل  ف��راغ��ا  تعي�س  تون�س 
ت��ك��وي��ن ح��ك��وم��ة ت��ت��ك��ون م���ن 15 
ع�سوا ترتاأ�سها �سخ�سية م�ستقلة.

ل حوار قبل حّل احلكومة
الأمينة العامة للحزب اجلمهوري 
مّية اجلريبي، ك�سفت عقب اجتماع 
ممثلني عن جبهة الإنقاذ الوطني 
م��ع الأم����ني ال��ع��ام ل��الحت��اد العام 
العبا�سي،  ح�سني  لل�سغل  التون�سي 
راف�سة  مازالت  النه�سة  حركة  اأّن 

ملقرتح حكومة اإنقاذ وطني.
ح�سني  اأّن  اجل����ري����ب����ي  واأف�����������ادت 
حركة  رئي�س  اأّن  ابلغهم  العبا�سي 
ال��ن��ه�����س��ة را����س���د ال��غ��ن��و���س��ي يعترب 

رئا�سة احلكومة خطا اأحمر.
واأك��������دت اجل���ري���ب���ي ان�����ه ل وج����ود 
اأط���راف الرتويكا حتى  حل��وار م��ع 
اإر�ساء  ي��ت��م الت��ف��اق ع��ل��ى ���س��رورة 
ح���ك���وم���ة اإن����ق����اذ وط����ن����ي. واأك������دت 

�سباق �سّد ال�ّساعة يف تون�س

جبهة الإنقاذ تك�صف اأوراقها وتنتقل اإىل ال�صرعة الثانية
بني على اأ�سا�س الولء احلزبي انطالق حملة ارحل لعزل امل�سوؤولني املُن�سّ

املعار�صة ترف�ض احلوار قبل حلنّ احلكومة واملوالة ترف�ض ال�صروط امل�صبقة

التعبئة العاّمة لأ�سبوع الّرحيل بداية من 24 اجلاري

اجلي�ض النيجريي يف�صل يف اإنهاء حركة بوكو حرام
•• كانو-ا ف ب:

حرام  بوكو  جماعة  م�سلحوا  �سنها  التي  الخ��رية  الهجمات  ان  حمللون  ق��ال 
�سقوط  عن  وا�سفرت  نيجرييا  �سرق  �سمال  يف  وقرية  م�سجد  على  املت�سددة 
56 قتيال خالل عطلة نهاية ال�سبوع املا�سي، تك�سف ان العملية التي اطلقها 

اجلي�س يف ايار-مايو جنحت يف �سدهم لكن لي�س يف �سل حركتهم.
ان��ه��ا طاردت  ت��وؤك��د  ال��ت��ي  النيجريية  الم���ن  ق���وات  م��ن ت�سريحات  وب��ال��رغ��م 
التي  الهجمات  �سل�سلة  اظ��ه��رت  مع�سكراتهم،  ودم���رت  ح���رام  ب��وك��و  عنا�سر 
ا�ستهدفت مدنيني يف ال�سابيع الخرية ان النجاحات التي اعلنها اجلي�س على 
الر�س تتناق�س مع هجمات بوكو حرام. ويرى حمللون ان الهجوم الع�سكري 
مل يوؤد يف الواقع �سوى اىل دفع املتمردين اىل اماكن اخرى حيث وقعت اعمال 
العنف الخرية. وا�سرتاتيجية اجلي�س الرامية اىل ت�سجيع ت�سكيل ميلي�سيات 
حملية ملطاردة عنا�سر بوكو حرام غالبا ما تنقلب على املدنيني لن اجلماعة 
ال�سالمية ت�سن عمليات انتقامية �سد ال�سكان. وقال باوا وازي حملل امل�سائل 

الذين  ال�سكان  �سد  الهجمات  ه��ذه  ان  املتحدة  ل��المم  يعمل  ال��ذي  المنية 
ي�ساعدون ال�سلطات يف مطاردتهم لبوكو حرام يتوقع ان ت�ستمر . وتابع ف�سال 
عن ذلك وعلى اثر اع��الن حالة ال��ط��وارىء يف ثالث ولي��ات من املنطقة مت 
�سيطرتهم  الواقعة حتت  للكامريون  احلدودية  املنطقة  اىل  بوكو حرام  �سد 
اماكن اخرى  املتمردين اىل  لي�ست �سد  الم��ن  ق��وات  ان م�سوؤولية  . وا�ساف 
بل �سل حركتهم وتوقيفهم واحالتهم اىل الق�ساء . ويبدو ان الهجمات التي 
�سنتها بوكو حرام خالل عطلة ال�سبوع املا�سي على امل�سجد والقرية هي اعمال 
انتقامية �سد املدنيني. وافاد بع�س ال�سكان ان املهاجمني كانوا يرتدون الزي 
الع�سكري للتمويه، وهو تكتيك �سبق وا�ستخدموه يف املا�سي. وحتدثت بع�س 
ال�سهادات عن �سحايا قتلوا ذبحا لكن ذلك مل يتاأكد ر�سميا. ومل يقدم اجلي�س 
النيجريي اي معلومات ر�سمية بخ�سو�س الهجمات الخرية. كما مل يت�سن 
الت�سال مب�سوؤوليه للح�سول على تعليق ب�ساأن م�ستجدات الهجوم الذي اطلق 
اطالق  بعد  تراجع  الرهابية  الهجمات  ع��دد  ان  يبدو  لكن  ا�سهر  اربعة  قبل 

عملية اجلي�س على اثر اعالن الرئي�س غودلك جوناثان حالة الطوارئ.

ال�سب�سي 
والهمامي 

يركبان معا 
قطار النقاذ 

رغم الختالف 
اليدولوجي

مقتل م�صلح بعد احتجازه 3 رهائن يف لويزيانا الرئي�ض التايواين يعد باإعادة اإعمار هايتي 
••وا�صنطن-يو بي اأي:

امل�سارف  اأحد  3 رهائن يف  اإقدامه على احتجاز  الأمنية على قتل م�سّلح بعد  القوات  اأقدمت 
ببلدة �سانت جوزيف بولية لويزيانا الأمريكية.

اأن��ه �ساب  ت��ردد  ا�سمه، واإمن��ا  ُيك�سف عن  اأمريكية عن مقتل م�سّلحاً مل  اإع��الم  وذك��رت و�سائل 
ب�سانت  تن�سا�س  م�سرف  يف  ورج��اًل  ام��رات��ني  احتجاز  على  اإق��دام��ه  بعد  العمر،  من  ال�20  يف 

جوزيف.
وكان ال�سمّلح اأفرج عن واحدة من الرهائن بعد �ساعات على احتجازهم، فيما نقلت الرهينتان 

اللتاين بقيتا معه الآن اإىل امل�ست�سفى لتلقي العالج.
وترّدد اأن الرجل دخل امل�سرف بهدف ال�سرقة، ومل ُيعرف �سبب بقائه بالداخل واأخذه الرهائن 
ومل يك�سف عن ا�سم الرهائن، فيما فر�س طوق اأمني يف حميط امل�سرف وح�سرت فرقة تفكيك 

القنابل ومئات �سيارات ال�سرطة والقوى الأمنية اإىل املكان يف م�سعى لتحرير الرهينتني.

•• بور او برن�ص-ا ف ب:

بتقدمي  ينغ-جيو  م��ا  ال��ت��اي��واين  الرئي�س  وع��د 
امل�����س��اع��دة لع����ادة اع��م��ار ه��اي��ت��ي ال��ت��ي اجتاحها 
موؤكدا   ،2010 يناير  ال��ث��اين  ك��ان��ون  زل���زال يف 
ت�ساعد  ���س��وف  ب���الده  ان  للجزيرة  زي���ارة  خ��الل 

خ�سو�سا على اعادة ا�سكان امل�سردين.
اربعة جمالت للتعاون مع بلدكم،  وقال حددنا 
املهني  الجتماعي  وال��ق��ط��اع  والتعليم  ال�سحة 
ا�سكان  اع��ادة  ن�ساعد خ�سو�سا على  ولكن �سوف 
اول  كانت  ب��الده  بان  بالزلزال مذكرا  امل�سردين 

اجل  م��ن  ال��ت��ق��دم  ط��ري��ق  خ��الل مرافقتنا على 
م�ستقبل اف�سل لل�سعب الهايتي .

واعرب الرئي�س الهايتي الذي قبل دعوة لزيارة 
ت���اي���وان، ع���ن ت���اأث���ره خ�����س��و���س��ا ب��اجل��ه��ود التي 
يبذلها الرئي�س ما من اجل ال�سالم وال�ستقرار 
وو�سع  والتعاون  احل��وار  يف منطقته من خالل 
لبناء  ال���س��ا���س  حجر  مارتيلي  الرئي�س  م��ع  م��ا 
حمكمة متييز يف بو او برن�س التي دمر مبناها 

ب�سكل كامل خالل الزلزال.
م�ستثمري  بت�سجيع  اخ��رى  جهة  م��ن  وع��د  كما 

بالده للعمل يف هايتي.

من ار�سل م�سعفني اىل هايتي بعد الزلزال الذي 
خلف اكر من 250 الف قتيل.

وا����س���اف خ���الل م���وؤمت���ر ���س��ح��ايف م�����س��رتك مع 
نر�سل  �سوف  مارتيلي  مي�سال  الهايتي  نظريه 
بيوتا جاهزة كما �سنقوم ببناء اخرى يف هايتي .

وقد اجرى الرئي�سيان حمادثات مغلقة يف احد 
اج��ن��ح��ة ال��ق�����س��ر اجل��م��ه��وري امل��ه��دم ح��ي��ث كرر 

مارتيلي دعم بالده لتايوان.
ال�سني  جمهورية  ج��ان��ب  اىل  ه��ي  هايتي  وق���ال 
)تايوان(. اليوم واكر من اي وقت م�سى، نريد 
ان تبقى جمهورية ال�سني احد اهم حلفائنا من 
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املركز الوطني لالإح�صاء: انخفا�ض موؤ�صر 
الرقم القيا�صي لأ�صعار امل�صتهلك خالل يوليو املا�صي

اأخبار ال�صاعة: 
اإجنازات اقت�صادية ذات اأبعاد تنموية

الدخل والقواعد الإنتاجية يف القت�ساد الوطني كان 
بيانات  عنها  ع��ربت  التي  الإيجابية  املالمح  بني  من 
التقرير الإح�سائي ال�سنوي لعام 2012 فقد اأ�سهمت 
من  كن�سبة  ر67   3 بنحو  النفطية  غ��ري  القطاعات 
الناجت املحلي الإجمايل للدولة اأي اأن هذه القطاعات 
باتت متثل ما يربو على ثلثي حجم القت�ساد الوطني 
اأن ذل���ك ي��ن��ط��وي على  يف ال���وق���ت احل����ايل م��و���س��ح��ة 
ع���دد م��ن ال����دللت امل��ه��م��ة ف��ه��و م��ن ن��اح��ي��ة يعني اأن 
الدولة  انتهجتها  التي  القت�سادي  التنويع  �سيا�سات 
على مدار ال�سنوات املا�سية قد جنحت بقدر كبري يف 
اإجناز ما هو من�سود منها ويعني من ناحية اأخرى اأن 
القت�ساد الوطني بات يف ماأمن كبري عن مظاهر عدم 
واملتمثلة  النفطية  القطاعات  تكتنف  التي  ال�ستقرار 
يف عدم ا�ستقرار اأ�سعار النفط والطاقة العاملية وكذلك 
اأن ثالث الإجنازات  ا�ستقرار الطلب عليها وراأت  عدم 
يتمثل يف اأن الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار الثابتة 
درهم  تريليون  ر1   02 نحو  بلغ  الوطني  لالقت�ساد 
2012 متخطيا بذلك حاجز الرتيليون  خالل عام 
قيمته  تقت�سر  ل  امل��وؤ���س��ر  وه���ذا  الأوىل  للمرة  دره���م 
الكمي كقيمة مطلقة فقط بل  الإيجابية على معناه 
و�سل  ق��د  الوطني  القت�ساد  ن��اجت  اأن  على  يدلل  اإن��ه 
موؤ�سرات  اأح��د  يجعله  ما  ال�سخامة  اإىل م�ستوى من 
التنمية  وم�ستويات  والجتماعي  القت�سادي  الرفاه 
ذل��ك من حت�سن يف متو�سطات  يعنيه  ال��دول��ة مبا  يف 
الإنفاق  معدلت  وارت��ف��اع  ل��الأف��راد  ال�سنوية  الدخول 
واملرافق  وال�سحة  التعليم  خ��دم��ات  على  احل��ك��وم��ي 
العامة اإىل غري ذلك من موؤ�سرات ذات انعكا�س اإيجابي 
على احلياة اليومية للمواطنني وقالت اأخبار ال�ساعة 
ال�ستقرار  م��ظ��اه��ر  اأن  الإف��ت��ت��اح��ي  مقالها  خ��ت��ام  يف 
القت�سادي الناجتة عن التنويع القت�سادي يف الدولة 
بدورها �سترتجم اإىل ا�ستقرار يف الأو�ساع القت�سادية 
واملعي�سية لل�سكان الدولة وتنعك�س اإيجابيا على ثقتهم 
يف القت�ساد الوطني واأو�ساعهم املعي�سية يف امل�ستقبل 

•• اأبوظبي-وام:

الإح�سائي  التقرير  اإن  ال�ساعة  اأخ��ب��ار  ن�سرة  ق��ال��ت 
ال�سنوي ال�سادر عن املركز الوطني لالإح�ساء موؤخرا 
احتوى على عدد من املالمح الإيجابية املتعلقة باأداء 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة  الوطني  القت�ساد 
ه����ذه امل���الم���ح يف م�����س��م��ون��ه��ا ت����دل ع��ل��ى ت���ع���ايف هذا 
العاملية  املالية  الأزم��ة  بالفعل من تداعيات  القت�ساد 
وانتقاله اإىل مرحلة جديدة من ال�سعود املت�سارع على 
ال�سبابية  ا�ستمرار حالة  بالتزامن مع  الأداء  منحنى 
املحيطة بالأداء القت�سادي العاملي حتى الآن م�سرية 
القت�ساد  اأن  على  اأخ���رى  ناحية  م��ن  ي��دل��ل  اأن���ه  اإىل 
الوطني يتمتع حاليا بقدرات ذاتية على النمو مكنته 
م��ن ال��ت��ع��ايف املبكر م��ن ت��داع��ي��ات الأزم����ة ب��ل اإن هذه 
التي يعول  الذاتية و�سعته بني القت�سادات  القدرات 

عليها يف حتريك النمو القت�سادي العاملي.
تنموية  اأبعاد  ذات  اإقت�سادية  اإجن���ازات  عنوان  وحت��ت   
ال��وط��ن��ي الإم����ارات����ي حقق  اأن الق��ت�����س��اد  اأو����س���ح���ت 
وف��ق��ا ل��ب��ي��ان��ات امل��رك��ز ال��وط��ن��ي ل��الإح�����س��اء ع���ددا من 
اأن  اإىل  ت�سري يف جمملها   2012 ع��ام  الإجن����ازات يف 
على  وم�ستقرة  متوازنة  بخطى  ي�سري  القت�ساد  هذا 
اأهم  اأن��ه ميكن ر�سد  التعايف والزده���ار مبينة  طريق 
ه��ذه الإجن�����ازات يف ع��دة ن��ق��اط : اأول��ه��ا..من��و الناجت 
4 وه���و معدل  4 ر  ل��ل��دول��ة بنحو  امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل 
حققها  التي  النمو  مبعدلت  ق��ورن  اإذا  مطمئن  منو 
ال�����س��ن��وات املنق�سية م��ن عمر  الق��ت�����س��اد ذات���ه خ��الل 
الأزمة املالية العاملية وكذلك اإذا قورن مبعدلت النمو 
فرتات  يف  القت�سادية  املوؤ�س�سات  تتوقعها  كانت  التي 
من  اأعلى  هو  النمو  هذا  اأن  كما  اإليه  بالن�سبة  �سابقة 
متو�سط معدلت النمو املحققة على امل�ستوى العاملي 
يف ال��وق��ت احل���ايل واأ���س��اف��ت ال��ن�����س��رة ال��ت��ي ي�سدرها 
الإم��ارات للدرا�سات والبحوث ال�سرتاتيجية.. مركز 
تنويع م�سادر  اأن  يتمثل يف  الإجن���ازات  تلك  ث��اين  اأن 

وب��ن��غ��الدي�����س وال�����س��ني ون��ي��ج��ريي��ا واإن��دون��ي�����س��ي��ا باأقل 
الأ�سعار والتمتع باأف�سل م�ستوى جودة للمكاملات على 
جميع  اإىل  املكاملات  العر�س  وي�سمل    . ات�سالت  �سبكة 
والهند  باك�ستان  يف  واملتحرك  الثابت  الهاتف  �سبكات 
اأما  واإندوني�سيا  وال�سني  وبنغالدي�س  واإي���ران  ونيبال 
بالن�سبة لأفغان�ستان وم�سر و�سريالنكا ونيجرييا، فاإن 
�سبكات  اإىل  املكاملات  على  فقط  يطبق  املخف�س  ال�سعر 
ات�سالت يف تلك الدول.  ويتم احت�ساب الر�سوم بالثانية 
الأ�سبوع،  اأي����ام  ال��ي��وم ويف جميع  م���دار  ع��ل��ى  ال���واح���دة 
لكل  واح��د  دره��م  بواقع  املكاملات  اإج���راء  ر�سوم  وتطبق 
م��ك��امل��ة.  ومي��ك��ن مل�����س��رتك��ي وا���س��ل ال����س���رتاك يف هذا 
 IDDPromo اإر�سال  العر�س اخلا�س من خالل 

بر�سالة ن�سية ق�سرية اإىل الرقم 1010. 

•• اأبوظبي-الفجر:

اأم�س عن اإطالق  اأعلنت موؤ�س�سة الإمارات لالت�سالت 
عر�س خا�س بخدمة املزايا ال�سافية للمكاملات الدولية 
والتي تتيح مل�سرتكي خدمة الهاتف املتحرك املدفوعة 
 0.4 اإجراء مكاملات دولية بكلفة  مقدماً من ات�سالت 
اأحد  اإىل  24 فل�س للدقيقة(  للثانية )ما يعادل  فل�س 

ع�سر دولة وذلك ملدة �سهر اعتباراً من اليوم. 
ر�سوم  على  اإ�سافياً  تخفي�ساً  اجلديد  العر�س  ويقدم 
خ��دم��ة امل���زاي���ا الإ���س��اف��ة ل��ل��م��ك��امل��ات ال��دول��ي��ة لي�سبح 
من  الدفع  م�سبقة  البطاقات  نظام  م�سرتكي  باإمكان 
ات�سالت الت�سال اإىل اإحدى ع�سر دولة هي: باك�ستان، 
و�سريالنكا  واإي���ران  واأفغان�ستان  م�سر  نيبال،  الهند، 

غري  وامل�سروبات  الأغ��ذي��ة  اأ�سعار 
الكحولية.

اأبوظبي  يف  الأ����س���ع���ار  واأظ���ه���رت   
املائة  يف  ر0   46 بن�سبة  ارت��ف��اع��ا 
خالل �سهر يوليو 2013 مقارنة 
حني  يف  ال�سابق  يونيو  �سهر  م��ع 
بن�سبة  انخفا�سا  الأ�سعار  �سجلت 
خالل  دب���ي  يف  امل��ائ��ة  يف   0.11

نف�س الفرتة. 

انخفا�س  ع���ن  رئ��ي�����س��ي��ة  ب�����س��ورة 
غري  وامل�سروبات  الأغ��ذي��ة  اأ�سعار 
اأم  يف  الأ�سعار  و�سجلت  الكحولية 
 28 م��ق��داره  انخفا�سا  القيوين 
انخفا�س  ب�����س��ب��ب  امل���ائ���ة  يف  ر0 
غري  وامل�سروبات  الأغ��ذي��ة  اأ�سعار 
الكحولية و�سجلت الأ�سعار يف راأ�س 
 0.13 انخفا�سامقداره  اخليمة 
رئي�سية  ب�������س���ورة  ن��ت��ج  امل���ائ���ة  يف 

ع���ن ان��خ��ف��ا���س اأ����س���ع���ار الأغ���ذي���ة 
الكحولية  غ�����ري  وامل���������س����روب����ات 
عجمان  يف  الأ�����س����ع����ار  و����س���ج���ل���ت 
انخفا�سا مقداره 0.17 يف املائة 
الأغذية  اأ�سعار  انخفا�س  ب�سبب 
الكحولية  غ�����ري  وامل���������س����روب����ات 
الفجرية  يف  الأ����س���ع���ار  و���س��ج��ل��ت 
انخفا�سا مقداره 0.13 يف املائة 
نتج ب�سورة رئي�سية عن انخفا�س 

•• اأبوظبي-وام:

�سجلت اأ�سعار امل�ستهلك يف الدولة 
املائة  يف  ر0   04 ق��دره  انخفا�سا 
خالل �سهر يوليو 2013 مقارنة 
املركز  واأو���س��ح  ال�سابق.  بال�سهر 
الوطني لالإح�ساء يف تقريره ام�س 
لأ�سعار  العام  القيا�سي  الرقم  اأن 
 2007 الأ���س��ا���س  �سنة  امل�ستهلك 
= 100 انخف�س اإىل 93 ر117 
مقارنة ب� 98 ر117 خالل �سهر 
�سجل  امل��ق��اب��ل  ويف  ال�سابق  يونيو 
املائة  يف  ر1   26 بن�سبة  ارت��ف��اع��ا 
مع  مقارنة   2013 يوليو  خالل 
املركز  2012. وبني  يوليو  �سهر 
�سجلت  ال��دول��ة  م�ستوى  على  اأن��ه 
غري  وامل�سروبات  الأغ��ذي��ة  اأ�سعار 
�سهر  خ��الل  انخفا�سا  الكحولية 

ر0   32 م��ق��داره   2013 ي��ول��ي��و 
ال�سابق  بال�سهر  مقارنة  املائة  يف 
نتيجة لنخفا�س اأ�سعار الأ�سماك 
والبي�س  الأل������ب������ان  وم���ن���ت���ج���ات 
وال���ف���واك���ه وال����زي����وت وال���ده���ون 
والتوابل وامللح والأغذية الأخرى 
ويف  ال�سكرية  واملنتجات  وال�سكر 
اللحوم  اأ���س��ع��ار  ارت��ف��ع��ت  امل��ق��اب��ل 
وال�ساي  واخل�سروات  وال��دواج��ن 
املعدنية  وامل���ي���اه  وال��ك��اك��او  وال���ن 
وامل�سروبات املرطبة بينما ا�ستقرت 
اأ�����س����ع����ار جم���م���وع���ة امل�������س���روب���ات 
اأ�سعار  اأم�����ا  وال���ت���ب���غ.  ال��ك��ح��ول��ي��ة 
جم���م���وع���ة امل���الب�������س والأح����ذي����ة 
يوليو  �سهر  خ��الل  ارت��ف��ع��ت  فقد 
2013 .. 0.13 يف املائة مقارنة 
رئي�سية  نتيجة  ال�سابق  بال�سهر 
اجلاهزة.  املالب�س  اأ�سعار  لرتفاع 

مقارنة بال�سهر ال�سابق ونتج هذا 
اأ�سعار  ارتفاع  رئي�سية عن  ب�سورة 
الغيار.  وقطع  اخلا�سة  ال�سيارات 
فقد  الت�سالت  جمموعة  وح��ول 
�سهر  خ���الل  اأ���س��ع��اره��ا  انخف�ست 
ر0   01 م���ق���دار   2013 ي��ول��ي��و 
يونيو  ب�����س��ه��ر  م���ق���ارن���ة  امل���ائ���ة  يف 
ال�سابق ونتج هذا ب�سورة رئي�سية 
ع����ن ان���خ���ف���ا����س اأ�����س����ع����ار اأج���ه���زة 
ا�ستقرت  فيما  النقالة  ال��ه��وات��ف 
اأ�سعار جمموعات كل من التعليم 
والرتويح والثقافة. اأما جمموعة 
ف��ق��د �سجلت  امل��ط��اع��م وال���ف���ن���ادق 
اأ���س��ع��اره��ا ان��خ��ف��ا���س��ا خ���الل �سهر 
ر0   02 م��ق��داره   2013 ي��ول��ي��و 
يف املائة مقارنة بال�سهر ال�سابق.. 
ال�سلع  اأظ���ه���رت جم��م��وع��ة  ف��ي��م��ا 
اأ�سعارها  امل��ت��ن��وع��ة  واخل����دم����ات 

واملياه  ال�سكن  جمموعة  وب�����س��اأن 
ارتفعت  ف��ق��د  وال���غ���از  وال��ك��ه��رب��اء 
خالل �سهر يوليو مقدار 07 ر0 
ال�سابق  بال�سهر  مقارنة  املائة  يف 
الإيجارات.  اأ�سعار  ارت��ف��اع  ب�سبب 
التجهيزات  جمموعة  اأ�سعار  اأم��ا 
�سجلت  ف��ق��د  امل��ن��زل��ي��ة  وامل����ع����دات 
ان��خ��ف��ا���س��ا خ���الل ���س��ه��ر ي��ول��ي��و ب� 
ب�سهر  م��ق��ارن��ة  امل��ائ��ة  يف   0.12
ب�سورة  ه��ذا  ونتج  ال�سابق  يونيو 
رئي�سية عن انخفا�س اأ�سعار مواد 
�سجلت  فيما  امل��ن��زل��ي��ة..  النظافة 
اأ�سعار جمموعة ال�سحة انخفا�سا 
يف  ر0   23 ب���  يوليو  �سهر  خ��الل 
 .. ال�سابق  بال�سهر  مقارنة  امل��ائ��ة 
النقل  جم��م��وع��ة  اأظ���ه���رت  بينما 
ارت���ف���اع���ا خ����الل �سهر  اأ����س���ع���اره���ا 
يوليو 2013 ب� 03 ر0 يف املائة 

 2013 ي��ول��ي��و  خ���الل  انخفا�سا 
مقارنة  املائة  يف  ر0   20 مقداره 
بال�سهر الذي �سبقه . ويالحظ اأن 
غري  وامل�سروبات  الأغ��ذي��ة  اأ�سعار 
التجهيزات  واأ����س���ع���ار  ال��ك��ح��ول��ي��ة 
وامل������ع������دات امل���ن���زل���ي���ة وخ����دم����ات 
ال�������س���ح���ة وامل����ط����اع����م وال���ف���ن���ادق 
وجم����م����وع����ة ال�������س���ل���ع وخ����دم����ات 
الت�سالت..انخف�ست  و  متنوعة 
ال�سكن  اأ�سعار  ارتفعت  املقابل  ويف 
واملياه والكهرباء والغاز واملالب�س 
النقل  وخ������دم������ات  والأح��������ذي��������ة 
جمموعة  اأ���س��ع��ار  ا���س��ت��ق��رت  فيما 
و  وال��ث��ق��اف��ة  ال���رتوي���ح  و  التعليم 
والتبغ.  ال��ك��ح��ول��ي��ة  امل�������س���روب���ات 
ال�سارقة  يف  الأ����س���ع���ار  و���س��ج��ل��ت 
انخفا�سا مقداره 0.16 يف املائة 
نتج   2013 ي��ول��ي��و  �سهر  خ���الل 

اللجنة الن�صائية يف هيئة كهرباء ومياه دبي 
تنظم دورة تدريبية حول اإيتيكيت �صيدة املجتمع 

البوفيه، والطريقة  اإعداد  وكيفية 
وتنظيم  ال�سيوف،  لتوزيع  املثلى 
امل���ائ���دة ال��ر���س��م��ي��ة وك���ل م��ا يتعلق 
ب�����ذل�����ك، ك���م���ا ت���خ���ل���ل���ت ال���ور����س���ة 
من  العديد  للربنامج  التدريبية 
امل��ن��اق�����س��ات الإي��ج��اب��ي��ة ب��ني مقدم 
الهيئة  وم����وظ����ف����ات  ال����ربن����ام����ج 
وا�ستف�ساراتهن حول بع�س املواقف 
ال��ت��ي م����ررن ب��ه��ا وال���ط���رق املثلى 
اتباعها،  عليهن  ي��ج��ب  ك���ان  ال��ت��ي 

توفري  ع���ل���ى  ن��ع��م��ل  ال���ن�������س���ائ���ي���ة: 
لتطوير  ال���ت���دري���ب���ي���ة  ال�����ربام�����ج 
بهدف  و�سقلها  املوظفات  مهارات 
وتنمية  ب����ق����درات����ه����ن  الرت������ق������اء 
ك��ف��اءات��ه��ن ل��ت��ع��زي��ز دور امل�����راأة يف 
امل�ستقبلية  وامل�����س��اري��ع  الفعاليات 
ي��ت��ج��زاأ م���ن بيئة  ك��ون��ه��ا ج����زء ل 

العمل. 
ه����ذا وق����د ���س��م��ل ب��رن��ام��ج ال����دورة 
اإتيكيت املائدة وا�ستقبال ال�سيوف، 

اإن�ساء  يف  جنحنا  ح��ي��ث  امل���ج���الت، 
املوظفات  جلميع  تفاعلية  من�سة 
العامالت يف الهيئة لتفعيل دورهن 

يف الأن�سطة املجتمعية .
اإن�سجاماً  اأنه  اإىل  املهريي  واأ�سارت 
الهادفة  الهيئة  اإ�سرتاتيجية  م��ع 
جميع  يف  امل�������������راأة  مت����ك����ني  اإىل 
والإن�سانية،  امل��ه��ن��ي��ة  امل����ج����الت 
العديد  تنظم  على  اللجنة  تعمل 
التي  امل���ت���ن���وع���ة  ال���ف���ع���ال���ي���ات  م����ن 
تهم  التي  املجالت  تغطي خمتلف 
عقد  اىل  ب���الإ����س���اف���ة  امل���وظ���ف���ات، 
والندوات  املحا�سرات  من  العديد 
امليدانية  وال��زي��ارات  العمل  وور���س 
بدور  الإرت����ق����اء  اىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
واملجتمع.  العمل  بيئة  يف  املوظفة 
وا�ستطاعت اللجنة حتقيق العديد 
م��ن الإجن����ازات يف جميع جمالت 

عمل الهيئة خالل وقت ق�سري. 
فاطمة  قالت  اخل�سو�س  ه��ذا  ويف 
اللجنة  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب  دمي����ا�����س، 

الأ�سا�سية.
���س��ارك يف ال��ربن��ام��ج ال��ذي ا�ستمر 
اأي����ام موظفات  ع��ل��ى م���دى ث��الث��ة 
الهيئة،  ق���ط���اع���ات  خم��ت��ل��ف  م����ن 
ومدى  الإت��ي��ك��ي��ت  تعريف  وت��ن��اول 
بالثقافة  ال���ع���م���ي���ق���ة  ع����الق����ت����ه 
ال���ع���رب���ي���ة الأ����س���ي���ل���ة، ح���ي���ث قدم 
حول  تف�سيلياً  ع��ر���س��اأً  امل���رزوق���ي 
التعامل،  واآداب  الإتيكيت،  ت��اري��خ 
الجتماعية،  ال��زي��ارات  واإيتيكيت 
من  ال����ع����دي����د  اإىل  ت����ط����رق  ك���م���ا 
املوا�سيع الأخ��رى التي من �ساأنها 
ال�سيدة  تعامل  اأ�سلوب  يف  الرتقاء 

مع املحيط من حولها.
رئي�سة  امل����ه����ريي  خ���ول���ة  وق����ال����ت 
كهرباء  هيئة  يف  الن�سائية  اللجنة 
اللجنة  يف  ن��ع��م��ل  دب������ي:  وم����ي����اه 
ال��ن�����س��ائ��ي��ة وف����ق م��ن��ه��ج��ي��ة تهدف 
العاملة  امل�����راأة  ومت��ك��ني  دع���م  اإىل 
وتعزيز  ق��درات��ه��ا  وب��ن��اء  الهيئة  يف 
دورها وم�ساركتها الفعالة يف كافة 

ن���ظ���م���ت ال���ل���ج���ن���ة ال���ن�������س���ائ���ي���ة يف 
ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم���ي���اه دب����ي دورة 
�سيدة  اإي��ت��ي��ك��ي��ت  ح����ول  ت��دري��ب��ي��ة 
ال�سيد  ع��ل��ي��ه��ا  اأ�����س����رف  امل��ج��ت��م��ع 
الإتيكيت  خبري  امل��رزوق��ي،  حممد 
والآداب الجتماعية والربوتوكول 
الهيئة  م��ب��ن��ى  وذل����ك يف  ال�����دويل، 
امل�ستدام يف القوز، والذي يعد اأول 
م��ب��ن��ى ح��ك��وم��ي م�����س��ت��دام يف دولة 
واأكرب  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
يح�سل  ال��ع��امل  يف  حكومي  مبنى 
على الت�سنيف البالتيني اخلا�س 

باملباين اخل�سراء.
وتاأتي الدورة �سمن خطط الهيئة 
والتطويرية  التدريبية  ال�سنوية 
مل��وظ��ف��ات ال��ه��ي��ئ��ة، وح��ر���س��اً منها 
ت�ساهم  اإي��ج��اب��ي��ة  بيئة  خ��ل��ق  ع��ل��ى 
يف متكني امل��راأة يف جميع املجالت 
و�سقل  وال�������س���خ�������س���ي���ة  امل���ه���ن���ي���ة 
وزيادة  املوظفات  ومهارات  ق��درات 
م�����س��ارك��ت��ه��ن يف ات���خ���اذ ال���ق���رارات 

املختلفة  الأف���ك���ار  ت���ب���ادل  مت  ك��م��ا 
من  ك��ث��ري  يف  للتعامل  واحل��دي��ث��ة 
امل���واق���ف والأم���اك���ن وم���ع خمتلف 

ال�سخ�سيات والفئات. 
الأ�ستاذ  �سكر  الربنامج  ختام  ويف 
حممد املرزوقي امل�ساركات واللجنة 
الن�سائية على تنظيمها وتوفريها 
التدريبية  ال����ربام����ج  ه�����ذه  مل���ث���ل 
ملوظفاتها، ثم قام بتوزيع �سهادات 

امل�ساركة على املوظفات.

اقت�صادية راأ�ض اخليمة توفر مزايا خدمية 
جديدة جلذب ال�صركات والعالمات التجارية 

•• راأ�ص اخليمة – الفجر:

م�سبوقة  راأ���س اخليمة مزايا خدمية غري  القت�سادية يف  التنمية  دائ��رة  عر�ست 
التجارية  العالمات  و  ال�سخمة  الأم���وال  روؤو����س  ذات  ال��ك��ربى  ال�سركات  جل��ذب 
افتتاح  و  املحلي و القليمي لال�ستثمار يف الم��ارة  امل�ستوى  املعروفة على  العاملية 
اإدارة ال�سوؤون  اأفرع لها و تقدمي عرو�ساً مغرية لها. وقال حممد املحمود مدير 
اجلديدة  الفكار  بع�س  ا�ستحداث  اإىل  عمدت  ال��دائ��رة  ب��اأن  ال��دائ��رة  يف  التجارية 

الكربى  ال�����س��رك��ات  ج���ذب  يف  ت�سهم  ال��ت��ي  ل��ال���س��ت��ث��م��ار يف الم������ارة م���ن خالل و 
باقة  تت�سمن منحها  ر�سمية  دع��وات  تقدمي 
من اخلدمات احل�سرية املغرية جماناً لإنهاء 
 VIC معامالتها يف الدائرة وت�سمل خدمة
وه����ي ت��ع��ن��ى ب��ال�����س��رك��ات امل��ه��م��ة مل����دة ثالث 
بطاقة  ال�سركة  مندوب  يعطى  �سنوات حيث 
يعامل  و  نف�سها  ل��ل��ف��رتة  جم��ان��ي��ة  م��ن��دوب 
ت�سهيل  خ��الل  م��ن  خا�سة  معاملة  خاللها 
اأحد  طريق  عن  معامالتهم  تخلي�س  مهمة 
اإجناز  �سرعة  ي�سمن  مم��ا  ال��دائ��رة  موظفي 
طوياًل  لالنتظار  ال���س��ط��رار  دون  املعاملة 
ال�سركة  ح�����س��ول  اأح���ق���ي���ة  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
وخا�سة  وع��رو���س   ، تنزيالت  ت�سريح  على 

وحمالت ترويجية للرتويج عن خدماتها 
ومنتجاتها جماناً ملدة �سنة كاملة. وتعليقا على ذلك قال املحمود : 

ال�سركات  املعروفة جلذب  التقليدية  الأ�ساليب  باإتباع  اأنه ل بد من عدم الكتفاء 
واملوؤ�س�سات بل يقع على عاتقنا النظر اإىل احتياجاتهم و العمل على ابتكار اأحدث 
ال�سبل التي تعمل على خدمة تلك الحتياجات تطبيقاً لروؤية الدائرة يف الريادة 
و  ال�ساملة  القت�سادية  التنمية  حتقيق  و  التناف�سية  لتعزيز  الأداء  و  امل��ب��ادرة  يف 
امل�ستدامة. واأ�ساف اأنه من منطلق توحيد اجلهود وحتقيقاً للتكامل ال�سرتاتيجي 
املراكز  الدائرة  ال�سركات اخلا�سة فقد خاطبت  و  القت�سادية  التنمية  دائرة  بني 
دائرة  مع  بالتن�سيق  ال�سركات  كربى  بدعوة  لتقوم  الإم��ارة  يف  الواقعة  التجارية 
التنمية القت�سادية و متت تلبية الدعوة من قبل عدد من ال�سركات الكربى حيث 
لقت ا�ستح�سان املبادرة و افتتحت اأفرع لها يف المارة. ويف هذا ال�سدد ذكر اأحمد 
الدائرة تر�سم  اأن  بالوكالة  التنمية القت�سادية  دائرة  عبيد الطنيجي مدير عام 
اأن�سطة  خطة جديدة لت�سجيع ال�ستثمار يف الإم��ارة ورفع تناف�سيتها يف ممار�سة 
ال�سيخ �سعود بن �سقر  الأعمال ، متا�سياً مع التوجهات ال�سامية ل�ساحب ال�سمو 
القا�سمي حاكم راأ�س اخليمة و ويل عهده �سمو ال�سيخ حممد بن �سعود القا�سمي 
يف ت�سجيع رجال الأعمال و امل�ستثمرين لدخول �سوق راأ�س اخليمة و حتقيق التنوع 

القت�سادي املن�سود.
 

قيمة  درهم  مليون   356
ت�صرفات العقارات يف دبي اأم�ض

•• دبي-وام:

بلغت قيمة ت�سرفات العقارات من اأرا�س و�سقق وفيالت واج��راءات بيع 
356 مليون درهم  دب��ي ام�س نحو  بالتملك يف  اإج��ارة منتهية  و  وره��ن 
منها 303 ماليني درهم معامالت بيع اأرا�س و�سقق وفيالت وعمليات 

رهن بقيمة حوايل 53 مليون درهم.
الأرا�سي  دائ���رة  ع��ن  ي�سدر  ال���ذي  للت�سرفات  اليومي  التقرير  واأف���اد   
 154 منها  مبايعة   284 ام�س  �سجلت  ال��دائ��رة  ب��اأن  بدبي  والأم���الك 
 162 122 مبايعة ل�سقق بقيمة  127 مليون درهم و  لأرا���س بقيمة 
مليون درهم وثماين مبايعات لفيالت بقيمة 13 مليون درهم. وكان اأهم 
46 مليون درهم يف  القيمة مبايعة مببلغ  الأرا�سي من حيث  مبايعات 
منطقة القرهود تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم يف منطقة نخلة 

جمريا .
عدد  حيث  م��ن  دب��ي  مناط���������ق  الرابعة  جن������وب  الرب�س������اء  وت�سدرت   
درهم  ملي���������ون   13 بقيمة  مبايع�����ات  ثمان������ي  بت�سجيلها  املبايعات 
 21 قيمته������ا  مبايع������ات  خم�س  بت�س������جيلها  الرابع����ة  احلبية  فمنطق������ة 

مليون درهم. 
درهم  مليون   53 بقيمة  رهنا   38 ت�سجيل  ام�س  ال��دائ��رة  �سهدت  كما 
منها ثماين لأرا�سي مببلغ 14 مليون درهم و 30 رهنا ل�سقق وفيالت 
بقيمة 39 مليون درهم كان اأهمه������ا يف منطقة ب�������رج خليفة بقيمة �سبعة 
6 بقيمة �سبعة ماليني  ال�سفا  ماليني دره��م واأخ��رى يف منطقة وادي 

درهم. 

عر�س ملدة �سهر مل�سرتكي خدمة املزايا الإ�سافية للمكاملات الدولية اإىل 11 دولة 

 ات�صالت تقدم اأقل اأ�صعار املكاملات 
الدولية بتكلفة 0.4 فل�ض للثانية

ارتفاع موؤ�صر بور�صة نا�صداك دبي بن�صبة 0.1 % يف ختام تداولت اأم�ض
20 �سهما لأكرب ال�سركات املدرجة يف �سوق دبي املايل و 
�سوق اأبو ظبي لالأوراق املالية و نا�سداك دبي ومت ت�سميمه 
ليكون اآلية للتحوط وال�ستثمار بالن�سبة للم�ستثمرين 
العامل.  اأن��ح��اء  وخمتلف  ال��ع��رب��ي  اخلليج  منطقة  م��ن 
العاملي  املايل  دبي  التي تتخذ مركز  دبي  نا�سداك  وتعد 
مقرا لها بور�سة مالية عاملية تقدم خدماتها للمنطقة 
اآ�سيا وت�ستقبل امل�سدرين �سواء  اأوروبا و�سرق  بني غرب 
العامل الذين يتطلعون  اأنحاء  اأم من �ستى  املنطقة  من 
اإىل ال�ستفادة من الفر�س ال�ستثمارية على امل�ستويني 

الإقليمي والدويل.
 وت����درج ال��ب��ور���س��ة ح��ال��ي��ا الأ���س��ه��م وامل�����س��ت��ق��ات وال�سلع 

وال�سكوك  املهيكلة  واملنتجات  البور�سات  يف  امل��ت��داول��ة 
ال�����س��ن��دات الإ���س��الم��ي��ة وال�����س��ن��دات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة. كانت 
ن���ا����س���داك دب����ي ق���د ق���ام���ت ب��ت��ع��ه��ي��د ع��م��ل��ي��ات ال���ت���داول 
�سوق  اإىل  املالية  الأوراق  وحفظ  واملقا�سة  والت�سوية 
اإطار  2010 يف  11 يوليو من ع��ام  امل��ايل بتاريخ  دب��ي 
الأ�سهم  ت�����داول  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال��ه��ادف��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا 
وجمعهم  الأف���راد  امل�ستثمرين  قبل  من  لديها  امل��درج��ة 
املوؤ�س�سات ال�ستثمارية.  �سيولة  يف جمموعة واحدة مع 
بور�سة  يف  امل��درج��ة  املالية  الأوراق  ت��داول  تعهيد  ويعد 
املحطات  اأحد  املايل  �سوق دبي  اإىل من�سة  نا�سداك دبي 

الرئي�سة على طريق اإجناز التكامل بني البور�ستني.

•• دبي-وام:

ارتفع موؤ�سر فوت�سي نا�سداك دبي الإمارات 20 لبور�سة 
3.2 نقطة  املائة متقدما  0.1 يف  نا�سداك دبي بن�سبة 
ام�س  ت���داولت  خ��ت��ام  يف  نقطة   2889.7 على  ليغلق 
موانئ  �سركة  �سهم  على  البور�سة  يف  التداول  واقت�سر 
من  لديها  م�سجلة  �سركات  ت�سع  بني  من  العاملية  دب��ي 
حيث حجم الكمية املتداولة بنحو 76 األف �سهم بقيمة 
1.2 مليون دولر حيث اأغلق ال�سهم عند �سعر 15.45 

دولر بارتفاع ن�سبته 0.3 يف املائة.
 ويتعقب موؤ�سر فوت�سي نا�سداك دبي الإمارات 20 اأداء 
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اإيرادات �صوق اأبوظبي احلرة تتجاوز 430 مليون درهم يف الن�صف الأول من العام اجلاري
يف العام 2013، م�سجاًل زيادة بن�سبة %2.1 مقارنة مع نف�س الفرتة 

من العام املا�سي.
�سركة  يف  ال��ت��ج��اري  التنفيذي  الرئي�س  البلوكي  ع��ب��داهلل  حممد  وق��ال 
اأبوظبي للمطارات: توا�سل �سوق اأبوظبي احلرة زيادة مكا�سبها لتتفوق 
على منو اأعداد امل�سافرين، وذلك بف�سل تنوع متاجر الت�سوق واملجموعة 
الوا�سعة من العرو�س اخلا�سة املتاحة للم�سافرين على مدار العام. ومع 
اأبوظبي  مطار  ي�ستخدمون  الذين  امل�سافرين  جمموع  من   70% بلوغ 
الدويل كنقطة حتويل رحالت، تلتزم �سركة اأبوظبي للمطارات بتطوير 
اإمكانيات هذا ال�سوق من خالل ال�سراكات مع العالمات التجارية الرائدة 

من اأجل �سمان جتربة عاملية ل مثيل لها. 
متاجر  وتو�ّسع  اأرم��اين  اإمبوريو  متاجر  افتتاح  ويعد  البلوكي:  واأ�ساف 
التجزئة  ���س��رك��اء  لنجاحات  مكماًل  م��وؤخ��راً   3 رق��م  املبنى  يف  ب��ريب��ري 

الطويلة الأمد، مبا يف ذلك جيمي ت�سو ، هريمي�س ، بولغاري ، ومتاجر 
بيور جولد ، مما ي�سيف اإىل جتربة الت�سوق يف مطار اأبوظبي الدويل. 
ومع خطط التو�سع التي ت�سمل جممع املطار الرئي�سي اجلديد، تتطلع 
�سركة اأبوظبي للمطارات اإىل تكوين �سركات جديدة مع متاجر التجزئة 
امل�سافرين،  ورغبات  احتياجات  توفري  ل�سمان  وذل��ك  العامل  يف  الرائدة 
والرتقاء باأ�سلوب تقدميها ملرحلة جديدة من جتربة الت�سوق يف ال�سفر . 
وقريباً �سيكون جممع املطار الرئي�سي اجلديد هو املوقع اجلديد ل�سوق 
اأبوظبي احلرة، حيث روعي يف ت�سميمه تلبية احتياجات اأكر من 30 
اأبوظبي على م�ساحة  ال�سوق احلرة ملطار  �سنوياً، ومتتد  مليون م�سافر 
وقاعات  ومطاعم  وحم��الت  متاجر  لت�ست�سيف  مربع،  مرت  األ��ف   28
لال�سرتاحة واأماكن الرتفيه. كما يبحث �سوق اأبوظبي احلرة حالياً عن 

�سركاء جدد للبيع بالتجزئة لهذا امل�سروع الت�سويقي ال�سخم.

•• اأبوظبي-الفجر: 

منواً  ال���دويل  اأبوظبي  مطار  يف  احل��رة  اأبوظبي  �سوق  مبيعات  اأظ��ه��رت 
قدرها  وب��زي��ادة   ،2013 العام  من  الأول  الن�سف  ع��ائ��دات  يف  ملحوظاً 
منواً  لتمثل  درهم  مليون   437.6 اإىل  وو�سلت  دره��م،  مليون   108
ن�سبة  وه���ي  امل��ا���س��ي.  ال��ع��ام  م��ن  نف�سها  ال��ف��رتة  ع��ن   17.4% بن�سبة 
ت��ت��ج��اوز م��ع��دل ال��ن��م��و ال����ذي ���س��ج��ل��ه م��ط��ار اأب��وظ��ب��ي ال�����دويل حلركة 
العام  من  الأول  الن�سف  خالل   12.6% اإىل  و�سلت  والتي  امل�سافرين 

اجلاري.
ولقد ك�سفت الأرقام املن�سورة اأعاله عن اأن النمو يف الإيرادات يرجع اإىل 
 )SPP( حد كبري للزيادة التي ي�سهدها مقدار اإنفاق امل�سافر يف املطار
والذي �سجل ارتفاعاً من 53.96 درهم يف 2012 اإىل 55.10 درهماً 

فرن�صا تخرج من فرتة النكما�ض 
لكن ل حت�صن يف �صوق العمل 

•• باري�ص-ا.ف.ب:

خ��رج��ت فرن�سا م��ن ف��رتة الن��ك��م��ا���س خ��الل ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام مع 
حت�سن الن�ساط ب� %0،5، وهي ن�سبة اكرب مما كان متوقعا راأى فيها وزير 
�سوق  لكن  اقت�سادي  لنهو�س  م�سجعة  ب��وادر  مو�سكوفي�سي  بيار  القت�ساد 

العمل تراجعت اكر.
واعلن املعهد الوطني لالح�ساءات والدرا�سات القت�سادية الربعاء يف اول 
الثاين بعد  الربع  %0،5 يف  ب�  الداخلي حت�سن  الناجت  ان اجمايل  تقدير 
 )2013 2012 ومطلع  نهاية  تراجع لف�سلني متعاقبني )%0،2- يف 

ما اغرق البالد يف النكما�س.
وهذا اف�سل حت�سن منذ الربع الول يف 2011 بح�سب املعهد.

اعلن  العمل فقد  �سوق  يعني حت�سن  النكما�س ل  اخل��روج من فرتة  لكن 
الفرتة  خالل  وظيفة(   -27800( الوظائف  يف  ملحوظا  تراجعا  املعهد 

نف�سها.
الثالثة  ال�سهر  8300 وظيفة يف  الغاء  بعد  العمل تفاقم  �سوق  وتدهور 
كما  ال�سنة  نهاية  بحلول  ترتاجع  لن  البطالة  ن�سبة  ان  يعني  ما  املا�سية 

وعدت احلكومة.
ويف نهاية حزيران يونيو بح�سب وزارة العمل كان عدد الباحثني عن وظائف 

عمل. اي  ميار�سون  ل  مليونا   3،279 بينهم  مليونا   4،799
حت�سن  على  املعهد  راه��ن  يونيو  ح��زي��ران  نهاية  يف  الخ���رية  توقعاته  ويف 
يف  ا�ستقرار  فرتة  ثم  الثاين  الربع  يف  ب�0،2%  الداخلي  الناجت  لجمايل 

الربع الثالث وحت�سن طفيف ب�%0،1 يف الف�سل الخري.
ويف حني كان اعلن املعهد حتى الن انكما�سا طفيفا ب�%0،1 لعام 2013 
راأى الربعاء ان زيادة النمو نتيجة حت�سن الن�ساط يف الربع الثاين كانت 
�سينتهي  الثاين  الربع  يف  معدوما  النمو  ك��ان  اذا  ان��ه  يعني  ما  ب�0،1%. 
ن�سبة  ان  بيان  وقال مو�سكوفي�سي يف  ب�0،1%.  ايجابي  موؤ�سر  العام على 
الفرن�سي  القت�ساد  خروج  توؤكد  املتوفرة  التوقعات  من  العلى  ال�0،5% 
م��ن ف��رتة النكما�س. وك��ان��ت الرق���ام الخ���رية ع��ن الو���س��اع القت�سادية 

والنتاج ال�سناعي وال�ستهالك والتجارة اخلارجية ت�سري اىل ذلك .

والثقافية �صياحة ال�صارقة ت�صدر اإح�صائيات الن�صف الأول من العام 2013  والعائلية  الرتفيهية 
املتنوعة التي و�سعت الإمارة على 
قائمة الوجهات العاملية. يذكر اأن 
مدى  على  ت�سهد  ال�سارقة  اإم���ارة 
ملحوظا  من��وا  الأخ���رية  ال�سنوات 
اأع�������داد ال�������زوار وال�������س���ي���اح من  يف 
الإمارة  والعامل وحتر�س  املنطقة 
ال�سياحي  مبنتجها  الإرت��ق��اء  على 
تطوير  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  وال��ث��ق��ايف 
م���ن�������س���اآت���ه���ا ال���ف���ن���دق���ي���ة وامل����ع����امل 
تنظيم  على  تعمل  كما  ال�سياحية 
العاملية  امل��ه��رج��ان��ات  وا���س��ت��ق��ط��اب 
والبطولت الريا�سية والفعاليات 
يتنا�سب  مب��ا  وال��دي��ن��ي��ة  الثقافية 
م�����ع م���ت���ط���ل���ب���ات ج���م���ي���ع زواره�������ا 
يف  التواجد  على  حتر�س  وكذلك 
الدولية  واملعار�س  املحافل  كربى 
وتعزيز مكانة الإمارة على خارطة 

ال�سياحة العاملية.

ال��ن��ج��اح��ات وزي�����ادة معدلت  م���ن 
ال�سنوات  خ��الل  القطاع  يف  النمو 

املقبلة. 
�سهدت  الإم�������ارة  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 
واملهرجانات  الفعاليات  من  ع��ددا 
العاملية التي �ساهمت يف ا�ستقطاب 
اأع������داد ك��ب��رية م���ن ال�����س��ي��اح حول 
اأ�سواء  م��ه��ج��ان  اأب����رزه����ا  ال���ع���امل 
يف  الهيئة  تنظمه  ال��ذي  ال�سارقة 
فرباير من كل عام بالإ�سافة اإىل 
ا�ستمرت  ال���ذي  ال�����س��ارق��ة  ب��ي��ن��ايل 
ف��ع��ال��ي��ات��ه مل�����دة ���س��ه��ري��ن و اأي�����ام 
ال�سارقة  اأيام  و  الرتاثية  ال�سارقة 
الت�سوق  و�سهدت مراكز  امل�سرحية 
ربيع  عرو�س  التجارية  واملحالت 
الأن�سطة  م��ن  وغ��ريه��ا  ال�����س��ارق��ة 

املثمر مع اجلهات  التعاون  تعك�س 
امل���خ���ت�������س���ة وال����ع����م����ل ال�����������دوؤوب 
ال�سياحي  ب���ال���ق���ط���اع  ل���الرت���ق���اء 
حيث عملت على ا�ستهداف اأ�سواق 
والإقليمية  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����س��ي��اح��ة 
ومكثف  م��درو���س  ب�سكل  والعاملية 
لتلبية متطلبات �سوق ال�سياحة يف 
الهيئة على  ال�سارقة كما حر�ست 
ترويج املنتج ال�سياحي لالإمارة يف 
الدولية  واملعار�س  املحافل  كربى 
مم��ا ي��ع��زز م��ك��ان��ت��ه��ا ع��ل��ى خارطة 
ال�����س��ي��اح��ة ال��ع��امل��ي��ة.. م���وؤك���دا اأن 
جميع  ت�سع  الأول  الف�سل  نتائج 
اجل����ه����ات ال���ع���ام���ل���ة وال���ف���اع���ل���ة يف 
اأمام  ب��الإم��ارة  ال�سياحي  ال��ق��ط��اع 
املزيد  لتحقيق  ك��ب��رية  م�سوؤولية 

اأعداد  م��ع  لتتنا�سب   2015 ع��ام 
الزوار املتزايدة اإىل الإمارة. واأكد 
�سعادة حممد على النومان رئي�س 
وال�سياحي  التجاري  الإمناء  هيئة 
بال�سارقة اأن ارتفاع ن�سب الإ�سغال 
الفندقي وعدد النزلء يف املن�ساآت 
ليايل  ع�����دد  وزي��������ادة  ال���ف���ن���دق���ي���ة 
اإيجابيا  يعد موؤ�سرا  فيها  الإقامة 
على منو وتطور القطاع ال�سياحي 
يف الإمارة ويوؤكد اخلطوات الثابتة 
التي ت�سري بها ال�سارقة يف م�سرية 
وا�سحا من  ب��دا  م��ا  وه��ذا  النجاح 
الن�سف  خ����الل  م���ا حت��ق��ق  ح��ي��ث 
التدفق  زي��ادة يف حجم  الأول من 
ان  وق���ال  الإم�����ارة.  اإىل  ال�سياحي 
الإيجابية  الإح�������س���ائ���ي���ات  ه����ذه 

وب��ل��غ��ت ن�����س��ب��ة ال�����س��ي��اح م���ن باقي 
10 يف املائة فيما  ال��دول العربية 
���س��ج��ل��ت ن�����س��ب��ة ال�����س��ي��اح م���ن دول 
 5 والبا�سيفيك  اأفريقيا  و  اأمريكا 

يف املائة . 
املن�ساآت  ع��دد  اأن  التقرير  واأو���س��ح 
الفندقية و�سلت اإىل 103 من�ساة 
من�ساة  و55  ف��ن��دق��ا   48 ب���واق���ع 
9510 غرفة  فندقية ومبجموع 
الفرتة  خ��الل  �سيتم  كما  فندقية 
الفنادق  م��ن  ع��دد  اإن�ساء  القادمة 
�سبق  التي  ال�سياحية  واملنتجعات 
نهاية  الإم�����ارة  عنها  اأع��ل��ن��ت  واأن 
ال���ع���ام امل���ا����س���ي وم��ط��ل��ع اجل����اري 
ال����و�����س����ول اإىل  ل��ت��ح��ق��ي��ق ه�����دف 
حتى  ف��ن��دق��ي��ة  غ��رف��ة  األ����ف   12

املا�سي.  العام  من  نف�سها  الفرتة 
من  ال�سياح  احتل  للتقرير  ووفقا 
م��ن حيث  الأوىل  امل��رت��ب��ة  اأوروب�����ا 
خالل  الإم���ارة  اإىل  ال�سياح  تدفق 
احلايل  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�سف 
املائة  يف   37 ن�سبتهم  بلغت  حيث 
الذين  ال�سياح  ع��دد  اإج��م��ايل  م��ن 
اإىل  عددهم  وو�سل  الإم���ارة  زاروا 
وياأتي  �سائحا  و680  الفا   347
القائمة  اأع��ل��ى  يف  ال��رو���س  ال�سياح 
بن�سبة 23 يف املائة واحتل ال�سياح 
املرتبة  ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج  دول  م��ن 
الثانية بن�سبة 34 يف املائة و�سجل 
عددهم 324 الفا و239 �سائحا 
يف حني جاء ال�سياح الأ�سيويون يف 
املرتبة الثالثة بن�سبة 14 يف املائة 

اإجمايل  بلغ  حيث  املا�سية  اأ�سهر 
ال��ف��ا و592   951 ال��ن��زلء  ع���دد 
نزيال  و47  ال���ف���ا   536 ب���واق���ع 
و545  ال��ف��ا  و415  ال��ف��ن��ادق  يف 
يف ال�����س��ق��ق ال��ف��ن��دق��ي��ة ب��ي��ن��م��ا بلغ 
الفندقية  املن�ساآت  ن��زلء  جمموع 
يف ال�سارقة عن الفرتة نف�سها من 
 977 و  الفا   874 املا�سي  العام 

نزيال . 
تبني  الإقامة  ليايل  �سعيد  وعلى 
وجود زيادة فيها بن�سبة 7 يف املائة 
للفنادق  عددها  اإج��م��ايل  اأن  حيث 
وال�����س��ق��ق ال��ف��ن��دق��ي��ة ب��ل��غ خالل 
اجلاري  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�سف 
ليلة.  و829  ال��ف��ا  و71  مليونا 
مقارنة 999 الفا و599 ليلة عن 

اأبوظبي ت�صت�صيف يف نوفمرب املقبل 
املوؤمتر الدويل للطاقة النووية اجلديدة

بوينج ت�صت�صيف طلبة جامعة خليفة لهند�صة 
الطريان والف�صاء يف مقرها يف �صياتل الأمريكية

وجمل�س  ال��ذري��ة  للطاقة  العربية  واجلمعية  النووية  للطاقة  العاملية 
الأعمال الأمريكي الإماراتي . واأ�سار �سعادة جا�سم الدرمكي نائب مدير 
عام هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة اإىل اأن مفاو�سات ا�ستقطاب املوؤمتر 
اإىل اأبوظبي بداأت اأثناء اجلولة الرتويجية ملكتب اأبوظبي للموؤمترات يف 
الوليات املتحدة مطلع العام اجلاري وقال حر�سنا على دعم هذا احلدث 
�سمن برناجمنا فر�س اأبوظبي الذي ي�سعى اإىل تن�سيط وحتفيز قطاع 
واأكد  الإم���ارة  يف  ال�سركات  واأن�سطة  واملعار�س  والجتماعات  امل��وؤمت��رات 
اأن تنظيم فعاليات هامة مثل املوؤمتر الدويل للطاقة النووية اجلديدة 
دخول  اإىل  الرامية  اأهدافنا  حتقيق  نحو  خطواتنا  عجلة  دفع  يف  ي�سهم 
�سمن  وامل��وؤمت��رات  الجتماعات  ل�سياحة  عاملية  وجهة   50 اأك��رب  قائمة 
خم�س  غ�سون  يف  والج��ت��م��اع��ات  للموؤمترات  ال���دويل  الحت���اد  ت�سنيف 
100 وجهة  اأكرب  الأوىل على قائمة  للمرة  الإم��ارة  اإدراج  �سنوات عقب 

�سمن ت�سنيفه للعام 2012 . 

امل�سروع  ويعتمد  �سريع  ب�سكل  املهام  اإجن��از  اإمكانية  الطيارين مع  لتدريب 
يوفر  وال��ذي  الطائرة  جناحي  حتت  البطارية  تعليق  اإمكانية  درا�سة  على 
القدرة على ا�ستبدالها ب�سكل �سريع بني مهام التدريب مما �سيقلل الفرتة 
ما بني الهبوط والإقالع للمهمة التالية اإىل ما يقارب ع�سر دقائق فقط . 
وقام الطلبة بعمل ت�ساميم اإيروديناميكية وهيكلية وت�سميم املهام بهدف 
تطوير منوذج الطائرة حيث من املتوقع اأن ت�سادق عليه الهيئة الحتادية 
بحلول  اخلدمة  يف  الطائرة  و�سع  يتم  واأن  املتحدة  الوليات  يف  للطريان 
الدكتور توما�س برتون رئي�س ق�سم هند�سة  2016 ومن جهته ذكر  عام 
هند�سة  طلبة  منحت  ال��رح��ل��ة  ان  خليفة  جامعة  يف  وال��ف�����س��اء  ال��ط��ريان 
ال���ط���ريان وال��ف�����س��اء ف��ر���س��ة الج��ت��م��اع ب��ك��ب��ار امل��ه��ن��ي��ني يف جم���ال عملهم 
والطالع على التنفيذ العملي ملا تعلموه . كما زار الطلبة متحف الطريان 
747 و787  777 و  ب��وي��ن��غ م��ن ط�����رازات  وم�����س��ان��ع جت��م��ي��ع ط���ائ���رات 

درميالير .

•• اأبوظبي-وام:

نوفمرب  �سهر  م��ن   14 اإىل   11 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  اأبوظبي  ت�ست�سيف 
املقبل املوؤمتر الدويل للطاقة النووية اجلديدة بح�سور خرباء دوليني 
 700 ال�سلمية ونحو  النووية لال�ستخدامات  الطاقة  يف جمال تطوير 

م�سارك من خمتلف اأنحاء العامل. 
ويقام املوؤمتر الذي تقدمه جودنايت كون�سلتينج و تنظمه كارليل ايفنت�س 
يف فندق الريتز كارلتون اأبوظبي يف اإطار ال�سراكة مع موؤ�س�سة الإمارات 
اأبوظبي  اأبوظبي للموؤمترات يف هيئة  النووية بدعم من مكتب  للطاقة 

لل�سياحة والثقافة .
 وي�ستقطب احلدث اأهم املتخ�س�سني العامليني الذين �سيعر�سون خرباتهم 
فيما  ال�سلمية  النووية  للطاقة  ب��رام��ج  واإط���الق  وت�سميم  تخطيط  يف 
يحظى املوؤمتر بدعم املنظمة العاملية مل�سغلي املن�ساآت النووية والرابطة 

•• اأبوظبي-وام:

واآليات  م��راف��ق  على  خليفة  جامعة  م��ن  وطالبة  طالبا  ع�سر  اأح���د  اط��ل��ع 
وا�سنطن  �سياتل يف ولي��ة  الطريان يف مدينة  ل�سناعة  بوينج  �سركة  عمل 
الكهربائية  للطائرة  الأويل  الت�سميم  على  تعرفهم  بجانب  الأم��ريك��ي��ة 
التي ميكن ا�ستخدامها لتدريب الطيارين. واأتاحت الزيارة للطلبة فر�سة 
نتائج  ال��زي��ارة  اأث��ن��اء  ق��دم��وا  كما  ال��ط��ريان  وت��اري��خ  �سناعة  على  التعرف 
بدورهم  قدموا  الذين  ال�سركة  مهند�سي  كبار  اأم��ام  البحثية  م�ساريعهم 
بوينج  �سركة  رئي�س  جون�سون  جيفري  وق��ال  للطلبة  والتوجيه  التقييم 
املعارف  لتبادل  خ�سي�سا  الربنامج  ه��ذا  ت�سميم  مت  اإن��ه  الأو���س��ط  ال�سرق 
امل�ستوى الأكادميي وذلك بهدف دعم تطوير  واخل��ربات لدى بوينج على 
الإم��ارات. وركز م�سروع  امل�ستقبل يف قطاع �سناعة الطريان يف دولة  قادة 
الطلبة على الت�سميم الأويل للطائرة الكهربائية التي ميكن ا�ستخدامها 

املعر�ض الدويل لالأمن الوطني ودرء املخاطر اآي�صنار اأبوظبي 2014 ي�صتقطب كربى ال�صركات املحلية والعاملية
نخبة من اأبرز ال�سركات املحلية والإقليمية والعاملية املتخ�س�سة مبا يف ذلك 
املتقدمة  الإم��ارات  وانرتنا�سونال جولدين جروب وجمموعة  توازن  �سركة 
و�سركة  �سيليو�سنز  وموتورول  اأنرتنا�سونال   3 بي  اإم  و�سركة  لال�ستثمارات 
العاملي يف جمال  ال�سعيد  الرائدة على  ثالي�س  ديتيك�سن وجمموعة  �سميث 
والنقل.  والف�ساء  والأم��ن  الدفاع  اخلا�سة مبجالت  املتقدمة  التكنولوجيا 
اأجنحة متخ�س�سة يف الأمن الوطني ودرء املخاطر  املقبلة  الدورة  وت�ستمل 
وجناح اأمن املعلومات وجناح اأمن املرافق احليوية كما ت�ست�سيف معر�سني 
متخ�س�سني م�ساحبني هما معر�س مكافحة احلرائق وال�ستجابة للطوارئ 
 . الأو���س��ط  ال�����س��رق  املهنية  وال�سحة  ال�سالمة  وم��ع��ر���س  الأو���س��ط  ال�����س��رق 
هو  امل�ستوى  رفيع  موؤمتر  تنظيم  اأي�سا   2014 اأبوظبي  اآي�سنار  و�سي�سهد 
املوؤمتر الدويل للتحديات الأمنية وذلك يف 31 مار�س من العام املقبل. وقال 
الكتبي اإن �سوق املنتجات الأمنية ي�سهد تزايدا ملحوظا يف ال�سنوات الأخرية 

•• اأبوظبي-وام:

لالأمن  ال����دويل  امل��ع��ر���س  لفعاليات  املنظمة  اللجنة  اأع��ل��ن��ت 
م�ساركة  عن   2014 اأبوظبي  اآي�سنار  املخاطر  ودرء  الوطني 
يف  وال��ع��امل  املنطقة  يف  املتخ�س�سة  العاملية  ال�سركات  ك��ربى 
�سركة  م��ع  بالتعاون  الداخلية  وزارة  تنظمه  ال���ذي  امل��ع��ر���س 
العام  اأب��ري��ل من   3 اإىل   1 الفرتة بني  ري��د للمعار�س خ��الل 
الكتبي  عبيد  الدكتور  الركن  اللواء  وق��ال  ابوظبي.  املقبل يف 
اإن  اأبوظبي رئي�س اللجنة املنظمة  نائب القائد العام ل�سرطة 
اآي�سنار اأبوظبي 2014 يعد املن�سة التي تغطي ب�سكل متكامل 
�سوؤون الأمن وق�سايا ال�سالمة حتت مظلة واحدة م�سريا اإىل 
ت�سم  املعر�س  يف  م�ساركتها  اأك���دت  التي  ال�سركات  قائمة  اأن 

عدد  مب�ساركة  يحظى  كما  والأم���ن  ال�سرطة  م��ن  امل�سوؤولني  كبار  ميثلون 
ال���دويل ويعترب من�سة  الأم���ن  واملتخ�س�سني يف جم��ال  اخل���رباء  م��ن  كبري 
اأن  املتوقع  وال�سالمة. ومن  الأمن  التقنيات يف جمال  اأحدث  عاملية لعر�س 
25 دولة ف�سال  400 عار�س من ما يزيد على  ي�ستقطب املعر�س حوايل 
اأه��م املخت�سني يف جمال الأم��ن وال�ستجابة  األ��ف زائ��ر مبن فيهم   15 عن 
اأحدث  على  والتعرف  احل��دث  يف  للم�ساركة  والعامل  املنطقة  من  للمخاطر 
الإ�سافات التي �ست�سملها الدورة القادمة. يذكر اأن املعر�س الدويل لالأمن 
الوطني ودرء املخاطر اآي�سنار اأبوظبي 2014 يعد اأحد اأبرز املحطات على 
ال�سرق  منطقة  يف  وال�سالمة  الأم��ن  جمال  يف  الإقليمية  الفعاليات  اأجندة 
العام  القطاعني  م��ن  ال��ق��رار  ل�سناع  يوفر  حيث  اإفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط 
واملرافق  امل��ن�����س��اآت  وح��م��اي��ة  الأم���ن  وتكنولوجيا  مفاهيم  اأح���دث  واخل��ا���س 

احليوية والتاأهب وال�ستجابة حلالت الطوارئ ودرء املخاطر. 

بالنظر  املتخ�س�سة خ�سو�سا  للمنتجات  الطلب  امل�ستمر على  النمو  يف ظل 
الآخر  بعد  يوما  ن�سهدها  التي  املت�سارعة  والتقنية  التكنولوجية  للتطورات 
الطالع  الع�سر عرب  مواكبة  املعنية  اجلهات  على  يحتم  ال��ذي  الأم��ر  وه��و 
اأننا نطمح لتحقيق  واأ���س��اف  ال��ع��امل.   اأح��دث احللول املطروحة ح��ول  على 
بيئة اآمنة وم�ستقرة �سواءا على م�ستوى دول املنطقة اأو العامل اأجمع ..لفتا 
اإىل اأن كربى ال�سركات العاملية يف قطاع الأمن ابدت اهتماما كبريا باملعر�س 
اتفاقيات  توقيع  اإم��ك��ان��ي��ات  على  للتعرف  ف��ري��دة  من�سة  يتيح  اأن���ه  خا�سة 
م��ع اجلهات  ���س��واءا  الأم���ن  اأن��ظ��م��ة  ���س��راك��ة و�سفقات متخ�س�سة يف جم��ال 
املتخ�س�سة من جانبه قال فريدريك تو رئي�س �سركة  الإقليمية  اأو  املحلية 
اأفريقيا  الأو�سط و�سمال  ال�سرق  اأن منطقة  الأو�سط  ال�سرق  ريد للمعار�س 
تتيح فر�سا حيوية لل�سركات املتخ�س�سة يف جمال الأمن الوطني وي�ستهدف 
املعر�س الدويل لالأمن الوطني ودرء املخاطر اآي�سنار اأبوظبي 2014 زوارا 
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اأن  املتوقع  ومن  �سائح  ماليني   5
يوا�سل هذا العدد منوه لي�سل اإىل 

.2016 العام  يف  ماليني   5.4
وتاأتي ال�سويد يف املرتبة اخلام�سة 
لل�سياح  البلدان جذبا  اأكر  �سمن 
وفقا  وذل��ك  ال��ع��امل  م�ستوى  على 
ملوؤ�سر ال�سفر وال�سياحة التناف�سية 
وي��ع��ود ه��ذا الأم���ر يف امل��ق��ام الأول 
امل�ستقر  الق��ت�����س��ادي  الو�سع  اإىل 
الذي تتميز به تلك الدولة ف�سال 
عن ارتفاع الإنفاق احلكومي على 
واجلهود  التحتية  البنية  تطوير 
امل����ت����وا�����س����ل����ة ل�����رتوي�����ج امل�����راف�����ق 

•• دبي-وام:

خدمتها  الإم����ارات  ط���ريان  تطلق 
�ستوكهومل  اإىل  اجلديدة  اليومية 
اعتبارا من 4 �سبتمرب املقبل ثاين 
حمطة لها يف الدول ال�سكندنافية 
ب����ع����د ال���ع���ا����س���م���ة ال����دمن����ارك����ي����ة 
كوبنهاغن. ومن املنتظر اأن ت�سهم 
النمو  اخلدمة اجلديدة يف تعزيز 
بف�سل  ال�����س��وي��د  يف  الق��ت�����س��ادي 
الوا�سعة  الإم����ارات  ط��ريان  �سبكة 
العامل  ق������ارات  ال���ت���ي مت��ت��د ع���رب 
ال�����س��ت. وق���ال ه��وب��رت ف���راخ نائب 
رئي�س اأول طريان الإمارات لدائرة 
طريان  اأن  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
الإمارات اإ�سافة اإىل م�ساهمتها يف 
اإىل  جديدة  ا�ستثمارات  ا�ستقطاب 
ال�سويد �ستلعب دورا مهما يف دعم 
ق��ط��اع ال�����س��ي��اح��ة يف ال��ب��الد الذي 
مليار   2.5 ب��ن��ح��و  ق��ي��م��ت��ه  ت��ق��در 
التعريف  خ��الل  من  �سنويا  دولر 
ب�����س��ت��وك��ه��ومل وج��ع��ل��ه��ا اأق����رب من 
ال����زوار من  اأم����ام  وق���ت م�سى  اأي 
وخا�سة  ال���ع���امل  اأن���ح���اء  خم��ت��ل��ف 
وا�سرتاليا  وال��ي��اب��ان  ال�سني  م��ن 
ع��ن وج��ه��ات عدة  وك���وري���ا ف�سال 
ع���رب م��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق الأو����س���ط. 
الأكر  البلد  اأنها  ال�سويد  وتتميز 
الدول  بني  من  ل��ل��زوار  ا�ستقطابا 
ال���س��ك��ن��دن��اف��ي��ة ف��ق��د و���س��ل عدد 
اإىل   2011 ع���ام  يف  ال��ب��الد  زوار 

ال�سياحية. وتعترب بانكوك وبكني 
وط��وك��ي��و وب��وك��ي��ت وه����وجن كوجن 
م���ن اأك����ر ال��وج��ه��ات ال��ت��ي يقبل 
ال�سويديون على ال�سفر اإليها كما 
اأ�سبحت دبي واحدة من الوجهات 
ال�سويديني  ال�سياح  اأم��ام  املحببة 
حيث يزور املدينة �سنويا اأكر من 
واأعرب  �سويدي.  �سائح  األف   15
�سفارة  م�ست�سار  نيل�سون  لينارت 
�سعادته  ع��ن  ال���دول���ة  يف  ال�����س��وي��د 
ب��ق��رب اإط�����الق ط����ريان الإم�����ارات 
اإىل �ستوكهومل.  اليومية  خدمتها 
خطوة  �ست�سكل  اخلدمة  اإن  وق��ال 

لتعزيز  ال�����س��ح��ي��ح  الجت��������اه  يف 
التي  املتميزة  التجارية  العالقات 
ت��رب��ط ال�����س��وي��د ودول����ة الإم�����ارات 
جمل�س  دول  ب��ق��ي��ة  اإىل  اإ����س���اف���ة 
التعاون اخلليجي معربا عن امله 
كذلك  اخل���ط���وة  ه����ذه  ت�����س��ه��م  اأن 
من  ال�سياح  م��ن  امل��زي��د  متكني  يف 
واكت�ساف  ال�����س��وي��د  اإىل  ال���ق���دوم 
واح����������دة م�����ن اأك���������ر ال����وج����ه����ات 
م�ستوى  ع��ل��ى  ج���ذب���ا  ال�����س��ي��اح��ي��ة 
نحو  وتعمل حاليا  العامل.  العامل 
200 �سركة �سويدية يف الإمارات 
ت�سهم يف تنمية العالقات التجارية 

ال�سويديون  ي�سهم  كما  البلدين 
الذين يعي�سون يف الإمارات الذين 
ي�سل عددهم اإىل 4 اآلف يف تعزيز 
الذي  املتجان�س  ال��ع��امل��ي  اخلليط 
�ستوكهومل  ويف  الدولة.  حتت�سنه 
تعتزم طريان الإمارات تعيني 20 
موظفا لإدارة عملياتها يف ال�سويد 
واحلجوزات  املبيعات  ذل��ك  يف  مبا 
ت�سهم  و����س���وف  امل���ط���ار  وخ���دم���ات 
خدمة ط��ريان الإم��ارات اجلديدة 
اأم��ام العديد من  يف توفري فر�س 
�سركات  م��ث��ل  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����س��رك��ات 
امل�����اأك�����ولت وامل����ن����اول����ة الأر����س���ي���ة 
وغريها. وت�سغل الإمارات لل�سحن 
اجلوي حاليا رحالت �سحن خا�سة 
ال�سويدية  غ��وت��ن��ربغ  م��دي��ن��ة  اإىل 
�ستوكهومل  ت��ع��زز رح���الت  و���س��وف 
كما  ال�سويد.  يف  الناقلة  عمليات 
الإم����ارات  ط���ريان  خ��دم��ة  �ستوفر 
ال���ي���وم���ي���ة م����ن خ�����الل الإم��������ارات 
�سحن  ط����اق����ة  اجل�������وي  ل��ل�����س��ح��ن 
كل  يف  ي���وم���ي���ا  ط���ن���ا   19 ق����دره����ا 
اجتاه بني دبي و�ستوكهومل وتنقل 
م����ن خ���الل���ه���ا الأدوي���������ة وم���ع���دات 
الإن�������������س������اءات والإل�����ك�����رتون�����ي�����ات 
واملنتجات الغذائية �سريعة العطب 
اجللدية  وامل�����س��غ��ولت  والأق��م�����س��ة 
والنباتات والأزهار. و�سوف ت�سغل 
طريان الإمارات طائرة من طراز 
بني   200  -  777 اآر  اإل  ب��وي��ن��ج 

دبي و�ستوكهومل. 

طريان الإمارات تبداأ خدمتها اليومية اإىل �صتوكهومل اعتبارا من 4 �صبتمرب املقبل

بور�صة دبي للذهب وال�صلع ت�صجل رقمًا قيا�صيًا 
جديدًا  لعقود الروبية الهندية الآجلة خالل يوليو

حجم النفط الكامن يف �صلطنة عمان يبلغ حوايل 50 مليار برميل

غرفة راأ�ض اخليمة تبحث تاأهيل موظفيها يف اأكادميية ات�صالت 

 درا�صة لغرفة دبي تتوقع التو�صع يف 
ال�صتثمار بال�صناعات التحويلية بالإمارات

•• دبي-الفجر: 

حققت بور�سة دبي للذهب وال�سلع 
يف  ق����وي����ة  ن���ت���ائ���ج   )DGCX(
ل�سهر  ال�سهرية  التداولت  ن�ساط 
 1،493،427 ت���داول  م��ع  يوليو 
44.68 مليار دولر  عقداً بقيمة 
مرتفعاً  من����واً  م�سجلة  اأم��ري��ك��ي، 
بال�سهر  م���ق���ارن���ة   55% مب���ع���دل 

املقابل من العام املا�سي. 
ووا�سلت عقود العمالت م�ساهمتها 
بح�سة كبرية من اأحجام تداولت 
 1،450،041 م�سجلة  البور�سة 
 ،61% بلغت  �سنوية  ب��زي��ادة  ع��ق��داً 
بعقود  رئ��ي�����س��ي  ب�����س��ك��ل  م��دف��وع��ة 
ال��ه��ن��دي��ة الآج���ل���ة التي  ال���روب���ي���ة 
اأع����ل����ى حجم  ي���ول���ي���و  يف  ���س��ج��ل��ت 
و�سل  الآن  حتى  �سهري  ت���داولت 
بن�سبة  ع��ق��داً   1،252،965 اإىل 
ق��دره��ا %40 ع��ن يوليو من  من��و 
اأزواج  ���س��ه��دت  امل��ا���س��ي ك��م��ا  ال��ع��ام 
اليورو  م��ث��ل  الأخ������رى  ال��ع��م��الت 
بن�سبة  ال���ت���داول  يف  زي�����ادة  وال����ني 

التوايل.  على  و77%   90%
 ،2013 ال�����ع�����ام  ب�����داي�����ة  وم����ن����ذ 
ارت���ف���ع���ت اأح����ج����ام ال�����ت�����داولت يف 
بن�سبة %91 م�سجلة  دبي  بور�سة 
و�سهدت  ع��ق��داً.   9،209،767

الآجلة  ال��ه��ن��دي��ة  ال��روب��ي��ة  ع��ق��ود 
ع���ق���داً   7،951،753 ت��������داول 
بنف�س  م��ق��ارن��ة   84% من��و  بن�سبة 
ال���ف���رتة م���ن ال���ع���ام امل���ا����س���ي. كما 
حققت عقود اليورو والني الآجلة 
اإذ  ق���وي���اً،  اأداء  ال���ع���ام  ب���داي���ة  م��ن��ذ 
 119،181 اليورو  عقود  �سجلت 
وعقود   ،266% منو  بن�سبة  عقداً 
منو  بن�سبة  عقداً   13،334 الني 

 .78%
ع��ل��ى ���س��ع��ي��د اآخ�����ر، ���س��ج��ل��ت عقود 
املعادن الثمينة اأداًء جيداً يف يوليو 
مع ارت��ف��اع اأح��ج��ام ت���داولت عقود 
 34،414 اإىل  الآج���ل���ة  ال���ذه���ب 
منذ   16% ن�سبتها  ب��زي��ادة  ع��ق��داً 
الف�سة  عقود  حققت  كما  يونيو. 
الآجلة منواً بن�سبة %150 مقارنة 

بال�سهر ال�سابق. 
غ�����اري  ق������ال  ال���������س����دد،  ه������ذا  ويف 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  اأن����در�����س����ون، 
وال�سلع:  ل��ل��ذه��ب  دب���ي  ل��ب��ور���س��ة 
للبور�سة،  امل�ستمر  النمو  ي�سلط 
التداولت  تباطوؤ  من  الرغم  على 
خ�����الل ���س��ه��ر رم�������س���ان امل����ب����ارك، 
امل�ستمر  ال���ط���ل���ب  ع���ل���ى  ال�������س���وء 
وخدمات  منتجات  على  وامل��ت��زاي��د 
ب��ور���س��ة دب���ي ل��ل��ذه��ب وال�����س��ل��ع يف 
القوي  الأداء  وي��ع��ت��رب  امل��ن��ط��ق��ة. 

الهندية  ال��روب��ي��ة  لعقود  امل�ستمر 
اخل�سو�س،  وج����ه  ع��ل��ى  الآج����ل����ة 
دل��ي��اًل ع��ل��ى ق���درة ال��ب��ور���س��ة على 
ومنظمة  اآمنة  نقدية  بيئة  توفري 
للتحوط  الدوليني  للم�ستثمرين 
من خماطر تذبذب عملة الروبية 
يف اخل����ارج وم���ع اله��ت��م��ام الكبري 
قبل  من  النا�سئة  الأ���س��واق  بعقود 
واملوؤ�س�سات  الأف��راد  من  امل�ساركني 

امل�ستمر  التطوير  ي�سكل  الدولية، 
ل��ل��ت��داول يف  ال��ق��وي��ة  ل��ه��ذه املن�سة 
ن��ق��ط��ة تركيز  ال��ن��ا���س��ئ��ة  الأ�����س����واق 
عقود  اإط��الق  وك��ان  اإ�سرتاتيجية. 
امل�سغرة  الآجلة  الهندية  الروبية 
الآجلة  �سين�سك�س  موؤ�سر  وع��ق��ود 
يف وقت �سابق من هذا العام جزءاً 
م��ن ه���ذه الإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة، ونحن 
فر�س  ع��ن  البحث  يف  م�ستمرون 

مماثلة بالت�ساور مع اأع�سائنا . 
اأداًء  حققت  ال��ت��ي  امل��ن��ت��ج��ات  وم���ن 
ب��ارزاً خالل يوليو يف بور�سة دبي 
للذهب وال�سلع عقود النفط اخلام 
�سجلت  ح��ي��ث  الآج����ل����ة،  اخل��ف��ي��ف 
عقداً   2،486 ي���ول���ي���و  ب��ن��ه��اي��ة 
مقارنة   86% ب��ل��غ��ت  من��و  بن�سبة 
ب�سهر يونيو و%51 مقارنة ب�سهر 

يوليو العام املا�سي. 

والتاأهيل ملوظفي الغرفة خالل الفرتة القادمة بهدف 
رفع م�ستوى كفاءة املوظفني وتطوير مهاراتهم من 
الإداري���ة  امل��ج��الت  ب��رام��ج تدريبية يف  تنظيم  خ��الل 
املواطنة  ال���ك���وادر  ت��اأه��ي��ل  اإىل  ت��ه��دف  والتخ�س�سية 

�سمن مبادرة »اأب�سر«.
ال��ت��دري��ب��ي��ة املتكاملة  اإط����ار اخل��ط��ة   وي���اأت���ي ذل���ك يف 
وتطوير  لتدريب  ات�سالت  اأكادميي����ة  و�سعتها  التي 
احلكومية  امل��وؤ���س�����س��ات  ملختلف  ال��ب�����س��ري��ة  ال��ك��ف��اءات 

واخلا�سة.
�ساأنها  من  التي  الو�سائل  ا�ستعرا�س  اللقاء  وت�سمن 
اأن ت�سهم برفع كفاءة املوظفني، والطالع على اأف�سل 

املمار�سات يف جمال التدريب
اإن�ساء  ومن جانبه اأكد مدير عام الغرفة على اأهمية 
راأ���س اخليمة يهدف  اإم��ارة  مركز تدريب حكومي يف 
خمتلف  يف  الوظيفية  ال���ك���وادر  خمتلف  ت��اأه��ي��ل  اإىل 

الوظائف. 

املحلي الإجمايل لالإمارات. ولفتت الدرا�سة اإىل اأنه يف 
الوقت الذي ا�ستهدفت فيه دبي اخلدمات وال�سناعات 
التناف�سية تكمن  باأن ميزاتها  اأبوظبي  توؤمن  اخلفيفة 
الطاقة  الثقيلة وذلك لوفرة  التحويلية  ال�سناعات  يف 
الرخي�سة وعزز تطوير املناطق احلرة من ال�ستثمار يف 
قطاع ال�سناعات التحويلية بالإمارات. وتعترب املنطقة 
احلرة بجبل علي يف دبي من اأكرب هذه املناطق واأكرها 
�سهرة اإذ ت�ست�سيف اأكر من 6.000 �سركة من اأكر 
من 110 دول وتعمل 75 يف املائة من هذه ال�سركات 
يف جمالت التجارة امل�ستودعات والتوزيع و20 يف املائة 
اخلدمات  قطاع  يف  والبقية  التحويلية  ال�سناعات  يف 
وترتكز معظم ال�ستثمارات ال�سناعية يف املنطقة احلرة 
ومراحل  اخلفيفة  الهند�سية  الأع��م��ال  يف  علي  بجبل 
الإلكرتونيات.  م��ث��ل  ق��ط��اع��ات  يف  الأخ����رية  التجميع 
التي  البيانات  اأحدث  اأنه بناء على  الدرا�سة  كما ذكرت 
5.201 من�ساأة �سناعية  فاإن  القت�ساد  وزارة  ن�سرتها 
توجد   2011 ع��ام  يف  ع��ام��ل   399.794 بها  يعمل 
�سناعية  من�ساأة   4.960 ب�  باملقارنة  وذل��ك  بالمارات 
 5 2010 لي�سجل عددها معدل منو �سنوي ق��دره  يف 
يف املائة ويعترب ذلك اأقل ن�سبيا من متو�سط النمو يف 
املا�سية والتي بلغ  القليلة  الأع��وام  املن�ساآت خالل  عدد 
يف  وكانت   . �سنويا  املائة  يف   9 ح��وايل  منوها  متو�سط 
ال�سناعية  املن�ساآت  من  املائة  يف   40 حوايل   2011
ال�سارقة و15 يف  امل��ائ��ة يف  29 يف  و  دب��ي  م��وج��ودة يف 
امل��ائ��ة يف ع��ج��م��ان و7 يف امل��ائ��ة يف اأب��وظ��ب��ي وم���ع ذلك 
ال�ستثمارات  اإجمايل  املائة من  58.8 يف  ف��اإن ح��وايل 
7 يف  22 يف املائة يف دبي  اأبوظبي  يف القطاع كانت يف 
املائة يف الفجرية والبقية موزعة بني الإمارات الأخرى 

يف الدولة . 

•• راأ�ص اخليمة- الفجر: 

املبذولة  امل�ساعي  من  وانطالقا  اأب�سر  مبادرة  �سمن 
عبدالنا�سر  �سعادة  بحث  الب�سرية  ال��ك��وادر  لتطوير 
الق�سري مدير عام غرفة جتارة و�سناعة راأ�س اخليمة 
مع حممد را�سد احلمراين ال�سام�سي م�ساعد املدير 
التنفيذي للقطاع احلكومي يرافقه طارق ا�سكندراين 
يف  احلكومي  القطاع  اأع��م��ال  تطوير  ح�سابات  مدير 
اأك��ادمي��ي��ة الت�����س��الت ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك يف جمال 

تاأهيل وتدريب الكوادر الب�سرية . 
واأكد مدير عام الغرفة على اأهمية الجتماع لتعزيز 
الدور الذي يلعبه تدريب الكوادر الب�سرية يف خمتلف 
احلكومية  املوؤ�س�سات  ملختلف  التخ�س�سية  امل��ج��الت 
التي  والأن�سطة  العمليات  متطلبات  مع  يتوافق  مبا 

تعمل بها الغرفة يف جمال خدمات املتعاملني.
اإم��ك��ان��ي��ة ت��ق��دمي خ��دم��ات التدريب  ون��اق�����س ال��وف��د 

•• دبي-وام:

توقعت درا�سة حديثة لغرفة جتارة و�سناعة دبي حول 
الإم��ارات يف  ا�ستمرار  الدولة  التحويلية يف  ال�سناعات 
�سخ  خالل  من  وذل��ك  القت�سادي  للتنويع  برناجمها 
ا�ستثمارات كبرية يف قطاع ال�سناعة. واأ�سارت الدرا�سة 
وهي  فيها  ال�ستثمار  يف  التو�سع  يحتمل  قطاعات  اإىل 
الأ�سا�سية  ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات  وامل��ن��ت��ج��ات  ال�سفن  ب��ن��اء 
ولوازم  واأج����زاء  املتقدمة  ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ة  وامل��ن��ت��ج��ات 
الكهربائية ونقلها وتوزيعها.  املركبات وتوليد الطاقة 
قطاع  �سيا�سات  تركيز  ا�ستمرار  على  ال��درا���س��ة  وحثت 
�سيا�سات  ع��ل��ى  الإم�������ارات  يف  ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة  ال�����س��ن��اع��ات 
ل�سمان  وذل���ك  البعيد  امل���دى  ال��ت��ج��اري على  الن��ف��ت��اح 
لت�سدير  ت���روج  ال��ت��ي  ال�سيا�سات  وخ��ا���س��ة  ال���س��ت��دام��ة 
واأو�سحت  النامية.  الأ�سواق  اإىل  ال�سناعية  ال�سادرات 
الإم��ارات الرتكيز على م�ساريع تعتمد  اأن��ه يجب على 
على تكنولوجيا متقدمة توفر قيمة م�سافة لالقت�ساد 
من اأجل زيادة القوة التناف�سية لهذا القطاع يف الأ�سواق 
العاملية يف حني ميكن على امل�ستوى الإقليمي واجلهود 
الأخرى  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  مع  امل�سرتكة 
اإطالق م�ساريع �سناعية كبرية تتميز بالكفاءة للتقليل 
م���ن امل��ن��اف�����س��ة ال��ت��ي ق���د ت��خ��ل��ق ���س��ع��وب��ات يف ت�سدير 
املنتجات ال�سناعية للخارج . وذكرت الدرا�سة اأن قطاع 
القطاعات م�ساهمة  اأكرب  يعترب  التحويلية  ال�سناعات 
لالإمارات  النفطي  غ��ري  الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  يف 
ع��ل��ى م���دى ال��ع��ق��د الأخ�����ري وذل����ك مب�����س��اه��م��ة مئوية 
الفرتة من  املائة خالل  14 يف  بلغت ح��وايل  م�ستقرة 
ال�سناعي  الن�ساط  �سهد  2012 يف حني  اإىل   2001
يف الإم��ارات تاريخيا منطا للنمو م�سابها لنمو الناجت 

يف ال�����س��ن��وات الأخ����رية م��ع��رب��ا عن 
اأمله اأن يبقى الإنتاج عند م�ستواه 
احلايل. واأو�سح �سعادة وكيل وزارة 
اأنه ل يوجد منوذج  والغاز  النفط 
تعقدها  التي  لالتفاقيات  حم��دد 
امل�ستخرجة  ال�سركة  مع  احلكومة 
ل��ل��ن��ف��ط ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ح�����س��ة كل 
ط��رف..واإمن��ا يخ�سع ذلك حلجم 
ومنطقة  ال�����س��رك��ات  ب��ني  املناف�سة 
يعطي  بع�سها  اأن  مبينا  المتياز 
60 يف املائة من الإنتاج  احلكومة 
واأحيانا  امل��ائ��ة  يف   70 والأخ�����رى 
من  احلكومة  ن�سبة  احت�ساب  يتم 
امل�ستخرجة  الرباميل  ع��دد  خ��الل 
يف اليوم الواحد جمددا يف الوقت 
ذاته تاأكيده اأن احلكومة ل تتحمل 
اأي خماطر فيما يتعلق بالكت�ساف 

لأنها كانت م�سممة ح�سب معايري 
وم���وا����س���ف���ات واأن�������واع م��ع��ي��ن��ة من 
النفط  دخ��ول  ب�سبب  لكن  النفط 
ال��ث��ق��ي��ل ف��ي��ه��ا وزي�����ادة اإن���ت���اج حقل 
كفاءتها  على  ذل��ك  خم��ي��زن��ة..اأث��ر 
الإن��ت��اج��ي��ة وم���ع ذل���ك مل تتوقف 
امل�سفاة عن الإنتاج. واأ�ساف نا�سر 
وزارة  وكيل  اجل�سمي  خمي�س  ب��ن 
النفط والغاز يف حديثه اأن ال�سركة 
امل�سوؤولة عن اإدارة امل�سفاة ت�ستثمر 
�سنويا يف م�سروعات عديدة ملعاجلة 
ه���ذه امل�����س��اك��ل ال��ف��ن��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة..
اأن����ه ح�����س��ب م���ا ورد من  م��و���س��ح��ا 
ت���ق���اري���ر ف�����اإن ه���ن���اك ال��ك��ث��ري من 
والبع�س  عوجلت  الفنية  امل�ساكل 
كافة  لإ���س��الح  طريقها  يف  الآخ���ر 

اأعطالها. 

•• م�صقط-وام وام:

ب���ل���غ ح���ج���م ال���ن���ف���ط ال����ك����ام����ن يف 
مليار   50 ح���وايل  ع��م��ان  �سلطنة 
مليارات  خ��م�����س��ة  م��ن��ه��ا  ب���رم���ي���ل 
الحتياطي القابل لالإنتاج. ونقلت 
�سعادة  عن  العمانية  الأنباء  وكالة 
وكيل  اجل�سمي  خمي�س  بن  نا�سر 
حديث  يف  وال���غ���از  ال��ن��ف��ط  وزارة 
عددها  يف  ن�سرته  عمان  ل�سحيفة 
ال�������س���ادر ام�������س اأن�����ه مت اإن����ت����اج ما 
مليارات  ث��م��ان��ي��ة  اإىل  ���س��ب��ع��ة  ب���ني 
املا�سية  ال�����س��ن��وات  خ���الل  ب��رم��ي��ل 
م����ن ال���ن���ف���ط ال���ك���ام���ن .. م���وؤك���دا 
م�ستمرة  ال�ستك�ساف  ب��رام��ج  اأن 
وتكنولوجيا الإنتاج تتطور وقد مت 
اجلانب  ه��ذا  حتقيق من��و جيد يف 

اأو تكلفة عملية ال�ستك�ساف. واأ�سار 
الدقم  م�����س��ف��اة  اأن  اإىل  اجل�����س��م��ي 
الدرا�سات  م��رح��ل��ة  يف  الآن  ه���ي 
�سعتها  و����س���ت���ك���ون  ال��ت�����س��ام��ي��م  و 
األ����ف   230 ح������وايل  الإن���ت���اج���ي���ة 
برميل يوميا .. وذلك بهدف تلبية 
املنتجات  من  املحلية  الحتياجات 
النفطية..اإ�سافة اإىل اإن�ساء م�سانع 
للم�سفاة  م��رادف��ة  بيرتوكيماوية 
امل�سفاة  العائد من  وذلك لتعظيم 
ودعم القت�ساد الوطني..كما انها 
�سممت ل�ستقبال النفط من خارج 
العمل  ي��ب��داأ  اأن  متوقعا  ال�سلطنة 
فيها خالل العام 2017. وبني اأن 
ال�سبب الرئي�سي يف اأعطال م�سفاة 
النفط  تغري خ�سائ�س  �سحار هو 
ال��ع��م��اين مم��ا ج��ع��ل ك��ف��اءت��ه��ا اأقل 

هيئة الطرق واملوا�صالت تعقد اجتماعا للجنة تن�صيق اخلدمات يف دبي
•• دبي-وام:

الول  اأم�س  الرئي�سي  مبقرها  بدبي  واملوا�سالت  الطرق  هيئة  عقدت 
احلايل  للعام  الإم����ارة  يف  اخل��دم��ات  تن�سيق  للجنة  ال��ث��ال��ث  الج��ت��م��اع 
التنفيذي  واملدير  الإدارة  جمل�س  رئي�س  الطاير  مطر  �سعادة  برئا�سة 

للهيئة ب�سفته نائبا لرئي�س جلنة البنية التحتية. 
واملوؤ�س�سات  وال��دوائ��ر  الهيئات  ع��ن  وممثلني  اأع�����س��اء  اللجنة  و�سمت 
اخل��دم��ي��ة وم������زودي اخل���دم���ة يف الإم������ارة ب��ح�����س��ور ع���دد م���ن ممثلي 
ومندوبي الهيئات والدوائر واملوؤ�س�سات اخلدمية يف الإمارة منها بلدية 
ات�سالت  لالت�سالت  الإم��ارات  و�سركة  دبي  ومياه  كهرباء  وهيئة  دبي 
و�سركة الت�سالت املتكاملة دو وهيئة دبي للتجهيزات و اإمباور حللول 

الطاقة بالإ�سافة اإىل هيئة الطرق واملوا�سالت. 
واأكد الطاير حر�س الهيئات والدوائر واملوؤ�س�سات اخلدمية على تقدمي 
املجتمع  ���س��رائ��ح  خمتلف  م��ن  واملتعاملني  للجمهور  خدماتها  ب��اق��ات 
ب�سفافية وا�سحة وجودة عالية تتوافق واأرقى املعايري العاملية مما و�سع 
دبي يف مقدمة مدن العامل يف جمال تقدمي اخلدمات لل�سكان والزائرين 

وال�سياح ورجال الأعمال وامل�ستثمرين من خمتلف دول العامل. 
ووج���ه ب�����س��رع��ة الن��ت��ه��اء م��ن امل���راح���ل ال��ن��ه��ائ��ي��ة مل�����س��روع دل��ي��ل توزيع 
اخلدمات يف حرم الطريق الذي يتم اإعداده حاليا بالتن�سيق مع اجلهات 
النتهاء من  املتوقع  الإم���ارة حيث من  وم��زودي اخلدمة يف  اخلدمية 
املالحظات على الدليل خالل ا�سبوعني اإذ ينظم الدليل توزيع خدمات 
 . عامليا  املطبقة  امل��م��ار���س��ات  لأف�سل  وف��ق��ا  الإم����ارة  يف  التحتية  البنية 

ميثاء بن عدي املديرة التنفيذية ملوؤ�س�سة املرور والطرق بهيئة الطرق 
واملوا�سالت رئي�سة جلنة تن�سيق اخلدمات يف دبي ورئي�سة جلنة اخلطة 
بيانا  العر�س  وت�سمن  الإم���ارة.  يف  التحتية  البنية  مل�ساريع  اخلم�سية 
للخطة اخلم�سية مل�ساريع البنيه التحتية التي ت�سمل م�ساريع ال�سبكات 
الرئي�سية لكل من ال�سوارع والطرق وال�سرف ال�سحي والري و�سبكات 
املياه والكهرباء و�سبكات الت�سالت واأنظمة التربيد املركزية بالإ�سافة 
من  ع���ددا  ع��دي  ب��ن  املهند�سة  وت��ن��اول��ت  الطبيعي.  وال��غ��از  النفط  اإىل 
املحاور املهمة يف عر�سها حول �سري العمل يف جلنة تن�سيق اخلدمات يف 
اإمارة دبي منها القرارات الإدارية واملهام الرئي�سية واإح�سائيات تتعلق 
بعمل اللجنة ومتابعة التو�سيات واأهم الإجنازات واأهم املالحظات على 

�سري عمل اللجنة. 

املمانعة  ع��دم  ل�سهادات  اجلديد  النظام  م�سروع  اأن  اإىل  الطاير  واأ���س��ار 
اللكرتوين لالأعمال �سمن حرم الطريق الذي يتم من خالله ا�ستالم 
التحتية  البنية  م�ساريع  اأع��م��ال  بطلبات  اخلا�سة  امل��واف��ق��ات  وا���س��دار 
والب�ساطة وبقدرة  باملرونة  يت�سم  يوؤثر فيه  اأو ما  الطريق  �سمن حرم 
تقنية عالية تتنا�سب وطبيعة طلبات �سهادات عدم املمانعة. ولفت اإىل 
اأن اإحالة جميع الطلبات يتم عرب النظام تلقائيا اإىل اجلهات اخلدمية 
زمنية  ب�ساأنها وفق جداول  املنا�سبة  القرارات  واتخاذ  للمعاجلة  املعنية 
الزمنية لإجناز  امل��دة  بتق�سري  فيها  العتبار  الأخ��ذ بعني  مدرو�سة مت 
امل�ستقبلية  الفرتة  �ستنفذ يف  التي  امل�ساريع  اأهم  وا�ستعر�س  املعامالت. 
ذات  احلكومية  اجل��ه��ات  ب��ني  التن�سيق  ���س��رورة  على  م��وؤك��دا  ال��ق��ادم��ة 
اللقاء عر�سا مرئيا قدمته  . و�سمل  امل�ساريع  ال�سلة يف تنفيذ خمتلف 
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اعالن بيع يف الق�سية التنفيذية رقم 2012/1053 تنفيذ جتاري

اىل املحكوم عليه/ م�سنع ايكون كونكريت للخر�سانة اجلاهزة عنوانه: 
ن�سرا

 2013/8/27 املوافق  الثالثاء  ي��وم  العلني  باملزاد  البيع  عن  نعلمك  ل��ذا 
للمنفذ  اململوكة  املنقولت  لبيع  وذلك  9.00 �سباحا  ال�ساعة  ابتداء من 
ابوظبي اجلديد، م�سنع يوجد عليه  الكائنة يف )منطقة مطار  �سدها 

ا�سم ايكون( �سدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/8/14 
 

القا�سي/غالب م�سطفى الرباعي

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
ادارة التنفيذ          

العدد  10870 بتاريخ 2013/8/15    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة: جيفري وود جاردينز باي ديزين   )�س.ذ.م.م(- رقم الرخ�سة 
632387 عنوانها: مكتب رقم 1 ملك ب�سرى عبيد حممد بن من�سور- نايف   ال�سكل 
القانوين: ذات م�سئولية حمدودة رقم القيد بال�سجل التجاري: 1051903 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي بانه قد مت التا�سري يف ال�سجل التجاري 
لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اعاله، وذلك مبوجب القرار ال�سادر من اجلمعية 
العمومية لل�سركاء واملوثق لدى ال�سيد الكاتب العدل حتت رقم )2013/1/135674(  
بتاريخ )2013/7/28( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�سفي 
ب��رج اخل���ور هاتف:  دي���رة- رق��ة البطني حم��ل 7 ملك  ال��ك��ائ��ن يف  امل��ع��ني يف مكتبه 
والوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحبا   )04-2223773( فاك�س   )04-2226266(

الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن .            

 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10870 بتاريخ 2013/8/15    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
امل�سفي: يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات  عنوانه: حمل 7 ملك برج  ا�سم 
بانه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   - البطني  رق��ة  اخل���ور- 
للقيام  اع��اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  بتعيني  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التا�سري  مت  ق��د 
)�ــس.ذ.م.م( وعنوانها:  مكتب  بت�سفية   جيفري وود جاردينز باي ديزين 
رقم 1 ملك ب�سرى عبيد حممد بن من�سور- نايف   وذلك مبوجب القرار ال�سادر 
رقم  حت��ت  ال��ع��دل  الكاتب  ال�سيد  ل��دى  وامل��وث��ق  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  م��ن 
)2013/1/135674(. بتاريخ )2013/7/28( وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة 
التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن يف ديرة- رقة البطني حمل 7 ملك برج 
اخلور هاتف : )2226266-04( فاك�س)2223773-04( م�سطحبا معه كافة امل�ستندات 

والوراق الثبوتية وذالك خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن .           
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10870 بتاريخ 2013/8/15    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة: ا�س .ام زد للتجارة  )�س.ذ.م.م(.
ال�سكل  امل��رر  دي��رة-  �ساحي-  عتيق حممد عبداهلل  302 ملك  رق��م  العنوان: مكتب 
بال�سجل  القيد  رق��م    825119 الرخ�سة:  رق��م  حم��دودة.  م�سوؤولية  ذات  القانوين: 
التجاري: 1044326 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/6/18 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2013/6/18
مركز  ملك   -1001 مكتب  ال��ع��ن��وان:  قانونيون  حما�سبون  وم�ساركوه  الكتبي 
ف��اك�����س/3215356 04 م�سطحباً معه كافة  ه��ات��ف: 3215355 04  دب��ي-  ب��ر  م��زاي��ا- 

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10870 بتاريخ 2013/8/15    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون
 04  3215355 هاتف:  دب��ي-  بر  مزايا-  مركز  ملك   -1001 مكتب  العنوان:   
بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04 ف��اك�����س/3215356 
للتجارة   زد  .ام  ا�س   : لت�سفية  اأع��اله  املذكور  امل�سفي  تعيني  قد مت  باأنه 
)�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2013/6/18 واملوثق 
ل��دى ك��ات��ب ال��ع��دل حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ 2013/6/18  وع��ل��ى م��ن ل��دي��ه اأي 
اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على  اأو مطالبة التقدم  اعرتا�س 
الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10870 بتاريخ 2013/8/15    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

الرخ�سة  رق��م  )�����س.ذ.م.م(  واملجوهرات  لالملا�س  لطيفة   : وعنوانها  ال�سركة  ا�سم 
674362.  ال�سكل القانوين :  �سركة  ذات م�سوؤلية حمدودة    .  رقم القيد بال�سجل 
التجاري : 1099781. مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بانحالل ال�سركة املذكورة اأعاله وذلك  مبوجب 
قرار اجلمعية العمومية لل�سركة بتاريخ 2013/07/24  بتعيني امل�سفي املذكور اأعاله 
للقيام بت�سفية ال�سركة ح�سب قرار اجلمعية العمومية املوثق لدي الكاتب العدل . 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكاتبة الكائنة 
يف  – ديرة –  دوار ال�ساعة – بور �سعيد ت /042955248 فاك�س رقم/042950081  ،  
�س ب /8540 - م�سطحبا معة كافة امل�ستندات والوراق الثبوتية ،وذلك خالل )45( 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن .  
دائرة التنمية القت�ساديه

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10870 بتاريخ 2013/8/15    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
ا�سم امل�سفي وعنوانه : �سفيان الغا و�سركاه – حما�سبون قانونيون   . ا�سم ال�سركة وعنوانها 
:  لطيفة لالملا�س واملجوهرات )�سركة ذات م�سوؤلية حمدودة( رقم الرخ�سة 674362 العنوان: 
مكتب رقم  101 ملك على حممد خلفان ال�سويدي –  ديرة -  ال�سغاية ال�سكل القانوين : 
�سركة  ذات م�سوؤلية حمدودة . رقم القيد بال�سجل التجاري :1099781. مبوجب هذا تعلن 
بانحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة 
ال�سركة املذكورة اأعاله وذلك مبوجب قرار اجلمعية العمومية لل�سركة بتاريخ 2013/07/24 
واملوثق لدي الكاتب العدل حتت رقم 2013/1/134393. -  بتاريخ 24 /2013/07  وبتعيني 
املوثق -لدي  العمومية  ال�سركة ح�سب قرار اجلمعية  اأعاله للقيام بت�سفية  املذكور  امل�سفي 
الكاتب العدل .  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعيني يف مكاتبة 
الكائنة يف – ديرة  – دوار ال�ساعة – مكتب  4  ملك  حمد رحمة  ال�سام�سي – ت: 2955248 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحبا   8540: ب  ���س   -  042950081: رق��م  فاك�س   –04

الثبوتية وذلك خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن . 
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10870 بتاريخ   2013/8/15     
 يف الدعوى رقم 2013/111 نزاع عقاري    

ال�سادة/ )بنج�س لال�ستثمارات املحدودة( يرجى ح�سوركم الجتماع الول امام اخلبري 
عبدالرحمن  ال�سيد/  املقامة من  عقاري  نزاع  رقم 2013/111  الق�سية  يف  الهند�سي 
ال�ساعة  بتاريخ 2013/8/22  الجتماع حمدد  بان  علما  �سدكم  زاده  حممد فالطون 
التا�سعة �سباحا يف مكتب اخلبري بدبي- عود ميثاء- دوار نادي الن�سر- مقابل ت�سهيل 
م 1- يرجى  ال�سايغ - فوق كولو رنيل �سا لون-  طابق ميزانني - مكتب رقم  بناء 

الت�سال بالرقم )0509449406( 
لال�ستف�سار عن الدعوى اعاله وحت�سري امل�ستندات املطلوبة للخربة.

كما نرجو ار�سال فاك�س بتاأكيد احل�سور على الرقام التالية. 1- ال�سقر وم�ساركوه 
م د/ كمال  : 4308265-04 2- اخلبري  القانونية فاك�س رقم  للمحاماة وال�ست�سارات 

عدنان مل�س فاك�س  رقم : 04-2545535
اخلبري الهند�سي
 م د/ كمال عدنان مل�س                                                                          

اعالن اجتماع خربة

العدد  10870 بتاريخ   2013/8/15     
 يف الدعوى رقم 2011/1288 عقاري كلي 

املطلوب اعالنه: ال�سادة مركز دبي لل�سلع املتعددة   
املدعية: �سركة متويل ) �س م ع( �سركة م�ساهمة عامة املدعى عليهما: اميرالد 
اند�سرتيز انرتنا�سيونال م د م /حامد �سعود  حممودي تنفيذا ملنطوق احلكم 
والقا�سي   2013/7/4 بتاريخ  البتدائية  دبي  حمكمة  عن  ال�سادر  التمهدي 
باعالمكم مبوعد جل�سة اخلربة اخلا�سة بالدعوى املذكورة، وهي يف ال�ساعة 
الطابق  يف  الكائن  اخلبري  مبكتب   2013/8/21 بتاريخ  الظهر  بعد  الثالثة 
الثاين، رقم 226-بناية مطلوب �سارع ال�سيخ زايد، منطقة ال�سفا1 )كون�سلت 
ل�ست�سارات تطوير امل�ساريع( لذا يرجى ح�سوركم يف املوعد املحدد ا�ستكمال 

لجراءات اخلربة.
اخلبري املهند�س طالل عامر

اعالن اجتماع خربة

العدد  10870 بتاريخ   2013/8/15     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2013/125 جتاري جزئي  

ال�سخ�سية    ب�سفته  ماثيو  �سيبو   -2 �سي�ستمز  انتجريد  فوك�س   -1 عليه/  املحكوم  اىل 
العنوان بالن�سر نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/7/15م قد حكمت عليك هذه احلكمة 
.ذ.م.م  �س  كوميونيكي�سن  ميديا  لوناد   / ل�سالح  اع��اله  بالرقم  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف 
بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري: بالزام املدعى عليها الوىل ممثلة مبالكها 
ت��وؤدي للمدعية مبلغ وق��دره )19.500.00 دره��م( ت�سعة ع�سر  املدعى عليه الثاين بان 
الفا وخم�سمائة درهم والفائدة القانونية بواقع 5% �سنويا عن ا�سل املبلغ املحكوم به 
من تاريخ رفع الدعوى يف 2013/1/23 حتى ال�سداد التام ومبا ل يجاوز املبلغ املحكوم 
.�سدر  املحاماة.   اتعاب  مقابل  درهم  مائتي  ومبلغ  وامل�ساريف  الر�سوم  وت�سمينها  به 
بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/8/6  حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 

يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.  
القا�سي/حممد عمر مقن�سة                  
رئي�س الدائرةالتجارية اجلزئية الثانية  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

العدد  10870 بتاريخ   2013/8/15     
اعالن احلكم يف الق�سية رقم 2012/2143 جتاري كلي  

اىل املحكوم عليه/ 2- �ساحب �سينغ ميكا �سينغ 3( الخوة للنقل العام    العنوان بالن�سر 
الدعوى  يف  احلكمة  ه��ذه  عليك  حكمت  قد  2013/6/25م  امل��واف��ق  بتاريخ  ان��ه  نعلمك 
املذكورة بالرقم اعاله ل�سالح / 1(عماد �سيف الدين عبداملوىل 2(حممد ح�سان حممد 
ومبثابة  الوىل  عليها  امل��دع��ى  على  ح�سوريا  املحكمة  حكمت  بالتايل:  كولكو  ماهر 
احل�سوري يف مواجهة املدعى عليهما الثاين والثالثة: بالزام املدعى عليهم بالت�سامم 
والت�سامن كل ح�سب م�سئوليته بان يدفعوا للمدعي الول عماد �سيف عبداملوىل مبلغ 
كولكو  ماهر  الثاين حممد ح�سان حممد  وللمدعي  دره��م   60.000 دره��م  الف  �ستون 
مقابل  دره��م  ومائتي  امل�ساريف  والزمتهم  دره��م(   30.000( دره��م  الف  ثالثون  مبلغ 
اتعاب املحاماة.   �سدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/8/5  حكما قابال 

لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لت�سلمك هذا امل�ستند.  
القا�سي/اأحم�س انور ال�س�ستاوي                      
رئي�س الدائرةالتجارية الكلية الثانية  

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
املحكمة التجارية        

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د  امل����دع����و/ حم���م���د حمي 
اهلل/   ويل  حم����م����د  ال������دي������ن 
جواز  اجلن�سية-  بنغالدي�س    
)C1196747 (   سفره رقم�

���س��ادر م��ن ب��ن��غ��الدي�����س  يرجى 
ممن يعر عليه ت�سليمه لأقرب 
م���رك���ز ����س���رط���ة ب�����الم�����ارات او 

قن�سلية بنغالدي�س بدبي .

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ حممد واي�س 
ه���ن���دي   - ع����ل����ي  ع���ج���م���ت 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية   
)8986919  ( رق�������م   

ت�سليمه  برجاء  يجده  من 
لأق������رب م���رك���ز ���س��رط��ة او 

ال�سفارة الهندية م�سكوراً.

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ اني�س احمد  
باك�ستاين   - عبداملجيد   
�سفر  ج������واز  اجل��ن�����س��ي��ة- 
   )1157371( رق�������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

   055/1218633

فقدان جواز �سفرت
حممد  امل��������دع��������و/  ف������ق������د  
غ����������امن حم�������م�������د  غ���������س����ان 
�����س����وري����ا  ح�����������م�����������دون    - 
رقم    �سفره  اجلن�سية- جواز 
يجده  من   )6784378(
عليه الت�سال بتليفون رقم 

   055/1218633

فقدان جواز �سفرت
ان�سار  امل������دع������و/  ف����ق����د  
حممد  حم����م����د  ب����ات����ي����ل 
هندي   - ب����ات����ي����ل  زه�������ري 
اجلن�سية- جواز �سفر رقم   
)5326746( من يجده 
بتليفون  الت�����س��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/6165766   

فقدان جواز �سفرت
امل����دع����وة/ زينب  ف���ق���دت  
امل����غ����رب  ال�����ع�����������س�����ري   - 
�سفرها  ج��واز   - اجلن�سية 
 910527( رق��������������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

   050/5170746
فقدان جواز �سفرت

امل��دع��و/ �سبري ح�سني  فقد  
باك�ستاين  ال�����دي�����ن-  ع���ل���م 
�سفره  ج���واز   -  - اجلن�سية 
رقم   )6895621(�سادر 
م����ن يجده  ب��اك�����س��ت��ان  م����ن 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

   050/6659773

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د  امل������دع������و/ ج����وزي����ف 
لبناين   - ب���ج���اين  ع�������س���اف 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)1231705(  من يجده 
ب����رج����اء ت�����س��ل��ي��م��ه لأق�����رب 
ال�سفارة  او  ���س��رط��ة  م��رك��ز 

لبنان م�سكوراً.

فقدان جواز �سفرت
امل������دع������وة/ نهى  ف����ق����دت  
�سالمه  ف�������س���ل  حم����م����د 
طراد  - م�سري اجلن�سية   
رق����م    ����س���ف���ره���ا  ج���������واز   -
)894670(  من يجده 
بتليفون  الت�����س��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/1264734   

فقدان جواز �سفرت
كا�ستو  امل�����دع�����و/  ف����ق����د  
ك���وم���ار  - هندي  دي��ل��ي��ب 
�سفره   اجلن�سية   - ج��واز 
 )27999671( رق���م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

   055/4148973

 القا�سي                
غالب م�سطفى الرباعي

 اإمــــــــــــــــارة اأبـــــــــوظـــبــــــي
دائـــــــرة الــــقــــ�ســاء- ادارة التنفيذ   

العدد  10870 بتاريخ 2013/8/15     
املو�سوع: اإعالن بيع

رقم احلجز: 2012/1316 جتاري
 رقم التنفيذ :2012/1053

املنفذ لها/�سركة ابوظبي للمطارات �س. م .ع 
املنفذ �سدها/ م�سنع ايكون كونكريت للخر�سانة اجلاهزة

قررت املحكمة خماطبتكم لالإعالن عن بيع باملزاد العلنى يوم الثالثاء املوافق 
اململوكة  املنقولت  لبيع  وذل��ك  �سباحاً   9.00 ال�ساعة  من  ابتداء   2013/8/27
للمنفذ �سدها الكائنة يف ) منطقة مطار ابوظبي اجلديد، م�سنع يوجد عليه 

ا�سم ايكون( باملزاد العلني.    

  م     العدد                      ال���ن�������������������������������وع                        الو�سف
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-
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جديدة

 م�ستعمل 
م�ستعمل
�سكراب

 م�ستعمل 
م�ستعمل 
م�ستعمل
م�ستعمل

م�ستعمل 

فرن جتفيف اخلر�سانة
جهاز فح�س اخلر�سانة

خالط جتريبي لفح�س اخلر�سانة
احوا�س حلفظ مكعبات اخلر�سانة

عبارة عن مواد اأولية عبارة عن اأ�سيد ومعدات ب�سيطة لفح�س اخلر�سانة
عبارة عن قوالب حديدية خمتلفة الأحجام لعمل اخلر�سانة

مكتب خ�سبي +عدد 5 كر�سي
nikai دولب خ�سبي + ثالجة نوع

مكيف �سباك
GESU4531859 عدد حاوية يوجد عليها رقم

كر�سي مكتب  خ�سبي �سغري+ عدد 1 
SURE  براد مياه متحرك نوع

جمموعة ب�سيطة عبارة عن مكينة حلام ودينمو ووايرات واأ�سباغ 
و�سلندرات هواء وعدة عمل عبارة عن دريل وبراغي واأ�سباغ

كرفان يوجد به مكتب رئي�س  لالإدارة
مكتب خ�سبي خمتلف الأحجام مع الدراج اخلا�سة به 

دولب خ�سبي خمتلف الحجام
كر�سي خمتلف النواع+ عدد 5 �سورة حائط

دولب حديدي مكون من 4 ادراج
رف حديدي

R2016 مكتب ت�سوير نوع كانون رقم
Fellowes مكينة تغليف ورق �سغرية نوع

فاك�س نوع بانو�سونيك
طابعة نوع HP رقم 1320

C6283 رقم HP طابعة ومكينة ت�سوير نوع
 intimus قطاعة ورق كهربائية نوع
DAEIVOO ثالجة �سغرية نوع
طابعة وفاك�س نوع HP رقم 3055

P2015 رقم HP طابعة نوع
خزانة جتوري �سغرية ليوجد عليها ا�سم مفتوحة

خزانة جتوري نوع NASCO مفتوحة
 �ساعة حائط �سغرية

nikai مكيف �سيلت يونت نوع 
كرفان يوجد به  1

nrf170s رقم nikai ثالجة نوع
براد مياه نوع Nestle+عدد 1 مكيف �سباك

1 كرفان يوجد به
sure سرير حديدى مفكك + براد مياه نوع� 

مكيف �سيلت يونت خمتلفة الأنواع
كرفان عبارة عن دورة مياه  1

�سربة يوجد بها جمموعة ب�سيطة من اطار مركبة و�سلندرات غاز ومكينة 
انبوب حديدي لون ازرق على  ابي�س للخر�سانة مولد  حلام وعدد 3 

p88e1 ورقم marapco كهربائي لون احمر عليه ا�سم
من�سة حديدية لغ�سيل ال�ساحنات عدد 1

�سيول على عجالت نوع komatso علبة رقم ت�سل�سل 54668 ويحمل 
لوحة مرورية برقم 57046 خ�سو�سي لونها اأخ�سر

�سيارة ميت�سوبي�سي دبل كاينه L200 عليها لوحة مرورية 
رقم 98716 الفئة ال�ساد�سة لونها اأبي�س رقم ت�سل�سل 

MMBJNKA509D031639
�ساحنة ل�سخ اخلر�سانة لون ابي�س نوع man الأوىل عليها  رقم  

جمركي 4326 جمارك ابوظبي نوع TGA 33.360 والخرى نوع 
41.440 ل يوجد عليها ارقام

 كرفان خمتلف الأحجام فارغ من الداخل
كرفان �سغري يوجد بداخلة مكيف �سباك ومكتب �سغري

كمية ب�سيطة من احلديد عبارة عن �سكراب
GEA حاوية لون اأبي�س

خزان مياه حديدي خمتلف الأحجام اأحدهما اأبي�س والأخر لون ا�سفر
حاوية حديدية لون ابي�س عبارة عن خزان ل يوجد عليها ا�سم

من�سة وزن �ساحنات اأر�سية
خرا�سانة كونكريت متكامل

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:�سركة الروابي التجارية ذ.م.م
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية:املطبخ املك�سيكي

املودعة بالرقم:172384       بتاريخ:2012/4/22 م
با�س��م:�سركة الروابي التجارية ذ.م.م

وعنوانه:ال�سارقة ، �س.ب:7047 ، هاتف:5335635 ، المارات العربية املتحدة .  
دقيق  بهارات  ال��ذره  رقائق  ذره  كعكة  تاكو  ال�سل�سات  بالفئة:30  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 

ال�سعري الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب فلفل حلو.
الخ�سر  باللون  مك�سيكي  �سبار  �سجرة  المين  جانبه  على  الخ�سر  باللون  مدخل  العالمة:�سكل  و�سف 
املدخل  املك�سيكي مع وجود �سكل مربعني على ميني وي�سار  الزي  ان�سان يرتدي  وعلى جانبه الي�سر �سكل 
باللون البي�س وبداخله مربعات باللون ال�سود ويف اعلى �سكل املدخل مكتوب كلمة املك�سيكي باللون البي�س 

واعلى املدخل توجد ن�سف دائرة باللون ال�سفر مكتوب عليها كلمة املطبخ باللون الحمر . 
ال�س��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  15  اأغ�سط�س 2013 العدد 10870

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:�سركة الروابي التجارية ذ.م.م
CANTINA MEXICANA:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:172385       بتاريخ:2012/4/22 م
با�س��م:�سركة الروابي التجارية ذ.م.م

وعنوانه:ال�سارقة ، �س.ب:7047 ، هاتف:5335635 ، المارات العربية املتحدة .  
دقيق  بهارات  ال��ذره  رقائق  ذره  كعكة  تاكو  ال�سل�سات  بالفئة:30  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 

ال�سعري الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب فلفل حلو جميع منتجات ومدخالت الطعام املك�سيكي.
الخ�سر  باللون  مك�سيكي  �سبار  �سجرة  المين  جانبه  على  الخ�سر  باللون  مدخل  العالمة:�سكل  و�سف 
املدخل  املك�سيكي مع وجود �سكل مربعني على ميني وي�سار  الزي  ان�سان يرتدي  وعلى جانبه الي�سر �سكل 
باللون البي�س وبداخله مربعات باللون ال�سود ويف اعلى �سكل املدخل مكتوب كلمة املك�سيكي باللون البي�س 

واعلى املدخل توجد ن�سف دائرة باللون ال�سفر مكتوب عليها كلمة املطبخ باللون الحمر . 
ال�س��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  15  اأغ�سط�س 2013 العدد 10870

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:�سركة الروابي التجارية ذ.م.م
BLUE Peacock:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:188657       بتاريخ:2013/3/19 م
با�س��م:�سركة الروابي التجارية ذ.م.م

وعنوانه:ال�سارقة ، �س.ب:7047 ، هاتف:5335635 ، المارات العربية املتحدة .  
الذره  رقائق  ذره  كعكة  قهوة غري حمم�سة  ال�سل�سات  بالفئة:30  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�سلع  لتمييز  وذلك 

بهارات دقيق ال�سعري الدقيق اغذية ن�سوية ب�سكويت ع�سل نحل مايونيز معكرونه .
باللغة   BLUE Peacock كلمتي  حتته  الزرق  اللون  عليه  يغلب  طاوؤو�س  العالمة:�سكل  و�سف 

الجنليزية باللون الزرق مع خلفية باللون الربتقايل . 
ال�س��رتاطات: . 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  15  اأغ�سط�س 2013 العدد 10870

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:     10  / 03  /  2008م املودعة حتت رقم : 108837 
بتاريخ:      26    / 03    /  2009م                  امل�سجلة حتت رقم : 93981 

با�س��م: �سركة جنمة الرباق للتجارة )�س.ّذ.م.م(
وعنوانه: دبى  �س ب : 85231   هاتف : 04 2248520  فاك�س : 04 2248530

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )      ( – )  (
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

م�سابيح  مظالت،  حامالت  �سينية،  م�سابيح  ثريات،  ال�سقف،  اأ���س��واء  و�سفاطات،  �سقفية  كهربائية  م��راوح 
كهربائية عاك�سات �سوء امل�سابيح، مظالت امل�سابيح، ب�سيالت امل�سابيح  انابيب م�سيئة لالإ�ساءة،

الواق�عة بالفئة: 11
* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 

تن���ازل رقم : 
ا�سم مالك العالمة: �سركة جنمة الرباق للتجارة )�س.ّذ.م.م(

ا�سم املتنازل له : �سركة اأ�سواء اجلزيرة للكهربائيات ) �س.ذ. م .م (
مه�نته:

جن�سيته: اماراتية
عنوان وحمل اقامته : دبى  �س ب : 41212 

تاري�خ انت�قال امللكية:   15 / 07    /  2013
 تاريخ التا�سري يف ال�سجل:     /     /    200

فعلى من لديه اعرتا�س 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

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

ق�سم العالمات التجارية
اخلمي�س  15  اأغ�سط�س 2013 العدد 10870

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم : 160083      بتاريخ : 2011/07/18  
با�س������م :ال�سيد/ عبد احلق �ساهتا مري  

املتحدة  العربية  وعنوانه :  �س.ب : 241507 – دبي –المارات 
الدقيق   ، ال�سطناعي  والن  وال�ساغو  والتابيوكا  والرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  :الن  املنتجات/اخلدمات 
وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر  واحللويات واحللويات املثلجة ، ع�سل النحل والع�سل 

ال�سود اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ، امللح واخلردل ، اخلل ، ال�سل�سات )التوابل( ، البهارات ، الثلج 
الواقعة بالفئة:30      

الكلمة BEHTAK وبالعربية بهتك مكتوبان باللون البي�س كل على حدة �سمن �سكل هند�سي عري�س 
ا�سفر اللون افقي يقطع دائرة من الو�سط اطارها خط ابي�س رفيع وعليه من اخلارج جنوم �سوداء ويف جزئها 
العلوي من الداخل �سكل �سبه بي�ساوي �سغري ا�سفر على جانبيه غ�سني قمح باللون الخ�سر ومن ال�سفل 
غ�سني قمح بينهما �سكل بي�ساوي �سغري ا�سفر اللون  ويف كل من الزوايا خم�س نقاط زخرفية �سفراء ويف 
العلى �سكل �سبعة جنوم �سوداء واجلميع �سمن اطار م�ستطيل عري�س اخ�سر اللون والكل بطريقة مميزة 

جدا. 
 ال�س��رتاطات : دون �سرط . 

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

اإدارة العالمات التجاري

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  15  اأغ�سط�س 2013 العدد 10870

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / هوروث ماك لعمال ال�ست�سارات
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :160085    بتاريخ : 2011/07/18
با�س������م:   ال�سيد/ عبد احلق �ساهتا مري 

املتحدة  العربية  – المارات  وعنوانه : �س. ب: 241507 – دبي 
ف��واك��ه وخ�سروات  ال��ل��ح��م،  وال�سيد،خال�سات  ال��دواج��ن  والأ���س��م��اك وحل���وم  :ال��ل��ح��وم  امل��ن��ت��ج��ات/اخل��دم��ات 
واحلليب  البي�س  بال�سكر،  وفواكه مطبوخة  حمفوظة وجممدة وجمففة ومطهوة، هالم(جيلي )ومربيات 

ومنتجات احلليب، الزيوت والدهون املعدة لالأكل.
الواقعة بالفئة: 29 

العدد 133 بالرقام العربية ومكتوب بالرقام الالتينية 133 مكتوبان كال على حدة �سمن �سكل �سبيه ب�سكل 
ال�سم�س ا�سفر من الو�سط وتظهر ا�سعتها مموجه باللون الحمر من اخلارج ويوجد ر�سمة الكرة الر�سية بها 
خطوط من ن�سفها العلوي والن�سف الخر خاىل ويظهر فيه العدد 133 بالعربية وبال�سكل الآخر العدد 133 
كما يحيط �سكل مقو�س من جانبي الكرة الر�سية على �سكل مدار ويوجد �سكل �سنبلتني كل منهما يتقو�س 

ناحية اطار الكرة الر�سية من اجلانبني المين والي�سر والكل بطريقة مميزة  جدا.
ال�س��رتاطات : دون �سرط ،

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

اإدارة العالمات التجاري

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  15  اأغ�سط�س 2013 العدد 10870
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ال�سنية  امل���راح���ل  ت��دري��ب��ات  ان��ط��ل��ق��ت 
ل��ك��رة ال��ق��دم ب��ن��ادي الإم������ارات حيث 
ا�ستهلت مو�سمها الكروي م�ساء اأم�س 
الول ب�سكل ر�سمي بعد و�سول معظم 
للفرق بح�سور  الفنية  الأطقم  اأفراد 
م�سرف  ال�����س��م�����س��ي  ح�����س��ن  حم���م���ود 
اإبراهيم  وخليل  ال�سنية  املراحل  ع��ام 
ال�سباب  قطاع  ومدير  امل�سرف  نائب 
وبح�سور كذلك املدير الفني للقطاع 
حممد ر�سا بركا�س وم�سرف اللياقة 
وم�سرف  ال���رتك���ي  الأده������م  ال��ب��دن��ي��ة 
حرا�س املرمى عماد الدين �سومان .   

جمل�س  ع�سو  ال�سم�سي  حممود  ق��ال 
القدم  ل��ك��رة  الإم��������ارات  ن����ادي  اإدارة 
ال�سنية  ل��ل��م��راح��ل  ال���ع���ام  وامل�������س���رف 
الإم�����ارات  ن����ادي  اإن  ال�����س��ق��ور  بقلعة 
ب����ن �سقر  اأح����م����د  ب���رئ���ا����س���ة ال�����س��ي��خ 
واأع�ساء  رئ��ي�����س  واإخ���وان���ه  القا�سمي 
املراحل  قطاع  يولون  الإدارة  جمل�س 
اهتماماً  ال���ك���رة  وم���در����س���ة  ال�����س��ن��ي��ة 
ل�����س��رورة اله��ت��م��ام بالعبي  خ��ا���س��اً 
القطاع واملراحل ال�سنية وجميع اأبناء 

النادي.

الهتمام  ب������اأن  ال�����س��م�����س��ي  واأو������س�����ح 
ب���امل���راح���ل ال�����س��ن��ي��ة ����س���يء م��ه��م من 
تن�سئتهم  ت��ك��ون  ح��ت��ى  ال��ن��واح��ي  ك���ل 
تعليمهم  خ�������الل  م�����ن  ����س���ح���ي���ح���ة 
ع��ل��ى امل��ح��اف��ظ��ة وامل��واظ��ب��ة ع��ل��ى اأداء 
على  وحثهم  مواقيتها،  يف  ال�سلوات 
اأداء  يف  وال���ت���ف���اين  اجل���ي���د  ال��ت��ع��ام��ل 
م�سلحة  وو����س���ع  والأم�����ان�����ة  ال��ع��م��ل 

الدولة يف املقام الأول .
عدد  اأن  ال�سم�سي  حم��م��ود  واأو����س���ح 
ال�سنية  امل��راح��ل  ق��ط��اع  ال��الع��ب��ني يف 
قطاع  وي�����س��م��ل  لع���ب���ا،   350 ي��ف��وق 
املراحل ال�سنية فرق 19 و17 و15 
و8  و9  و10  �سنة  و11  و13  و14 

و7 �سنوات.
واأ�سار حممود ال�سم�سي اإىل اأن هناك 
ت��ف��اع��اًل وجت��اوب��اً م��ن اأول��ي��اء الأمور 
التواجد يف  من خالل حر�سهم على 
م�ستويات  على  ل��ل��وق��وف  ال��ت��دري��ب��ات 

ابنائهم من فرتة اإىل اأخرى .
النادي  اأن  ال�سم�سي  حم��م��ود  واأك����د 
املو�سم  خالل  املدار�س  مع  �سيتوا�سل 
الالعبني  ح���ال���ة  ي��ت��اب��ع  ك���ي  ال����ق����ادم 

وي���ق���ف ع��ل��ى ال���ن���واح���ي الأك���ادمي���ي���ة 
واأن  لع��ب  لكل  العلمي  والتح�سيل 
النادي ي�سعى دائما واأبدا على تقدمي 
كل امل�ساعدات املمكنة لأبنائه الطالب 
من درو�س تقوية وغريها من الأمور 
الإدارة  جمل�س  اأن  واأو���س��ح  امل��ت��اح��ة، 
بجميع  اله���ت���م���ام  ب�������س���رورة  وج�����ه 
املراحل ال�سنية من 7 �سنوات ولغاية 
���س��ن��ة ح��ت��ى ي���ك���ون ال���ق���ط���اع هو   19
الرافد الأ�سا�سي للفريق الأول بنادي 
ال�سم�سي  وب��ع��ث حم��م��ود   . الإم�����ارات 
اأم��ور لعبي  اأولياء  اإىل  ر�سالة مهمة 
امل����راح����ل ال�����س��ن��ي��ة ب���ال���ن���ادي وق�����ال: 
اأقول لهم  اأولياء الأم��ور  اإىل  ر�سالتي 
اأم��ي��ن��ة ونحن  اأي�����دي  اأب���ن���اءك���م يف  ان 
مبا�سرة  م�سوؤولية  عنهم  م�سوؤولون 
فهم اأبناوؤنا مثلما هم اأبناوؤكم ويهمنا 
والجتماعي  الأك��ادمي��ي  م�ستقبلهم 
م�ستقبلهم  ي��ه��م��ن��ا  م��ث��ل��م��ا  وال��ث��ق��ايف 

الكروي والريا�سي ب�سفة عامة .
ال�سادة  ع��ل��ى  امل���ه���ام  ت���وزي���ع  مت  وق����د 
امل��درب��ني ح��ي��ث مت اإ���س��ن��اد ف��ري��ق 19 
وفريق  النايلي  ح��امت  ل��ل��م��درب  �سنة 

ال�سيخ  ���س��م��ري  ل��ل��م��درب  ���س��ن��ة   17
وفريق 15 �سنة للمدرب ب�سام قراجة 
ر�سيد  ل���ل���م���درب  ���س��ن��ة   14 وف���ري���ق 
للمدرب  ���س��ن��ة   13 وف��ري��ق  ال�����دودي 

وليد �سعيد وفريق 12 �سنة للمدرب 
�سنة   11 وف���ري���ق  ب��ل��ف��ود  اب���راه���ي���م 
ل��ل��م��درب حم��م��د ط��ه وف���رق مدر�سة 
للمدربني   )7-8-9-10( ال���ك���رة 

املعز يو�سف المني – با�سم عبد اهلل 
– حممد الثالثي – حممد ال�سعيد 
ومدربني احلرا�س حممد رزق – فتح 

اهلل عمار – �سادي الهادي.

�ستين�سون  ه��ري��ك  ال�سويدي  اجل��ول��ف  لع��ب  ع��زز 
للجولف،  العاملية  دبي  موانئ  بطولة  يف  طموحاته 
اأكرب بطولة جولف يف املنطقة، بعد ت�سدره ترتيب 
قائمة ال�سباق اإىل دبي وان�سمامه للع�سرة الأوائل يف 

ت�سنيف اجلولف العاملي الر�سمي.
اإىل  و�سينتقل الالعبون ال�ستون الأوائ��ل يف ال�سباق 
بطولة  يف  للمناف�سة  دب��ي  اإىل  جولة   12 بعد  دب��ي 
موانئ دبي العاملية خامتة ال�سباق اإىل دبي والدوري 
الأوروب������ي ه���ذا امل��و���س��م، وال��ت��ي ت��ق��ام ب��رع��اي��ة �سمو 
ويل  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ 
جمل�س  رئي�س  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد 
العاملية  دبي  موانئ  بطولة  و�ستقام  الريا�سي.  دبي 
للجولف املرموقة على اأر�س ملعب اإيرث يف جممع 
عقارات جمريا للجولف خالل الفرتة من 17-14 
ماليني   8 جوائزها  قيمة  وتبلغ   2013 نوفمرب 
و�سع  يف  ال�سويدي  النجم  وي��ب��دو  اأم��ري��ك��ي.  دولر 
مميز هذا املو�سم بعد فوزه باملرتية الثالثة يف بطولة 
اأوك هيل  ن��ادي  اأر���س ملعب  ال��ولي��ات املتحدة على 
كاونتريي يف نيويورك، خلف الفائز جي�سون دافر 
بفارق ثالث �سربات، واأحرز جي�سون املرتبة الثالثة 
ال�سهر  اأكد  املو�سم، وكان قد  يف ثالث بطولت هذا 
املا�سي اأن هدفه �سيكون العودة اإىل قائمة الالعبني 

الع�سرة الأوائل مع نهاية عام 2013.
اأغ�سط�س  امل��ن�����س��ود يف م��ط��ل��ع  وب��ع��د حت��ق��ي��ق ه��دف��ه 
اجلاري، ل �سك اأن الالعب ال�سويدي �سرع برتكيز 
اأن���ظ���اره ع��ل��ى ه���دف ج��دي��د ي�سم ت���اج ال�����س��ب��اق اإىل 
العاملية  دبي  اإىل لقب بطولة موانئ  بالإ�سافة  دبي 

ال�سويدي  م��واط��ن��ه  ب��ل��ق��ب��ه��ا  ف���از  وال���ت���ي  ل��ل��ج��ول��ف 
روبرت كارل�سون عام 2010. يف هذا ال�سياق، اأعرب 
الأ�سبوع.  ه��ذا  املبهر  ب��اأدائ��ه  ���س��روره  عن  �ستين�سون 
باأف�سل عر�س  بالرغم من عدم قيامه  اأنه  واأ�ساف 
الأحد املا�سي، اإل اأنه ناف�س بقوة ل �سيما يف بطولت 

اأخرى ال�سهر املا�سي. 
املفاجاآت  الكثري م��ن  ل��دي  زال  م��ا  ق��ائ��اًل:  واأو���س��ح 
بانتظار اجلولة الكربى يف دبي هذا املو�سم، بطولة 
ال�سباق  ختام  م�سك  للجولف،  العاملية  دبي  موانىء 
اإىل دبي.  يذكر ان روبرت كارل�سون اأ�سبح الالعب 
ال�����س��وي��دي الأول ال���ذي ف���از ب��ك��اأ���س ه���اري ف���اردون 
ولقب الالعب الأوروبي رقم واحد يف عام 2008. 
مهارات  م��ن  ل��دي��ه  م��ا  اأف�����س��ل  �ستين�سون  و���س��ي��ق��دم 

مل�ساهاة اإجنازات مواطنه كارل�سون.
مواطنه  خ��ط��وات  اقتفاء  اعتزامه  �ستين�سون  واأك���د 
مكرر  ال�سابع  املركز  اأح���رزت  لقد  ق��ائ��اًل:  كارل�سون 
املا�سي،  ال��ع��ام  دب��ي  العاملية  دب��ي  م��وان��ئ  بطولة  يف 
فالفنادق  دب��ي،  اإىل  بالعودة  كثرياً  اأمتتع  اأنني  كما 
راق��ي��ة وال��ط��ق�����س رائ����ع يف ن��وف��م��رب وب��ذل��ك فانني 
�سانحة  فر�سة  ول��دي  للعودة  �سديد  ب�سغف  اأنتظر 
جولت  واأمامنا  اإليه،  اأ�سبو  ال��ذي  النجاح  لتحقيق 
اإىل جانب  و�سيكون   . دبي  اإىل  النتقال  قبل  كثرية 
ومنهم  الالعبني  اأمل��ع  من  نخبة  دب��ي  يف  �ستين�سون 
ايرلندا  م��ن  م��اك��ل��روي  روري  ال��ل��ق��ب  ع��ن  امل���داف���ع 
جولة  بطل  ماكدويل  ج��رمي  ومواطنه  ال�سمالية، 
ال�سكتلندي  والالعب  املفتوحة،  املتحدة  ال��ولي��ات 

مارك وارين.

وقال روري ماكلروي الفائز بلقب بطولة موانئ دبي 
العاملية 2012: لقد كان اأ�سبوعاً حافاًل بالن�سبة يل 
واآمل القيام بعمل جيد يف الأ�سابيع القادمة واحراز 
مركز جيد قبل النتقال اإىل دبي ويحتل ماكلروي 
47 على قائمة ال�سباق اإىل دبي، وما  املرتبة  حالياً 
ملعب  اإىل  ال��رح��ال  �سد  قبل  جولة   12 هناك  زال 

اإيرث يف جممع عقارات جمريا للجولف.
حمطته  ا�سكتلندا،  اإىل  الأوروب���ي  ال��دوري  و�سيعود 
الفرتة  اإىل دبي، خالل  ال�سباق  التالية على جدول 
اأغ�سط�س للمناف�سة يف بطولة جوين   25-22 من 
اإي���ج���ل ويت�سدر  وول���ك���ر ع��ل��ى اأر������س م��ل��ع��ب ج��ل��ني 
ي��ل��ي��ه لعب  ال�����س��ب��اق اإىل دب����ي  ���س��ت��ي��ن�����س��ون ح��ال��ي��اً 
والالعب  ثانياً،  ماكدويل  جرمي  ال�سمالية  ايرلندا 

الربيطاين ج�سنت روز ثالثاً.
و�سيتاأهل اأف�سل 60 لعباً فقط على قائمة ال�سباق 
العاملية  دب��ي  م��وان��ئ  بطولة  يف  للمناف�سة  دب��ي  اإىل 
ال�سخية  ج��ائ��زت��ه��ا  م��ن  ب�سريحة  ل��ل��ف��وز  ل��ل��ج��ول��ف 
وقدرها 8 ماليني دولر اأمريكي، ف�ساًل عن جائزة 
دولر   3.750.000 وق���دره���ا  دب���ي  اإىل  ال�����س��ب��اق 
يف  الأوائ��ل  الع�سرة  الالعبون  �سيت�ساطرها  اأمريكي 

ال�سباق اإىل دبي يف نهاية املو�سم. 
مل�ساهدة  اجلمهور  لعامة  جم��ان��اً  ال��دخ��ول  و�سيتاح 
التي  للجولف  العاملية  دبي  موانئ  بطولة  فعاليات 
اأي���ام، وذل��ك م��ن خ��الل الت�سجيل يف  اأرب��ع��ة  ت�ستمر 
www. ال��ر���س��م��ي:  الإل���ك���رتوين  البطولة  م��وق��ع 

 .dpwtc.com
جولت  خامتة  العاملية  دب��ي  موانئ  بطولة  وتعترب 

املو�سم  ي�����س��م ه���ذا  ال����ذي  دب���ي  اإىل  ال�����س��ب��اق 
وج��ه��ة يف خم�س   25 يف  ت��ق��ام  ب��ط��ول��ة   46
قارات �سمن برنامج جولت بطولة الدوري 

الأوروبي الدويل لعام 2013.
ترتيب ال�سباق اإىل دبي - بعد جولة الوليات 

املتحدة
الرتتيب-ا�سم الالعب-اجلن�سية-الر�سيد

1- هريك �ستين�سون-ال�سويد  
2.118.961 يورو

2- جرمي ماكدويل-ايرلندا ال�سمالية 
 1.693.388

3- ج�سنت روز-اجنلرتا   
1.661.271

4- ريت�سارد �ستيم-جنوب اإفريقيا  
1.265.514

5- ماتيو مانا�سريو-اإيطاليا  
1.228.188

6- براندن جري�س-جنوب اإفريقيا 
1.069.469

7- اإيرين اإل�س-جنوب اإفريقيا  
1.036.616

8- �سريجيو جار�سيا-اإ�سبانيا  
1.016.700

9- اإيان بولرت-اجنلرتا   
973.716

10- بريت رومفورد-ا�سرتاليا  
948.180

الثالثة  الدورة ال�سيفية  اليوم فعاليات  تنطلق 
لأك��ادمي��ي��ات ك��رة ال��ق��دم ب�سركات واأن��دي��ة دبي، 
للعام  ال��ري��ا���س��ي  دب���ي  جمل�س  ينظمها  وال��ت��ي 
الثالث على التوايل انطالقا من ا�سرتاتيجيته 
وحت�سري  النا�سئني  ق��ط��اع  لتطوير  ال�ساعية 
للمو�سم  الر�سمية  للم�سابقات  الأن��دي��ة  ف��رق 

الريا�سي املقبل 2014-2013.
وي�������س���ارك يف ال������دورة ال��ت��ي ت��ت��وا���س��ل ح��ت��ى 2 
 ،13  ،12 ال�سنية  الفئات  فرق  املقبل  �سبتمرب 
الن�سر،  ب��اأن��دي��ة:  �سنة  و19   17  ،15  ،14
بالإ�سافة  وحتا  دبي  ال�سباب،  الو�سل،  الأهلي، 
اللذان  العماين  �سحار  ون��ادي  ال�سارقة  لنادي 
ي�سارك  فيما  �سنة،   17 حتت  فئة  يف  ي�ساركان 

فريق لغو�س النيجريي بفئة حتت 19 �سنة.
الدورة  امل�ساركة يف  ال�ست  دبي  اأندية  وحتت�سن 
امل��ن��اف�����س��ات، ح��ي��ث ت��ن��ط��ل��ق ال��ف��ع��ال��ي��ات بنادي 
اأغ�����س��ط�����س( الذي  ال��ي��وم اخل��م��ي�����س )15  دب���ي 
تنطلق  فيما  �سنة،   13 فئة  بطولة  ي�ست�سيف 
الأه��ل��ي بطولة فئة  ب��ال��ن��ادي  غ��د اجلمعة  ي��وم 
حتت 14 �سنة، تليها يوم بعد غد ال�سبت )17 
15 �سنة بنادي الن�سر،  اأغ�سط�س( بطولة فئة 
 17 فئة  بطولة  املقبل  الأح���د  ي��وم  تنطلق  ث��م 
�سنة بنادي ال�سباب، تليها بطولة فئة 12 �سنة 
تنطلق  اأن  على  حتا،  بنادي  املقبل  الثنني  ي��وم 
بطولة فئة 19 �سنة يوم الثالثاء املقبل بنادي 

الو�سل.

املجزاأ  ال��دوري  بنظام  ال��دورة  مباريات  و�ستقام 
من مرحلة واحدة لكل فئة، وعند نهاية جميع 
امل��ب��اري��ات ي��ت��م ت��رت��ي��ب ال��ف��رق ح�����س��ب جمموع 
حالة  وف��ى  ف��ري��ق،  ك��ل  عليها  احلا�سل  النقاط 
اإىل  اللجوء  اأكر يتم  اأو  الت�ساوي بني فريقني 
املواجهة  نتيجة  اع��ت��م��اد  ث��م  الأه������داف،  ف����ارق 
املت�ساوية،  ال��ف��رق  اأو  ال��ف��ري��ق��ني  ب��ني  امل��ب��ا���س��رة 
الر�سيد  ���س��اح��ب  ال���ف���ري���ق  اإىل  ال���ل���ج���وء  ث���م 

ال��ذي �سجل  الأع��ل��ى من الأه���داف، ثم الفريق 
ع��ل��ي��ه اأق����ل اأه������داف، ث���م ال��ف��ري��ق احل���ائ���ز على 
يتم  النهاية  ويف  وط��رد(  عقوبات)اإنذارات  اأق��ل 
اللجوء اإىل القرعة يف حاول الت�ساوي يف جميع 

ما �سبق.
وتاأتي هذه الدورة بهدف منح الفر�سة ل�سركات 
كرة القدم بالأندية لإعداد فرق املراحل ال�سنية 
حتقيق  ع��ل��ى  ي�ساعدها  ومب���ا  امل��الئ��م  بال�سكل 

يف  التتويج  من�سات  على  لل�سعود  طموحاتها 
امل��و���س��م ال��ري��ا���س��ي ، ح��ي��ث ي��اأم��ل جم��ل�����س دبي 
من  الفنية  الأج���ه���زة  ا���س��ت��ف��ادة  اإىل  ال��ري��ا���س��ي 
هذه الدورة لإيجاد موا�سع التح�سني وحتقيق 
انطالق  قبل  الالعبني  بني  املطلوب  الن�سجام 
املناف�سات الر�سمية، اإىل جانب ا�ستثمار الإجازة 
م��ن خالل  ال��الع��ب��ني  ف���راغ  واأوق�����ات  ال�سيفية 
لفرق  التن�سيطية  ال�����دورة  ه���ذه  يف  امل�����س��ارك��ة 

املراحل ال�سنية.
وي���ن���ال ق��ط��اع ال��ن��ا���س��ئ��ني اه��ت��م��ام��ا وا���س��ع��ا من 
ق��ب��ل جم��ل�����س دب���ي ال��ري��ا���س��ي ال����ذي ي����درك اأن 
ال��ق��دم هي  ك��رة  ب�سركات  ال�سنية  امل��راح��ل  ف��رق 
امل�ستقبل،  يف  تفوقها  و�سمان  جناحها  اأ���س��ا���س 
جمل�س  ف�����اإن  ال���ب���ط���ولت  اإق���ام���ة  ج���ان���ب  واإىل 
الفائدة  تعميم  ع��ل��ى  ي��ح��ر���س  ال��ري��ا���س��ي  دب���ي 
قطاع  تطوير  جم��ال  يف  العاملية  اخل���ربات  م��ن 
�سركات  يف  ال��ق��دم  ك��رة  واأك��ادمي��ي��ات  النا�سئني 
اإقامة املوؤمترات الدولية  كرة القدم من خالل 
وور�س  التدريبية  الدورات  وتنظيم  املتخ�س�سة 
ال��ع��م��ل ال��ف��ن��ي��ة ب��اإ���س��راف خ����رباء م��ن اأ�سحاب 
تعزيز  ي��خ��دم عملية  ال��ط��وي��ل��ة، مب��ا  اخل����ربات 
لقطاع  والفنية  والإداري��ة  التنظيمية  اجلوانب 

النا�سئني.
كما كان جمل�س دبي الريا�سي قد اأطلق موؤخرا 
ال�سلوكية  القيم  لتعزيز  رائدا  تربويا  برناجما 
الذي   ، َغر�س  ا�سم  يحمل  الأندية  لعبي  لدى 

للمجل�س  ال�سرتاتيجية  اخلطة  اإط��ار  يف  ياأتي 
ال�ساب  اإع������داد  ال��ت��م��ي��ز يف  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال�����س��اع��ي��ة 
واإك�سابه  امل��خ��اط��ر  ���س��د  وحت�سينه  ال��ري��ا���س��ي 
القيم وال�سلوكيات الإيجابية واملهارات احلياتية 
مواطناً  ليكون  �سخ�سيته  بناء  يف  ت�سهم  التي 

�ساحلا نافعا لنف�سه واأ�سرته وجمتمعه.
الربنامج  لهذا  الرتويج  ال��دورة  خ��الل  و�سيتم 
ودعم ر�سالته التي تتمحور حول اأهمية العمل 

من اأجل الرتقاء مب�ستوى �سلوكيات الالعبني 
جمتمع  قيم  مع  توافقها  و�سمان  الريا�سيني 
وذلك  وت��ق��ال��ي��ده،  وع��ادات��ه  وثقافته  الإم�����ارات 
من خالل تطوير بيئة الأندية الريا�سية بدبي 
حافزة  ال�سلبية  ال�سلوكيات  من  خالية  لتكون 
تعزيزاً  الإيجابية  وال�سلوكيات  للقيم  وداع��م��ة 
للنادي  الجتماعية  والوظيفة  الرتبوي  للدور 

الريا�سي.

الدورة ال�صيفية الثالثة لأكادمييات كرة القدم بدبي تنطلق اليوم

انطالق تدريبات املراحل ال�صنية بنادي الإمارات

برعاية حمدان بن حممد

ال�صويدي �صتين�صون يت�صدر ال�صباق اإىل دبي ويعزز طموحاته يف بطولة موانئ دبي 

حمدان بن حممد يعتمد 
الهيكل التنظيمي لنادي 

دبي ل�صباقات الهجن
مكتوم ويل  اآل  را�سد  بن  بن حممد  ال�سيخ حمدان  �سمو  اعتمد 
التنظيمي  الهيكل  ام�س  الريا�سي  دبي  رئي�س جمل�س  دبي  عهد 
لنادي دبي ل�سباقات الهجن الذي مت اإن�ساءه يف عام 2008 وقال 
بيان �سحايف �سدر عن جمل�س دبي الريا�سي التابع حلكومة دبي 
اأن القرار رقم 9 ال�سادر بتاريخ 14 اأغ�سط�س من العام املا�سي 
ن�س على منح رئي�س النادي �سالحية اعتماد الهيكل التنظيمي 
الوحدات  م���ن  اأي  ال���غ���اء  اأو  دم���ج  اأو  وا���س��ت��ح��داث  ال��ت��ف�����س��ي��ل��ي 
التنظيمية التي تتبع الإدارات املدرجة �سمن الهيكل التنظيمي 
التنفيذي  املدير  منح  على  اأي�سا  ن�س  القرار  اأن  وا�ساف  العام. 
هذا  اأحكام  لتنفيذ  الالزمة  ال��ق��رارات  اإ���س��دار  �سالحية  للنادي 
الوحدات  ملهام  الوظيفية  الأو���س��اف  اعتماد  ذل��ك  يف  مبا  القرار 

التنظيمية امل�سار اإليها يف الهيكل التنظيمي املعتمد.

�صباق دبي الدويل للخيول العربية الأ�صيلة ينطلق اليوم يف م�صمار نيوبري العريق
اليوم  الأ�سيلة  العربية  للخيول  ال��دويل  دبي  �سباق  ينطلق 
مب�سمار نيوبري العريق يف غرب اململكة املتحدة الذي يقام 
بح�سور ورعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم نائب 
حاكم دبي وزير املالية الذي اأ�س�س هذا احلفل التاريخي قبل 
حتى  والتطوير  والهتمام  بالرعاية  وتعهده  عاما  ثالثني 

اأ�سبح اليوم �سيد ال�سباقات العربية يف القارة الأوروبية.
ف��ع��ال��ي��ات مهرجانية  ب���ه  ال�����ذي حت��ي��ط  ال�����س��ب��اق  وي���ت���األ���ف 
للجياد  جميعها  خم�س�سة  اأ���س��واط  ثمانية  من  وترفيهية 
العربية الأ�سيلة ثالثة منها ترتبع على عر�س الفئة الأوىل 
من بينها ال�سوط الرئي�سي الذي ي�سمى احلفل با�سم �سباق 
دبي الدويل اأو دبي انرتنا�سونال �ستيك�س الذي يحمل جائزة 

ا�سرتليني ويعترب من  األف جنيه   50 مالية �سخية قدرها 
قلة  �سوى  ت�ستطع  ومل  الأوروبية  بالقارة  ال�سباقات  اأ�سعب 
قليلة من اخليول الأفذاذ الفوز به مرتني اأ�سهرها العمالق 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ  ل�سمو  دالربيه  بنجايل 

راعي ال�سباق.
ي�سكل  اأ�سبح  فاإنه  به  الفوز  و�سعوبة  ال�سباق  لقوة  ونظرا 
�سرف  ت��ن��ال  ال��ت��ي  للخيول  ال��ذات��ي��ة  لل�سرية  م�سافة  قيمة 
الفوز به ويعزز من قيمتها كفحول يف مزارع الإنتاج وهو ما 

اأثبتته ال�سنوات املا�سية.
ومبا اأن هذا احلفل اأ�سبح معيارا معتمدا للجودة والتميز 
يف �سباقات اخليول العربية فاإن ا�سواطه املختلفة اأ�سبحت 

الوجهة املف�سلة للخيول النجوم التي قدمت من خمتلف 
اأرجاء القارة الأوربية طلبا لنيل �سرف الفوز باأحد ا�سواطه 
اىل  املالية  جلوائزها  الجمالية  القيمة  ت�سل  حتى  الغنية 
عامل  يف  ك��ب��رية  قيمة  وه��ي  ا�سرتليني  جنيه  األ���ف   158

ال�سباقات العربية.
امل�سرح  الإم��ارات يف  الباقية لدولة  املاآثر  ال�سباق من  ويعد 
الرائد  دوره��ا  بجالء  ويعك�س  اخليل  ل�سباقات  الربيطاين 
العربية واحلر�س على حت�سني  يف تدعيم م�سرية اخليول 
الربيطانية  ال�ساحة  اأن  خا�سة  �سباقاتها  وتطوير  اأن�سالها 
والعاملية عموما ت�سهد اأي�سا ح�سورا قويا ل�سباقات جائزة 
ال��دول��ة و���س��ب��اق��ات م��ه��رج��ان �سمو  ���س��اح��ب ال�سمو رئ��ي�����س 

ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان للخيول العربية الأ�سيلة 
وما ينطوي عليه من بطولت وفعاليات.

ويحظى �سباق دبي الدويل للخيول العربية الأ�سيلة بدعم 
من  خا�س  واهتمام  املتحدة  اململكة  يف  ال��دول��ة  �سفارة  م��ن 
لدى  ال��دول��ة  �سفري  املطيوعي  غ��امن  عبدالرحمن  �سعادة 
اململكة املتحدة الذي يحر�س يف كل عام على ح�سور ال�سباق 
وتوجيه الدعوات لأكرب عدد من ال�سفراء العرب والأجانب 

حل�سوره.
الأول  ال�سكرتري  مكتوم  اآل  مكتوم  بن  حممد  ال�سيخ  وك��ان 
ب�سفارة الدولة يف اململكة املتحدة قد ح�سر موؤخرا املوؤمتر 
ال�سباق  مب�سمار  املنظمة  اللجنة  عقدته  ال��ذي  ال�سحفي 

دور  يعك�س  ما  للحدث  اجلديدة  النطالقة  عن  لالإعالن 
�سورة  يقدم  ال��ذي  الكبري  ال�سباق  ه��ذا  اإجن��اح  يف  ال�سفارة 

م�سرقة عن دولة الإمارات.
القناة  اأن  ري�سنغ  دب��ي  ق��ن��اة  م��دي��ر  ال�سحي  دوري�����س  واأك���د 
للخيول  ال��دويل  دب��ي  �سباق  وفعاليات  وقائع  لنقل  جاهزة 
العربية الأ�سيلة على الهواء مبا�سرة من م�سمار نيوبري 
خا�سة  حلقة  حاليا  تعد  ال��ق��ن��اة  اأن  ..م��و���س��ح��ا  غ��د  م�ساء 
تتناول وتغطي ال�سباق من خمتلف جوانبه �سواء من حيث 
التحليل والر�سد الفني لأ�سواطه اأو للفعاليات املقامة على 
���س��رف احل���دث ف�سال ع��ن ل��ق��اءات وح����وارات م��ع ع��دد من 

امل�سوؤولني.
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جمموعة دبي تعقد اجتماعًا لبحث ال�صتعدادات لكاأ�ض 
العامل للنا�صئي لكرة القدم

ابن جر�س : كوريا اجلنوبية متثل حمطة عاملية هامة لالعبي التايكوندو ل�ست�سراف م�ستقبلهم الريا�سي

جمل�ض اإدارة نادي ال�صارقة يعقد لقاء مع لعبي التايكوندو قبيل مغادرتهم اليوم اإىل مع�صكرهم يف كوريا اجلنوبية

يواجه اختبارًا �سعبًا ب�سيارته اأبوظبي �سرتوين بعد تعر�سه حلادثة يف منزله 

القا�صمي يحارب الإ�صابة قبيل م�صاركته يف بطولة العامل للراليات يف اأملانيا

بطولة  دب����ي يف  ع��ق��دت جم��م��وع��ة 
الإم����ارات  للنا�سئني  ال��ع��امل  ك��اأ���س 
لبحث  دوري������ا  اج��ت��م��اع��ا   2013
احلدث  لهذا  ال�ستعدادات  مراحل 
ال����ذي ي��ت��م تنظيمه  ال����دويل امل��ه��م 
لأول مرة يف الدولة والذي �سيكون 
التي  البطولت  قائمة  اإىل  ا�سافة 
الإم�������ارات  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا يف دول�����ة  مت 
ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة ب���ال���ت���ع���اون مع 
الحت���اد ال���دويل ل��ك��رة ال��ق��دم وهي 
كاأ�س العامل لل�سباب 2003 وكاأ�س 
و2010   2009 لالأندية  العامل 
وكاأ�س العامل لكرة القدم ال�ساطئية 

.2009
وتراأ�س الجتماع الذي عقد يف مقر 
جمل�س دبي الريا�سي اأحمد خليفة 
حماد مدير جمموعة دبي للبطولة 
نائب  البلو�سي  عمر  علي  بح�سور 
رئي�س جمموعة دبي واأع�ساء فرق 
املقررة  للبطولة  امل��ج��م��وع��ة  ع��م��ل 
اإىل  اكتوبر   17 الفرتة من  خ��الل 
نوفمرب مب�ساركة 24 منتخبات   8
جمموعات   6 على  توزيعها  �سيتم 
اح�������دى مدن  م���ن���ه���ا يف  ك����ل  ت����ق����ام 

الدولة.
واأ�ساد حماد بكفاءة وخربة الأع�ساء 

لع�سوية  اخ���ت���ي���اره���م  مت  ال����ذي����ن 
الريا�سي  دب��ي  جمل�س  من  اللجنة 
والنادي الأهلي وعدد من املوؤ�س�سات 
والريا�سية  احل��ك��وم��ي��ة  وال���دوائ���ر 
الخت�سا�سات  خمتلف  من  دبي  يف 
م�����ا مت ط����رح����ه يف  ع���ل���ى  واأك���������د   ،
حول  للمجموعة  الأول  الج��ت��م��اع 
اأه��م��ي��ة ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي ي��ت��م العمل 
ف��ي��ه��ا م���ع ف����رق ع��م��ل م���ن اللجنة 
امل��ح��ل��ي��ة امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ب��ط��ول��ة ومن 
الحت����������اد ال����������دويل ل����ك����رة ال����ق����دم 
من  العديد  تهيئة  وتتطلب  الفيفا 
امل�ستلزمات اخلا�سة بح�سور الفرق 

املالعب  بني  وحركتها  وتدريباتها 
وال��ف��ن��ادق والأم���اك���ن ال�����س��ي��اح��ي��ة ، 
وك��ذل��ك ت��واج��د اأع����داد ك��ب��رية من 
هذه  �سيغطون  ال���ذي  الإع��الم��ي��ني 
البطولة التي تكت�سب اأهمية كربى 
من  مميزين  لع��ب��ني  ت�سم  كونها 
املواهب ال�سغرية يف العمر والذين 
�سيكون لهم �ساأن كبري يف كرة القدم 

العاملية يف امل�ستقبل.
ك���م���ا اأك������د م���دي���ر امل���ج���م���وع���ة على 
الأع�ساء  اإىل  املوكلة  امل��ه��ام  تنفيذ 
ملتطلبات  وف��ق��ا  و�سعها  مت  وال��ت��ي 
اجلودة  م�ستويات  وب��اأع��ل��ى  الفيفا 

���س��م��ة مم��ي��زة لتنظيم  ب��ات��ت  ال��ت��ي 
الإمارات  دولة  البطولت يف  جميع 

العربية املتحدة.
الج��ت��م��اع حت��دي��د خطوات  ومت يف 
املقبلة  ال�����ف�����رتة  خ�������الل  ال����ع����م����ل 
جميع  ت�����واج�����د  ع���ل���ى  وال����ت����اأك����ي����د 
الأع�ساء املكلفني بح�سور اجلولت 
الفيفا  ع���م���ل  ل���ف���رق  ال��ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة 
للمالعب والفنادق، وكذلك ح�سور 
تنظيمها  �سيتم  التي  العمل  ور���س 
ق��ب��ل م��وع��د اج�����راء ال��ق��رع��ة التي 
اجلاري  اأغ�سط�س   26 ي��وم  �ستتم 
و�ست�سفر  ظ��ب��ي  اأب����و  ال��ع��ا���س��م��ة  يف 

التي  الأرب���ع  املنتخبات  معرفة  عن 
�ستلعب مباريات دور املجموعات يف 

كل مدينة.
اإىل  ال���س��ت��م��اع  الج���ت���م���اع  يف  ومت 

بها  تقدم  التي  واملقرتحات  الفكار 
اأع�ساء املجموعة ، ومت اختيار عدد 
منها لتنفيذها بالتفاق مع اللجنة 
امل��ح��ل��ي��ة امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ب��ط��ول��ة ومبا 

وعك�س  التنظيم  ج���ودة  يف  ي�ساهم 
وكرم  ل�سيافة  احلقيقية  ال�سورة 
ومتيز اأبناء دولة الإمارات العربية 

املتحدة يف العمل.

من  التايكوندو  لعبي  وف��د  يكمل 
ن���ادي ال�����س��ارق��ة ال��ري��ا���س��ي الثقايف 
م�سوار حت�سرياتهم لال�ستحقاقات 
اليوم  ظ��ه��ر  امل��ق��ب��ل��ة مب���غ���ادرت���ه���م 
اجلنوبية  ك���وري���ا  اإىل  اخل��م��ي�����س 
لق���ام���ة م��ع�����س��ك��ر ت��دري��ب��ي وال���ذي 
والع�سرين  التا�سع  حتى  يتوا�سل 

من �سهر اأغ�سط�س اجلاري .
وحر�س جمل�س اإدارة نادي ال�سارقة 
الداري  ب���اجل���ه���از  ال���ل���ق���اء  ع���ل���ى 
وال���ف���ن���ي وال���الع���ب���ني يف ال���ن���ادي 
كال  تواجل  حيث  مغادرتهم  قبيل 
اأمني ال�سر العام  من عي�سى هالل 
الثقايف  الريا�سي  ال�سارقة  لنادي 
جمل�س  ع�سو  عف�سان  بن  ونا�سر 
الدارة املدير املايل وحممد حمدان 
ب��ن ج��ر���س ع�����س��و جم��ل�����س الدارة 
ورئي�س  ال��ف��ردي��ة  الل��ع��اب  م�سرف 

اللجنة الثقافية يف النادي.
ونقل عي�سى هالل اأمني ال�سر العام 
الثقايف  الريا�سي  ال�سارقة  لنادي 
عبداهلل  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  حت��ي��ات 
نادي  اإدارة  رئي�س جمل�س  ثاين  اآل 
ال�سارقة الريا�سي الثقايف لالعبني 
وحثهم على بذل جهودهم من اأجل 
ال�ستفادة من هذا املع�سكر وحتقيق 
املع�سكر  هذا  كون  املتقدمة  املراكز 

النادي  ا����س���ت���ع���دادات  م���ع  ي��ت��زام��ن 
املنتخبات  يف  للم�ساركة  ولع��ب��ي��ه 
من  للكثري  بال�ستعداد  الوطنية 
وال�سيوية  اخلليجية  ال��ب��ط��ولت 

والعربية الدولية املقبلة .

فيما ا�سار نا�سر بن عف�سان ع�سو 
امل��ايل على  وامل��دي��ر  جمل�س الدارة 
املع�سكر  هذا  من  ال�ستفادة  اأهمية 
وال��ربن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي امل��ك��ث��ف مع 
ريا�سة  اخل����ربات يف جم���ال  ك��اف��ة 

التايكوندو يف كوريا اجلنوبية .
ب�����دوره ا����س���ار حم��م��د ح���م���دان بن 
الدارة  جم���ل�������س  ع�������س���و  ج����ر�����س 
وامل�����������س�����رف ال������ع������ام ع����ل����ى ف���ري���ق 
اأهمية  اإىل  ب��ال��ن��ادي  ال��ت��اي��ك��ون��دو 

ا�سرتاتيجيته  وفق  النادي  حر�س 
التي خطها جمل�س الدارة برئا�سة 
لالهتمام  ث���اين  اآل  اأح��م��د  ال�سيخ 
النادي  يف  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ب��ال��ري��ا���س��ات 
والتي من بينها ريا�سة التايكوندو 

وت��اأه��ي��ل ال��الع��ب��ني ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
املنتخبات الوطنية يف اإطار التنمية 
النادي  بكوادر  والهتمام  ال�ساملة 
من لعبني موهبني ومتكينهم من 
العاملية  اخل����ربات  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة 
اإي���ف���اده���م اإىل ال����دول  ع���ن ط��ري��ق 
كوريا  اأن  م�����س��ي��ف��ا  امل��ت��خ�����س�����س��ة 
اجلنوبية متثل حمطة عاملية هامة 
ل�ست�سراف  ال��ت��اي��ك��ون��دو  ل��الع��ب��ي 

م�ستقبلهم الريا�سي.
والإداري  الفني  اجل��ه��از  اأن  ي��ذك��ر 
التايكواندو  ل��ف��ري��ق  وال��الع��ب��ني 
ي�سم امل�سرف العام حممد حمدان 
بن جر�س والإداري عبداهلل حممد 
احلمادي وامل��درب الكابنت عبداهلل 
الكابنت  امل�����درب:  وم�����س��اع��د  ح���امت 
من�سور  والالعبون  رم�سان  را�سد 
علي  غلوم  وعلي  العبيديل  في�سل 
و عبد ال��رح��ي��م ع��م��ران وع��ب��د اهلل 
�سالح  ع��م��ر  و  ���س��ن��ق��ور  اإب���راه���ي���م 
را�سي ر�سا وحممد اإبراهيم حامت 
و حممد في�سل العبيديل و حممد 
ال�����س��وي��دي و ح�����س��ني غلوم  را����س���د 
عبدالعزيز  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  و  ع��ل��ي 
العبيديل  النومان و �سهيل في�سل 
عبداهلل  و  مغاور  �سالح  �سلطان  و 

غلوم علي.

خالد  الإم�������ارات�������ي  ال�������س���ي���خ  ي����ع����ود 
للراليات  العامل  لبطولة  القا�سمي 
بعد  اأمل��ان��ي��ا  يف  ال��ق��ادم��ة  جولتها  يف 
ال�سهر  ب����داي����ات  حل���ادث���ة  ت��ع��ر���س��ه 
اجلاري يف منزله كادت اأن تت�سبب يف 

اق�سائه عن امل�ساركة. 
زال  ل  وال���ذي  القا�سمي،  ويخطط 
اأ�سابع  م��ن  لث��ن��ني  ال��ع��الج  يتلقى 
يده الي�سرى، للتغا�سي عن ن�سائح 
ال��ط��ب��ي��ب واجل���ل���و����س خ��ل��ف مقعد 
���س��رتوي��ن توتال  اأب��وظ��ب��ي  ���س��ي��ارت��ه 
العاملية للراليات واإىل جانبه مالحه 
الربيطاين �سكوت مارتن يف اجلولة 
القادمة لبطولة العامل للراليات يف 
اأمل��ان��ي��ا يف ال��ف��رتة م��ا ب��ني 25-23 

اأغ�سط�س اجلاري. 
اأح��اول �سغط  القا�سمي: كنت  وقال 
الأحد  ي���وم  م��ن��زيل  الإ����س���اءة يف  زر 
و�سقطت  للحظة  ت����وازين  وف��ق��دت 
عن ال�سالمل حاولت ا�ستخدام يدي 
وتثبيت  للحماية  كو�سيلة  الي�سرى 
اأنني  اع��ت��ق��دت  ال���ب���داي���ة  ن��ف�����س��ي يف 
لأنهما  اأ���س��اب��ع��ي  م��ن  اث��ن��ني  ك�سرت 
كانا منتفخني ب�سكل مريب ويوؤملان 

ب�سدة .

امل�ست�سفي  اإىل  ذه���ب���ت  واأ������س�����اف: 
الأ�سابع  ب����اأن  ك���ان  اجل��ي��د  واخل����رب 
الطبيب  ن�سحني  م��ك�����س��ورة.  غ��ري 
علي  واأن  اأ�سابعي  على  اأ�سغط  ب��األ 
اأت��وق��ف ع��ن ال��ق��ي��ادة مل��دة ثالثة  اأن 
اأن حجم  اأي�����س��ا  ق��ال  اأ���س��اب��ي��ع. لكنه 
الأ�سابع  و���س��ت��ع��ود  �سيقل  الن��ت��ف��اخ 
ال����رايل،  ق��ب��ي��ل  ال��ط��ب��ي��ع��ي  حلجمها 

وامل��داوم��ة على  امل�ساركة  ق��ررت  ل��ذا 
عقارات تخفيف الأمل .

القادمة �ستكون  القا�سمي  وم�ساركة 
اأملانيا،  رايل  يف  تاريخه  يف  ال��راب��ع��ة 
وب��غ�����س ال��ن��ظ��ر ع���ن ا���س��اب��ت��ه، فهو 
مبوا�سلة  ���س��ع��ب��ا  اخ���ت���ب���ارا  ي���واج���ه 
حت�سني اأدائ��ه يف ال��رايل ال��ذي يقام 
اأ�سفلتيه،  اأر�سية  على  كامل  ب�سكل 

ال��ق��ا���س��م��ي م���ن انهاء  ح��ي��ث مت��ك��ن 
ال�سباق يف املركز 16 يف اأول م�ساركة 
2007، وبعدها  ع��ام  ال��رايل  له يف 
بعام حت�سن اأدائه ليتمكن من اإنهاء 
الرتتيب  يف   14 امل��رك��ز  يف  ال����رايل 
لل�سائقني، يف حني متكن من  العام 
اآخ��ر م�ساركة له يف  اأك��ر يف  التقدم 
2010 والتي متكن فيها من اإحراز 

املركز الثامن.
�ستكون  املقبلة  القا�سمي  وم�ساركة 
الأوىل له يف بطولة العامل للراليات 
ب��ع��د اإح������رازه م���رك���زا م��ت��ق��دم��ا بني 
ال�سابعة  الأوائ��ل يف اجلولة  الع�سرة 
لبطولة العامل للراليات يف �سردينيا 
م�ساركته  وتعترب  هذا  �سهرين  قبل 
املقبلة الأوىل له على طريق ا�سفلتي 
منذ حوايل ال�سنتني والأول على له 
اأبوظبي  ب�����س��ي��ارت��ه  الإط������الق  ع��ل��ى 

�سرتوين العاملية للراليات.
وقال القا�سمي: �ساأخترب ال�سيارة يف 
و�ساأكون ح��ذرا ل  الأح��د  ي��وم  اأملانيا 
حمالة. اآمل اأن تكون يدي واأ�سابعي 
اأواج�����ه  ل  واأن  اأك�����ر  ق���د حت�����س��ن��ت 
امل�ساكل ب�سببها. اأهم �سيء هو القيام 
ال�سيارة  ببع�س الختبارات لتجهيز 
اأق������د هذه  ال�������س���ل���ي���م. مل  ب��ال�����س��ك��ل 
ا�سفلتية،  اأر�سية  على  اأب��دا  ال�سيارة 

لذا فالتجهيز امل�سبق اأمر حتمي .
التغيريات  م���ن  ال��ك��ث��ري  اأن  وي���ب���دو 
ق���د ط�����راأت ع��ل��ى ال�����رايل م��ن��ذ اآخر 
ثالثة  قبل  فيه  للقا�سمي  م�ساركة 
اأعوام. وللمرة الأوىل منذ ان�سمامه 
لبطولة العامل للراليات يف 2002، 

ال��رايل من مدينة كولون يوم  يبداأ 
�سيقوم  ح���ي���ث  امل���ق���ب���ل،  اخل���م���ي�������س 
اأمام  مركباتهم  بعر�س  ال�سائقون 

كاتدرائية املدينة الرائعة. 
وق�����ال ال��ق��ا���س��م��ي: ع�����ادة م���ا يكون 
ويخلط  �سريعا،  ال���رايل  ه��ذا  من��ط 
والعري�سة.  ال�سيقة  الطرقات  بني 
ال��ط��رق��ات ت��ك��ون ���س��ي��ق��ة ج���دا عند 

الزراعية  الأرا�����س����ي  ب���ني  م���روره���ا 
اأي�سا  ه��ن��اك  ت��وج��د  واحل��ق��ول، كما 
والتي  ال�سهرية  باومهولدر  مراحل 
الكثيف.  والغبار  الطني  بني  جتمع 
م��ب��ت��ل��ة يف هذه  ال����ط����رق  ����س���ت���ك���ون 
تنزلق  اأن  لل�سيارة  وميكن  املرحلة، 

يف اأي حلظة .
ه�����ذا وت����ب����داأ اأح��������داث ال�������رايل يوم 

بجولة  اأغ�����س��ط�����س   22 اخل��م��ي�����س 
متبوعة  خ���ا����س���ة،  ا����س���ت���ع���را����س���ي���ة 
اإحداها  تقام  تناف�سيتني  مبرحلتني 
اليومني  م������دار  وع���ل���ى  ال���ل���ي���ل.  يف 
�ستة  املتناف�سون  �سيخو�س  التاليني 
م���راح���ل خ��ا���س��ة ك���ل ي�����وم، ق��ب��ل اأن 
الأحد  ي��وم  اأح��داث��ه  ال���رايل  يختتم 
خا�ستني.  بجولتني  اأغ�سط�س   25

4 عدائي عرب يف ن�صف 
نهائي 1500 م مبو�صكو

 
تاأهل 4 عدائني عرب �سباح ام�س اىل الدور ن�سف النهائي ل�سباق 1500 
حتى  مو�سكو  يف  املقامة  القوى  للعاب  ع�سرة  الرابعة  العامل  بطولة  يف  م 
الحد املقبل والعداوؤون الربعة هم املغاربة عبد العاطي ايغيدير �ساحب 
امل��ع��زوزي وحم��م��د مو�ستاوي،  2012، وزك��ري��ا  ل��ن��دن  اومل��ب��ي��اد  ب��رون��زي��ة 

واجليبوتي عني اهلل �سليمان حامل برونزية �سباق 800 م .
وحل ايغيدير ثانيا يف املجموعة الثالثة بزمن 41ر38ر3 دقائق، و�سليمان 
يف  �ساد�سا  وامل��ع��زوزي  دقائق،  63ر38ر3  بزمن  ذاتها  املجموعة  يف  بارعا 
املجموعة الثانية بزمن 76ر40ر3 دقائق، ومو�ستاوي تا�سعا يف املجموعة 
 6 20ر39ر3 دقائق، علما بان الخري تاأهل باعتباره احد  الوىل بزمن 
عدائني حققوا ا�سرع توقيت بعد ال�ستة الوائل يف املجموعات الثالث من 
ن�سف  ال���دور  اىل  بطاقتهم  حجز  يف  ع��رب  ع��دائ��ني   5 وف�سل  الت�سفيات. 
النهائي وهم: القطري حممد القرين بحلوله عا�سرا يف املجموعة الثالثة 
)01ر40ر3 د(، وال�سعودي عماد نور بحلوله تا�سعا يف املجموعة الثانية 
)68ر41ر3 د(، وال�سومايل حممد عبدي عمر بحلوله يف املركز احلادي 
حممد  نبيل  واليمني  د(،  )00ر00ر4  ذات��ه��ا  للمجموعة  الخ��ري  ع�سر 
)95ر59ر3  الوىل  املجموعة  يف  اخ��ري  قبل  ع�سر  ثانيا  بحلوله  الغربي 
د(، فيما ان�سحب اجلزائري عماد الطويل قبل انطالق ت�سفيات املجموعة 
النهائي  ال��دور  داب��ا  تيجيتو  البحرينية  بلغت  م،  الف   5 �سباق  ذاتها. ويف 
فيما  دقيقة،  74ر56ر15  بزمن  الوىل  املجموعة  يف  خام�سة  بحلولها 
خرجت الماراتية الهام بيتي خالية الوفا�س بحلولها ثامنة يف املجموعة 

ذاتها بزمن 27ر13ر16 دقيقة.
وكانت بيتي خرجت خالية الوفا�س اي�سا من الدور الول ل�سباق 1500 
بطولة  يف  الماراتية  اللعاب  لم  الول  هو  اجن��ازا  حققت  بيتي  وكانت  م 
عندما  املا�سي  متوز-يوليو   7 يف  الهند  يف  اختتمت  التي  الخ���رية  ا�سيا 
نالت ذهبيتي 1500 و5 الف م، متقدمة على البحرينية �سيتاي ا�سيتي 
�سيتاي  البحرينيتني  وعلى  الول،  ال�سباق  يف  ه��اغ��وراي  ياما  واليابانية 

ا�سيتي وميمي بليتي يف الثاين.

الودية  جت��ارب��ه  اأوىل  الظفرة  ب��ن��ادي  الأول  الفريق  ي���وؤدي 
اإ�س  )اأي  اأم��ام  اأملانيا  بجمهورية  مع�سكره  �سمن  الإعدادية 
يف 1927( يف ال�ساد�سة من م�ساء اليوم اخلمي�س 08-15 

وذلك مبلعب ) اأي اإ�س يف 1927( مبدينة ريكنزبورج.
ا�سراف  الإع��دادي��ة حتت  الفريق قد وا�سل تدريباته  وك��ان 
اجلهاز الفني بعد الغاء املباراة الودية الأوىل و�سط اقبال 

كبري من الالعبني.
وا�ستملت التدريبات خالل اليومني الأول على قيا�س ورفع 

املدير  اأجرى  البدنية لدى الالعبني كما  اللياقة  معدلت 
الفني الدكتور عبداهلل م�سفر مترين تكتيكي عند ال�ساد�سة 
م��ن م�����س��اء اأم�����س اأع��ق��ب��ه مب��ح��ا���س��رة ع��ن��د ال��ث��ام��ن��ة م�ساء 
بتوقيت املانيا مت فيها عر�س ملباراة الظفرة واملريخ خالل 
الالعبني  م��ع  م�سفر  فيه  ناق�س  ال��ودي��ة  ال��دول��ي��ة  ال����دورة 
الأخطاء التي وقعوا فيها وطريقة معاجلتها خالل الفرتة 

القادمة.
وقال الدكتور عبداهلل م�سفر اأن الفريق �سيحاول اأن يتدرج 

خالل مبارياته الودية والتي تبداأ غداً حيث �سيعمد خالل 
املباراة اىل ا�سراك جميع الالعبني املتواجدين مع الفريق 
بغر�س الوقوف على م�ستوياتهم م�سرياً اىل اأنه طلب اأداء 
املباراة من خالل ثالثه اأ�سواط كل �سوط ن�سف �ساعة حتى 
يت�سنى له اللعب بثالث ت�سكيالت وينتظر موافقة الطرف 
الآخر.واأ�ساف م�سفر اأن املع�سكر ي�سري ب�سورة جيدة وكما 
خطط له متمنياً اأن يعود املع�سكر بالفائدة املرجوة مل�سلحة 

الفريق.

�سمن مع�سكره بجمهورية اأملانيا

الظفرة يلتقي) اأي اإ�ض يف 1927( يف اأوىل جتاربه الإعدادية
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تنفيذًا لتوجيهات عبداهلل بن حممد 

بن بدوه يزور مع�صكر العي وي�صهد التدريبات و�صط زخات من املطر الغزير
بن  حممد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  لتوجيهات  تنفذاً 
خالد اآل نهيان، رئي�س جمل�س اإدارة نادي العني 
لكرة القدم، قام �سعادة حممد عبداهلل بن بدوه، 
تفقدية  ب���زي���ارة  ال���ن���ادي،  اإدارة  جم��ل�����س  ع�����س��و 
م�ساء اأم�س الأول ملع�سكر الفريق يف مدينة لينز 
ال�سهر  من  ال�11  يف  انطلق  وال��ذي  النم�ساوية 
ال�26 من  ي�ستمر حتى  اأن  املقرر  وم��ن  احل��ايل 

نف�س ال�سهر.
ال��ع��ني لكرة  ن����ادي  اإدارة  ع�����س��و جم��ل�����س  ووق����ف 
الفريق،  مع�سكر  يف  ال��ع��م��ل  ���س��ري  ع��ل��ى  ال���ق���دم، 
اأن نقل  اأع�ساء البعثة بعد  اأو�ساع جميع  وتفقد 
لهم حتيات ال�سيخ عبداهلل بن حممد بن خالد اآل 
نهيان، كما حر�س على متابعة تدريبات الفريق 
امل�سائية والتي جرت على ملعب دولومينت لينز 

حتت زخات من املطر الغزير.
ومل مي��ن��ع ال��ه��ط��ول امل��ت��وا���س��ل ل��الأم��ط��ار طيلة 
امل��ران، املدير الفني للعني جورج فو�ساتي  فرتة 
من متابعة احل�سة التدريبية، والتي ركز خاللها 
وال��ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة اخلا�سة  ال��ف��ن��ي��ة  ع��ل��ى اجل���رع���ات 
من  الهجومية  واخل��ط��ط  امل���ي���داين،  بالتنظيم 
املبا�سر  الت�سديد  جانب  اإىل  والأط���راف،  العمق 
من خارج وداخل منطقة اجلزاء بالقدم والراأ�س، 
وبدت الأجواء حمفزة لالعبي الفريق يف اإظهار 
اأف�سل ما لديهم، كما تاألق رباعي حرا�س املرمى 

داوود  عي�سى،  خالد  امل��ا���س،  م��ن حممود  امل��وؤل��ف 
من  ل��ع��دد  الت�سدي  يف   ، را���س��د  و�سيف  �سليمان 
واإبعادها برباعة من مق�س  القوية  الت�سديدات 
املرمى. كما كثف املدير الفني جورج فو�ساتي من 
يف  الع�سالت،  وتقوية  البدنية  اللياقة  جرعات 
املكان املخ�س�س للجمانيزيوم با�ستاد دولومينت، 
قبل التحول اإىل اأر�سية امللعب، خالل التدريب 
التي  الداخلية  التق�سيمة  و�سهدت  ال�سباحي. 
الرباعي عمر  وندية، وجنح  امل��ران حتٍد  تخللت 
مي�سيل  وبا�ستو�س  �سعيد  وه��الل  عبدالرحمن 
ومرييل رادوي يف اإحراز اأهداف اأ�سطورية تفاعل 
اإ�سادة كبرية  معها زمالئهم يف التق�سيمة و�سط 
للفريق، يف حني  الفني والإداري  من اجلهازين 
األيك�س برو�سكي واإبراهيم دياكية  �سجل كل من 
و�سامل عبداهلل واأحمد ال�سام�سي وعلي الوهيبي 
وعبدالعزيز  العنزي  ومهند  الغافري  و�سلطان 
فايز اأهدافاً �ساروخية يف التدريبات ال�سباحية.

حتديات حملية وقارية
اأكد �سعادة حممد عبداهلل بن بدوه  ومن جانبه 
على حر�س جمل�س اإدارة نادي العني لكرة القدم 
اآل  خالد  بن  حممد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  برئا�سة 
لكافة مراحل  النجاح  اأ�سباب  تهيئة  نهيان، على 
ال���ك���روي اجلديد،  ل��ل��م��و���س��م  ال��ف��ري��ق  حت�����س��ري 

التحديات  من  جملة  العني  فيه  تنتظر  وال��ذي 
البطل  كونه  وال��ق��اري  املحلي  ال�سعيدين  على 
امل���ت���وج ب���اأخ���ر ن�����س��خ��ت��ني م���ن ب��ط��ول��ة ال�����دوري 

الإماراتي.
واأ�ساد بن بدوه مبردود لعبي الفريق ورغبتهم 
ال��ك��ب��رية يف ت��ق��دمي اأف�����س��ل م���ا ل��دي��ه��م بهدف 
ال���س��ت��ف��ادة م��ن املع�سكر اخل��ارج��ي، مم��ت��دح��اً يف 
والإداري  الفني  اجل��ه��ازي��ن  عمل  نف�سه  ال��وق��ت 
للعني، موؤكداً اأن روح العائلة ال�سائدة يف مع�سكر 
التي  الإيجابية  امل��وؤ���س��رات  م��ن  النم�ساوي  لينز 
ت���وؤك���د ح��ر���س اجل��م��ي��ع ع��ل��ى حت��ق��ي��ق الأه�����داف 

املرجوة للنادي يف املرحلة القادمة.

تقييم املع�سكر
املئوية  ال��ن��ج��اح  ن�����س��ب��ة  ح���ول  ����س���وؤال  ع��ل��ى  ورداً 
ملع�سكر العني من وجهة نظره ال�سخ�سية، قال: 
للمع�سكرات  ال��ف��ع��ل��ي  التقييم  اأن  اع��ت��ق��ادي  يف 
الفني  ي��ق��ا���س مب�����ردوده  ف��ري��ق  الإع���دادي���ة لأي 
وال���ب���دين خ���الل امل��و���س��م، ول��ي�����س اأث���ن���اء اأو بعد 
انتهاء فرتة املع�سكر بوقت ق�سري، ولكنني اأعتقد 
العني  مع�سكر  يف  ���س��اه��دت��ه��ا  ال��ت��ي  الأج�����واء  اأن 
ل��ل��ع��ط��اء، وت��ب��ع��ث ع��ل��ى التفاوؤل،  ال��ي��وم حم��ف��زة 
خ�سو�ساً واأن اجلميع هنا يعملون برغبة كبرية 
ومعنويات عالية من اأجل حتقيق الأهداف التي 

مت حتديدها لفريق الكرة الأول، قبل انطالقة 
املو�سم الكروي اجلديد .

الفريق  الذي عقده مع مدرب  الجتماع  وحول 
قال:  املع�سكر،  و���س��ول��ه  منذ  الإداري  واجل��ه��از 
اجلهاز  يف  كبرية  ال��ن��ادي  اإدارة  ثقة  اأن  بال�سك 
ال��ف��ن��ي ب��ق��ي��ادة امل����درب ال��ق��دي��ر ج���ورج فو�ساتي، 
احلافل  ر����س���ي���ده  ت��ع��زي��ز  اإىل  ي��ت��ط��ل��ع  وال������ذي 
املدرب  واأن���ه  خ�سو�ساً  ال��ع��ني،  م��ع  ب���الإجن���ازات 
الوحيد بدوري اخلليج العربي حالياً الذي ربط 
اآ���س��ي��ا، وال��ه��دف من  اأب��ط��ال  ا���س��م��ه بلقب دوري 
على  الطمئنان  يف  تكمن  املع�سكر،  اإىل  ال��زي��ارة 
اأع�ساء البعثة والعمل على تهيئة اأ�سباب النجاح 
اأن���ه مت و���س��ع ك��اف��ة الرتتيبات  ل��ل��ف��ري��ق، ب��رغ��م 
مبكر،  وقت  منذ  باملع�سكر  اخلا�سة  اللوج�ستية 
غري اأن التقارير على الورق لي�ست كما الواقع يف 
كثري من الأحيان، لذلك وجه ال�سيخ عبداهلل بن 
حممد بن خالد اآل نهيان ب�سرورة متابعة كافة 

التفا�سيل املتعلقة باملع�سكر من النم�سا .

اكتمال ال�سفوف
تقديره  بالغ  عن  فو�ساتي  امل��درب  عرب  واأك��م��ل: 
اإىل ال�سيخ عبداهلل بن حممد بن خالد اآل نهيان، 
حلر�سه على تهيئة اأ�سباب النجاح ومتابعة كافة 
دائم،  ن��ح��و  ع��ل��ى  ب��ال��ف��ري��ق  املتعلقة  التفا�سيل 

املتطور  بامل�ستوى  �سعادته  املدرب عن  اأعرب  كما 
تنفيذ  الفريق يف  الالفت من لعبي  والتجاوب 
البدنية،  اللياقة  وتدريبات  الفنية  التوجيهات 
اآلية  على  العيناوية  اجلماهري  اأطمئن  اأن  واأود 
الفني  اجل���ه���ازان  يتبعها  ال��ت��ي  امل��ث��ال��ي��ة  ال��ع��م��ل 
والإداري ولعبي فريق الكرة الأول يف املع�سكر، 
وذل���ك م��ن اأج���ل ب��ل��وغ درج���ة اجل��اه��زي��ة الكاملة 
يليق  ال��ذي  امل�ستوى  تقدمي  �ستمكنهم من  التي 
وذلك  احل���ايل،  امل��و���س��م  يف  ال��ن��ادي  و�سمة  با�سم 
الفريق  �سيق�سيها  حلظة  ك��ل  م��ن  ب��ال���س��ت��ف��ادة 
باملكا�سب  للخروج  احلالية  الإع����داد  مرحلة  يف 

املرجوة.
م�ساعفة  ب��اأن  جيداً  يدركون  هنا  اجلميع  وزاد: 
طموحات  لتحقيق  الوحيد  ال�سبيل  هي  اجلهود 
ال��ب��ط��ل يف م��و���س��م ���س��ي��ك��ون اأك����ر ���س��ع��وب��ة من 
املوا�سم املا�سية، ل ل�سيء �سوى اأن الأبطال دائماً 
املحافظة  من  اأك��رب  طموحاتهم  �سقف  يكون  ما 
يف  تت�ساعف  حتدياتهم  اأن  كما  م�ستواهم،  على 
الفنية والإداري��ة ولعبي  كل مرحلة، والأجهزة 
الدولة  اإىل  ع��ودت��ه��م  حل��ظ��ة  ي��رتق��ب��ون  ال��ع��ني 
�سفوف  بها  �ستكتمل  ال��ت��ي  اجل��م��اه��ري،  مل��الق��اة 
به  تقوم  الذي ظلت  املهم  بالدور  قيا�ساً  الفريق 
يف حتقيق النتائج الإيجابية التي تقود العني اإىل 

من�سات التتويج يف كل مو�سم .

بال راحة

من جهة ثانية خال جدول الربنامج الإعدادي 
اخلارجي  مع�سكره  يف  ال��ع��ني  ل��ن��ادي  امل�سغوط 
الأمر  ل��ل��راح��ة،  ي���وم  اأي  م��ن  النم�ساوية  بلينز 
ال�سهباين،  م��ط��ر  ال��ف��ري��ق  م��دي��ر  اأك�����ده  ال����ذي 
اأت��ي��ن��ا اإىل ه��ن��ا م��ن اأج���ل العمل،  اأن��ن��ا  م��و���س��ح��اً 
كل حلظة  اأهمية  يدركون  العني  لعبي  وجميع 
اأكر  وجدتهم  ل��ذل��ك  املع�سكر،  يف  �سيق�سونها 
الإعدادية  الربامج  ج��دول  �سغط  ل�سبب  تفهماً 
يف املع�سكر اخلارجي . وقال: كنا ناأمل اأن تراعي 
الزمنية  امل�ساحة  �سيق  املحرتفني  دوري  جلنة 
يف الإعداد خ�سو�ساً للفريقني اللذين �سيلعبان 
ما  دائماً  رم�سان  �سهر  يف  لأن��ه  ال�سوبر،  مباراة 
تكون اجلرعات التدريبية حمدودة وغري كافية 
ل��ل��ت��اأه��ي��ل ال���ب���دين، وع��ق��ب ���س��ه��ر رم�����س��ان يبداأ 
للمو�سم،  ال�ستعداد  يف  للفريق  الفعلي  العمل 
ورمبا كانت ال�21 يوما كافية ل�ستعادة التوازن 
�سينخرط  لذلك  واأ���س��اف:  املع�سكر.  يف  البدين 
يف  اخلارجي  ملع�سكره  تكميلي  مع�سكر  يف  العني 
تدريباً  يوؤدي  اأن  املقرر  ومن  اأبوظبي،  العا�سمة 
القوات  مبلعب  و���س��ول��ه  ي���وم  نف�س  يف  م�سائياً 
ال�سوبر  ملواجهة  حت�سرياته  لي�ستهل  امل�سلحة، 

هناك.

ال��دوري الإ�سباين لكرة القدم �سراعا جديدا  2013-2014 من بطولة  اأن ي�سهد مو�سم  ينتظر 
على اللقب بني بر�سلونة بقيادة مي�سي ونيمار، وريال مدريد بقيادة كري�ستيانو رونالدو وفران�سي�سكو 
األركون اإ�سكو ، بانتظار اأن يتمكن اأتلتيكو مدريد وجنمه ديفيد فيا اأو فالن�سيا من اقتحام املناف�سة 

بني الكبريين.
بر�سلونة  ح�سد  حيث  الليجا،  يف  الأخ��رية  الت�سعة  بالألقاب  وامللكي  الكتالوين  الفريقان  وا�ستاأثر 

حامل اللقب حاليا �ست ن�سخ، مقابل ثالث لريال مدريد.
فمنذ 2004 عندما ح�سل فالن�سيا على البطولة، مل يفز اأي فريق �سواهما باللقب، ومل يتمكن 

اأي ناد من تقليل الهوة القت�سادية العميقة مع القطبني.
الأرقام  م��ن  العديد  حقق  ال��ذي  البطل  بر�سلونة،  على  الأك���رب  ال�سغط  ويقع 

القيا�سية يف املو�سم املا�سي، حيث يبداأ مرحلة من التغيري يف قيادته الفنية 
مع رحيل تيتو فيالنوفا، الذي ا�ستقال يف 19 يوليو املا�سي ملوا�سلة 

العام،  يعانيه منذ عام ون�سف  الذي  ال�سرطان  العالج من مر�س 
لتنتقل املهمة اإىل الأرجنتيني خرياردو تاتا مارتينو.

وف�سال عن املدرب الأرجنتيني، ي�ستهل م�سواره يف البطولة 
اأي�����س��ا ال��ربازي��ل��ي ن��ي��م��ار، اأف�����س��ل لع��ب��ي ب��ط��ول��ة كاأ�س 

القارات 2013 واأحد اأبرز جنوم الكرة ال�ساعدين، 
والذي ي�سل اإىل اإ�سبانيا بهدف �سناعة �سراكة 

م��ب��دع��ة م��ع ال��ن��ج��م الأرج��ن��ت��ي��ن��ي ليونيل 
العامل  الأف�����س��ل يف  ال��الع��ب  م��ي�����س��ي، 

خالل الأعوام الأربعة املا�سية.
الربازيلي  ي��ب��ق��ى  الآن  وح���ت���ى 

الوحيدة  ال�سيفية  ال�����س��ف��ق��ة 
يحتفظ  ال����ذي  ل��رب���س��ل��ون��ة، 
ورحل  ف��ري��ق��ه.  ق���وام  بنف�س 
ال���ف���رن�������س���ي اإري�������ك اأب����ي����دال 

فيا  ودي����ف����ي����د  )م�����ون�����اك�����و( 
األكانتارا  وتياجو  مدريد(  )اأتلتيكو 

اأغلب  ل���ك���ن  م����ي����ون����خ(،  )ب�����اي�����رن 
الكتالوين  الذهبي  الع�سر  جن��وم 

ي���زال���ون ح��ا���س��ري��ن، مب��ن فيهم  ل 
يعي�س  الذي  فالدي�س  فيكتور  احلار�س 

اآخر موا�سمه مع الفريق.
ال�سراع  م���ن  الآخ�����ر  اجل���ان���ب  ع��ل��ى 

مدريد  ري��ال  �سيكون  اللقب،  على 
�ساخن  م���و����س���م  وب���ع���د  امل����ع����دل 

املدرب  برحيل  عجل  وحمبط 
مورينيو،  جوزيه  الربتغايل 

ت�سيل�سي  اإىل  ال����ع����ائ����د 
املدير  و�سل  الإجنليزي، 

كارلو  الإي��ط��ايل  الفني 
وجمموعة  اأن�سيلوتي 

من ال�سفقات للحا�سر وامل�ستقبل.
مرحلة  يف  تاألق  ال��ذي  )م��الج��ا(  اإ�سكو  اجل��دد  الالعبني  بني  ي��ربز  بيل،  جاريث  الويلزي  وبانتظار 
التح�سري للمو�سم اجلديد ومعه ان�سم اأ�سيري اإيارامندي )ريال �سو�سييداد(، الذي 

�سددد امللكي قيمة �سرطه اجلزائي، ودانييل كارباخال )باير ليفركوزن(.
وحر�س املريينجي من خالل هذه ال�سفقات على اإ�سافة املهارة اإىل فريق 
القائد  واحلار�س  رونالدو  كري�ستيانو  الربتغايل  الهداف  يقوده  يزال  ل 
ت�سابي  امل��ي��زان  ورم��ان��ة  رام��و���س  �سرخيو  ال��دويل  وامل��داف��ع  كا�سيا�س  اإيكر 

األون�سو والأملاين املوهوب م�سعود اأوزيل.
األبيول  وراوؤول  اإي��ج��واي��ن  ج��ون��زال��و  الأرجنتيني  رح��ل  املقابل  يف  لكن 
وخو�سيه كاييخون، الثالثي الذي �سد الرحال �سوب نابويل الإيطايل.

وت�سري التوقعات اإىل مناف�سة جديدة بني الكبريين على البطولة، اإل 
يف حالة مفاجاأة غري منتظرة. هنا يربز دور اأتلتيكو مدريد بقيادة مدربه 

الأرجنتيني دييجو �سيميوين.
ب�سورة  الأف�سل  بني  اأن��ه  اإثبات  املا�سي حتدي  املو�سم  ثالث  ويواجه 
نهائية، وميلك اآمال كبرية، رغم رحيل هدافه الكولومبي راداميل 

فالكاو، يف قدوم املخ�سرم ديفيد فيا.
لكرة  الإ�سباين  املنتخب  تاريخ  يف  الأف�سل  ال��ه��داف  عن  وف�سال 
مارتني  والأرج��ن��ت��ي��ن��ي  بابتي�ستاو  ل��ي��و  ال��ربازي��ل��ي  و���س��ل  ال��ق��دم، 
اإىل  خمينيز  ماريا  خو�سيه  ال�ساعد  والأوروج��وائ��ي  دمييكيلي�س 
لقب  حامل  �سفوف  لتدعيم  ك��ال��دي��رون(  )في�سنتي  ملعب  فريق 
كاأ�س امللك، الفريق الذي ح�سد ثالثة األقاب يف عام ون�سف العام 

مع �سيميوين.
كما ينظر ريال �سو�سييداد اإىل مقدمة اجلدول، بعد اأن توج مو�سمه 
اأوروب��ا بعد غياب عقد كامل،  اأبطال  اإىل دوري  املا�سي الرائع بالعودة 
هدافه  دون  جديدة  مرحلة  يبداأ  ال��ذي  املا�سية  الن�سخة  خام�س  وفالن�سيا 
توتنهام  اإىل  انتقل  وال���ذي  الأخ����رية،  امل��وا���س��م  اأف�����س��ل لعبيه يف  ���س��ول��دادو،  روب��رت��و 

الإجنليزي.
ويبداأ الفريق البا�سكي، الذي خ�سر اإيارامندي ومل ي�سم حتى الآن �سوى املهاجم ال�سوي�سري 
فويجو  خ��ايف  �سم  ال��ذي  اخلفافي�س  ن��ادي  وك��ذل��ك  فيورنتينا،  م��ن  �سيفريوفيت�س  هاري�س 
اإيلدر بو�ستيجا، مرحلة تدريبية جديدة مع  واأوري��ول روميو والربتغايل  اإيريرو  وميت�سل 

جاكوبا اأرا�ساتي ومريو�سالف ديوكيت�س على الرتتيب.
وا�سعة،  اإع���ادة هيكلة  ال��ذي مر مبرحلة  م��الج��ا،  املوؤهلة لأوروب���ا  امل��راك��ز  اإىل  يتطلع  كما 
فرحل مدربه الت�سيلي مانويل بيليجريني وحل بدل منه الأملاين بريند �سو�سرت ف�سال 
عن الالعبني خواكني �سان�سيز واإ�سكو والفرن�سي جريميي توللن ومارتني دمييكيلي�س 

والربازيلي جوليو بابتي�ستا، وجميعهم من الأ�سا�سيني يف موا�سم �سابقة.
عزز  الذي  الثالثي  بلباو،  واأثلتيك  واإ�سبيلية  بيتي�س  ريال  لدى  الطموح  نف�س  ويوجد 
الثاين  جنمي  ان��ت��ق��ال  ورغ���م  الأول،  �سفقات  اأب���رز  ف���ريدو  ج���وان  ك��ان  حيث  �سفوفه، 
مع  تعاقد  فاإنه  الإجنليزي،  �سيتي  مان�س�سرت  اإىل  نيجريدو  واأل��ف��ارو  نافا�س  خي�سو�س 
كيفن جامريو وكارلو�س باكا وماركو مارين، فيما اختار الثالث اإرن�ستو فالفريدي خلالفة 
�سول  واإنريكي  اإت�سبرييا  بينيات  الالعبني  وتعاقد مع  بييل�سا،  الأرجنتيني مار�سيلو  املدرب 

وت�سابي اإت�سيتا وا�ستعاد ميكل بالينزياجا.

يف املو�سم اجلديد بالليغا

بر�صلونة مي�صي ونيمار يف مواجهة ريال كري�صتيانو واإ�صكو 

ل يجد بر�سلونة قلب دفاع، ومرور 
اإل مب��زي��د من  ي�����س��ه��م  ال���وق���ت ل 
عن  الفريق  يبحث  هل  الفو�سى: 
جنم؟ هل يف�سل لعبا متوا�سعا؟ 
ه���ل ت��غ��ا���س��ى ب��ال��ف��ع��ل ع���ن فكرة 

التعاقد مع مدافع؟
وبالطبع كانت م�ساألة قلب الدفاع 
الرئي�سية  امل���و����س���وع���ات  اإح������دى 
م�ساء  ج��م��ع  ال�����ذي  الج���ت���م���اع  يف 
الثالثاء بني املدير الفني اجلديد 
خرياردو  الأرجنتيني  لرب�سلونة، 
مارتينو، مع رئي�س النادي �ساندرو 
اأندوين  الريا�سي  واملدير  رو�سيل 
النادي  رئي�س  ون��ائ��ب  زوب��ي��زاري��ت��ا 

جو�سيب ماريا بارتوميو.
وم�سدر هذا التاأكيد هو اأن املو�سم 
الأ�سباين يو�سك  اجلديد للدوري 
ياأت  وبر�سلونة مل  النطالق  على 
انطالق  ق��ب��ل  امل��ن�����س��ود  ب���امل���داف���ع 
ال��ف��ري��ق، ذل���ك ال����ذي ط��ل��ب��ه تيتو 
ف���ي���الن���وف���ا ق���ب���ل ا���س��ت��ق��ال��ت��ه من 
رحلة  ل���س��ت��ك��م��ال  امل����درب  من�سب 

عالجه من مر�س ال�سرطان.
وي��ق��دم ت���وايل الأح����داث اجتاهني 
اأ�سابيع  غ�سون  ففي   ، متعار�سني 
حت���ول م��ن ال��ت��ف��او���س م��ع تياجو 
�سيلفا ، اأحد اأغلى مدافعي العامل 
ال�سحافة  ت��وؤك��ده  ك��ان��ت  م��ا  اإىل   ،
تعد  اأن��ه مل  م��ن  اأم�����س  الكتالونية 
ه��ن��اك م��ف��او���س��ات جت���رى م��ع اأي 

مدافع.
املا�سي  23 يوليو  اللغط يف  وب��داأ 

، عندما اأكد نائب رئي�س بر�سلونة 
اأن  فاو�س  خافيري  املالية  لل�سوؤون 
هناك اأموال للتعاقد مع قلب دفاع 
. ولكن اإذا مل يكن املال هو امل�سكلة 

، فما الذي يجرى اإذا؟
ال��ت��ع��اق��د مع  ع��ل��ى  ال��ره��ان  وازداد 

ديفيد لويز ،
الأ�سبوع  ق���وة   ، امل��ت��م��ي��ز  امل���داف���ع   
 ، الثمن  املا�سي. وهو لعب غايل 
لكن هناك م�سكلة اأخرى اأنه يلعب 
جوزيه  ال���ربت���غ���ايل  ق���ي���ادة  حت���ت 
ج��اب��ت عداوته  ال����ذي   ، م��وري��ن��ي��و 

لرب�سلونة الآفاق.
وب����دا ه����ذا اخل���ي���ار ب��اه��ظ الثمن 
وك���اأن���ه ي��ت��ال���س��ى ه����ذا الأ����س���ب���وع ، 
مدافع  م��ع  التعاقد  فكرة  لتظهر 
ع����ادي ح��ت��ى اأم�������س ع��ن��دم��ا اأك���دت 
اأن  دي��ب��ورت��ي��ف��و  م���ون���دو  �سحيفة 
مدرب بر�سلونة طلب من م�سوؤويل 
النادي وقف حماولت التعاقد مع 

اأي مدافع.
الفني  املدير  اأن  واأكدت ال�سحيفة 
قدما  مي�سي  ب��األ  النادي  يطالب 
م��ت��ف��ق عليها  م��ف��او���س��ات غ��ري  يف 
املوجودين  املدافعني  يف  يثق  لأن��ه 

لديه .
اأكرب  قوة  النظرية  واكت�سبت هذه 
اجتماع مارتينو مع م�سئويل  بعد 
�سحيفة  اأك��������دت  ف���ق���د  ال�����ن�����ادي. 
اأن  ال��رق��م��ي��ة  ن�سختها  يف  ���س��ب��ورت 
التعاقد فقط  ه��و  ال��ن��ادي  م��وق��ف 
اإذا كان يف حالة اإمكانية �سم لعب 

رفيع امل�ستوى ب�سعر معقول .
واأ�ساف لن يتم ارتكاب حماقات يف 
اأو  اآجر  دانييل  �سبيل لعبني مثل 
الذي  ال�سعر  ك��ان  اإذا  لويز  ديفيد 
يطلبه ليفربول اأو ت�سيل�سي فلكيا 
اأي  با�ستبعاد  ينتهي  قد  ما  وه��و   ،
النتقالت  م��و���س��م  ح��ت��ى  ���س��ف��ق��ة 

ال�ستوية يف يناير.
اأن م��ارت��ي��ن��و ي��خ��اط��ر، لأن  وي��ب��دو 
ق�����س��ي��ة امل���داف���ع م���ن اأه����م الأم����ور 
املثرية للجدل داخل بر�سلونة منذ 

مايو املا�سي ،
الكتالوين  ال��ف��ري��ق  ودع  ع��ن��دم��ا   
دوري اأبطال اأوروبا من الدور قبل 
نظيفة  ب�سباعية  بهزمية  النهائي 

على يد بايرن ميونيخ.
ومنذ ذلك احلني، يتكهن املحللون 
مب��خ��اط��ر م��واج��ه��ة م��و���س��م حافل 
، هو  اأ�����س����ا�����س����ي  واح�������د  مب�����داف�����ع 
اأن  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر  ب��ي��ك��ي��ه،  ج�����ريارد 
كارلي�س بويول ل يزال يعاين من 
، وخافيري  املا�سي  املو�سم  اإ�سابات 
لعب  ال�سا�س  يف  هو  ما�سكريانو 
اإىل  م���وق���ع���ه  ت���ع���دي���ل  مت  و�����س����ط 
املهاجمني  اأم��ام  فيه  يعاين  مركز 

اخلطرين.
 31 يف  النتقالت  مو�سم  وينتهي 
كان  م��ا  اإذ  ي��دري  وم��ن  اأغ�سط�س، 
بر�سلونة قد تعاقد يف ذلك احلني 
مكتفيا  �سيبقى  اأم  داف���ع  قلب  م��ع 
مبا لديه ، فكل يوم يظهر منعطف 

جديد يف الأحداث.

التعاقد مع مدافع .. �صداع 
مزمن يف راأ�ض بر�صلونة 

ك�����س��ر الي���رل���ن���دي روب������رت ه��ي��ف��رن��ان ام�س 
50 ك��ل��م م�سيا  ���س��ب��اق  الح��ت��ك��ار ال��رو���س��ي يف 
عندما احرز ذهبية الن�سخة الرابعة ع�سرة من 
حتت�سنها  التي  القوى  للعاب  العامل  بطولة 

مو�سكو حتى الحد املقبل.
ال�سباق  م�سافة  عاما(   35( هيفرنان  وقطع 
بزمن 56ر37ر3 �ساعات وهو اف�سل توقيت 
هذا العام مانحا بالده اللقب العاملي الول يف 
ال�سباق والثالث يف تاريخ م�ساركاتها يف بطولة 
�سباق  ك��وغ��الن يف  امي���ون  ذهبية  بعد  ال��ع��امل 
وذهبية  1983 يف هل�سنكي،  ع��ام  م  الف   5

�سونيا او�سوليفان يف امل�سافة ذاتها يف مونديال 
غوتبورغ. يف   1995

وقال هيفرمان: انهيت �سباق اوملبياد لندن يف 
املركز الرابع، وهذا العام مل اأتعر�س لال�سابة 
وك��ان��ت ا���س��ت��ع��دادات��ي ج��ي��دة وب��ال��ت��ايل كوفئت 

بالذهبية .
ريجوف  ميخائيل  للرو�سي  الف�سية  وع���ادت 
بزمن 58ر38ر3 �ساعات وهو اف�سل توقيت 
لال�سرتايل  الربونزية  ع��ادت  فيما  �سخ�سي، 
03ر40ر3 �ساعات وهو  جاريد تالنت بزمن 

اف�سل رقم له هذا املو�سم.

رو�سيا  ل��ن��دن،  اومل��ب��ي��اد  راب���ع  وح���رم هيفرنان، 
امل�سي منذ  �سباقات  �سيطرتها على  تاأكيد  من 
احلالية  ال��ب��ط��ول��ة  يف  وك���ذل���ك   2005 ع���ام 
بعدما نال الك�سندر ايفانوف ذهبية 20 م�سيا 
بال�سباق  ل�سمانوفا  وايلينا  امل��ا���س��ي،  الح���د 
ذاته الثالثاء وي�سيطر العداوؤون الرو�س على 
�سباق 50 كلم م�سيا منذ 2005، ووحدهما 
اليك�س  والي��ط��ايل  ديك�س  ن��اث��ان  ال���س��رتايل 
بتويجهما  ال�سيطرة  ه���ذه  خ��رق��ا  �سفارت�سر 
يف   2007 ع���ام  والومل���ب���ي  ال��ع��امل��ي  باللقبني 
التوايل. وتوج  او�ساكا و2008 يف بكني على 

���س��ريي��ج��ي ك��ريدي��اب��ك��ني ب��ال��ل��ق��ب ال��ع��امل��ي عام 
قبل  برلني  يف  و2009  هل�سنكي  يف   2005
ان ي��ح��رز ال��ذه��ب الومل���ب���ي ال��ع��ام امل��ا���س��ي يف 
لندن، وظفر �سريجي باكولني باللقب العاملي 
ديني�س  م��واط��ن��ه  ام����ام  الخ����رية  الن�سخة  يف 
وباكولني  ك��ريدي��اك��ني  ل��ك��ن  ن��ي��ج��ي��غ��ورودوف 
غابا عن �سباق اليوم ب�سبب ال�سابة، فاكتفى 
الرو�س بالف�سية عرب الواعد ريجوف. يذكر 
اليوم حيث  التي توزع  الوحيدة  امليدالية  انها 
ال�سباحية  ال��ف��رتة  على  املناف�سات  اقت�سرت 

فقط.

دييغو كو�صتا ميدد عقده مع اأتلتيكو مدريد هيفرنان يحرز ذهبية 50 كلم م�صيًا يف مو�صكو
2018 كما  مدد املهاجم الربازيلي دييغو كو�ستا عقده مع ناديه اتلتيكو مدريد حتى عام 
اعلن نادي العا�سمة ال�سبانية وكان الالعب البالغ من العمر 24 عاما ح�سل موؤخرا على 
10 يف  بينها  املا�سي يف �سفوف فريقه  املو�سم  20 هدفا  و�سجل  اي�سا  ال�سبانية  اجلن�سية 

الدوري ال�سباين.
وقال املدير الريا�سي خو�سيه لوي�س برييز كامينريو يف بيان ر�سمي بثه على املوقع الر�سمي 
للنادي يعترب دييغو كو�ستا عن�سرا ا�سا�سيا يف �سفوف اتلتيكو ومتديد التعاقد معه نباأ �سار 

مل�سجعي الفريق .
يذكر ان اتلتيكو مدريد الذي فقد خدمات هدافه الكولومبي راداميل فالكاو املنتقل حديثا 
اىل موناكو الفرن�سي، حل ثالثا يف الدوري ال�سباين العام املا�سي و�سي�سارك بالتايل يف دوري 
املباراة  2-1 يف  ا�سبانيا بفوزه على ج��اره ري��ال مدريد  ابطال اوروب��ا، كما توج بطال لكاأ�س 

النهائية.



الطيور تخلت عن الذيل 
الطويل قبل 100 مليون �صنة

قال علماء بريطانيون اإن الطيور تخّلت عن الذيل العظمي الطويل قبل 
حوايل 100 مليون عام يف اإطار عملية التطّور ل�سالح قوائم اأكر عمليًة.

من  طيور  ملتحّجرات  فحو�ساً  )اأوك�سفورد(  جامعة  من  باحثون  واأج��رى 
اأن ق�سر  اأظهرت  ع��ام،  145 و66 مليون  الطبا�سريي قبل ما بني  الع�سر 
اإىل  اأّدى  التحليق  على  ال��ق��درة  تطوير  بعد  ح�سل  ال��ذي  العظمي  ال��ذي��ل 

ظهور تنّوع وا�سع من القوائم اخللفية.
من  متنوعة  اأن���واع  ظهور  اإىل  اأّدى  التغيري  ه��ذا  اأن  اإىل  الباحثون  واأ���س��ار 
اإن  بين�سون،  روج��ري  الباحث  وق��ال  البقاء  م��ن  متكنها  يف  �ساهم  الطيور 
اأن تطور  واأ�ساف   ، اليوم  كما هي طيور  تكن معقدة  البدائية مل  الطيور 

قوائم الطيور ا�ستثنائي مقارنًة بقوائم الدينا�سورات.
اآخ��ر من  ن��وع  ك��اأي  ب��داأت الطيور  اأن��ه فيما  واأ���س��اف بين�سون يظهر عملنا 
الدينا�سورات، اإل اأنها حققت اخرتاقاً خا�ساً �سريعاً منحها قدرة ومميزات 

مل حت�سل عليها قريباتها الدينا�سورات .
العظمي اخلا�س  ال��ذي��ل  ف��ق��دان  ك��ان  للطيور  الأ���س��ا���س��ي  الأم���ر  اأن  وت��اب��ع 
بالدينا�سورات وما اأن ح�سل ذلك حتررت القوائم لتتطور وت�سبح متعددة 
دورية  يف  ُن�سرت  الدرا�سة  اأن  ويذكر  للتاأقلم  اأداة  اإىل  وتتحول  ال�ستخدام 

)بور�سيدينغ اأوف رويال �سو�سايتي بي(.

3 ماليي م�صاهد لأغنية ليدي غاغا 
تالقي الأغنية اجلديدة لنجمة البوب الأمريكية ليدي غاغا جناحاً كبرياً، 
اإليها ع��رب موقع  ا�ستمع  اإط��الق��ه��ا  م��ن  اأن��ه خ��الل يومني فقط  وال��دل��ي��ل 

يوتيوب ما يزيد عن 3 ماليني �سخ�س.
ومي��ه��د جن���اح الأغ��ن��ي��ة اجل��دي��دة ت�سفيق ل��ن��ج��اج الأل���ب���وم ال���ذي ي�سمها 
الثاين  ت�سرين   11 يف  اإط��الق��ه  غ��اغ��ا  ل��ي��دي  تعتزم  وال���ذي   ARTPOP

نوفمرب املقبل.
وا�ستمع 3 ماليني �سخ�س لالأغنية منذ اإطالقها يوم الثنني، وهو موعد 

اأبكر من املحدد يف 19 اآب اأغ�سط�س، نتيجة ت�سريبها عرب الإنرتنت.
وتنوي ليدي غاغا ترداد الأغنية للمرة الأوىل مبا�سرة خالل حفل توزيع 

جوائز اإم تي يف يف بروكلني ويف 25 اآب اأغ�سط�س.
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مي�صال اأوباما 
تطلق األبوم راب 

الأوىل  الأمريكية  ال�سيدة  ت�ستعد 
األبوم من  اأوب��ام��ا لإط��الق  مي�سال 
م��و���س��ي��ق��ى ال������راب وال���ه���ي���ب هوب 
للرتويج  ال��ه��ادف��ة  حلملتها  دع��م��اً 

لنظام حياة �سحي.
اأمريكية  اإع�����الم  و���س��ائ��ل  وذك�����رت 
تدعمها  التي  لنتحرك!  حملة  اأن 
ال�سهر  الأل���ب���وم  ���س��ت��ط��ل��ق  اأوب���ام���ا 
اأغنية   19 ي��ت�����س��م��ن  وه����و  امل��ق��ب��ل 
تاأكل ونحب اخل�سار  اأن��ت ما  مثل 

وغريها.
و���س��ت��ت��ع��اون احل��م��ل��ة م��ع ع���دد من 
لي�س  ول��ك��ن  وامل��غ��ن��ني  املو�سيقيني 

بينها اأ�سماء بارزة يف عامل الفّن.
ولن تغني ال�سيدة الأوىل يف اأي من 
الأغاين امل�سورة ولكنها �ستطّل يف 
التي  الأف����الم  يف  ق�سرية  لقطات 

�ستوزع على املدار�س.
وتركز اأوباما على مكافحة ال�سمنة 
بني الأطفال، من خالل التمارين 
الطعام  وت������ن������اول  ال����ري����ا�����س����ي����ة، 

ال�سحي.

ل�ض يتوقف عن �صرقته 
ليطعم ر�صيعًا

اأثناء تنفيذه لعملية �سطو على منزل يف  قام ل�س م�سلح 
اإندوني�سيا، باإر�ساع وتهدئة ر�سيع مل يكف عن البكاء، بينما 
كانت والدته ومربيته عاجزتان عن العناية به لقيام الل�س 
بتقييدهما، بح�سب �سحيفة الريا�س ال�سعودية.  واعرتف 
وجماعته  ه��و  عليه  القب�س  بعد  مي�ستا  كوجيك  الل�س 
منت�سف  يف  م�سلحون  وه��م  امل��ن��زل  اإىل  بدخولهم  لح��ق��اً 
املنزل  �ساحبة  ا�ستيقاظ  وع��ن��د  ال�����س��رق��ة.   بق�سد  الليل 
واإحدى اخلادمات على جلبة يف املنزل، عمد الل�سو�س اإىل 
اأب  وهو  كوجيك  الع�سابة  زعيم  �سمع  وحينها  تقييدهما 
لطفل بكاء ال�سغري ومل ي�ستطع جتاهله بعد اأن حتركت 
عن  الأم  لي�ساأل  عمله  ف��اأوق��ف  الأب���وة  م�ساعر  رمب��ا  لديه 
ق��د حان  ر�ساعته  م��وع��د  ب���اأن  ف��اأج��اب��ت��ه  ر�سيعها  اح��ت��ي��اج 
ال�سغري  اإر�ساع  و  وخ��ربة  باإتقان  توجيهاتها  باتباع  فقام 
بعد حت�سري احلليب ثم قام بهدهدته حتى نام ليعود هو 
والرجال الأربعة الآخرون ل�ستئناف عملهم الذي خرجوا 
الذكية  الهواتف  وبع�س  حممول  اآيل  حا�سب  بجهاز  منه 
ما  كانت حم�سلتها  والأم���وال  املجوهرات  وجمموعة من 

يقدر ب18 األف ريال تقريباً. 

اأول �صيارة لالأقزام
جديدة  �سيارة  الأملانية  ال�سيارات  �سركات  اإح��دى  اأنتجت 
بحجم �سغري لتكون منا�سبة لالأقزام ، ال�سيارة من اإنتاج 
 Mini-Go ا�سم  وحتمل  الأمل��ان��ي��ة  فولك�سفاغن  �سركة 
وهي مبثابة ن�سخة م�سغرة من �سيارة Go التي ت�سنعها 
العادية  تلك  عن  الأق���زام  �سيارة  اأبعاد  وت�سغر  ال�سركة. 
فقط،  م��رتي��ن  نحو  طولها  ويبلغ  امل��ائ��ة،  يف   30 بن�سبة 

وتبلغ �سرعتها الق�سوى 27 كيلومرتاً يف ال�ساعة.

الإجناب يزيد �صجار الأزواج
ي��ب��دو اأن اإجن�����اب الأط���ف���ال ي��زي��د ح����الت ال�����س��ج��ار بني 
الآباء  ويجعل   ،%  40 بن�سبة  بريطانيا  يف  امل��ت��زوج��ني 

والأمهات الذين يزرقون باأول طفل يتعاركون كل يوم.
اأن  ميل  ديلي  �سحيفة  ن�سرتها  جديدة  درا���س��ة  ووج��دت 
الإرهاق  جم��ايل  يف  تنح�سر  امل��ت��زوج��ني  �سكاوى  معظم 
% منهم ب��اأن تبديل   33 والتعب بعد ال��ولدة، واع��رتف 

حفا�سات الأطفال هو اأكرب �سبب لل�سجار.
وقالت اإن الإجناب يجعل الآباء والأمهات اجلدد م�سغولني 
جداً ليت�ساجروا حول م�سائل اأخرى، ويتعاركون نحو 4 
187 مرة يف ال�سنة  اإىل  اأي ما ي�سل  م��رات يف الأ�سبوع، 
% ع��ن معدل   40 وب��زي��ادة مقدارها  الأب���وة  الأوىل م��ن 

ال�سجارات قبل اأن ُيرزقوا مبواليدهم اجلدد.
% م���ن الآب�����اء والأم����ه����ات اجل����دد يف   60 اأن  وا���س��اف��ت 
بريطانيا اعرتفوا باأن �سجاراتهم اليومية غالباً ما تقع 
واأنهم  والإره����اق،  الإج��ه��اد  ع��ن  ناجمة  �سخيفة  لأ�سباب 
ينامون 4 �ساعات و 20 دقيقة فقط لياًل، اأي ن�سف مدة 

النوم التي يو�سي بها اخلرباء يف جمال ال�سحة.

كلما زاد عدد اأخوتك يقل احتمال طالقك 
امل�ستقبل  اأن يطّلق يف  الأخ��وة، كلما تراجع احتمال  اأكرب من  اإنه كلما كان لل�سخ�س عدد  اأمريكيون  قال باحثون 
وذكر موقع ليف �ساين�س اأن باحثني من جامعة اأوهايو اأجروا درا�سة للمقارنة بني احتمالت الطالق بني اأ�سخا�س 

ينتمون اإىل عائالت كبرية واأخرى �سغرية.
نيويورك حني  الجتماع يف  لعلم  الأمريكية  للرابطة  اجتماع  الدرا�سة يف  تقدمي  داوين خالل  دوغ  الباحث  وقال 
هوًة  �سرتى  واح��د،  طفل  لديها  عائالت  اإىل  ينتمون  الذين  باأولئك  كبرية  عائالت  اإىل  ينتمون  اأ�سخا�ساً  تقارن 

ملحوظًة يف احتمالت الطالق.
واأ�سار الباحثون اإىل اأن وجود اأخ واحد اأو اثنني ل يحدث فرقاً كبرياً، بل الفارق ل ي�سبح ملحوظاً اإل مع تزايد 

عدد الأ�سقاء اأكر.
وقالت الباحثة دونا بوبيت زيهر، التي �ساركت يف اإعداد الدرا�سة، اإن وجود املزيد من الأخوة يعني املزيد من اخلربة 

يف التعامل مع الآخرين، ما ي�ساعد يف الت�سّرف بالعالقات الزوجية يف �سّن الر�سد .
وا�ستندت الدرا�سة اإىل م�سح �سمل مقابالت مع 57 األف را�سد يف الوليات املتحدة بني عامّي 1972 و2012.

وقالت بوبيت زيهر، اإن وجود الأخوة عامل له عالقة باحتمالت الطالق، ولكنه لي�س الأمر احلا�سم.

االثنني   - 15   يوليو    2013 م    -    العـدد    10844
Monday    15    July     2013  -  Issue No   10844

اأرانب م�صعة يف الظلمة 
جنح علماء يف تركيا وهاواي يف جعل اأرانب ت�سع باللون الأخ�سر 
يف الظلمة واأفادت �سحيفة �ساين�س ريكوردر الأمريكية اأن جنيني 
اأرنبة يف جامعة اإ�سطنبول حقنا باحلم�س النووي لقنديل البحر، 
الولدة  بعد  النتيجة  وك��ان��ت  والدتهما،  رح��م  اإىل  اإعادتهما  قبل 

اأرنبان ي�سعان باللون الأخ�سر يف الظلمة.
ولفتت اإىل اأن هذا الإجناز، الذي يرتك تاثرياً كبرياً على عملية 
التعديل اجليني، كان بجهد م�سرتك بني علماء من تركيا وهاواي. 
وقال الباحثون ان ما يهمهم من جناح هذا الأم��ر هو انه اأعطى 
التالعب  ا�ستخدام  كيفية  اأجوبة حول  اإعطاء  بالتمكن من  اأم��اًل 

اجليني عند اإنتاج اأدوية ملحاربة الأمرا�س.
اإن   ، ه���اواي  جامعة  يف  ال��ربوف��ي�����س��ور  موي�سيادي  �ستيفان  وق���ال 
اإن��ت��اج جزيئات  ال��ه��دف الأخ���ري ه��و تطوير ح��ي��وان��ات تتمكن م��ن 
تكاليف  دون  من  ا�ستخال�سها  ميكن  حليبها  يف  مفيدة  عالجية 
كبرية خ�سو�ساً يف دول ل تتمكن من حتّمل الأعباء الكبرية لإنتاج 

الأدوية التي غالباً ما تكلف مليار دولر .
واأو�سح اأن هذه التجربة ل تلحق اأي �سرر بحياة الأرنبني، اللذين 

يتوقع اأن يعي�سا كاأي اأرنب غري م�سع.

الكالب يتعلمون اآيباد
قامت �سيدة اأمريكية بابتكار مهنة جديدة تتمثل يف تدريب الكالب 
ال�سهرية  اللوحية  اأب��ل  اأج��ه��زة  على  واللعب  التعامل  كيفية  على 

باآيباد ، بح�سب تقرير ن�سره موقع �سكاي نيوز عربية. 
وقالت املدربة اآنا غرو�سمان اإنها تقوم بتدريب الكالب على القيام 
مبهام بدائية ب�سيطة على اأجهزة اآيباد نظري 50 دولراً يف ال�ساعة.  
واأ�سافت اأنها متتلك مركزاً متخ�س�ساً، ويبلغ عدد العمالء لديها 
ملدة �ساعة ون�سف  اأكر تطوراً  25 عمياًل، وتنوي تقدمي درو�س 

لتعليم الكالب مهام اأخرى خمتلفة اأكر تقدماً. 
عدد  تنامي  م��ع  متما�سياً  ي��اأت��ي  املهنة  ه��ذه  ظ��ه��ور  اأن  اإىل  ي�سار 
التطبيقات اخلا�سة باحليوانات على الأجهزة اللوحية، والأغلبية 

حالياً للتطبيقات اخلا�سة بالقطط. 

قطط تاأكل جثة مالكتها 
ق�سمت قطط األيفة جثة مالكتها واأكلت قطعاً منها، بعد اأن فارقت 
احلياة وظّلت راقدة على الأر�س ملّدة اأ�سابيع دون اأن يكت�سفها اأحد. 
اإن جثة جانيت فيل )56 عاماً(  وقالت �سحيفة )ديلي م��ريور(، 
املحبة للقطط تعّر�ست للق�سم من قبل حيواناتها الأليفة ب�سبب 
يف  منزلها  مطبخ  اأر�سية  على  ال�سرطة  تكت�سفها  اأن  قبل  اجل��وع، 

بلدة رينغوود مبقاطعة هامب�ساير.
واأ�سافت اأن حمكمة الطب ال�سرعي مبدينة �ساوثامبتون، ا�ستمعت 
اإىل اأن ال�سرطة دخلت اإىل منزل جانيت بعد ا�ستدعائها من قبل 
املفاجئ، وع��رت على جثتها يف  اأب��دوا قلقهم من غيابها  ج��ريان 
بينها  من  نافقة  األيفة  حيوانات  جثث  وبجانبها  منزلها  مطبخ 
قطة وكلب. واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأن رجال ال�سرطة عروا اأي�ساً 
للبقاء  اأخ��رى ا�سطرت لق�سم قطع من جثة جانيت  على قطط 
على قيد احلياة، ب�سبب ت�سورها جوعاً جراء عدم تناولها اأي طعام 
ملدة اأ�سابيع بعد وفاتها. وق�ست حمكمة الطب ال�سرعي باأن وفاة 
اأ�سباب طبيعية ج��ّراء معاناتها من م�ساكل يف  جانيت جنمت عن 
ال�سدر، ول يوجد اأي موؤ�سر وباأي �سكل من الأ�سكال على اأن الوفاة 

جنمت عن تعّر�سها لهجوم من قبل قططها الأليفة.
التم�ساح الأمريكي الأبي�س )بينو( يتلقى العالج بالوخز بالإبر من البيطرية دانييال �سريفيالتي وعامل الأحياء 

رفائيل جوترييز لعالجه من احلدب يف �ساو باولو. )رويرتز(

مريكل معلمة تاريخ 
اأنغيال  المل��ان��ي��ة  امل�ست�سارة  لعبت 
مريكل دور معلمة تاريخ كي تروي 
برلني  ج��دار  بناء  ق�سة  للتالميذ 

قبل 52 �سنة بال�سبط. 
الأول  العلني  ال��ظ��ه��ور  ه��ذا  وك���ان 
ال�سيفية،  ع��ط��ل��ت��ه��ا  ب��ع��د  مل��ريك��ل 
اأ�سابيع من النتخابات  �ستة  وقبل 
يف  تنظيمها  امل��ت��وق��ع  الت�سريعية 
تفوز  اأن  تاأمل  والتي  �سبتمرب   22
مدتها  ثالثة  ب��ولي��ة  خاللها  م��ن 
حي  يف  م���در����س���ة  ويف  اع���������وام.    4
برينزلوربرغ، التقت مريكل التي 
���س��رتة خ�����س��راء مائلة اىل  ارت���دت 
جمموعة  اأبي�س  و���س��روال  الزرق 
�سافحتهم  ال��ذي��ن  التالميذ  م��ن 

والتقطت ال�سور مع بع�سهم. 
 1961 حديثها  م�ستهل  يف  وقالت 
هي ال�سنة التي دخلت فيها املدر�سة 
املف�سلة  م���واده���ا  اأن  م��و���س��ح��ة   ،
)الرو�سية  احل��ي��ة  ال��ل��غ��ات  ك��ان��ت 
الأملانية  وال���ل���غ���ة  والن���ك���ل���ي���زي���ة( 
وال��ري��ا���س��ي��ات.  واأ���س��اف��ت اأن���ه من 
املراهقني  مع  تت�ساطر  اأن  ال��رائ��ع 

اأحداثا عا�ستها بنف�سها.

حار�ض يقتل 
�صجينًا بكتاب

اأقدم حار�س �سجن يف و�سط رو�سيا 
ع��ل��ى ���س��رب اأح����د ال�����س��ج��ن��اء حتى 

املوت بوا�سطة كتاب. 
نوفو�ستي  اأن����ب����اء  وك���ال���ة  وق���ال���ت 
اأق����دم على  اإن احل��ار���س  ال��رو���س��ي��ة 
اأن طلب منه  �سرب ال�سجني، بعد 
بدعوى  اخل��ل��وي  ه��ات��ف��ه  ت�سليمه 
واأو�سح  فيه.   ما  �سيئاً  يخفي  اأن��ه 
ب��ع��د رف�����س ال�سجني،  اأن���ه  ال��ب��ي��ان 
عاماً(،   26( ب���وك���وف  ف���الدمي���ري 
اأندريه  احل��ار���س،  لطلب  المتثال 
الأخري  اأق��دم  ع��ام��اً(،  ياكوبو )31 
الأول و�سربه بكتاب، ما  على لكم 
اإ���س��اب��ات يف  اأدى اإىل وف��ات��ه ج���راء 
راأ�سه.  ومت توجبه تهم اإىل ياكوبو 
ال�سلطة، ويواجه حكماً  با�ستغالل 

بال�سجن قد ي�سل اإىل 10 اأعوام.

نور  روؤي��ة  امل��وت عن  على  �سارفوا  بع�س من  يتحدث 
فارقهم  ع��زي��ز  م��الق��اة  ع��ن  اأو  نفق  نهاية  يف  �ساطع 
منذ زمن اأو غريها من الأحا�سي�س التي قد تدفعهم 

لالعتقاد باأنهم يعربون اإىل احلياة الآخرة.
غري اأن باحثني اأمريكيني عزوا يف درا�سة جديدة هذه 
يف  ال��دم��اغ  يف  مفرط  كهربائي  ن�ساط  اإىل  الظاهرة 

الثواين الأوىل لتوقف القلب عن العمل.
وذكر موقع ليف �ساين�س اأن باحثني من كلية الطب 
% من  يف جامعة ميت�سغان اأ�ساروا اإىل اأن حوايل 20 
يقولون  قلبية  بنوبات  ي�سابون  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���س 
اإنهم اختربوا جتربة م�سارفة على املوت خالل املوت 

ال�سريري.
واأج�������رت ال��ب��اح��ث��ة ج��ي��م��و ب��ورج��ي��ج��ني وزم����الوؤه����ا 
درا���س��ة ع��ل��ى ج����رذان ج���رى وق���ف قلبها ع��ي��ادي��اً ومت 
الأمواج  تخطيط  بوا�سطة  الدماغي  ن�ساطها  قيا�س 

الدماغية.
وق��ال��ت ب��ورج��ي��ج��ني اإن���ه ب��ع��د 30 ث��ان��ي��ة م��ن توقف 
القلب، اأظهرت اجلرذان عالمات تتالءم مع الن�ساط 

الكهربائي املفرط يف الدماغ.
واأ�سافت اأن الن�ساط الواعي الذي ميكن قيا�سه اأعلى 
ال��ث��واين الثالثني  ال��ق��ل��ب خ���الل  ت��وق��ف  ب��ع��د  بكثري 

الأوىل .
ع��ل��ى قيد  للبقاء  ال��دم��اغ  اإىل حم��اول��ة  ذل���ك  وع���زت 
احل��ي��اة م��ن خ���الل رف���ع م�����س��ت��وى ال��ت��ي��ق��ظ، في�سعر 

الإن�سان وكاأنه يف حلم اأقرب اإىل الواقع.
ون�سرت الدرا�سة يف دورية برو�سيدينغ اأوف ذا نا�سونال 
الباحثني  اأن  ال��رغ��م  وع��ل��ى  �ساين�س  اأوف  اك��ادمي��ي 
يقولون اإن ا�ستنتاجاتهم قد تنطبق على الب�سر اأي�ساً، 
اإل اأنه ل توجد اأدلة توؤكد باأن اجلرذان تخترب جتربة 

الإ�سراف على املوت كما يتحدث عنها الب�سر.

ما �صبب ال�صعور بقرب املوت؟

مي�صا بارتون تنف�صل عن حبيبها 
عادت عار�سة الأزياء الإنكليزية-الأمريكية، واملمثلة مي�سا بارتون، اإىل عامل العزوبية بعد 

انف�سالها عن حبيبها املمثل �سيبا�ستيان كناب، اإثر عالقة دامت اأقل من �سنة واحدة.
ونقل موقع )يو اإ�س ماغازين( الأمريكي عن م�سدر مقّرب من بارتون )27 �سنة( 
تاأكيده انف�سالها عن كناب وذكر امل�سدر اأن النف�سال ح�سل قبل عدة اأ�سهر وي�سار 

اإىل اأن عالقة بارتون وكناب، الذي يعرف بدور جون يف م�سل�سل ذي بايبل ، بداأت 
منت�سف العام 2012.


