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بطولة دبي للياقة البدنية الأ�ضخم
 من نوعها تنطلق اليوم مب�ضاركة وا�ضعة 

عربي ودويل

اكرث من 500 معاق ي�ضتفيدون من ال�ضندوق 
الماراتي لتاأهيل املعاقني يف الأرا�ضي الفل�ضطينية

الفجر الريا�ضي

اخبار المارات

النه�ضة تلب�ص البزّة الع�ضكريّة ..
احلكومة حكومة حرب ل ت�رصيف اأعمال..!

   

املوقف الدويل من م�شر وحقائق الأ�شياء..!
•• الفجر :

بني  توزعت  دولية خمتلفة  فعل  ردود  الإخ���وان  اعت�صامي  اأث��ار فك 
اأكرث  النتباه  لفتت  امل��واق��ف  بع�ض  لكن  ح��دث،  مل��ا  ومتفهم  �صاجب 
الق�صية  ت��دوي��ل  اإىل  �صعت  التي  امل��واق��ف  تلك  واأ�صا�صا  غ��ره��ا،  م��ن 
هّزة  اإىل  تعّر�صت  مب�صر  خا�صة  وعالقات  ارتباطات  لأ�صحابها  اأو 

وتطرح عديد الأ�صئلة. 
ال��دول جمّرد وظيفة، ينتفي وجودها وبريقها  اأّن بع�ض  اإننا ندرك 
بانتفاء تلك الوظيفة وا�صتيفاء مدة �صلوحيتها، ومثل هذه الدول ل 
ميكن باأّي حال من الأحوال، اأن توؤّثر يف تطورات الأو�صاع امل�صرّية 
البال�صتيك، وكان  ُق��ّدت خمالبها من  لأّن��ه��ا جم��ّرد من��ور من ورق، 
اأف�صل احل��الت، ولكن من  اأن ت�صمت وتلتزم احلياد يف  الأج��در بها 
اك���ر م��ن حجمه  ب��دل��ة  ك��ذب��ت��ه، ويلب�ض  ي��ك��ذب وي�����ص��ّدق  بينها م��ن 
وتتجاوز حقيقة دوره، ولن ي�صتفيق اإّل �صاعة تلتّف حبال هذا الوهم 
واإعالن  ال�صمت  على  وجتره  اأنفا�صه  وتقطع  فتخنقه  رقبته  حول 

طالقه من الرثثرة وزيف املواقف ومّر الكالم.
توزعت  وقد  بتاأثرها،  ونقّر  ال��دويل،  امل�صهد  يف  فاعلة  دول  وهناك 
اأ�صبابها  جوهر  ي��درك  ومل  التطورات  بحقيقة  جاهل  بني  مواقفها 
واأبعادها، وهذه حتتاج اإىل جهد دبلوما�صي واإعالمي م�صري ُيجلي 
د  تتق�صّ ولكنها  احلقائق  ت���درك  دول  وه��ن��اك  حها،  ويو�صّ ال�����ص��ورة 
م�صاحلها  ع��ن  ودف��اع��ا  اخل��ا���ص��ة  لأجندتها  خ��دم��ة  عليها  التعامي 

الإ�صرتاتيجية.                  )التفا�صيل �ض10(

اأحد عنا�صر الأمن يحنو على امراأة بعد خروجها من العت�صام داخل م�صجد الفتح بالقاهرة  )رويرتز(

قوات الأمن تخلي املتح�سنني مب�سجد الفتح بالقاهرة وتعتقل ع�سرات امل�سلحني

احلكومة توؤكد احلزم مع الإرهاب وتبحث حل جماعة الإخوان
•• القاهرة-وكاالت:

م�صت�صار  حجازي  م�صطفى  قال 
ال���رئ���ي�������ض امل�������ص���ري امل����وؤق����ت ان 
قوى  ت�صنها  حربا  تواجه  م�صر 
م���ت���ط���رف���ة و����ص���ت���واج���ه���ه���ا من 
خ����الل الج��������راءات الم���ن���ي���ة يف 
واأك�����د حجازى  ال���ق���ان���ون.  اط����ار 
بحماية  امل�صرية  الدولة  التزام 
الديني  الإره����اب  م��ن  امل�صريني 
الدين جمدداً  با�صم  الإره��اب  اأو 
امل�صري  ال�����ص��ع��ب  اأم������ام  ت��ع��ه��ده 

بالوفاء بخارطة الطريق.
وق������د ف����و�����ض رئ���ي�������ض ال���������وزراء 
امل�صري الدكتور حازم الببالوي 
وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ال���ل���واء حممد 
ك��ل م��ا يلزم يف  اإب��راه��ي��م باتخاذ 
لإرجاع  والد�صتور  القانون  اإطار 
ن�صابها  اإىل  م�����ص��ر  يف  الأم������ور 
ال�����ص��ح��ي��ح، م�����ص��ددا ع��ل��ى رف�ض 
امل�صاحلة مع من تلوثت اأيديهم 
ب��ال��دم��اء ورف���ع ال�����ص��الح يف وجه 

الدولة امل�صرية.
�صحايف،  م���وؤمت���ر  خ����الل  واأك������د 
اأن  ع����ل����ى  احل������ك������وم������ة،  مب����ق����ر 
برابعة  الإخ����������وان  اع���ت�������ص���ام���ي 
يكونا  مل  وال��ن��ه�����ص��ة،  ال��ع��دوي��ة 
اعت�صامني فقط بل كانا تهديدا 
م�صرا  للبالد،  القومي  لالأمن 
خلق  يف  �صاهمت  ال��دول��ة  اأن  اإىل 
امل�����ب�����ادرات حللحلة  م���ن  امل���زي���د 

الأزمة ال�صيا�صية.
وو�صف الببالوي، اجلمعة، باأنه 
مهاجمة  مت���ت  ح��ي��ث  ع�����ص��ي��ب، 
النران  واإ�صرام  العامة  املن�صاآت 

يف ب��ع�����ض امل��م��ت��ل��ك��ات، واأب������ان اأن 
ه����دف ح��ك��وم��ت��ه احل���ال���ي���ة، هي 
لن��ت��ق��ال م�صر  ال��ط��ري��ق  متهيد 
الدميقراطية  ال�����دول  مل�����ص��اف 
فيه  ي�صارك  توافقي  د�صتور  ذات 

اجلميع.
وق�����ال ال���دك���ت���ور ال���ب���ب���الوى اإن 
الفرتة التي متر بها م�صر الآن 
هناك  واإن  ال�����ص��ع��وب��ة،  غ��اي��ة  يف 
اأ�صرارا كثرة حلقت مب�صر، واأن 
الدولة م�صئوليتها الأوىل تطبيق 
ال��ق��ان��ون، و���ص��ع��رت احل��ك��وم��ة يف 
القائم  الو�صع  اأن  الأم���ر  ب��داي��ة 
وخمالف  لال�صتمرار  قابل  غر 

للقانون.
الأمن  كلمته  ال��ب��ب��الوي  وت��اب��ع 
مهمة اأ�صا�صية للحكومة احلالية، 
اأخ��رى وه��ى كيف  وهناك مهمة 
توافق  بها  ل��دول��ة  بالبلد  نتجه 
و�صفافة،  نزيهة  انتخابات  وبها 
ل  ولكن  م�صاحلة  نريد  فنحن 
م�صاحلة مع من تلوثت اأيديهم 
م��ع من  ب��ال��دم��اء، ول م�صاحلة 

اإهدار القانون ورفع ال�صالح.
جماعة  وح�����ل  ق���ان���ون���ي���ة  وع�����ن 
الإخوان امل�صلمون، قال الببالوي 
القانون  خالفت  جمعية  اأي  اإن 

�صيتم تطبيق القانون عليها.
وقال ناطق حكومي يف م�صر اإن 
الببالوي  ح���ازم  ال����وزراء  رئي�ض 
اق������رتح ح����ل ج���م���اع���ة الخ������وان 
امل�����ص��ل��م��ني ب�����ص��ك��ل ق���ان���وين وان 
احلكومة تبحث القرتاح حاليا. 
���ص��ري��ف �صوقي  امل��ت��ح��دث  وق����ال 
الق������رتاح  ق�����دم  ال���ب���ب���الوي  اإن 

الجتماعي  ال��ت�����ص��ام��ن  ل���وزي���ر 
امل�صوؤولة عن منح  ال���وزارة  وه��ي 
ال���رتاخ���ي�������ض ل��ل��م��ن��ظ��م��ات غر 
احل��ك��وم��ي��ة. وا���ص��اف ���ص��وق��ي اإن 
بحثه  ي����ج����ري  الق���������رتاح  ه������ذا 

حاليا.
ال�صعب  اإن  ����ص���وق���ي،  واأ������ص�����اف 
راأوا  اأج���م���ع  وال����ع����امل  امل�������ص���ري 
الذي  املنظم  الإره����اب  باأعينهم 
امل�صرية من  الدولة  تتعر�ض له 
اإىل  املعزول  الرئي�ض  ع��ودة  اأج��ل 

احُلكم.
وقال �صوقي، يف كلمة تو�صيحية 
ال�صحافة  ممثلي  اأم����ام  األ��ق��اه��ا 

ال��ن��ف�����ض ل�����ص��د ه�����ذه الأع����م����ال 
الإرهابية.

احلكومة  اأن  اإىل  �صوقي  واأ���ص��ار 
ر م��واق��ف ال���دول  امل�����ص��ري��ة ت��ق��دِّ
وانحازت  اأي�����دت  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي��ة 
ل�������ص���ال���ح ال�������ص���ع���ب امل�������ص���ري يف 
د  تعهُّ داً  حماربة الإره���اب، جم��دِّ
ال��ت��ه��اون يف  ع��دم  احلكومة على 
حماربة الإرهاب وتنفيذ خارطة 
عليها  توافقت  )ال��ت��ي  امل�صتقبل 
القوى ال�صيا�صية والدينية عقب 

عزل مر�صي(.
م���ي���دان���ي���ا ان����ه����ت ق�������وات الم����ن 
اخراج  عملية  ال�صبت  امل�����ص��ري��ة 

وو���ص��ائ��ل الإع���الم مبقر جمل�ض 
الوزراء ام�ض اإنه يف هذه الظروف 
ال�صتثنائية راأى ال�صعب امل�صري 
ب���اأع���ي���ن���ه وال����ع����امل اأج����م����ع ذلك 
الإرهاب املنظم الذي تتعر�ض له 
الدولة امل�صرية من اأجل العودة 
امل�صري  ال�����ص��ع��ب  ل��ك��ن  ل��ل��ح��ك��م، 
اأمام  وقفوا  وجي�صها  و�صرطتها 

هذا الإرهاب.
اجلمعة  ح�����دث  م����ا  وت������اب������ع:اإن 
ارتكبها  ال���ت���ي  اع�����ت�����داءات  م����ن 
تنظيم الخوان هي �صهادة اإدانة 
التعامل  ومت  الدهر،  �صي�صجلها 
ب��اأق�����ص��ى درج�����ات �صبط  م��ع��ه��م 

م��ن��ا���ص��ري��ن جل��م��اع��ة الخ�����وان 
الفتح  م�صجد  م��ن  امل��ت��اأ���ص��ل��م��ني 
ال��ق��اه��رة، بعد ان وف���رت لهم  يف 
مم���ر ام����ن ل���ل���خ���روج ث���م دخلت 
ان  ب���ع���د  امل�����ص��ج��د  اىل  ال����ق����وات 
اطلق م�صلحني ارهابيني تابعني 
من  اجلنود  على  النار  للجماعة 
داخل ماأذنة اجلامع ومت اعتقال 
ع�صرات امل�صلحني داخل امل�صجد.

النار  فتح م�صلحون  �صهود  واك��د 
نافذة  م���ن  ق�����وات الم�����ن  ع��ل��ى 
الذي  بامل�صجد  الثاين  بالطابق 
احتمى به مئات من اأن�صار مر�صي 
منذ اأن حتولت الحتجاجات اىل 

اأعمال عنف يوم اجلمعة.
يف غ�����ص��ون ذل���ك اأك���د م�����ص��در يف 
املوؤ�ص�صة  اأن  الأزه������ر  م��وؤ���ص�����ص��ة 
بذلت جهودها منذ ليلة اجلمعة، 
بال�صلطات  ات�����ص��الت��ه��ا  واج����رت 
وتاأمني  النف�ض  �صبط  اأج��ل  من 
م�صجد  م��ن  املعت�صمني  خ����روج 
امل�صدر  ط����ال����ب  ك���م���ا  ال����ف����ت����ح، 
القوات  مع  بالتعاون  املعت�صمني 
وعدم  �صاملني  خروجهم  لتاأمني 
اإ�صرارهم على البقاء يف امل�صجد 
اأن  ي��ج��وز  ول  هلل  امل�����ص��اج��د  لأن 

تكون حمال لالعت�صامات.
�صوقي  ال��دك��ت��ور  دع���ا  ذل���ك،  اإىل 
عالم، مفتي اجلمهورية، جموع 
الوقوف  اإىل  امل�����ص��ري  ال�����ص��ع��ب 
العنف،  دائ���رة  �صد  واح���داً  �صفاً 
يف  ال�صالح  حمل  اأن  على  و���ص��دد 
التظاهرات، اأياً كان نوعه، حرام 
�صلميتها  ع��ن��ه��ا  وي��ن��ف��ي  ���ص��رع��اً، 

ويوقع حامله يف اإثم عظيم.

�صوريون يبحثون عن ناجني حتت النقا�ض بعد ق�صف مبنى يف حلب )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

ن���ق���ل���ت روي����������رتز ع�����ن م�������ص���ادر 
وم�صادر  ال�����ص��وري��ة  ب��امل��ع��ار���ص��ة 
اجلي�ض  مقاتلي  اأن  دبلوما�صية 
�صوريا  جنوبي  يف  احل��ر  ال�صوري 
�صواريخ  ا����ص���ت���خ���دام  يف  ب��������داأوا 
ل���ل���دب���اب���ات وه����و تطور  م�������ص���ادة 
وتقدما  ن��وع��ي��ة  نقلة  ي�صكل  ق��د 
اإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ا يف م��واج��ه��ة قوات 

الرئي�ض ال�صوري ب�صار الأ�صد. 
باجلي�ض  واأك��د م�صدر على �صلة 
يدعمه  ال������ذي  احل�����ر  ال�������ص���وري 
ال�صواريخ  العديد من  اأن  الغرب 
ال���رو����ص���ي���ة ال�������ص���ن���ع م����ن ط����راز 
للدبابات  امل�������ص���ادة  ك���ون���ك���ور����ض 
للمعار�صة  هجوم  يف  ا�صتخدمت 
ع���ل���ى موقع  امل���ا����ص���ي  الأ�����ص����ب����وع 
بالقرب  درع��ا  مدينة  يف  ع�صكري 

كونكور�ض التي يبلغ مداها اأربعة 
كيلومرتات، متنح قوات املعار�صة 
قوات  اأم���ام  اإ�صرتاتيجيا  تقدما 
والتي  ت�صليحا  الأف�����ص��ل  الأ���ص��د 
دبابات  م���ن  م���ئ���ات  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د 
ودبابات  ال�صنع  رو���ص��ي��ة  تي72 
اأق��دم يف �صن هجماتها  من ط��رز 

الرية وال�صيطرة على املدن.
مقاتلون  ���ص��ن  اخ���ر  �صعيد  ع��ل��ى 
بتنظيم  م��رت��ب��ط��ون  ج���ه���ادي���ون 
ال���ق���اع���دة ه��ج��وم��ا ج���دي���دا على 
م��ن��اط��ق ذات غ��ال��ب��ي��ة ك���ردي���ة يف 
�صمال �صوريا، يف معارك ادت اىل 
القل  ع��ل��ى  �صخ�صا   17 م��ق��ت��ل 

ونزوح العديد من ال�صكان.
املقاتلني  ان  ن���ا����ص���ط���ون  واف�������اد 
ا�صتعادة  اىل  ي�صعون  اجلهاديني 
ال�صيطرة على مدينة راأ�ض العني  
التي طردوا منها ال�صهر املا�صي.

من احلدود الأردنية.
املعت�صم  كتيبة  يف  الع�صو  وق���ال 
ب����اهلل  ف��ائ��ق ال��ع��ب��ود - يف رواي���ة 
اأكدها عدد اآخر من املقاتلني- اإن 
�صواريخ اأطلقت اأي�صا يف حميط 

املعار�صة  م���ع���اق���ل  اأح�������د  حل����ج 
متتد  وع���رة  منطقة  يف  امل�صلحة 

�صمال اإىل اأطراف دم�صق.
وي�����ق�����ول م����ع����ار�����ص����ون وخ������راء 
������ص�����واري�����خ  اإن  ع�����������ص�����ك�����ري�����ون 

ع�سرات القتلى والنازحني بهجمات للقاعدة �سد اأكراد �سوريا

اجلي�س احلر يتزود ب�شواريخ كونكور�س امل�شادة للدبابات 

مواقــيت ال�سالة
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جمل�س الوزراء امل�شري يثمن مواقف المارات 
وعدد من الدول جتاه الأحداث اجلارية يف م�شر

•• القاهرة-وام:

ثمن جمل�ض الوزراء امل�صري مواقف اململكة العربية ال�صعودية والإمارات 
وغرها  العربية  واجلامعة  وليبيا  والكويت  والبحرين  املتحدة  العربية 
قوى  ل�صالح  ان��ح��ي��ازه��ا  اأع��ل��ن��ت  ال��ت��ي  وال�صقيقة  ال�صديقة  ال���دول  م��ن 
لرئا�صة  امل�صت�صار العالمي  وقال  الإره��اب.  ال�صعب ودعمها يف مواجهة 
جمل�ض الوزراء الدكتور �صريف �صوقي يف بيان له اأم�ض اإن ما حدث اأم�ض 
وتدمر  حرق  اأعمال  من  التليفزيون  كامرات  و�صجلته  اجلمعة  الأول 
اأع�صاء  �صد  الدهر  اأب��د  التاريخ  �صي�صجلها  اإدان��ة  �صهادة  هو  واع��ت��داءات 
تنظيم الإخوان وكل من ينتمي له. واأ�صاف اأن العامل اأجمع راأى بالأم�ض 

حجم الفظائع التي ارتكبتها تلك العنا�صر الإجرامية.
)التفا�صيل �ض2(

خادم احلرمني ال�شريفني ياأمر باإر�شال
ثالث م�شت�شفيات ميدانية بكامل اأطقمها مل�شر 

•• جدة-وام:

�صرح م�صدر م�صوؤول يف اململكة العربية ال�صعودية باأن خادم احلرمني ال�صريفني 
اأمر  ال�صعودية  العربية  اململكة  عاهل  �صعود  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك 
باإر�صال ثالث م�صت�صفيات ميدانية بكامل اأطقمهم من اأطباء وفنيني ومعدات 
على  ال�صغط  م��ن  وتخفيفا  ال�صقيق  امل�����ص��ري  لل�صعب  ودع��م��ا  وق��وف��ا  طبية 
امل�صت�صفيات هناك. ونقلت وكالة النباء ال�صعودية عن امل�صدر قوله: اإن خادم 
احلرمني ال�صريفني وكما قال ان �صعب اململكة العربية ال�صعودية وحكومتها 

يقفون �صفا واحدا مع اأ�صقائهم يف جمهورية م�صر العربية .

انفجار اأمام القن�شلية امل�شرية يف بنغازي 
•• بنغازي-ا.ف.ب:

)�صرق  بنغازي  مدينة  يف  امل�صرية  القن�صلية  مبنى  ام��ام  انفجار  وق��ع 
ليبيا( ال�صبت خملفا ا�صرارا مادية من دون ان ي�صفر عن �صحايا. وقال 
مدينة  لتامني  امل�صرتكة  المنية  العمليات  لغرفة  الر�صمي  املتحدث 
ال�صبت من  بعد ظهر  �صيارة مرت  ان  الزائدي  العقيد عبداهلل  بنغازي 
امام مبنى القن�صلية امل�صرية يف منطقة الفويهات و�صط مدينة بنغازي 

والقى جمهولون ي�صتقلونها عبوة نا�صفة على املبنى ولذوا بالفرار. 

م�������ش���ل���ح���ون ي���غ���ت���ال���ون 
ب��اك�����ش��ت��ان يف  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة 

•• بي�صاور-ا.ف.ب:

�صيا�صية  م�صوؤولة  م�صلحون  قتل 
م��ن ���ص��م��ال غ���رب ب��اك�����ص��ت��ان بعد 
اعلنت  كما  ليال  منزلها  اقتحام 

ال�صرطة الباك�صتانية ام�ض.
وكانت جنمة حنيف )35 عاما( 
امل�صوؤولة البارزة يف حزب عوامي 
الوطني املعروف بارائه املعار�صة 
حلركة طالبان ودعمه للعمليات 
خالل  املتمردين  �صد  الع�صكرية 
باختونخوا.. خير  اقليم  حكمه 
املهاجمني  ان  ال�صرطة  واع��ل��ن��ت 
بعد  ه��وي��ت��ه��م  تك�صف  مل  ال��ذي��ن 
كامتا  م�������ص���د����ص���ا  ا����ص���ت���خ���دم���وا 

لل�صوت.
امل�صوؤول  ف��ي�����ص��ل  حم��م��د  وق�����ال 
مهاجما  ان  ال�صرطة  يف  الكبر 
وقاما  املنزل  اىل  دخ��ال  اثنني  او 
ا�صباب  ت��ت�����ص��ح  ومل  ب���ق���ت���ل���ه���ا. 

اجلرمية بعد.

هجمات  يف  مدنيا   17 مقتل 
ل��ط��ال��ب��ان ب��اأف��غ��ان�����ش��ت��ان 

•• كابول-ا.ف.ب:

الق����ل  ع���ل���ى  م���دن���ي���ا   17 ق���ت���ل 
���ص��ن��ت��ه��ا حركة  ع����دة ه��ج��م��ات  يف 
اعلن  كما  افغان�صتان  يف  طالبان 
م�صوؤولون ام�ض ما يظهر انعدام 
المن املتزايد فيما تعتزم القوات 
ال���دول���ي���ة ان���ه���اء ان�����ص��ح��اب��ه��ا من 

البالد ال�صنة املقبلة.
واوقع هجوم �صنه متمردون على 
خميم لعمال بناء يف اقليم كاروك 
يف ولية هرات غرب البالد ت�صعة 

قتلى ليال.
احمدي  ال����������روؤوف  ع���ب���د  وق������ال 
املحلية  ال�صرطة  با�صم  املتحدث 
ل��وك��ال��ة ف��ران�����ض ب��ر���ض ان حركة 
على  خميمهم  هاجمت  ط��ال��ب��ان 
اثناء  ه���رات-ب���دق���ي�������ض  ط���ري���ق 

نومهم.
وا�صاف ان العمال كانت توظفهم 
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•• اأبوظبي-وام:

تامر  ال��دول��ة  ل��دى  امل�صرى  ال�صفر  �صعادة  اأك��د 
املتحدة  العربية  الم��ارات  ان دعم دولة  من�صور 
مل�صر ح��ال��ي��ا ف��ى ح��رب��ه��ا ���ص��د الره����اب والعنف 
ميثل امتدادا ملواقفها العربية الثابتة وانطالقا 
من حر�صها الدائم على ا�صتقرار م�صر وح�صها 
على امل�صاحلة الوطنية امل�صرية واللتفاف حول 
ال�صيا�صي  النتقال  يحقق  مبا  الطريق  خريطة 
واملدين والدميقراطي املطلوب. وقال �صعادته يف 
بيان �صحفي ام�ض ان تاأييد المارات لالإجراءات 

فى  امل�صرية  احلكومة  اتخذتها  التي  ال�صيادية 
ف�ض اعت�صامى رابعة والنه�صة قوبل بكل م�صاعر 
ال�صكر والتقدير من القيادة امل�صرية وكافة فئات 
املختلفة.  ال�صيا�صية  وال��ق��وى  امل�صرى  ال�صعب 
وا�صاف �صعادته ان دولة المارات �صارعت اي�صا 
فى الوقوف مع اململكة العربية ال�صعودية يف دعم 
م�صر و�صيادة الدولة امل�صرية واأكدت اأنها تدعم 
دعوة خادم احلرمني ال�صريفني لعدم التدخل يف 
العاهل  ملوقف  وتاأييدها  الداخلية  م�صر  �صوؤون 
ال�����ص��ع��ودي ال��ث��اب��ت واحل�����ازم ���ص��د م��ن يوقدون 
انت�صارا  ف��ي��ه��ا  اخل�����راب  وي���ث���رون  ال��ف��ت��ن��ة  ن����ار 

ان  اىل  �صعادته  م�صرا  والعروبة  الإ�صالم  مل�صر 
�صمود  ت��زي��د  ق��وي��ة  ر�صائل  حتمل  امل��واق��ف  تلك 
وتوؤكد  الره��اب  �صد  فى حربه  امل�صرى  ال�صعب 
تلك  ف��ى  وح��ده��ا  لي�صت  م�صر  ان  اجمع  للعامل 
اأكد  امل�صرية  الداخلية  الأو���ص��اع  وع��ن  احل���رب. 
�صعادة ال�صفر امل�صرى ان قوات الأمن امل�صرية 
ات��ب��ع��ت ك���اف���ة ال���ص��ال��ي��ب ال��ق��ان��ون��ي��ة م���ن اجل 
وبدون  �صلميا  والنه�صة  رابعة  اعت�صامى  ف�ض 
الإج����راءات  م��ن  مبجموعة  ب���داأت  حيث  خ�صائر 
املعت�صمني  ���ص��الم��ة  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��ا  الح���رتازي���ة 
و�صمان اخلروج الآمن لهم مثل توجيه العديد 

للخروج  املعت�صمني  ت��دع��و  ال��ت��ي  ال��ر���ص��ائ��ل  م��ن 
الآمن وا�صتخدام و�صيلة القنابل امل�صيلة للدموع 
القوات  تعر�ض  من  بالرغم  املعت�صمني  لتفريق 
لإط�����الق ن�����ران ك��ث��ي��ف م���ن ق��ب��ل ع��ن��ا���ص��ر من 
املعت�صمني و�صقوط �صهداء وم�صابني مع توفر 
ال�صلميني.  للمعت�صمني  الآم����ن  اخل����روج  اآل��ي��ة 
واو�صح �صعادته ان قادة الخوان رف�صوا كل تلك 
الفرتة  طوال  رف�صوا  مثلما  ال�صلمية  الأ�صاليب 
والدولية  العربية  الو�صاطة  جهود  كل  املا�صية 
التى �صمحت بها م�صر كما رف�صوا مبادرة الأزهر 
ال�����ص��ري��ف وال��ت��ى ك��ان��ت ت��ه��دف اىل ح��ف��ظ الدم 

امل�صرى وحفظ البالد مما يجرى فيها الآن من 
ا�صود. وقال �صعادة ال�صفر  عنف م�صلح واره��اب 
تامر من�صور انه بعد ف�ض العت�صامني مبا�صرة 
الطرق  لتقطع  امل�صلحة  امليلي�صيات  ان��ت�����ص��رت 
ال��ع��دي��د م��ن حم��اف��ظ��ات اجلمهورية  ال��ع��ام��ة يف 
واملرافق  والأدي�����رة  الكنائ�ض  ع�����ص��رات  ول��ت��ح��رق 
احراق  تعمدت  كما  احلكومية  وامل�صالح  العامة 
الأمن  ومديريات  ال�صرطة  اق�صام  من  الع�صرات 
غاية  با�صاليب  ال�صرطة  �صباط وجنود  قتل  مع 
فى الوح�صية والق�صوة ا�صافة اىل ا�صرار جماعة 
الخ����وان ع��ل��ى اخل����روج ال��ي��وم��ى ف��ى مظاهرات 

ال�صعب  ممتلكات  ك��ل  وت��دم��ر  لح���راق  م�صلحة 
وم��ق��درات��ه احل��ي��وي��ة وال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة وه���و ما 
يوؤكد اننا امام تنظيم ارهابى دوىل ي�صعى جاهدا 
ان  �صعادته  واك��د  امل�صرية.  ال��دول��ة  ا�صقاط  اىل 
امل�صرية  احلكومة  تثنى  ل��ن  الأح����داث  تلك  ك��ل 
التي  ال��ط��ري��ق  ال��ك��ام��ل بخريطة  ال��ت��زام��ه��ا  ع��ن 
توافقت عليها القوى ال�صيا�صية و�صرورة النظر 
دميقراطية  اإقامة  اإىل  ي��وؤدي  مبا  امل�صتقبل  اإىل 
التزموا  طاملا  اجلميع  فيها  �صي�صارك  حقيقية 
بال�صرعية القانونية ونبذوا العنف اأو التحري�ض 

عليه.

•• رام اهلل-وام:

املعاقني  ل��ت��اه��ي��ل  الم�����ارات�����ي  ال�������ص���ن���دوق  جن����ح 
الحمر  الهالل  هيئة  متوله  ال��ذي  الفل�صطينيني 
فل�صطينيا  م��ع��اق��ا   556 م�����ص��اع��دة  يف  الم���ارات���ي 
على الندماج يف املجتمع واقامة م�صاريع انتاجية 
املعي�صة  م�صاريف  ت��دب��ر  يف  امل��ع��اق  عليها  يعتمد 
���ص��ن��وات م��ن��ذ ان�صاء  ل��ه ول���ص��رت��ه. وخ���الل خم�ض 
ال�صندوق عام 2008 حقق هذا امل�صروع الن�صاين 
ال����ذي ت��ن��ف��ذه ه��ي��ئ��ة ال���ه���الل الح���م���ر الم���ارات���ي 
م�صبوق  غ��ر  جن��اح��ا  الفل�صطينية  الرا����ص���ي  يف 
انف�صهم  الفل�صطينيني  امل�����ص��وؤول��ني  اه��ت��م��ام  اأث����ار 
ورعاية  الغاثة  جمال  يف  تعمل  دولية  وموؤ�ص�صات 
املعاقني حيث ت�صاعف عدد املعاقني الذين ميدهم 
ال�صندوق بقرو�ض مي�صرة لقامة م�صاريع انتاجية 
556 معاقا  امل�صروع اىل  من مائة معاق يف بداية 
ال�صرايف  الدكتور كمال  . ويقول  الراهن  الوقت  يف 
امل�صروع  ان  الفل�صطيني  ال�صوؤون الجتماعية  وزير 
الماراتي لتاهيل املعاقني يف الرا�صي الفل�صطينية 
هو اول م�صروع من نوعه ينفذ بنجاح وي�صتقطب 
يتقدمون بطلبات  الذين  املعاقني  عددا كبرا من 
م�صاريع  اق��ام��ة  اج��ل  م��ن  ق��رو���ض  على  للح�صول 
انتاجية لهم تتنا�صب وطبيعة العاقة التي يعاين 
ال�����ص��رايف يف ت�صريح  ال��دك��ت��ور  امل��ع��اق. وذك���ر  منها 
ال��ه��الل الحمر  ان هيئة  ان��ب��اء الم����ارات  ل��وك��ال��ة 
لتمويل  م��ب��ل��غ��ا  م�����ص��ك��ورة  خ�����ص�����ص��ت  الم�����ارات�����ي 
قيمته  ت�صل  املعاقني  لتاهيل  الماراتي  ال�صندوق 
الوقت  ع�����ص��ري��ن م��ل��ي��ون دره����م يف  اك���رث م���ن  اىل 
الراهن بعد ان كان يف حدود ثالثة ماليني ون�صف 
ان جناح  واو�صح   . امل�صروع  بداية  دره��م يف  املليون 
اثبتوا  الذين  املعاقني  مئات  ا�صتقطاب  يف  امل�صروع 
ق��درت��ه��م ع��ل��ى ادارة م�����ص��اري��ع ان��ت��اج��ي��ة دل��ي��ل على 

اجلدية التي تتعامل بها وزارة ال�صوؤون الجتماعية 
دعم  اىل  حتتاج  التي  املجتمع  م��ن  الفئة  ه��ذه  م��ع 
الذي  احل���رم���ان  ع��ن  وتعوي�صها  وم��ع��ن��وي  م���ادي 
والقت�صادية  الجتماعية  حياتها  يف  ب��ه  ابتليت 
هذا  ف��ك��رة  اأن  اىل  الفل�صطيني  ال���وزي���ر  وا����ص���ار   .
امل�صروع نبعت من كون ن�صبة 5 باملائة من ال�صعب 
الفل�صطيني باتوا من املعاقني بفعل الحداث التي 
ت�صهدها  تزال  وما  الفل�صطينية  الرا�صي  �صهدتها 
معاق  فل�صطيني  األ��ف   200 نحو  هناك  ان  حيث 
حاليا ويتم تقدمي العون الجتماعي لهم مبختلف 
اأن  ح��ني  يف  وعينية  نقدية  م�صاعدة  م��ن  ا�صكاله 
املبا�صر  العون  عن  ال�صتغناء  يحاول  منهم  الكثر 
وطلب م�صاعدته يف اقامة م�صروع �صغر ي�صتطيع 
م��ن خ��الل��ه الع��ت��م��اد على نف�صه يف الن��ف��اق على 
امل�صروع  اأن  وذك��ر   . ال�صوؤال  ذل  عن  ويغنيه  ا�صرته 
املعاقني  ان  ح��ي��ث  م��ن  للنظر  ملفت  ب�صكل  جن��ح 
انف�صهم  على  ويعتمدون  ال�صتقاللية  اىل  ي�صعون 
وبقدراتهم  بهم  تليق  �صغرة  م�صروعات  باقامة 
ال��وزارة تقوم  . وقال ان خطة  الفكرية والع�صوية 
على طرح قرو�ض مي�صرة للمعاقني ت�صاعدهم على 
العاقة  ون��وع  يتنا�صب  انتاجي  م�صروع  اأي  تنفيذ 
ب�����ادارة هذا  امل�����ص��اب ب��ه��ا ك��ل م��ع��اق ل��ي��ق��وم بنف�صه 
الجتماعية  ال�صوؤون  وزارة  ا���ص��راف  حتت  امل�صروع 
التي تقوم بتقدمي القر�ض املي�صر للمعاق وت�صجعه 
اث��ن��اء ال��ع��م��ل ع��ل��ى ال���ص��ت��م��رار وامل��ث��اب��رة لتحقيق 
ال��ن��ج��اح يف م�����ص��روع��ه . واك���د ان���ه مت ط���رح خطط 
وزارته على عدة موؤ�ص�صات وجهات دولية للم�صاركة 
يف ت��ق��دمي ال���دع���م امل�����ادي ل��ه��ذه اخل��ط��ط واجن���اح 
عدة  ا�صتجابت  ..وق��د  للمعاق  النتاجية  امل�صاريع 
وكانت  امل�صاريع  ه��ذه  متويل  يف  للم�صاركة  جهات 
التي  الماراتي  الحمر  الهالل  هيئة  يف مقدمتها 
قدمت يف البداية مليون دولر اأي اكرث من ثالثة 

ماليني ون�صف املليون درهم وعندما حقق امل�صروع 
وا�صعا من  اقبال  يف بدايته جناحا ملحوظا ولقي 
الماراتي  الح��م��ر  ال��ه��الل  ه��ي��ئ��ة  زادت  امل��ع��اق��ني 
من  اك��رث  اىل  و�صل  ان  اىل  للم�صروع  م�صاعدتها 
لكرث  انتاجية  م�صاريع  تغطي  دره��م  مليون   20
ال��دي��ك مدير  اي���اد  ال�صيد  ام���ا  م��ع��اق.   500 م��ن 
ان  اكد  فقد  املعاقني  لتاهيل  الم��ارات��ي  ال�صندوق 
الدعم الماراتي لهذا امل�صروع الناجح كان له الثر 
الدخول يف م�صاريع  املعاقني على  اقبال  الكبر يف 
التي يعاين  تتنا�صب وحجم ونوع العاقة  انتاجية 
امل�صروع كان يطلق عليه يف  ان  وق��ال   . املعاق  منها 
اىل  حتول  ثم  التجارية  الك�صاك  م�صروع  البداية 
م�صروع ال�صندوق الماراتي لتاهيل املعاقني الذي 
بتنفيذ  ال��ب��دء  عند  للمعاق  مي�صرة  قرو�صا  يقدم 
م�صروعه الذي يقرتحه املعاق نف�صه بحيث يتنا�صب 
..وت����رتاوح  ادارت����ه  وق��درت��ه على  اع��اق��ت��ه  وطبيعة 
دولر  الف  خم�صة  اىل  الفني  ب��ني  القر�ض  قيمة 
عند  للمعاق  ال�صندوق  يقدمها  الواحد  للم�صروع 
بداية امل�صروع ثم بعد م�صي �صتة ا�صهر يبداأ املعاق 
مائة  قيمتها  �صهرية  اق�صاط  على  القر�ض  ب�صداد 
دولر ليت�صنى للوزارة ا�صتعادة قيمة هذه القرو�ض 
وطرحها ملعاقني اخرين لي�صتفيدوا منها . واو�صح 
ان وزارة ال�صوؤون الجتماعية تقوم مبتابعة م�صروع 
العمل  يف  وا�صتمراريته  جناحه  من  للتاكد  املعاق 
ال�صتمرار  على  معنويا  تدعمه  جناحه  اثبت  واذا 
وت��ك��ث��ي��ف ال��ن�����ص��اط ليحقق اك���ر ق���در مم��ك��ن من 
النجاح ويف حال مواجهته ل�صعوبات تعمل الوزارة 
الق�صاط  وتخفيف  اخ���رى  ف��ر���ص��ة  اع��ط��ائ��ه  ع��ل��ى 
ال�صهرية عن املعاق حتى يقف على رجليه ويبداأ يف 
لإن�صاء  للمعاقني  العون  تقدمي  ان  وق��ال   . النتاج 
درا�صة لتحديد قدرة  اعتمد على  م�صاريع �صغرة 
املعاق على ادارة م�صروعه بنجاح وعلى جدوى هذا 

امل�صروع ح�صب املنطقة التي يعي�ض فيها .. م�صرا 
اىل ان امل�صاريع وزعت على املحافظات الفل�صطينية 
ح�صب ن�صبة عدد املعاقني وح�صب طبيعة املحافظة 
او القرية من كونها تعتمد على الزراعة او التجارة 
75 م�صروعا  فمثال كان ن�صيب حمافظة رام اهلل 
ومعظم م�صاريعها يف التجارة كونها البلد التجاري 
 57 وال�صياحي يف حني كان ن�صيب منطقة جنني 
واحليواين  ال��زراع��ي  امل��ج��ال  يف  معظمها  م�صروعا 

كون املنطقة زراعية وتعتمد عليها كثرا .
وقال ان الرتكيز كان على ان ت�صمل هذه امل�صاريع 
كل انحاء املدن والقرى الفل�صطينية وحيثما يقيم 
امل��ع��اق��ون ح�صب ت��وزي��ع��ه��م ال�����ص��ك��اين. واو����ص���ح ان 
ملعاقني  م�صروعا  ع�صرين  من  اك��رث  نالها  القد�ض 
يعي�صون فيها حيث تركزت على امل�صاريع التجارية 
ال�����ص��ي��اح��ة والتجارة  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د  م��دي��ن��ة  ك��ون��ه��ا 
وال�صائحني  امل�صلني  من  اللف  ع�صرات  ويوؤمها 
. وا���ص��ار اىل ان م�صاريع الن��ت��اج احل��ي��واين خا�صة 
والدجاج  الغنام  وتربية  احللوب  البقار  م�صاريع 
وكذلك املزارع اخل�صرية التي يطلق عليها الزراعة 
فيها  التي جنح  امل�صاريع  اف�صل  كانت من  املحمية 
املعاقون يف حتقيق انتاج وفر �صجعهم على مزيد 
من الن�صاط والعمل على م�صاعفة النتاج . وارجع 
ال�صيد الديك جناح هذا امل�صروع غر امل�صبوق اىل 
الدعم الماراتي له واىل كونه ي�صتهدف فئة يرتكز 
عليها الهتمام من اجلميع يف حماولة لتعوي�صها 
عن احلرمان الذي ابتليت به ول�صراكها يف تنمية 
وط��ن��ه��ا وت��دب��ر م�����ص��در دخ���ل ي��ع��ت��ا���ض م��ن��ه املعاق 
الذين  امل��ع��اق��ني  م��ن  الكثر  ان  واو���ص��ح  وا���ص��رت��ه. 
يديرون م�صاريع انتاجية يتقا�صون اعانات �صهرية 
احلياة  ول�صعوبات  الجتماعية  ال�صوؤون  وزارة  من 
الدخول يف  املعاقني على  ال��وزارة  �صجعت  املعي�صية 
م�صاريع انتاجية تنا�صب قدراتهم وتدر عليهم دخال 

هذه  على  الق��ب��ال  فكان  املعا�صية  بحاجاتهم  يفي 
امل�صاريع مكثفا وناجحا . وقال ان م�صاريع انتاجية 
كثرة للمعاقني اثبتت جناحا على الر�ض واعطى 
يف  لالفراح  �صالة  اقامة  مب�صروع  ذلك  على  مثال 
مدينة اريحا يديرها ثالثة من املعاقني امل�صابني 
بال�صمم وقد قدم لهم ال�صندوق الماراتي ع�صرة 
الف دولر لنفاقها على جتهيز امل�صروع الذي حقق 
اقبال مكثفا من اجلمهور وجناحا ملفتا حيث بداأ 
املعاقون الثالثة حاليا بت�صديد مائتي دولر �صهريا 
لل�صندوق الماراتي ما يدل على جناح م�صروعهم 
. كما جنح م�صروع اخر دعمه ال�صندوق الماراتي 
من  القريبة  قبالن  بلدة  يف  �صيدلية  اق��ام��ة  وه��و 
�صيارة  ح��ادث  يف  ا�صيب  �صيدلين  لطبيب  نابل�ض 
وان�صاأ �صيدلية ليعمل  ب��الده  ب��الم��ارات وع��اد اىل 
حادث  ل��ه  �صببها  التي  والع��اق��ة  يتنا�صب  مب��ا  بها 
امل�صروع  وي��ح��ق��ق  اليمنى  ي���ده  ب��رت  وه���ي  ال�����ص��ي��ارة 
وبف�صل  له  الماراتي  الدعم  بف�صل  ملفتا  جناحا 
حياته  وا�صتئناف  النجاح  يف  ورغبته  اي�صا  ن�صاطه 
بعد  ا�صابته  التي  ال��ي��اأ���ض  حالة  وتخطي  العملية 
المارات  انباء  وكالة  ملندوب  جولة  ويف   . احل��ادث 
يديرها معاقون  النتاجية  امل�صاريع  على عدد من 
تقديرهم  عن  خاللها  اع��رب��وا  الغربية  ال�صفة  يف 
املتحدة وقيادتها و�صعبها  العربية  لدولة المارات 
الهالل  هيئة  مقدمتها  ويف  اخلرية  وموؤ�ص�صاتها 
الذي  ال��الحم��دود  الدعم  على  الم��ارات��ي  الحمر 
وقال   . املجالت  وبكافة  منها  الفل�صطينيون  يلقاه 
اب��وال��ع��ز م��ن خم��ي��م ج��ن��ني ويدير  امل��ع��اق �صبحي 
بقالة للمواد الغذائية انه متكن بفعل الدعم الذي 
يلقاه من ال�صندوق الماراتي لتاهيل املعاقني من 
ال�صندوق  ل��ه  قدمه  ال��ذي  املي�صر  القر�ض  خ��الل 
وقيمته ثالثة الف دولر من تكوين هذا امل�صروع 
الذي ا�صبح يدر عليه دخال ينفق منه على ا�صرته 

املكونة من ثمانية افراد . وذكر ان اعاقته احلركية 
يف رج��ل��ه اق��ع��دت��ه ع��ن ال��ع��م��ل وا���ص��ط��ر اىل طلب 
التي  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال�����ص��وؤون  وزارة  م��ن  امل�����ص��اع��دة 
لتاهيل  الماراتي  ال�صندوق  من  قر�صا  له  قدمت 
املعاقني لن�صاء م�صروع انتاجي يغنيه عن ال�صوؤال 
فتقبل الفكرة وبدا بها اىل ان من اهلل عليه بالرزق 
احلالل ومتكن من ايجاد م�صدر دخل له ول�صرته 
يعتا�صون منه بدل من مد يده لالخرين وهذا من 
ف�صل اهلل ثم من امل�صاعدة الماراتية التي هياأت له 
هذا النجاح. ويف لقاء اخر مع معاق يدير م�صروعا 
ناجح  م�صروعه  ان  قال  وت�صمينها  الغنام  لرتبية 
الوقت حتى  لبع�ض  يحتاج فقط  وانه  باملائة  مائة 
�صداد  م��ن  ليتمكن  انتاجه  م��ن  يبيع  ان  ي�صتطيع 
الق�صاط لل�صندوق الماراتي. وذكر املعاق ويدعى 
ب��ع��د ع�صرة  ب��ل��دة زب��وب��ا ع��ل��ى  �صليم ج�����رادات م��ن 
ك��ي��ل��وم��رتات غ��رب��ي ج��ن��ني ان���ه ي��ع��اين م���ن اعاقة 
القلب  يف  ا�صابته  جلطة  نتيجة  رجليه  يف  حركية 
ويف الرجلني وانه يعيل �صتة افراد وقد ا�صرتى من 
القر�ض الماراتي عددا من الغنام وبداأ برعايتها 
اىل ان من اهلل عليه اخلر الوفر من ورائها . ويف 
رده على �صوؤال عن ال�صبب يف اختياره مل�صروع تربية 
غنيمة  الغنم  القائل  املثل  يتبع  ان��ه  ..ق��ال  الغنام 
ول��ذل��ك ف��ان اخل��ر فيها وه��ي لحت��ت��اج اىل جهد 
دام��ت تربى  امثاله ما  املعاق من  كبر خا�صة من 
داخل احلظرة وخرها وفر في�صتفاد من حليبها 
وتطعم  الطفال  تربي  فهي  الكثر  حلومها  ومن 
ال��ك��ب��ار ك��م��ا ي��ق��ول ودع���ا اهلل يف ن��ه��اي��ة ح��دي��ث��ه ان 
يدمي دولة المارات وقيادتها و�صعبها ذخرا للعرب 
ي��ج��ع��ل م���ا ق��دم��ت��ه ه��ي��ئ��ة الهالل  وامل�����ص��ل��م��ني وان 
دع��م لقطاعات عديدة من  الم��ارات��ي من  الحمر 
القائمني  ح�صنات  م��ي��زان  يف  الفل�صطيني  ال�صعب 

عليها واملح�صنني الذين يقدمون لها الدعم. 

ال�شفري امل�شري: تاأييد الإمارات لالإجراءات احلكومة امل�شرية قوبل مب�شاعر ال�شكر والتقدير من القيادة وكافة فئات ال�شعب والقوى ال�شيا�شية املختلفة

اكرث من 500 معاق ي�شتفيدون من ال�شندوق الماراتي لتاأهيل املعاقني يف الأرا�شي الفل�شطينية

•• القاهرة-وام:

ثمن جمل�ض الوزراء امل�صري مواقف اململكة العربية 
والبحرين  املتحدة  العربية  والإم����ارات  ال�صعودية 
من  وغ��ره��ا  العربية  واجل��ام��ع��ة  وليبيا  وال��ك��وي��ت 
انحيازها  اأعلنت  التي  وال�صقيقة  ال�صديقة  ال��دول 
الإرهاب.  ودعمها يف مواجهة  ال�صعب  قوى  ل�صالح 
الوزراء  جمل�ض  لرئا�صة  العالمي  امل�صت�صار  وق��ال 
الدكتور �صريف �صوقي يف بيان له اأم�ض اإن ما حدث 

من  التليفزيون  ك��ام��رات  و�صجلته  اجلمعة  اأم�����ض 
اإدانة  اأع��م��ال ح��رق وت��دم��ر واع��ت��داءات ه��و �صهادة 
تنظيم  اأع�صاء  �صد  الدهر  اأب��د  التاريخ  �صي�صجلها 
الإخوان وكل من ينتمي له. واأ�صاف اأن العامل اأجمع 
تلك  ارتكبتها  ال��ت��ي  الفظائع  حجم  ب��الأم�����ض  راأى 
تت�صاعف  اأن  بالإمكان  وك��ان  الإج��رام��ي��ة  العنا�صر 
اأ�صعافا  اخل����رق����اء  والأع�����م�����ال  الع�����ت�����داءات  ت��ل��ك 
امل�صلحة  ال��ق��وات  رج���ال  ا�صتب�صال  ل���ول  م�صاعفة 
املمتلكات  وتاأمني  املن�صاآت  عن  الدفاع  يف  وال�صرطة 

القب�ض  واإل��ق��اء  الإرهابية  الأع��م��ال  لتلك  و�صدهم 
ع��ل��ى ال��ع�����ص��رات م��ن امل��ت��ورط��ني فيها ك��ل ذل���ك مع 
النف�ض. وقال  باأق�صى درجات �صبط  القوات  التزام 
اإن احلكومة تعاهد اهلل وتعاهد �صعب م�صر العظيم 
البالد  اأم��ن  حماية  عن  تتوانى  اأو  تتهاون  األ  على 
واملخربني  العابثني  ومواجهة  الإره���اب  ق��وى  �صد 
بنود  تنفيذ  ف��ى  ق��دم��ا  واأن مت�صى  ح��دي��د  م��ن  بيد 
التقدم  مل�صراحلبيبة  لت�صنع  امل�صتقبل  خ��ري��ط��ة 

والزدهار الذى ت�صتحقه بف�صل اهلل ورعايته.

•• العني-وام: 

نظمت بلدية مدينة العني - القطاع اجلنوبي 
 .. الإ���ص��الم��ي  اأب��وظ��ب��ي  ودع��م م�صرف  بتعاون 
ال��ع��ر���ض اجل��م��اع��ي ال��ت��ا���ص��ع ل��� 40 ���ص��اب��ا وفتاة 
العامري  م��ن قبائل  ال��وق��ن  اأب��ن��اء منطقة  م��ن 

واجلنيبي.  وامل��ن��ه��ايل  وال�����ص��ام�����ص��ي  وال��ع��ف��اري 
الحتفالت  قاعة  يف  اأق��ي��م  ال��ذي  ح�صراحلفل 
مبنطقة الوقن ال�صيخ زايد بن �صيف بن حممد 
اآل نهيان وال�صيخ م�صلم �صامل بن حم العامري 
اأبوظبي  ال���ص��ت�����ص��اري لإم�����ارة  امل��ج��ل�����ض  ع�����ص��و 
العامري وعدد  ركا�ض  بن  �صامل  وال�صيخ حمد 

م��ن وج��ه��اء ال��ق��ب��ائ��ل وك��ب��ار امل�����ص��وؤول��ني وكبار 
امل�صلحة وال�صرطة وجمع كبر  القوات  �صباط 

من الأهل والأ�صدقاء. 
كما ���ص��ارك��ت يف احل��ف��ل ع��دد م��ن ف��رق العيالة 
التي اأدت عرو�صا �صعبية وتراثية اإحتفال بهذه 

املنا�صبة. 

جمل�س الوزراء امل�شري يثمن مواقف الإمارات وعدد 
من الدول جتاه الأحداث اجلارية يف م�شر

•• اأبوظبي-وام:

الح��م��ر اىل اخلرطوم  ال��ه��الل  م��ن هيئة  وف���د  ت��وج��ه 
ام�ض لال�صراف على تنفيذ املرحلة الثانية من برنامج 
اإغاثة املتاأثرين من ال�صيول يف ال�صودان الذي ي�صتهدف 
عددا  اجتاحت  التي  ال�صيول  من  املت�صررة  الأ�صر  اآلف 
اأ�صرارا ب�صرية ومادية  ال�صودانية وخلفت  من الوليات 
على  الإن�صانية  عملياتها  ب���داأت  الهيئة  وك��ان��ت  ك��ب��رة. 
اأزمة  ب��داي��ة  ومنذ  اي��ام  ع�صرة  قبل  ال�صودانية  ال�صاحة 
ال�صيول وذلك عر �صفارة الدولة يف اخلرطوم وجمعية 
وليات  �صت  �صهدت  حيث  ال�صودانية  الأح��م��ر  ال��ه��الل 
�صودانية اأزمة اإن�صانية حقيقية ب�صبب ال�صيول الناجمة 
���ص��ق��وط ع�صرات  اىل  ادت  غ���زي���رة  اأم���ط���ار  ه��ط��ول  ع���ن 
األف �صخ�ض يف ظروف   150 الوفيات وت�صريد حوايل 
�صعبة اإىل جانب تدمر اآلف املنازل يف تلك الوليات. 
و�صارعت هيئة الهالل الحمر اىل امل�صاهمة يف عمليات 
اغاثة املت�صررين من هذه ال�صيول قبل ان تتلقى الهيئة 
ن����داء ان�����ص��ان��ي��ا م��ن ن��ظ��رت��ه��ا ال�����ص��ودان��ي��ة ح��ي��ث وفرت 
واغاثية  اي��وائ��ي��ة  وم�صتلزمات  ا�صا�صية  غذائية  م���وادا 
اخرى للمت�صررين من ال�صيول. وقدر الحتاد الدويل 
حجم  الأح��م��ر  ال�صليب  و  الأح��م��ر  ال��ه��الل  جلمعيات 
ال�صرار التي �صربت �صت وليات �صودانية هي اخلرطوم 
دارفور  وجنوب  الأحمر  والبحر  ال�صمالية  النيل  نهر  و 
تدمرا  منزل  الف  ع�صرة  نحو  بتدمر  الأزرق  والنيل 
كليا ونحو خم�صة الف و816 منزل تدمرا جزئيا كما 
اودت ال�صيول بحياة الع�صرات من ال�صكان. واأكدت نعيمة 
ال��دول��ي��ة يف  لل�صوؤون  ال��ع��ام  الأم���ني  نائبة  امل��ه��ري  عيد 
الهالل الأحمر اأن الهيئة تتابع الأو�صاع الإن�صانية على 
الناجمة  ال�صودانية منذ بداية تفاقم الظروف  ال�صاحة 
عن ال�صيول وجتاوبت على الفور مع تداعيات الكارثة من 
خالل تعزيز قدرات نظرتها ال�صودانية للقيام مبهامها 
الإغاثية جتاه املنكوبني ونفذت بالتن�صيق معها املرحلة 
الأوىل من الرنامج الإغاثي الذي لبى احتياجات اآلف 

الأ���ص��ر يف امل��ن��اط��ق امل��ت��اأث��رة يف ولي���ة اخل��رط��وم م�صرة 
اإىل اأن وفد الهيئة الذي توجه اإىل اخلرطوم �صيوا�صل 
الذي  و  ل��ذل��ك  امل��ع��د  للرنامج  وف��ق��ا  الإغ��اث��ة  عمليات 
امل��ع��ان��اة يف هذه  ت���زال ت��واج��ه  ال��ت��ي ل  ي�صتهدف الأ���ص��ر 
مبهام  �صي�صطلع  ال��وف��د  اإن  وق��ال��ت  ال�صعبة.  ال��ظ��روف 
ميدانية اأخرى تت�صمن تفقد املت�صررين والوقوف على 
احتياجاتهم  وتلم�ض  الطبيعة  على  الراهنة  اأو�صاعهم 
الأ�صواق  م��ن  وتوفرها  ال��راه��ن  ال��وق��ت  يف  ال�صرورية 
امل��ح��ل��ي��ة يف ال�������ص���ودان ك��م��ا ي�����ص��رف ال���وف���د ع��ل��ى توزيع 
برنامج  اأن  م��وؤك��دة  مبا�صرة  املتاأثرين  على  امل�صاعدات 
املت�صررين  ي�صر وفق متطلبات  ال�صدد  الهيئة يف هذا 
بروح  وا�صادت  الإن�صانية.  امل�صاعدات  من  واحتياجاتهم 
التعاون والتن�صيق ال�صائدة حاليا بني الهيئة ونظرتها 
ال�صودانية لتخفيف معاناة مت�صرري ال�صيول وحت�صني 
اأحوالهم ومن �صانه تعزيز قدرات املتاأثرين على جتاوز 
ظروفهم الراهنة وم�صاعدتهم على ا�صتعادة ن�صاطهم و 
حيويتهم من جديد. وكانت هيئة الهالل الأحمر وقعت 
الأحمر  الهالل  جمعية  مع  تفاهم  مذكرة  عامني  قبل 
املجال  يف  اجلانبني  بني  والتعاون  للتن�صيق  ال�صودانية 
الإن�صاين على ال�صاحة ال�صودانية... وحددت املذكرة اآليات 
الرامج  يخ�ض  فيما  التعاون  وتعزيز  واحلركة  العمل 
والأن�صطة التي تنفذها الهيئة للم�صتهدفني يف ال�صودان 
الوطنية  اللوج�صتية للجمعية  القدرات  اإىل جانب دعم 
اأثناء  امل��ن��اط��ق  ب��ني  التنقل  عملية  لت�صهيل  ال�صودانية 
والتن�صيق  والتعاون  املت�صررة  الفئات  خلدمة  الكوارث 
والتجهيزات  الإم�������دادات  م����رور  خ���الل  اجل��ان��ب��ني  ب��ني 
ووفود الإغاثة والفرق الطبية للمناطق املنكوبة وتعزيز 
التعاون يف جمال ال�صتجابة للكوارث وتطوير خدمات 
الغزيرة  الأم��ط��ار  اأن  يذكر  الأول��ي��ة.  ال�صحية  الرعاية 
اأدت  ال�صودان ولفرتات متقاربة  التي هطلت موؤخرا يف 
عنه  نتج  مم��ا  ورواف����ده  النيل  م��ي��اه  من�صوب  زي���ادة  اإىل 
�صفتي  على  القاطنني  مبا�صرة  ب�صورة  تهدد  في�صانات 

النيل ح�صب توقعات اجلهات املخت�صة يف ال�صودان.

هيئة الهالل الأحمر ت�شتعد لتنفيذ املرحلة الثانية من 
برنامج اإغاثة املتاأثرين من ال�شيول يف ال�شودان

بلدية العني تنظم العر�س اجلماعي التا�شع ل�40 �شابا يف منطقة الوقن 

•• دبي-وام:

خطة  للتكافل  ن���ور  ���ص��رك��ة  اأط��ل��ق��ت 
التي  امل��ن��زل��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة  امل�������ص���اع���دة 
املنازل  ع���م���ال  ع��م��ل  لأرب�������اب  ت��ت��ي��ح 
ع��ام��ل يف  األ���ف   400 يكفلون  مم��ن 
التاأمني  ع��ل��ى  احل�����ص��ول  الإم������ارات 
الطبي لل�صائقني والطباخني وعمال 
احلدائق  وع��م��ال  واخل���دم  النظافة 
�صد الأمرا�ض واحلوادث اأو الوفاة. 
الطبية  امل�������ص���اع���دة  خ���ط���ة  وت����وف����ر 
املنزلية �صريحتي تاأمني �صمن باقة 
واح��دة وب�صيطة حيث توفر للعمال 
 50 اإىل  ت�صل  بقيمة  طبيا  تاأمينا 
تاأمني  م��ب��ل��غ  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة  ال����ف 
اإ�صايف يف حالة الوفاة بقيمة 50 الف 
الرئي�ض  دره��م. وقال برفيز �صديق 
اإن  للتكافل  ن��ور  ل�صركة  التنفيذي 
املنزلية  ال��ط��ب��ي��ة  امل�����ص��اع��دة  خ��ط��ة 
عمل  اأرب���اب  خا�ض  ب�صكل  ت�صتهدف 
ع��م��ال امل��ن��ازل حيث ت��وف��ر لهم حال 
فعال من حيث التكلفة لتاأمني كافة 
العاملني لديهم �صواء كانوا �صائقني 
اأو  اأو خ��دم  اأو عمال نظافة  اأو طهاة 
ع��م��ال ح��دائ��ق. واأ���ص��اف ان��ن��ا ندرك 
مت��ام��ا ال����دور احل��ي��وي ال���ذي يلعبه 
وامل�صاهمة  املجتمع  يف  املنازل  عمال 
..م�صرا  التي يقدمونها لالقت�صاد 
اإىل  تهدف  اجلديدة  اخلطة  ان  اىل 
�صمان ح�صول هذه ال�صريحة املهمة 
من  ت�صتحقه  م��ا  على  املجتمع  م��ن 
خدمات طبية عالية اجل��ودة. وحث 
جميع اأرباب عمل عمال املنازل على 
للتاأكد  الفر�صة  ال�صتفادة من هذه 
التغطية  ل��دي��ه��م  ع��م��ال��ه��م  اأن  م���ن 
اأي  املالئمة يف حال ح��دوث  الطبية 

مكروه لهم. 

�شركة نور للتكافل تطلق 
خطة امل�شاعدة الطبية 
املنزلية لعمال املنازل  



03

اأخبـار الإمـارات
األحد  -  18   أغسطس    2013 م    -    العـدد    10872

Sunday    18    August     2013  -  Issue No   10872

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�صت�صفى املفرق                     5823100
 م�صت�صفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�صيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�صت�صفى توام                         7677444
م�صت�صفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�صت�صفى را�صد                       3371111
م�صت�صفى دبى                          2714444
م�صت�صفى الراحة                   2710000
م�صت�صفى املكتوم                     2221211         
م�صت�صفى المل                      3444010
م�صت�صفى الو�صل                    2193000

ال�سارقة 
م�صت�صفى القا�صمى                 5386444
م�صت�صفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�ض     7422227

م�صت�صفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�صت�صفى ام القوين                7656888
را�س اخليمة 

م�صت�صفى �صقر                       2223666
م�صت�صفى �صيف بن غبا�ض       2223555

الفجرية
م�صت�صفى الفجرة                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�صت�صفى الأهلى مرد�ض         6262666
م�صت�صفى النور                       6139111
امل�صت�صفى الماراتى الفرن�صى 6265722

 دبى
م�صت�صفى ولكر                      2829900
امل�صت�صفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�صت�صفى الدولية  اخلا�صة 2212484

ال�سارقة 
م�صت�صفى الزهراء اخلا�صة     5619999
م�صت�صفى زليخة                      5658866
امل�صت�صفى املركزى اخلا�ض     5639900
امل�صت�صفى امللكى                       5452222

العني
م�صت�صفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�صيدلية النور اجلديدة          6264264
�صيدلية الرازى                      6326671
ال�صيدلية الأهلية املركزية     6269545
�صيدلية رميا                          6744214
�صيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�صيدلية م�صفح                      5546674
�صيدلية دار ال�صفاء                 6411299
�صيدلية ابن �صينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�صيدلية عجمان                     7446031 
�صيدلية مكة                           7446343 
�صيدلية املدينة                       7468424
�صيدلية المارات                    7474900
�صيدلية الأم                           7429006

دبى 
�صيدلية املدينة                       2240566 
�صيدلية اجلامعة                    3967335 
�صيدلية الأحتاد                      3935619
�صيدلية ابن �صينا -  بر دبى   3556909 
�صيدلية جراند بن �صينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�صيدلية العني                        7655120  
�صيدلية فرح                           7630120 
�صيدلية ال�صالم اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�صيدلية م�صافى                      5732221 
�صيدلية حمد                          5582800
�صيدلية مكة                           5656994 
�صيدلية الرازى                      5565262 
�صيدلية نادين                        5733311 
�صيدلية ابن  �صينا الكورني�ض  5726885 
�صيدلية ال�صارقة                    5623850 

ام القوين
�صيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

الأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�ض  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

جمل�س تنمية الغربية ي�شدر تقريرا حول منوذج احلوكمة للمنطقة الغربية

�شرطة اأبوظبي حت�شل على حق امتياز لأحدث عبوة حتليل لفح�س املواد املخدرة 

•• اأبوظبي-وام:

اأب��وظ��ب��ي مذكرة  ���ص��رط��ة  وق��ع��ت 
ال�صركات  اإح��������دى  م����ع  ت���ف���اه���م 
العاملية حت�صل ال�صرطة مبوجبها 
ع��ل��ى ح���ق ام��ت��ي��از لأح�����دث عبوة 
املخدرة  امل������واد  ل��ف��ح�����ض  حت��ل��ي��ل 
نتائجه  تظهر  الإن�����ص��ان  ج�صم  يف 
دق��ائ��ق مبوقع احلدث.   5 خ��الل 

�صيف  ال��دك��ت��ور  العميد  واأو����ص���ح 
ب��وظ��ف��رة ال��ع��ام��ري م��دي��ر عام 
اأن هذه  وامل��ن��اف��ذ  الأم����ن  ����ص���وؤون 
اإط��ار اهتمامه  اخلطوة ج��اءت يف 
وحر�ض القيادة ال�صرطية على اأن 
دائما  الريادة  الإم��ارات لها  تكون 
البتكارات  اأح����دث  ا���ص��ت��خ��دام  يف 
العلمية التي تخدم العمل الأمني 
ناجزة  ج��ن��ائ��ي��ة  ع���دال���ة  وحت���ق���ق 

اأع���ل���ى م�����ص��ت��وي��ات حقوق  وت���وف���ر 
اإدارت���ي  اأن  اإىل  واأ���ص��ار  الإن�����ص��ان. 
الأداء  وت��ط��وي��ر  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
واخل�����ص��خ�����ص��ة وت��ن��م��ي��ة امل������وارد 
���ص��ارك��ت��ا يف ال��ت��ح��ق��ق م���ن ج���ودة 
العبوة ومت التاأكد من اأن ال�صركة 
بتطبيق  ملتزمة  للعبوة  امل�صنعة 
العاملية  اجل������ودة  ن���ظ���ام  م��ع��اي��ر 
ال��ع��ب��وة مراحل  اج���ت���ازت  ..ك���م���ا 
اختبارها ميدانيا ومعمليا خالل 
اإدارة  يف  ع����دة  م�����رات  جت��رب��ت��ه��ا 
الأدل��ة اجلنائية . من جانبه اأكد 
احلمادي  ال��رح��م��ن  عبد  العقيد 
اأن  اجلنائية  الأدل����ة  اإدارة  م��دي��ر 
على  الأوىل  تعد  اأبوظبي  �صرطة 
ودول  الأو����ص���ط  ال�����ص��رق  م�صتوى 
اخلليج امل�صتخدمة لهذا الفح�ض 
ب��ع��د ح�����ص��ول��ه��ا ع��ل��ى ح��ق امتياز 
عبوة فح�ض املخدرات. واأ�صار اإىل 
ول  ال�صتعمال  �صهلة  العبوة  اأن 

ل�صتخدامها  فنيني  اإىل  حت��ت��اج 
املتعامل  ال�صخ�ض  ويكفي تدريب 
مع العبوة على اإجراءات احل�صول 
على عينة البول وطريقة التعرف 
ع��ل��ى ن��وع��ي��ة امل���خ���در م���ن خالل 
�صريط  يف  امل��وج��ودة  الت�صنيفات 
احلمادي  العقيد  ول��ف��ت  ال��ع��ب��وة. 
اجلنائية  الأدل������ة  اإدارة  اإن  اإىل 
للفح�ض  ال����ع����ب����وة  اأخ���������ص����ع����ت 
�صكلت جلنة من  والتجارب حيث 
ال�صموم  ف��رع  وفنيني من  خ��راء 
نتائج  دقة  من  للتاأكد  واملخدرات 
العبوة . واأكد اأن العبوة التحليلية 

ملوؤمتر  ت���ول���دت خ����الل ح�����ص��وره 
البول  يناق�ض طرق فح�ض  دويل 
العينة  ���ص��اح��ب  اأن  م���ن  ل��ل��ت��اأك��د 
 . ع��دم��ه  م��ن  للمخدرات  متعاط 
ب���داأ يف  اأن���ه  اإىل  واأ���ص��ار احلو�صني 
ال��ب��ح��ث ح��ت��ى ع���رث ع��ل��ى �صركة 
الإمكانيات  عبوة حمدودة  ت�صنع 
ل�”6”  حت���ل���ي���ال  جت������ري  ح���ي���ث 
واأمكن  املخدرات فقط  اأن��واع من 
بالتعاون مع ال�صركة امل�صنعة من 
الو�صول بها اإىل حتليل 12 نوعا 
اأنه  اإىل  منوها   .. امل��خ��درات  م��ن 
جديدة  فحو�صات  اإ�صافة  ميكن 

�صتقدم خدمة متميزة و�صت�صتفيد 
خالل  اجلهات  من  العديد  منها 
جتري  التي  اجلهات  مثل  عملها 
ع����م����ل����ي����ات ال����ف����ح���������ض امل���ف���اج���ئ 
واإج����راءات  العمالية  للتجمعات 
ال���ف���ح�������ض حل��������الت ال����ص���ت���ب���اه 
مثل  اأ�صا�صية  ج��ه��ات  ع��ن  ف�صال 
ال�����ص��رط��ة وم��ن��اف��ذ ال���دول���ة. من 
جانبه اأو�صح امل�صاعد اأول م�صاعد 
خبر اإبراهيم علي احلو�صني من 
ال�����ص��م��وم وامل���خ���درات بق�صم  ف���رع 
و�صاحب  الكيميائية  التحاليل 
مقرتح ا�صتخدام العبوة اأن الفكرة 

اإىل  ولفت  م�صتقبال.  العبوة  اإىل 
ذات  للبول  التحليلية  العبوة  اأن 
ج��ودة عالية م��ن ن��واح ع��دة منها 
لكونها  منها  العينة  ت�صرب  ع��دم 
ال�صريط  واأن  ال���غ���ل���ق  حم��ك��م��ة 
ال��ع��ب��وة ي�صمن  احل�����راري داخ����ل 
ع����دم ال��ت��الع��ب ب��ال��ع��ي��ن��ة. وذك���ر 
احلو�صني  اإب��راه��ي��م  اأول  امل�صاعد 
ال��ع��ب��وة حتديد  اأه���م مم��ي��زات  اأن 
حالتي  يف  العينة  �صاحب  موقف 
وغرهما  ال�صبط  اأو  ال���ص��ت��ب��اه 
اإجراء  التي تتطلب  من احل��الت 
ف��ح�����ض ت��ع��اط��ي خم����درات خالل 
دق��ائ��ق يف موقع  اأو خم�ض  ث��الث 
اأخذ  اإىل  احل���اج���ة  دون  احل����دث 
عينة واإر�صالها للمختر اجلنائي 
واإظ����ه����ار ال��ن��ت��ي��ج��ة ب��ع��د ي����وم اأو 
خدمة  ت��ق��دم  ال��ع��ب��وة  واأن  اأك����رث 
يف  ت�صك  التي  لالأ�صر  جمتمعية 
 . للمخدرات  اأبنائها  اأحد  تعاطي 
اأن��ه ميكن لأي �صخ�ض  اإىل  ون��وه 
على  للح�صول  الإر����ص���ادات  ات��ب��اع 
النتيجة  وم��ع��رف��ة  ال���ب���ول  ع��ي��ن��ة 
يف احل�����ال ب��ع��ي��دا ع���ن اإج�������راءات 
�صابقا  الأ�صر  اإليها  ت�صطر  كانت 
وت�����ص��ب��ب ح���رج���ا ل���ه���ا. وق�����ال اإن 
املوارد  وتنمية  اخل�صخ�صة  اإدارة 
تفاهم  م��ذك��رة  هولندا  يف  وق��ع��ت 
اأن  مع ال�صركة امل�صنعة مع توقع 
�صهر  العبوة يف  نظام  يتم تطبيق 

نوفمراملقبل.

•• املنطقة الغربية-وام:

املنطقة  ت��ن��م��ي��ة  جم���ل�������ض  اأ������ص�����در 
الغربية تقريرا �صامال حول منوذج 
احل���وك���م���ة ل��ل��م��ن��ط��ق��ة ال��غ��رب��ي��ة يف 
للمنطقة  واع���د  م�صتقبل  �صياغة 
املنطقة  اأن  ال���ت���ق���ري���ر  واأو������ص�����ح   .
ال���غ���رب���ي���ة ت���ع���د اإح���������دى امل���ن���اط���ق 
الهامة  وال�صتثمارية  القت�صادية 
يف دول��ة الإم���ارات ..فهي متثل 60 
الإجمالية  امل�����ص��اح��ة  م���ن  امل���ائ���ة  يف 
مدن  �صبع  وت�صم  اأب��وظ��ب��ي  لإم����ارة 
وليوا  زاي���د  ..م��دي��ن��ة  ه��ي  رئي�صية 
وجزيرة  وال�صلع  وغياثي  والروي�ض 
الناجت  ي�صكل  ح��ني  يف  وامل���رف���اأ  دمل���ا 
ن�صبة  للمنطقة  الإج���م���ايل  امل��ح��ل��ي 
الناجت  اإج���م���ايل  م���ن  امل���ائ���ة  يف   45
التقرير  واأ�صار  الإم��ارة.  املحلي من 
اإىل اأنه نظرا لالأهمية الكرى التي 
تطوير  مت  فقد  املنطقة  بها  تتمتع 
الغربية  للمنطقة  احلوكمة  من��وذج 
املجل�ض  تاأ�صي�ض  مبوجبه  مت  ال��ذي 
املجل�ض  ب��ق��رار م��ن   2006 ع��ام  يف 
بهدف  اأب��وظ��ب��ي  لإم����ارة  التنفيذي 
للمنطقة  واع���د  م�صتقبل  �صياغة 
ال��غ��رب��ي��ة م��ن خ���الل ال��رتك��ي��ز على 
وال�صعي  و�صكانها  املنطقة  م�صالح 
القت�صادية  اأبوظبي  روؤية  لتحقيق 
واأكد  امل�صتدامة.  التنمية  تعزيز  يف 
حم��م��د ح��م��د ب���ن ع�����زان امل���زروع���ي 
وك����ي����ل دي���������وان مم���ث���ل احل�����اك�����م يف 
ومدير  ب��الإن��اب��ة  ال��غ��رب��ي��ة  املنطقة 
الغربية  املنطقة  تنمية  عام جمل�ض 
ال����ق����ي����ادة ال���ر����ص���ي���دة على  ح���ر����ض 
ت��ط��وي��ر ال��غ��رب��ي��ة والرت���ق���اء ب��ه��ا يف 
ل�صاحب  ال���ر����ص���ي���دة  ال���ق���ي���ادة  ظ���ل 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
نهيان رئي�ض الدولة “ حفظه اهلل” 

�صمو  اأول  الفريق  ومتابعة  وب��دع��م 
ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

للقوات امل�صلحة. 
�صهدت  الغربية  املنطقة  اأن  واأو�صح 
على مدى خم�ض �صنوات بعد تكليف 
���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ح��م��دان ب��ن زاي����د اآل 
املنطقة  يف  احل���اك���م  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان 
�صموه  م��ن  كبرا  اهتماما  الغربية 
مما ك��ان له عميق الأث��ر يف تطبيق 
الرامية  احلكومية  ال�صرتاتيجيات 
ال�صاملة  ال���ت���ن���م���ي���ة  حت���ق���ي���ق  اإىل 
مب�صتوى  والرت�����ق�����اء  ال��غ��رب��ي��ة  يف 
املزروعي  واأ����ص���ار  ق��اط��ن��ي��ه��ا.  ح��ي��اة 
املنطقة  ت��ن��م��ي��ة  جم��ل�����ض  اأن  اإىل 
ال��غ��رب��ي��ة ل��ع��ب م��ن��ذ ت��اأ���ص��ي�����ص��ه دورا 
النمو  عجلة  دف��ع  يف  وحيويا  رياديا 
بالتعاون  ال���غ���رب���ي���ة  يف  وال���ت���ط���ور 
م��ع ���ص��رك��ائ��ه ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ني من 
اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة واخل���ا����ص���ة يف 
بلدية  اأب����رزه����ا  وال����دول����ة  اأب���وظ���ب���ي 
اأبوظبي  وجمل�ض  الغربية  املنطقة 
للتخطيط العمراين ودائرة التنمية 
الق���ت�������ص���ادي���ة ب���اأب���وظ���ب���ي. وت���اأت���ي 
اإطار  �صمن  ور�صالته  املجل�ض  روؤي��ة 
و�صعتها  التي  العري�صة  اخلطوط 
ب��ه��دف تطوير  ال��ر���ص��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا 
الإم�����ارة ح��ي��ث ي��ع��م��ل امل��ج��ل�����ض على 
اأبوظبي  من  الغربية  املنطقة  قيادة 
ك��ي ت�صبح من��وذج��ا ي��ح��ت��ذى ب��ه يف 
والقت�صادية  الجتماعية  التنمية 
معاير  و�����ص����ع  ع����ر  امل�������ص���ت���دام���ة 
ال�صكان  ت��ن��م��ي��ة  جم����ال  يف  ل��ل��ت��م��ي��ز 
ال��ت��ح��ت��ي��ة وحت�صني  ال��ب��ن��ى  وت��ع��زي��ز 
اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ات  و�صعية 
الرتكيز على بناء الكفاءات وجذبها 
املنطقة وتوفر  واحلفاظ عليها يف 
يعزز  مم��ا  وم�صتدامة  �صحية  بيئة 

ال��ن��م��و وال���ت���ط���ور م���ن خ����الل رفع 
الأعمال  ك��ف��اءة  وزي����ادة  الإن��ت��اج��ي��ة 
كقطاع  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  يف 
والزراعة  وال��ط��اق��ة  وال��غ��از  ال��ن��ف��ط 

وال�صياحة.
للتنمية  ال��غ��رب��ي��ة  م���وؤمت���ر  واأل���ق���ى 
ال���������ص����وء ع����ل����ى ك�������رى امل�������ص���اري���ع 
التطويرية يف املنطقة مثل م�صروع 
الطاقة  وم�����ص��اري��ع  الحت�����اد  ق��ط��ار 
املتجددة حيث �صهد املوؤمتر م�صاركة 
الهيئات  خم��ت��ل��ف  م���ن  م�����ص��ئ��ول��ني 
واخلا�صة  احل��ك��وم��ي��ة  وامل��وؤ���ص�����ص��ات 
وكبار امل�صتثمرين . وت�صمن املوؤمتر 
وحما�صرات  تفاعلية  نقا�ض  حلقات 
ال����ق����ط����اع����ات  رواد  مب�����������ص�����ارك�����ة 
خاللها  مت  الغربية  يف  القت�صادية 
امل�صتثمرين  اأم����ام  ال��ف��ر���ص��ة  اإت��اح��ة 
اخلرات  لتبادل  الأعمال  واأ�صحاب 
ال�صتثمار  ف���ر����ض  اإىل  وال���ت���ع���رف 
املجل�ض  وق���ام  الغربية.  املنطقة  يف 
لت�صجيع  ج���ه���وده  ���ص��م��ن  م����وؤخ����را 
ال�صتثمار يف امارة اأبوظبي وو�صعها 
باإ�صدار  ال��ع��امل��ي��ة  اخل����ارط����ة  ع��ل��ى 
الغربية”  يف  امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن  “دليل 
بهدف ت�صليط ال�صوء على اإمكانيات 
وم��ق��وم��ات امل��ن��ط��ق��ة ال��غ��رب��ي��ة التي 
والفر�ض  الطبيعية  ب��امل��وارد  تزخر 
يجعلها  مم��ا  ال��واع��دة  ال�صتثمارية 
وجهة ا�صتثمارية مف�صلة لل�صركات 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  م���ن  وامل�����ص��ت��ث��م��ري��ن 
املميزات  باأف�صل  والتعريف  العامل 
التناف�صية يف القطاعات القت�صادية 
املختلفة اإىل جانب توفر الن�صائح 
واملعلومات التي ت�صاعد امل�صتثمرين 
واأ�صحاب ال�صركات يف التعرف على 
ومعرفة  املحلي  ال�صوق  يحتاجه  ما 
يف  وم�صاريع  �صركات  اإن�����ص��اء  كيفية 
اخلارطة  املجل�ض  واأط��ل��ق  الغربية. 

ون��ه�����ص��ت��ه واأم���ن���ه وا���ص��ت��ق��راره فاإن 
جميع  توفر  على  يحر�ض  املجل�ض 
التعليمية  العملية  جن��اح  مقومات 
على  ق���ادرة  اأج��ي��ال  تخريج  ل�صمان 
بالعلم  وم�صلحة  الوطن  راي��ة  حمل 
واملعرفة بالإ�صافة اإىل تر�صيخ اأ�ص�ض 
تعليمية عالية امل�صتوى وفق معاير 
ذكورا  املجتمع  اأف��راد  جلميع  دولية 
املنطقة  يف  ت��ت��واف��ر  ب��ح��ي��ث  واإن���اث���ا 
والكفاءات  اخل�����رات  م���ن  ال��ع��دي��د 
على  يركز  ..كما  الغربية  اأبناء  من 
الن�صائية  واملهارات  القدرات  تطوير 
تطوير  يف  ف���ع���ال���ي���ة  اأك�������رث  ل���ي���ك���ن 
املنطلق  املجتمع. ومن هذا  وخدمة 
اأق������ام امل��ج��ل�����ض ال���ع���دي���د م���ن ور����ض 
ال��ع��م��ل وال�����دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة التي 
تاأتي �صمن اأولوياته الإ�صرتاتيجية 
والتزامه  ال����دوؤوب  �صعيه  اإط���ار  ويف 
بتنفيذ اخلطط املو�صوعة للنهو�ض 
فيما  وحت���دي���دا  ال��غ��رب��ي��ة  باملنطقة 
والرتقاء  ال��ك��ف��اءات  بتنمية  يتعلق 
مب�صتوى الأجيال ال�صاعدة والقوى 
الب�صرية يف املنطقة. ومن اأهم هذه 
اجلامعات  معر�ض  اإق��ام��ة  امل��ب��ادرات 
�صنويا  ي��ع��ق��د  وال������ذي  ال��غ��رب��ي��ة   -
العايل  التعليم  وزارة  مع  بالتعاون 
اأبوظبي  وجمل�ض  العلمي  والبحث 
للتعليم ومب�صاركة متميزة من عدد 
العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  من  كبر 
من  واملعتمدة  واخل��ا���ض  احلكومي 
كافة اإمارات الدولة. ويتمكن الزوار 
التعرف  امل��ع��ر���ض  ه����ذا  م���ن خ����الل 
على امل�صاريع التطويرية يف قطاعي 
وعلى  الغربية  يف  وال��ع��م��ل  التعليم 
خم��ت��ل��ف اجل���ام���ع���ات وامل���ع���اه���د يف 
الأكادميية  والتخ�ص�صات  ال��دول��ة 
تكوين  اإىل  بالإ�صافة  فيها  املتوفرة 
����ص���ورة وا���ص��ح��ة ع���ن ح���اج���ة �صوق 

مكانة املنطقة الغربية على امل�صتوى 
كفاءة  وي����زي����د  وال���������دويل  امل���ح���ل���ي 
ولفت  فيها.  وال�صتثمارات  الأعمال 
التقرير اىل اأن املجل�ض يحر�ض على 
 2030 دعم وتنفيذ خطة الغربية 
باملنطقة  ل��الرت��ق��اء  ���ص��م��م��ت  ال��ت��ي 
نحو م�صتقبل واعد واإتاحة الفر�صة 
القت�صادي  ال��ن��م��و  فعالية  ل��زي��ادة 
م��ع احل��ف��اظ ع��ل��ى امل����وروث الثقايف 
وال���ت���اري���خ���ي ل��ل��م��ن��ط��ق��ة ح���ي���ث مت 
ا�صتثمارية  قطاعات  خم�صة  حتديد 
والكيماويات  الطاقة  وه��ي  رئي�صية 
وتقنيات املياه وال�صياحة وال�صناعات 
ال��غ��ذائ��ي��ة ..ك��م��ا ي��ع��م��ل ع��ل��ى جذب 
روؤو�ض الأموال من القطاع اخلا�ض 
امل�صاركة  م���ن  امل���ط���وري���ن  ومت���ك���ني 
�صمن  التنمية  عملية  يف  ال��ف��اع��ل��ة 
ون�����وه   .2030 ال���غ���رب���ي���ة  خ���ط���ة 
امل�صاريع  اأب���رز  م��ن  اأن  اإىل  التقرير 
م�صروع  امل��ج��ل�����ض  ي��دع��م��ه��ا  ال���ت���ي 
احل�����ي ال���ت���ج���اري يف م���دي���ن���ة زاي����د 
�صكنية وهاير  ال��ذي يوفر وح��دات 
بالإ�صافة  جتارية  وحمالت  ماركت 
وم�صجد  خ���ا����ض  م�����ص��ت�����ص��ف��ى  اإىل 
امل�صروع على خدمات  ..كما يحتوي 
للن�صاء  نادي �صحي  جمتمعية مثل 
وحديقة.  وم��الع��ب  للرجال  واآخ���ر 
ي�صار اإىل اأنه جار العمل حاليا على 
اإقامة م�صروع الواجهة البحرية يف 
لإقامة  والتخطيط  امل��رف��اأ  م��دي��ن��ة 
واأو�صح  غياثي.  يف  مماثل  م�صروع 
املنطقة  تنمية  جمل�ض  ان  التقرير 
ال��غ��رب��ي��ة ن��ظ��م يف ���ص��ه��ر م���اي���و من 
الغربية  م����وؤمت����ر  احل�������ايل  ال����ع����ام 
للتنمية برعاية �صمو ممثل احلاكم 
تتويجا  وذل���ك  الغربية  املنطقة  يف 
جذب  اإىل  الرامية  املجل�ض  جلهود 
ودعم عجلة  للمنطقة  ال�صتثمارات 

ال�صتثمارية للمنطقة الغربية والتي 
الو�صائل  اأه���م  م��ن  اعتبارها  ميكن 
ت�������ص���اع���د على  ال����ت����ي  ال���رتوي���ج���ي���ة 
توفر املعلومات للم�صتثمرين حول 
كاملوقع  التناف�صية  الغربية  مميزات 
املتقدمة  وال�صناعات  ال�صرتاتيجي 
الدعم  الكرى وجمالت  وامل�صاريع 
املقدمة والتي جتعلها بيئة �صديقة 
ل��الأع��م��ال. وت��ر���ص��د اخل��ارط��ة اأهم 
ال���ت���ي حجزت  ال��ع��امل��ي��ة  ال�������ص���رك���ات 
الغربية  املنطقة  يف  موقعا  لنف�صها 
والغاز  ال��ن��ف��ط  ق��ط��اع��ات  يف  ����ص���واء 
وال�صناعات  وال���زراع���ة  وال�����ص��ي��اح��ة 
والرعاية  وال����ع����ق����ارات  ال���غ���ذائ���ي���ة 
اخلفيفة  وال�������ص���ن���اع���ات  ال�����ص��ح��ي��ة 
وغرها من القطاعات ال�صتثمارية 
يف حني يتم حتديث كافة املعلومات 
والتفا�صيل التي حتتويها اخلارطة 
دوما  املجل�ض  وي�صعى  دوري.  ب�صكل 
اإىل اإب���ق���اء ال��غ��رب��ي��ة واإم��ك��ان��ات��ه��ا يف 
ال�����ص��وء م���ن خ����الل تنظيم  دائ�����رة 
ت�صجيع  اإىل  تهدف  التي  الفعاليات 
ال�صياحة يف املنطقة واإبراز املقومات 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وال����رتاث����ي����ة وال����رتوي����ج 
وعامليا  حم��ل��ي��ا  ال��غ��رب��ي��ة  للمنطقة 
للريا�صات  الغربية  مهرجان  مثل 
امل�صاركة  خ��الل  م��ن  وك��ذل��ك  املائية 
واملحافل  وامل��ع��ار���ض  امل���وؤمت���رات  يف 
ال�صلة  ذات  ال��دول��ي��ة  الق��ت�����ص��ادي��ة 
هانوفر  م��ع��ر���ض  م��ث��ل  بال�صتثمار 
اأمل���ان���ي���ا ف�����ص��ال عن  ال�����ص��ن��اع��ي يف 
القت�صادية  امل��وؤمت��رات  يف  امل�صاركة 
امل���ق���ام���ة يف ال����دول����ة وم����ن اأب���رزه���ا 
ملتقى الإمارات لال�صتثمار الدويل. 
وانطالقا  ال��ت��ع��ل��ي��م  ي��خ�����ض  وف��ي��م��ا 
املنطقة  تنمية  جمل�ض  اإمي����ان  م��ن 
التعليم  يف  ال�صتثمار  ب��اأن  الغربية 
الوطن  م�صتقبل  يف  ا���ص��ت��ث��م��ار  ه���و 

يت�صنى  ..ك���م���ا  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال��ع��م��ل 
املعر�ض  خ���الل  م��ن  اأي�����ص��ا  للطلبة 
والإر�صاد  التوجيه  على  احل�����ص��ول 
الالزمني من قبل ممثلي اجلامعات 
املتخ�ص�صة.  التعليمية  واملوؤ�ص�صات 
ك��م��ا ي���ويل امل��ج��ل�����ض اه��ت��م��ام��ا برفع 
ك���ف���اءة ���ص��ك��ان ال��غ��رب��ي��ة م���ن خالل 
متنوعة  ت���دري���ب���ي���ة  ب����رام����ج  ط�����رح 
املجتمع  ف��ئ��ات  ت�����ص��ت��ه��دف خم��ت��ل��ف 
من طلبة الثانوية العامة الراغبني 
اللغوية  م���ه���ارات���ه���م  ت���ط���وي���ر  يف 
والأك���ادمي���ي���ة وف��ئ��ة ال��ب��اح��ث��ني عن 
الأخرى  الفئات  م��ن  وغ��ره��ا  عمل 
تعليمية  م��وؤ���ص�����ص��ات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
وموظفة يف الغربية ككليات التقنية 
والروي�ض  زاي�����د  م��دي��ن��ة  ال��ع��ل��ي��ا- 
الفني  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  اأب���وظ���ب���ي  وم��ع��ه��د 
وامل��ه��ن��ي يف م��دي��ن��ة زاي�����د وامل���رف���اأ. 
املنطقة  تنمية  جم��ل�����ض  وا���ص��ت��ط��اع 
ال�صبع  ال�����ص��ن��وات  خ����الل  ال��غ��رب��ي��ة 
اإيجابية  اأن يحقق تغيرات  املا�صية 
ملمو�صة يف حياة �صكان الغربية من 
اإىل توفر  الرامية  خالل مبادراته 
مع  بالتعاون  لهم  اخلدمات  اأف�صل 
للمجل�ض  ال�صرتاتيجيني  ال�صركاء 
. ويف هذا الإط��ار مت توقيع العديد 
ومذكرات  ال��ت��ع��اون  ات��ف��اق��ي��ات  م��ن 
اجلهات  م����ن  ع�����دد  م����ع  ال���ت���ف���اه���م 
احل��ك��وم��ي��ة واخل���ا����ص���ة يف الإم�����ارة 
التعليم  وزارة  مع  التفاهم  كمذكرة 
ال��ع��ل��م��ي بهدف  وال���ب���ح���ث  ال����ع����ايل 
جمال  يف  والتن�صيق  التعاون  تعزيز 
املنطقة  يف  الب�صرية  امل����وارد  تنمية 
الغربية وفقا لأرقى املعاير العاملية 
اإع���داد  لأج���ل  بالتعليم  وال��ن��ه��و���ض 
ك��ف��اءات وطنية م��وؤه��ل��ة ق���ادرة على 
ب�صكل فعال يف دفع عجلة  امل�صاهمة 

النمو والتطور يف املنطقة. 

اعالن تغيري ا�سم �سخ�ص 
اأحمل جواز   ، الرحيم  ابنة نظيم عبد   ، ن�صرين نظيم   ، اأن��ا 
بتاريخ  اأبوظبي  يف  �صادر   ، ئ/8756596  رق��م.  هندي  �صفر 
كو�صني   ، بانديكودي  يف  دائمة  اقامة  اأقيم   ،  2004/08/23
واأق��ي��م حاليا يف   ، الهند   ، ك���رال   ، ارن��اك��ولم  ، )مقاطعة( 
�ض.ب. 63111 ، م�صفح ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة 
، مبوجب هذا اأغّر ا�صمي من ن�صرين نظيم ، اإىل: ن�سرين 

نظيم عبد الرحيم ، باعتبار فوري.

�شرطة ال�شارقة تلقي القب�س على بنغايل ي�شرق ويبيع املكاملات الدولية باأ�شعار زهيدة
افراد اجلمهور يفيد عن قيام �صخ�ض بنغايل اجلن�صية 
يف املنطقة ال�صناعية ال�صاد�صة التابعة لإمارة ال�صارقة 
با�صتقبال الراغبني باإجراء مكاملات دولية يف مقر �صكنه 
الرتاخي�ض  على  ح�صوله  دون  وذل���ك  زه��ي��دة  باأ�صعار 
ال���الزم���ة م���ن ه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م الت�������ص���الت مل���زاول���ة هذا 

الن�صاط .
قبل  من  امني  فريق  ت�صكيل  مت  املعلومات  �صوء  ويف   .
اأج��ه��زة ال��ت��ح��ري��ات وامل��ب��اح��ث اجل��ن��ائ��ي��ة ل��ل��وق��وف على 

�صحة املعلومات الواردة . 
امل��ع��ل��وم��ات وا�صتيفاء  ال��ب��ح��ث وال��ت��ح��ري وج��م��ع  وب��ع��د 

•• ال�صارقة-وام:

ب�صرطة  اجلنائية  واملباحث  التحريات  اأجهزة  �صبطت 
ب��ن��غ��ايل اجل��ن�����ص��ي��ة بعد  اأ ح  امل��ت��ه��م حم��م��د  ال�����ص��ارق��ة 
قانونية  غر  بطريقة  الدولية  املكاملات  ب�صرقة  قيامة 
لهذا  خ�صي�صا  معدة  تقنية  وبرامج  اأجهزة  م�صتخدما 
مكاملات  باإجراء  الراغبني  على  بيعها  ثم  ومن  الغر�ض 
دولية باأ�صعار زهيدة جدا وذلك يف مقر �صكنه باملنطقة 

ال�صناعية ال�صاد�صة التابعة لإمارة ال�صارقة.
اأحد  قبل  ب��الغ من  ورود  اإيل  الواقعة  تفا�صيل  وتعود   

الإج��راءات القانونية مت مداهمة املوقع والقب�ض على 
اجلاين متلب�صا مبزاولة ن�صاطه غر القانوين 

والذي يجرمه يف حال عدم احل�صول على ت�صريح �صادر 
من هيئة تنظيم الت�صالت يخوله مبزاولة ن�صاطه.

 ومبواجهته بالتهمة املن�صوبة اإليه اأقر املتهم بها كا�صفا 
من  متكنه  ال��ت��ي  وال��رام��ج  امل�صتخدمة  الأج��ه��زة  ع��ن 

الحتيال و�صرقة املكاملات الدولية
 دون وجه حق �صعيا منه اىل الك�صب املادي ال�صريع وبناء 
على اعرتافاته مت توقيفه واإحالته اإىل النيابة العامة 

يف اإمارة ال�صارقة.

تعاون اإعالمي بني اإذاعة روتانا و�شكاي نيوز عربية 
•• اأبوظبي-وام:

اإعالميا �صخما مع قناة �صكاي نيوز عربية  اأم يف ال�صعودية اعتبارا من اليوم الأحد تعاونا  اأف  اإذاع��ة روتانا  تبداأ 
باأبوظبي وذلك مبوجب اتفاقية �صراكة مت توقيعها بني الطرفني موؤخرا. و�صتقوم اإذاعة روتانا اأف اأم وفقا لتفاقية 
التعاون املرمة ببث مواجز لأهم الأخبار ال�صيا�صية والقت�صادية والريا�صية مبا�صرة من ا�صتوديوهات قناة �صكاي 
نيوز عربية على راأ�ض كل �صاعة وعلى مدار اأيام الأ�صبوع ابتداء من ال�صاعة 8 �صباحا وحتى 11 ليال . وعر حمد 
نا�صر مدير عام اإذاعة روتانا اأف اأم عن �صعادته بهذا التعاون الإعالمي ..موؤكدا اأن اإذاعة روتانا �صتكون حيادية يف 
بثها لالأخبار كما هو متبع ومعروف عن قناة �صكاي نيوز عربية . واأعرب عن متنياته باأن تقدم اإذاعة روتانا اأف اأم 
كل ما يهم املجتمع ال�صعودي حلظة بلحظة معتمدة على خرة فريق �صكاي نيوز عربية و�صرعتهم يف نقل اخلر. 
من ناحيته قال نارت بوران مدير عام �صكاي نيوز عربية اأن القناة تتطلع باهتمام بالغ اإىل جمهور اململكة العربية 
ال�صعودية . ولفت اإىل اأن هذا التعاون �صي�صمح بالو�صول اإىل اجلمهور من خالل من�صات مبتكرة لالإعالم الإذاعي 

امل�صموع بالتعاون مع جهة رائدة كاإذاعة روتانا ال�صعودية.
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الهوية تطلق جائزة لالبتكار والإبداع العلمي للموؤ�ش�شات والأفراد
•• اأبوظبي -وام:

للهوية عن  الإم���ارات  هيئة  اعلنت 
لالبتكار  ���ص��ن��وي��ة  ج���ائ���زة  اإط�����الق 
والتطبيقات  ال��ع��ل��م��ي  والإب��������داع 
ت�صجيع  اإىل  ت���ه���دف  امل��وؤ���ص�����ص��ي��ة 
القطاعني  يف  واملوؤ�ص�صات  الأف���راد 
امل�صاهمة  على  واخلا�ض  احلكومي 
العلمية  ال����ب����ح����وث  اإع������������داد  يف 
ال��ع��م��ل��ي��ة يف جمال  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
املتقدمة مبا يدعم  الهوية  اأنظمة 
الهوية   اإدارة  م��ن��ظ��وم��ة  ت��ط��وي��ر 
الذكية “ يف الدولة . ودعت الهيئة 
خمتلف املوؤ�ص�صات العامة واخلا�صة 
وال�صروح التعليمية واأفراد املجتمع 
اإىل  م��ن خ���راء وباحثني وط���الب 
تت�صمن  التي  اجلائزة  يف  امل�صاركة 
ف��ئ��ت��ني ه��م��ا ج���ائ���زة اأف�����ص��ل بحث 
الهوية  اأن��ظ��م��ة  جم����ال  يف  ع��ل��م��ي 

للهوية  الإم���ارات  ع��ام هيئة  مدير 
الهوية لالبتكار  اإط��الق جائزة  اإن 
اإطار  يف  ي��ن��درج  العلمي  والإب�����داع 
ل��ت��ط��وي��ر منظومة  ال��ه��ي��ئ��ة  ���ص��ع��ي 
ال��ه��وي��ة امل��ت��ق��دم��ة يف ال���دول���ة مبا 
املعرفة  واق��ت�����ص��اد  جمتمع  ي��دع��م 
عامليا.  الإم�����ارات  تناف�صية  وي��ع��زز 
واأ������ص�����اف ال���دك���ت���ور اخل�������وري اأن 
ه���ذه اجل���ائ���زة ت�����ص��ك��ل واح�����دة من 
م�����ب�����ادرات ال��ه��ي��ئ��ة ال���ه���ادف���ة اإىل 
املجتمع  واأف��راد  موؤ�ص�صات  ت�صجيع 
خدمات  تطوير  يف  امل�صاهمة  على 
ح��ك��وم��ي��ة وخ���ا����ص���ة م��ب��ت��ك��رة من 
الرت��ق��اء مبنظومة تعريف  خ��الل 
الدولة  يف  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة  ال���ه���وي���ات 
الرقمية  ال�صبكات  على  وخ�صو�صا 
نحو  ال�صامل  ال��ت��ح��ول  ي��دع��م  مب��ا 
احلكومة الذكية يف الإمارات. واأكد 
ال��دك��ت��ور اخل����وري ح��ر���ض الهيئة 

برجميات رقمية مبتكرة يف جمال 
اأنظمة الهوية املتقدمة اإىل امل�صاركة 
يف جائزة الهوية لالبتكار والإبداع 
دور  تعزيز  يف  وامل�صاهمة  العلمي 
وزيادة  “الذكية”  الهوية  بطاقة 
بهدف  وفعاليتها  ا���ص��ت��خ��دام��ات��ه��ا 
ت�����ص��ه��ي��ل وت��ب�����ص��ي��ط اخل����دم����ات يف 
واخلا�ض.  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ني 
املوعد  اأن  اإىل  ال��ه��ي��ئ��ة  واأ�����ص����ارت 
يف  امل�صاركة  ملف  لت�صليم  النهائي 
اجلائزة هو 30 نوفمر من العام 
امل�صاركة  اأن  ..م��و���ص��ح��ة  اجل����اري 
يف ج��ائ��زة اأف�����ص��ل ب��ح��ث ع��ل��م��ي يف 
املتقدمة  ال��ه��وي��ة  اأن��ظ��م��ة  جم����ال 
من  كانوا  �صواء  ل��الأف��راد  مفتوحة 
حني  يف  خارجها  اأو  ال��دول��ة  �صكان 
اأف�صل  جائزة  يف  امل�صاركة  تقت�صر 
الهوية  اأن��ظ��م��ة  جم���ال  يف  تطبيق 
واملوؤ�ص�صات  اجلهات  على  املتقدمة 

تطبيق  اأف�صل  ج��ائ��زة  و  املتقدمة 
املتقدمة  الهوية  اأنظمة  جم��ال  يف 
م�صتقلة  جلنة  ت�صكيل  اإىل  م�صرة 
وحمايدة ت�صم عددا من اخلراء 
والدوليني  امل��ح��ل��ي��ني  وامل��ح��ك��م��ني 
الهيئة  وك�صفت  امل�صاركات.  لتقييم 
ع���ن ع��زم��ه��ا ت��ن��ظ��ي��م ح��ف��ل ر�صمي 
مطلع العام املقبل لتكرمي اجلهات 
ال��ف��ائ��زة ب����درع اأف�����ص��ل ت��ط��ب��ي��ق يف 
تطبيق  واأف�صل  احلكومي  القطاع 
اإىل  بالإ�صافة  اخلا�ض  القطاع  يف 
مكافاأة الفائزين الثالثة يف جائزة 
اأف�صل بحث علمي يف جمال اأنظمة 
ال��ه��وي��ة امل��ت��ق��دم��ة ب��ج��وائ��ز نقدية 
ق��ي��م��ة اجلائزة  ت��ب��ل��غ  ق��ي��م��ة ح��ي��ث 
والثانية  دره��م  األ��ف   100 الأوىل 
 50 وال���ث���ال���ث���ة  دره������م  األ������ف   75
الدكتور  �صعادة  وق��ال  دره���م.  األ��ف 
امل���ه���ن���د����ض ع���ل���ي حم���م���د اخل�����وري 

و�صعيها الدوؤوب نحو تقدمي اأرقى 
ين�صجم  مب��ا  احلكومية  اخل��دم��ات 
مع خطتها ال�صرتاتيجية احلالية 
وخطتها   2013  -  2010
 2014 اجل��دي��دة  ال�صرتاتيجية 
امل�صتوى  ع��ل��ى  وذل�����ك   2016  -
خا�ض  ب�صكل  ال��داخ��ل��ي  امل��وؤ���ص�����ص��ي 
احلكومية  اجلهات  م�صتوى  وعلى 
واخل��ا���ص��ة يف ال���دول���ة م���ن خالل 
تكنولوجية  ت��ط��ب��ي��ق��ات  ت���وف���ر 
ح���دي���ث���ة وم���ت���ق���دم���ة ي���������ص����ارك يف 
واملوؤ�ص�صات  الأف��������راد  ت��ط��وي��ره��ا 
يخدم  ومب��ا  واخل��ا���ص��ة  احلكومية 
وخمتلف  للدولة  العامة  امل�صلحة 
الهيئة  وح��ث��ت  امل��ج��ت��م��ع.  ���ص��رائ��ح 
احلري�صة  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  الأف�������راد 
على امل�صاهمة يف تقدم ورقي دولة 
الإم��������ارات وال����ق����ادرة ع��ل��ى اإع�����داد 
ال��ع��ل��م��ي��ة وع��ل��ى تطوير  الأب���ح���اث 

يف  املتواجدة  واخلا�صة  احلكومية 
دولة الإمارات . وا�صرتطت الهيئة 
على امل�صاركني اأن تقدم م�صاركاتهم 
اإ���ص��اف��ة علمية ج��دي��دة وق��ي��م��ة يف 
البحث مع �صرورة  املو�صوع حمل 
ال��ب��ح��ث العلمي  ب��اأ���ص��ول  الل���ت���زام 
امل��رع��ي��ة يف ه��ذا ال�صدد.  وامل��ن��اه��ج 
كافة  ت���وف���ر  اإىل  ال��ه��ي��ئ��ة  ول��ف��ت��ت 
التفا�صيل املتعلقة ب�صروط واأحكام 
الإلكرتوين  موقعها  على  اجلائزة 
األ تكون  اأن  ..موؤكدة على �صرورة 
واأن  م��ن قبل  ن�صرت  ق��د  الأب��ح��اث 
قابلة  والأف��ك��ار  التطبيقات  ت��ك��ون 
تقدمي  ب��الإم��ك��ان  واأن����ه  للتطبيق 
ب���ح���ث م�������ص���رتك ب���ا����ص���م ع�����دد من 
هيئة  اأن  بالذكر  جدير  الباحثني. 
الإمارات للهوية ن�صرت العديد من 
ال�صنوات  خ��الل  العلمية  البحوث 
الأرب�������ع امل��ا���ص��ي��ة يف ال���ع���دي���د من 

الدوريات واملجالت العلمية العاملية 
املتخ�ص�صة يف اإطار �صعيها لتعزيز 
وامل�صاهمة  العلمي  البحث  ثقافة 
حمليا  ال�صمنية  امل��ع��رف��ة  ن�صر  يف 
وعامليا. كما ا�صتحدثت الهيئة ركنا 

موقعها  على  والبحوث  للدرا�صات 
الإلكرتوين يت�صمن كافة البحوث 
العلمية والأوراق املتخ�ص�صة التي 
يف  بها  �صاركت  اأو  الهيئة  ن�صرتها 

املوؤمترات املحلية والدولية. 

جامعة العلوم احلديثة تفي بالتزامها كموؤ�ش�شة داعمة للمجتمع

فاعلية من بالدي الإمارات �شمن حملة ال�شيف جوالة جامعة ال�شارقة ميثلون الإمارات باملخيم العاملي ال� 14 للجوالة يف كندا
.. حتما دبي ت�شفي اأجواء الرتاث الإماراتي

•• دبي-الفجر: 

قام وفُد من جامعة العلوم احلديثة، اإحدى اجلامعات الرائدة يف دولة 
لطيفة  م�صت�صفى  يف  الأط��ف��ال  جناح  بزيارة  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
الأطفال  ب��ني  ال��ف��رح  ون�صر  العيد  اح��ت��ف��الت  حملة   م��ع  متا�صياً  بدبي 
لطيفة،  م�صت�صفى  يف  الإجتماعي  العمل  وح��دة  م��ع  بالتعاون  املر�صى 
اإلتزاماً  التي تقوم بها اجلامعة  اإطار اخلطوات  وتاأتي هذه اخلطوة يف 
مب�صوؤوليتها املجتمعية. وعلى هام�ض هذه الزيارة اأو�صح الدكتور عادل 
حمادة، نائب رئي�ض اجلامعة لل�صوؤون الإدارية واملالية : نحن يف جامعة 
العلوم احلديثة نوؤمن بتطوير املهارات املعرفية لطالبنا، وتعزيز ثقتهم 
باأنف�صهم  والعمل على تعلم وممار�صة املهارات الجتماعية. كما نوؤمن 

باأن التعليم هو الأ�صا�ض مل�صتقبل اأف�صل الذي يبداأ يف مرحلة الطفولة«

تكمن  العام  العيد هذا  لزيارتنا يف  الهدف احلقيقي  اإن  قائال،  واأ�صاف 
يف تقا�صم اأهمية التعليم مع الأطفال يف امل�صت�صفى الذين ي�صكلون جزء 
اإدخال الفرحة اإىل قلوبهم، خا�صة باأن ال�صعادة  حيوي من جمتمعنا،و 
ت�صكل %50 من العالج ومن هذا املنطلق نتقدم بال�صكر اإىل م�صوؤوليي 

امل�صت�صفى على الدعم الذي قدموه ويقدمونه. 
واأولياء  الأطفال  الأح��ادي��ث مع  �صل�صلة من  ع��ادل  الدكتور  اأج��رى  وقد 
اأمورهم حول اأهمية احلفاظ على ال�صحة اجليدة وكيفية حت�صني جيل 

امل�صتقبل يف دولة الإمارات العربية املتحدة من الأمرا�ض.
نيابة  الأط��ف��ال  على  واللعب  الهدايا  بتوزيع  الطلبة   م��ن  فريق  وق��ام 
واملعدات احلديثة  املرافق  على  فريق اجلامعة  اأثنى  فيما  عن اجلامعة 
يقدمها  التي  املهنية  للخدمة  بالإ�صافة  للبيئة  وال�صديقة  وال�صاملة 

امل�صت�صفى.

اأواكامنجمينو -كندا-وام:

مثل جوالة جامعة ال�صارقة دولة المارات يف املخيم العاملي الرابع ع�صر 
اللجنة  بالتعاون مع  الكندية  الك�صفية  تنظمه اجلمعية  الذي  للجوالة 
اأواكامنجمينو  الك�صفية العاملية والقليم الك�صفي الأمريكي يف منطقة 
الأن�صطة  جلنة  ونظمت  غ��دا.  ويختتم  اأوت��اوا  الكندية  العا�صمة  �صمال 
والرامج يف املخيم اليوم الوطني لك�صافة الإمارات الذي ت�صمن العديد 
املالب�ض  ارت��دى  الذي  الدولة  والفعاليات حيث قدم وفد  الن�صطة  من 
وال�صعبية  الوطنية  والأغ���اين  وامل��اأك��ولت  ال�صعبية  اللوحات  الوطنية 
الدولة  ت��اري��خ  ت�صتعر�ض  ال��ت��ي  ال��ك��ت��ب  ���ص��م خم��ت��ل��ف  م��ع��ر���ص��ا  ون��ظ��م 

احل�صاري وال�صياحي .. 
ال��دول��ة على  اأع���الم  ال��ت��م��ور وال��ق��ه��وة العربية وت��وزي��ع  ت��ق��دمي  كما مت 
اأبهرت  الدولة  اإم���ارات  خمتلف  عن  فيديو  عرو�ض  وتقدمي  امل�صاركني 

جوالة الدول امل�صاركة. 
ويف نهاية اليوم الوطني لالمارات يف املخيم قدم الوفد هدايا متنوعة 
الرابع  العاملي  املخيم  امل�صارك يف  الوفد  امل�صاركة. ووجه  الوفود  جلميع 
ع�صر للجوالة بقيادة الدكتور ه�صام عبد احلليم ال�صكر اإىل ادارة جامعة 
حممد  ب��ن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  برئا�صة  ال�صارقة 
وموؤ�ص�ض جامعة  رئي�ض  ال�صارقة  الأعلى حاكم  املجل�ض  القا�صمي ع�صو 
اإدارة  جمل�ض  واإىل  ال�صارقة  ب��اإم��ارة  الك�صفية  احل��رك��ة  راع��ي  ال�صارقة 
وكيل  الدرمكي  �صامل  الدكتور  �صعادة  برئا�صة  الم��ارات  ك�صافة  جمعية 
دعمهم  على  ودب��ي  ال�صارقة  ك�صافة  ومفو�صية  بالنابة  ال�صحة  وزارة 
غرفة  لدارة  بال�صكر  وتقدم  ال�صارقة.  جامعة  جوالة  ع�صائر  لن�صاطات 
جتارة و�صناعة ال�صارقة على دعمهم ورعايتهم لهذه امل�صاركة الدولية. 
األف  خم�صة  من  اأك��رث  للجوالة  ع�صر  الرابع  العاملي  املخيم  يف  ي�صارك 
جوال وقائد من خمتلف اأنحاء العامل ممثلني ل� 75 دولة منها �صبعة 
وال�صعودية و�صلطنة عمان وم�صر وتون�ض  الإم��ارات  ت�صمل  دول عربية 

وليبيا ولبنان.

•• دبي-وام:

ب�����الدي  “من  ف���ع���ال���ي���ة  مت���ك���ن���ت 
التي تنظمها موؤ�ص�صة  الإمارات” 
دبي للمهرجانات والتجزئة �صمن 
حملة ال�صيف ..حتما دبي يف مركز 
اأيامها  يف  ���ص��ن��رت  ���ص��ي��ت��ي  م�����ردف 
الأوىل من ا�صتقطاب اهتمام كبر 
متنوعة  وجن�صيات  املواطنني  من 
الدولة.  يف  واملقيمني  ال���زوار  من 
التي  ال���ف���ع���ال���ي���ة  ه������ذه  وت�������ص���ه���د 
ومتتد  املا�صي  اخلمي�ض  انطلقت 
ال�����ص��ه��ر احل����ايل  21 م����ن  ح���ت���ى 
اهتماما كبرا كونها تتيح املجال 
ع��ن قرب  للتعرف  اجل��م��ي��ع  اأم����ام 
واأ�صلوب  الإم������ارات  م��ا���ص��ي  ع��ل��ى 
ح��ي��اة الأج����داد م��ن خ��الل عر�ض 
التقليدية  الأدوات  من  جمموعة 
الإمارات  �صكان  ا�صتخدمها  التي 
يف املا�صي بالإ�صافة اإىل الأن�صطة 
التي تتنوع بني امل�صابقات الرتاثية 
ال�صعبية  والأه���ازي���ج  وال��رق�����ص��ات 
ال���ت���ي تقدم  ال���ي���دوي���ة  واحل������رف 
ملردف  الرئي�صة  القاعة  يف  يوميا 
���ص��ي��ت��ي ���ص��ن��رت م�����ص��اء. ك��م��ا تقدم 
امل�صابقات  من  جمموعة  الفعالية 
ال��ت��ي ي�صارك  ال��ي��وم��ي��ة  ال��رتاث��ي��ة 
اإماراتيون متحم�صون  فيها �صباب 
وعاداتهم  العريق  تراثهم  لإب��راز 
وتت�صمن  الأ�صيلة.  وتقاليدهم 
اأف�صل  م�صابقة  امل�����ص��اب��ق��ات  ه���ذه 

والعطور  للدخان  حملية  �صناعة 
نق�ض  واأج��م��ل  تراثي  زي  واأف�صل 
�صعبية  م�صروبات  واأف�����ص��ل  ح��ن��اء 
بالإ�صافة  وال�صاي  القهوة  ت�صمل 
ال�صعبية مثل  الأكالت  اأطيب  اإىل 
والبالليط.  وال��ه��ري�����ض  اجل��ب��اب 
بتقييم  متخ�ص�صة  جلنة  وت��ق��وم 
م�صابقة  كل  يف  امل�صاركة  الأع��م��ال 
واختيار الأف�صل من بينها ليتوج 
م�صابقة  ك���ل  ن��ه��اي��ة  م���ع  ف���ائ���زان 
ي��ح�����ص��ل ك���ل م��ن��ه��م��ا ع��ل��ى هدايا 
اأخرى  م�صابقة  توجد  كما  قيمة. 

خ���ا����ص���ة ب���ف���ع���ال���ي���ة م�����ن ب�����الدي 
التوا�صل  م��وق��ع  ع��ل��ى  الإم������ارات 
الج��ت��م��اع��ي��ة ح��ي��ث مي��ك��ن لكافة 
اإلتقاط �صور متنوعة من  ال��زوار 
موقع  ع��ل��ى  وحتميلها  ال��ف��ع��ال��ي��ة 
اخلتامي  ال��ي��وم  ويف  الإن�صتغرام. 
ل��ل��ف��اع��ل��ي��ة ���ص��ي��ت��م ت��ق��دمي عر�ض 
ع����ن ال���ع���ر����ض الإم������ارات������ي ال����ذي 
ي��ج�����ص��د ال��ت��ق��ال��ي��د وامل���را����ص���م من 
عادات ولبا�ض العرو�صني ومظاهر 
واك�ص�صوارات  وزي���ن���ة  الح��ت��ف��ال 

العرو�صني.

العدد  10872 بتاريخ 2013/8/18     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2012/205 تنفيذ ايجارات
ناجار  جمهول حمل  ني�صا  ذ.م.م/م��دي��ره��ا  �ض  �صيلوكوم  املنفذ �صده/1-  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ جمموعة اعمار مولز ���ض.ذ.م.م وميثله: علي 
الق�صائية  اللجنة  من  ال�صادر  القرار  ومبوجب  اجلرمن  ابراهيم  ا�صماعيل 
اخلا�صة بالف�صل بني املوؤجرين وامل�صتاأجرين ببلدية دبي فانك مكلف بالآتي: 
1- �صداد املبلغ املنفذ به وقدره )767999 ( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة وذلك خالل 15 يوم من تاريخ ن�صر هذا العالن.   وعليه فان املحكمة 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ص الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

اأخبار ال�شاعة: الإمارات تويل التعليم اهتماما كبريا
التنمية  التعليم �صرورة ل�صتمرار حركة  اأن تطوير  الإم��ارات تدرك  ان 
منظومة  كانت  وكلما  كافة  املجالت  يف  الدولة  ت�صهدها  التي  والتطور 
العلوم  على  ومنفتحة  الع�صر  متطلبات  مع  متواكبة  الدولة  يف  التعليم 
التطبيقية احلديثة كانت قادرة على اإيجاد العن�صر الب�صري املبدع القادر 
�صوق  يتطلبها  التي  اجلديدة  النوعية  التخ�ص�صات  يف  الن��خ��راط  على 
العمل يف الدولة..ولهذا حتر�ض القيادة الر�صيدة على الهتمام بالعلوم 
املختلفة من  التعليم  التكنولوجيا يف مراحل  احلديثة خا�صة يف جمال 
منطلق اإدراك اأهميتها يف بناء كوادر ب�صرية مواطنة قادرة على النهو�ض 
باأن  البالغ  اإميانها  منطلق  ومن  اأهدافها  وحتقيق  التنمية  مب�صوؤوليات 
الهتمام  واأن  ومعارفهم  وبناته  الوطن  اأبناء  بقدرات  مرتبط  امل�صتقبل 

بتطوير التعليم اإمنا هو اأف�صل ا�صتثمار يف امل�صتقبل. 

يف ظل القيادة الر�صيدة ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�ض الدولة -حفظه اهلل- وم�صاندة الفريق اأول �صمو ال�صيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة قد 
لتاأهيل  ال�صرورية  املقومات  وتوفر  بالإن�صان  الأوىل  بالدرجة  ارتبط 
التنمية  وح��اج��ات  التكنولوجية  ال��ت��ط��ورات  مل��واك��ب��ة  اجل��دي��دة  الأج��ي��ال 
املتغرة ..لذلك فاإن الهتمام بالتعليم وتطويره يحظى باأولوية متقدمة 
يف دائرة اهتمامات الدولة وهذا ما اأكدته روؤية الإمارات 2021” التي 
مبا�صر  غر  اأو  مبا�صر  ب�صكل  اإليه  وت�صر  للتعليم  خا�صة  اأهمية  تعطي 
اأكرث من مو�صع حيث ت�صتهدف العمل على وجود نظام تعليمي راق  يف 
ومتطور واقت�صاد عايل الإنتاجية وقائم على املعرفة. وقالت..لقد كان 
الهتمام  زي��ادة  لالإن�صان  احل�صارية  ال��روؤي��ة  لهذه  املبا�صرة  النتائج  من 

بالتعليم وتطوير مناهجه والرتكيز على تدري�ض علوم الع�صر والإفادة 
لتحقيق مبداأ  واملعرفة  العلم  والتقنية يف ميادين  العلوم  من خمرجات 
املعرفة.. والتعلم مدى احلياة وحتقيق جمتمع  التعليم  نوعية  حت�صني 

ولعل من املوؤ�صرات املهمة يف هذا ال�صياق اأن قطاع التعليم ي�صتحوذ على 
 2013 لعام  الحت��ادي��ة  امليزانية  خم�ص�صات  اإج��م��ايل  م��ن  باملائة   22
الهتمام  على  عالوة  درهم  مليون  وت�صعمائة  مليارات  ت�صعة  قيمته  مبا 
بتوفر البنية التحتية املتقدمة للتعليم يف مراحله املختلفة ف�صال عن 
لها يف  ف��روع  لإقامة  العاملية  ك��رى اجلامعات  واج��ت��ذاب  املناهج  تطوير 
الدولة ومن ثم تو�صيع خيارات التعليم واإتاحة الفر�صة لأبناء الإمارات 
على  املتحدة  وال��ولي��ات  اأوروب���ا  من  العاملية  اجلامعات  بهذه  لاللتحاق 
اأر�ض الدولة من دون احلاجة اإىل ال�صفر اإىل اخلارج. واو�صحت الن�صرة 

•• ابوظبي-وام:

اكدت ن�صرة اخبار ال�صاعة ان دولة الإمارات العربية املتحدة تويل التعليم 
لتحديثه  ال��الزم��ة  الدعم  اأوج��ه  كل  توفر  اإىل  وت�صعى  كبرا  اهتماما 
وت��ط��وي��ره اإدراك����ا منها ل���دوره امل��ح��وري يف الرت��ق��اء ب��الإن�����ص��ان وتنمية 
التقرير  يف  ج��اء  ..وح�صبما  والإب�����داع  الب��ت��ك��ار  على  وق��درات��ه  م��ه��ارات��ه 
الدويل الذي اأطلقته موؤخرا “موؤ�ص�صة بر�صون املخت�صة بتوفر خدمات 
التعليم يف العامل فاإنها من الدول الأعلى عامليا من حيث حجم الإنفاق 
على تكنولوجيا التعليم. وا�صافت الن�صرة التي ت�صدر عن مركز المارات 
عنوان  حت��ت  ام�ض  افتتاحيتها  يف  ال�صرتاتيجية  وال��ب��ح��وث  للدرا�صات 
التعليم.. ركيزة امل�صتقبل انه مما ل�صك فيه فاإن هذا الإجناز الذي حتقق 
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اإقبال �سبابي على املراكز يف بداية فعاليات الأ�سبوع الثاين من �سيف بالدي

املدفع: دعم قيادتنا و�شيوخنا اأهم دعائم جناح الفعاليات
•• دبي -الفجر:  

�صيف  ال��وط��ن��ي  ال��رن��ام��ج  ي�صهد 
بالدي2013، الذي تنظمه وزارة 
ا ملجتمع  الثقافة وال�صباب وتنمية 
ال�صباب  ل��رع��اي��ة  ال��ع��ام��ة  وال��ه��ي��ئ��ة 
ا�صبوعه  ب���داي���ة  م���ع  وال���ري���ا����ص���ة 
ال��ث��اين اإق��ب��اًل وا���ص��ع��اً م��ن الطلبة 
الأعمار  خمتلف  م��ن  وال��ط��ال��ب��ات 
للم�صاركة يف ور�ض العمل املتنوعة 
وامل�صرح  الآيل  احل��ا���ص��ب  ودورات 
الزهور  وجتميل  القراآن  وحتفيظ 
العديد  يف  ال��ت�����ص��ك��ي��ل��ي��ة  وال��ف��ن��ون 
وال�صبابية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل���راك���ز  م��ن 
اإم�����ارات ال���دول���ة التي  يف خم��ت��ل��ف 
ي��زي��د ع��دده��ا ع��ل��ى  م��رك��زا ثقافيا 
ومتخ�ص�صا،  واجتماعيا  و�صبابيا 
التقدم  ب����اب  ف��ت��ح  ا����ص���ت���م���رار  م���ع 
للم�صاركة يف الفعاليات �صواء عر 
بالدي  ل�صيف  الإل��ك��رتوين  املوقع 
الذكية،  ال��ه��وات��ف  خ���الل  م���ن  اأو 
املراكز  اإىل  م��ب��ا���ص��رة  ب��ال��ت��ق��دم  اأو 

امل�صاركة يف الفعاليات.

املدفع يثمن دعم نادي تراث 
الإمارات ل�سيف بالدي

ت���ت���وا����ص���ل ف���ع���ال���ي���ات ال���رن���ام���ج 
 2013 ب�����الدي  ال���وط���ن���ي ���ص��ي��ف 
الثقافة  وزارة  ت���ن���ظ���م���ه  ال�������ذي 
والهيئة  املجتمع  وتنمية  وال�صباب 
العامة لرعاية ال�صباب والريا�صة، 
يتزايد معدل الإقبال على اأن�صطة 
على  م����رك����زا   55 م����ن  اأك�������رث  يف 
الرامج  الدولة، وحتظى  م�صتوى 
واملتخ�ص�صة  ال��ن��وع��ي��ة  وال�����دورات 
ال��ت��ي ت��اأت��ي ب��ال��ت��ع��اون ب��ني اللجنة 
ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��رن��ام��ج ال��وط��ن��ي وعدد 
من املوؤ�ص�صات والهيئات احلكومية 
الدولة  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  واخل��ا���ص��ة 
ب���اه���ت���م���ام ال���ط���ل���ب���ة وال���ط���ال���ب���ات 
امل�صاركني يف الأن�صطة، وهو الأمر 
لزيادة  العليا  اللجنة  دف���ع  ال���ذي 
ع����دد ه����ذه ال���ور����ض يف ع����دد كبر 
امل�������ص���ارك���ة. ويف هذا  امل����راك����ز  م���ن 
الإط����ار ث��م��ن ���ص��ع��ادة خ��ال��د املدفع 
بالهيئة  امل�����ص��اع��د  ال���ع���ام  الأم������ني 
والريا�صة  ال�صباب  لرعاية  العامة 

•• الفجرية-وام:

بدبا  بلو  رادي�����ص��ون  بفندق  افتتح 
ال�صيخ  ب��ت��وج��ي��ه��ات م��ن  ال��ف��ج��رة 
را�صد بن حمد بن حممد ال�صرقي 
للثقافة  ال��ف��ج��رة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ض 
الت�صوير  م���ع���ر����ض  والإع������������الم 
ال�صوئي وذلك على هام�ض جائزة 
ال�صوئي.  ل��ل��ت�����ص��وي��ر  ال���ف���ج���رة 
اإف���ت���ت���ح امل���ع���ر����ض ����ص���ع���ادة حممد 
الديوان  مدير  ال�صنحاين  �صعيد 
رئي�ض  ن��ائ��ب  بالفجرة  الم���ري 
والإعالم  للثقافة  الفجرة  هيئة 
املدير  ع����الن  اب���راه���ي���م  ب��ح�����ص��ور 
التنفيذي للهيئة وعبداهلل حممد 
ال�����ص��ن��ح��اين رئ��ي�����ض ج��م��ع��ي��ة دبا 
والفنان  وامل�صرح  والفنون  للثقافة 
اأ�صعد ف�صة م�صت�صار هيئة الفجرة 
ل��ل��ث��ق��اف��ة والإع����������الم وع�������دد من 
م�صوؤويل الدوائر املحلية املختلفة 
واملوهوبني والهواة. و�صم املعر�ض 
ال������دورة  يف  ����ص���ارك���ت  ل���وح���ة   40
الرابعة للجائزة بن�صختيها املحلية 
وال��ع��رب��ي��ة. وق����ال ال�����ص��ن��ح��اين ان 
املعر�ض الذي اأقيم بتوجيهات من 
ب��ن حممد  ب��ن حمد  ال�صيخ را���ص��د 
التي  الو�صائل  يعتر من  ال�صرقي 
اجلائزة  ن��ط��اق  تو�صيع  يف  ت�صاهم 

•• دبي-الفجر:

���ص��ج��ل��ت خ��دم��ة ال���ص��ت��ف�����ص��ار عن 
و�صول احلافالت العامة واملرتو 
الر�صائل  و���ص��ي��ل��ة  ب���ا����ص���ت���خ���دام 
ال���ق�������ص���رة م����ن ه���ي���ئ���ة ال���ط���رق 
مبقدار)12(  زي��ادة  واملوا�صالت 
مرة مع نهاية �صهر مايو املا�صي 
مقارنة مع تد�صينها اأواخر العام 

املا�صي. 
اإدارة  �صاكري، مدير  ع��ادل  وق��ال 
مبوؤ�ص�صة  امل���وا����ص���الت  اأن���ظ���م���ة 
املوا�صالت العامة يف هيئة الطرق 
الر�صائل  ع��دد  ب���اأن  وامل��وا���ص��الت 
اإىل  ال�����واردة  ال��ق�����ص��رة  الن�صّية 
و�صول  عن  لال�صتف�صار  املوؤ�ص�صة 
احل����اف����الت ال���ع���ام���ة وامل�������رتو يف 
اإىل )4222(  اإمارة دبي و�صلت 
مايو  نهاية  مع  ا�صتف�صار  ر�صالة 
ر�صالة  ب�)351(  مقارنة  املا�صي 
يف نهاية يناير من العام اجلاري. 
واأ����ص���اف ���ص��اك��ري: ب����داأت خدمة 
ال�صتف�صار عن و�صول احلافالت 
العامة ب�)318( ر�صالة ا�صتف�صار 
 )3104( اإىل  لت�صل  ي��ن��اي��ر  يف 
ر���ص��ال��ة ب��ن��ه��اي��ة م��اي��و م���ن العام 

مبا�صرة بدون احلاجة لالت�صال 
مبركز الت�صال التابع للهيئة. 

مع  ان�صجاما  ���ص��اك��ري:  واأو����ص���ح 
يف  احلا�صلة  احلديثة  التطورات 
ع��امل الت�����ص��الت، ن��ه��دف كذلك 
من خالل طرح هذه اخلدمة اإىل 
العمل على �صمان معرفة الركاب 
مب����واع����ي����د و������ص�����ول احل����اف����الت 
العامة واملرتو بدقة الأمر الذي 
�صي�صهم بال �صك يف تطوير هذه 
ين�صجم  احل��ي��وي��ة مب���ا  اخل���دم���ة 
م���ع م��ك��ان��ة دب���ي ك��م��رك��ز جتاري 
اأن هذه  ُيذكر  واقت�صادي عاملي.  
اأُطلقت  التي  احل��ي��وي��ة،  اخل��دم��ة 
من  تتكون  املا�صي،  ال��ع��ام  اأواخ���ر 
خم�صة حماور اأ�صا�صية هي، اأول: 
معرفة جميع م�صارات احلافالت 
معني  مبوقف  متر  التي  العامة، 
 )D( وت��ط��ب��ق ب���اإر����ص���ال احل����رف
املوقف  رق��م  ثم  مب�صافة  متبوعا 
ال��ل��وح��ة يف املوقع  امل���وج���ود ع��ل��ى 
املتواجد به امل�صتفيد من اخلدمة 
ثانيا:   ،)5223( ال���رق���م  اإىل 
ال��ت��اب��ع��ة مل�صار  م��ع��رف��ة الأوق������ات 
م��ع��ني وت��ط��ب��ق ب���اإر����ص���ال احلرف 
متبوعا  مب�صافة  متبوعا   )D(

خدمة  ب��������داأت  ف���ي���م���ا  اجل���������اري، 
ال���ص��ت��ف�����ص��ار ع���ن و����ص���ول املرتو 
ب�)33( ر�صالة ا�صتف�صار يف يناير 
ر�صالة   )1118( اإىل  ل��ت�����ص��ل 

بنهاية مايو من العام اجلاري. 
بالقول: نهدف من خالل  وتابع 
تطبيق  اإىل  اخلدمة  ه��ذه  تنفيذ 
اأف�������ص���ل امل���م���ار����ص���ات ال��ع��امل��ي��ة يف 
جم���ال ال��ن��ق��ل اجل��م��اع��ي، وزي���ادة 
ر�صا املتعاملني من خالل تقدمي 
خدمات متميزة ت�صهم يف حت�صني 
املوا�صالت  و����ص���ائ���ل  ا����ص���ت���خ���دام 
وت��ع��زي��ز قنوات  ال��ع��ام��ة وزي������ادة 
وعمالئها  الهيئة  ب��ني  الت�����ص��ال 
لت�صهيل ح�صولهم على املعلومات 

برقم املوقف متبوعا برقم امل�صار 
اللوحة  على  املكتوبني  امل��ط��ل��وب 
 ،)5223( الرقم  اإىل  املوقع  يف 
احلافالت  اأوق���ات  معرفة  ثالثا: 
وتطبق  معني  وق��ت  بعد  ال��ع��ام��ة 
متبوعا   )D( احل����رف  ب��اإر���ص��ال 
ب��رق��م املوقف  مب�����ص��اف��ة م��ت��ب��وع��ا 
م��ت��ب��وع��ا ب��ال��وق��ت امل��ط��ل��وب فيه 
الرقم  اإىل  احل���اف���الت  م��واع��ي��د 
اأوقات  معرفة  رابعا:   ،)5223(
احل���اف���الت ال��ع��ام��ة مل�����ص��ار معني 
باإر�صال  وتطبق  معني  وق��ت  بعد 
مب�صافة  متبوعا   )D( احل���رف 
متبوعا  امل���وق���ف  ب��رق��م  م��ت��ب��وع��ا 
بالوقت  م��ت��ب��وع��ا  اخل����ط  ب���رق���م 
احلافالت  مواعيد  فيه  املطلوب 
اإىل الرقم )5223( على اأن يتم 
اإر�صال �صيغة الوقت بنظام ال�24 
���ص��اع��ة، خ��ام�����ص��ا: م��ع��رف��ة اأوق����ات 
ق���ط���ارات امل����رتو ال��ت��اب��ع��ة ملحطة 
باإر�صال  وت��ط��ب��ق  م��ع��ي��ن��ة  م����رتو 
مب�صافة  متبوعا   )D( احل���رف 
الرقم  اإىل  املن�صة  برقم  متبوعا 
)حمطة  م�����ث�����ال:   ،)5223(
الحت�������اد ال���ت���اب���ع���ة خل����ط امل����رتو 

الأحمر – من�صة جبل علي(.   

كما جاء تنظيمه اإميانا من ال�صيخ 
الب�صرية  ال���ف���ن���ون  ب�����دور  را����ص���د 
اجلمايل  ب��امل�����ص��ت��وى  ال��ن��ه��و���ض  يف 
املوروثة  امل��ع��امل  واإب�����راز  وال��ث��ق��ايف 
ال��ت��ي مت��ي��ز اإم������ارة ال��ف��ج��رة اإىل 
جانب معاملها احل�صارية . وا�صاف 
منطقة  ع��ل��ى  وق����ع  الخ���ت���ي���ار  ان 
باملعامل  ل�صتهارها  ال��ف��ج��رة  دب��ا 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة اخل���الب���ة م��ع��رب��ا عن 
ال�����ص��ك��ر ل��ك��ل م��ن ���ص��اه��م يف اجناح 
وامل�صورين  املنظمني  من  املعر�ض 

بلو  رادي�صون  فندق  لإدارة  واأي�صا 
واأو�صح  للمعر�ض.  ل�صت�صافته 
اإن ه����ذه امل���ع���ار����ض ه���ي م���ن اأه���م 
الفعاليات والأن�صطة التي حتر�ض 
خمتلف  يف  تنظيمها  على  الهيئة 
�صينتقل  ح��ي��ث  ال����دول����ة  اإم��������ارات 
املعر�ض اإىل الإمارات الأخرى ومت 
املحطة  لتمثل  دب��ي  اإم���ارة  اختيار 
الثانية.. معترا املعر�ض ا�صتمرارا 
ل��ن��ج��اح ف��ع��ال��ي��ات اجل���ائ���زة وهدفا 
والهواة  وال�صياح  املتذوقني  جلذب 

لتحقيق اأهداف الهيئة يف النت�صار 
على امل�صتوى الإعالمي. يذكر اأنه 
مت الإعالن عن الفائزين بامل�صابقة 
بن�صختيها املحلية والعربية يف 26 
وح�صور  ب���رع���اي���ة  امل���ا����ص���ي  م���اي���و 
بن  حمد  ب��ن  حممد  ال�صيخ  �صمو 
حممد ال�صرقي ويل عهد الفجرة 
خ���الل الإح���ت���ف���ال اخل���ا����ض الذي 
بح�صور  الكونكورد  فندق  يف  اأق��م 
ب��������ارز ل���ل���م�������ص���وري���ن امل�������ص���ارك���ني 

والإعالميني.

امل��ل��ع��ب ال�����ص��اب��وين ال����ذي يحظى 
ب��اإق��ب��ال ك��ب��ر م��ن ج��ان��ب الطلبة 
ال�صنية  امل�����راح�����ل  خم���ت���ل���ف  م����ن 
وال�صباحة  التجديف  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
وال����رح����الت ال��ب��ح��ري��ة والل���ع���اب 
املهارية والرتاثية مثل �صد احلبل، 
بالإ�صافة اإىل املناف�صات ال�صاطئية 

يف كرة القدم والكرة الطائرة.
وقال را�صد غامن ال�صام�صي رئي�ض 
والأندية  ال�صاطئية  امل��راك��ز  جلنة 
يف  اأندية  �صتة  هناك  اإن  الريا�صية 
كل من كلباء واحلمرية والكرني�ض 
ال�صارقة  ب��اإم��ارة  ومليحة  وال��ذي��د 
ال�صاطئي  امل���رك���ز  اإىل  اإ����ص���اف���ة   ،
ب��������اأم ال����ق����ي����وي����ن، وم�����رك�����ز ن�����ادي 
اخليمة  ب��راأ���ض  الريا�صي  الرم�ض 
اخلا�صة  الفعاليات  يف  ي�����ص��ارك��ون 
الندية  اأن  موؤكدا  ب��الدي،  ب�صيف 
ال�صاطئية حتظى باإقبال كبر من 
برغم  وال��ط��ال��ب��ات  الطلبة  ج��ان��ب 
ارت��ف��اع درج���ات احل����رارة يف بع�ض 
الأع����داد  تتكاثف  ح��ي��ث  الأم���اك���ن، 
ال�صاطئية  ال��ط��ائ��رة  ال���ك���رة  ع��ل��ى 
امللعب  فعاليات  وك��ذا  القدم  وك��رة 
بثقة  ال�صام�صي  واأ�صاد  ال�صابوين. 
اأول���ي���اء الأم����ور يف ال��ق��ائ��م��ني على 
البع�ض  ع���ن  ب���ل  ب������الدي،  ���ص��ي��ف 
الفعاليات،  ملتابعة  يح�صر  منهم 
مرحبا بكافة املقرتحات من اولياء 
الفعاليات  ي��خ�����ض  ف��ي��م��ا  الأم������ور 
الأن�صطة  اأن  م�صيفا  ال�صاطئية، 
ال�صهر  ب��داي��ات  حتى  ت�صتمر  التي 
امل��ق��ب��ل ���ص��ت��ك�����ص��ف ع���ن ع����دد كبر 
م��ن امل��واه��ب، كما ه��ي ع��ادة �صيف 
وقال  ال�صابقة.  الأع���وام  ب��الدي يف 
الإمارات  موا�صالت  اأن  ال�صام�صي 
ت���ق���وم ب��ن��ق��ل ك���اف���ة امل�������ص���ارك���ني يف 
الن�����ص��ط��ة ال�����ص��اط��ئ��ي��ة م���ن حمال 
الن�صاط  اأم���اك���ن  اإىل  اإق���ام���ات���ه���م 
املراكز  اإدارات  ت��وف��ر  ك��م��ا  ب���اأم���ان، 
كافة امل�صتلزمات اللوج�صتية واملياه 
كما  وغرها،  الولية  والإ�صعافات 
بالهتمام  م�������ص���ارك  ك���ل  ي��ح��ظ��ى 
وتنمية  ���ص��الم��ت��ه،  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��ا 
اجلميع  ي�صتمتع  ح��ت��ى  مل���ه���ارات���ه، 
من  الكاملة  بال�صتفادة  ويحظوا 

كافة الفعاليات،

رئي�ض اللجنة العليا ل�صيف بالدي 
ال�����ذي يحظى  ال���ت���ع���اون وال����دع����م 
ال���وط���ن���ي �صيف  ال����رن����ام����ج   ب����ه 
تراث  ن����ادي  م��ن  بالدي2013   
من  �صديدة  بتوجيهات  الإم����ارات  
اآل  زاي���د  ب��ن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو 
نهيان ممثل �صاحب ال�صمو رئي�ض 
الدولة رئي�ض نادي تراث الإمارات، 
موؤكدا اأنه يرفع ا�صمي ايات ال�صكر 
ل�صموه على مبادرته الطيبة بدعم 
اأن هذا  اإىل  ب��الدي، م�صرا  �صيف 
الدعم يعد دافعا ملزيد من اجلهد 
ال�صرتاتيجية  الأه���داف  لتحقيق 
واملتمثلة  الوطني  الرنامج   لهذا 
يف ت��ع��زي��ز ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة لدى 
الوعي  وزي��ادة  والطالبات  الطلبة 
للوطن  والن��ت��م��اء  ال���ولء  باأهمية 
والقيادة الر�صيدة، اإ�صافة اإىل تنمية 
امل��واه��ب ودع���م الإب���داع���ات ال�صابة 
للطلبة  ال�صيفية  الإج����ازة  و�صغل 
ب��امل��ف��ي��د م���ن ال���رام���ج وال������دورات 
الأن�صطة  ومم��ار���ص��ة  وامل�����ص��اب��ق��ات 

لتحقيق  اجلهود  من  املزيد  لبذل 
اأكد  فيما  املمكنة.  النتائج  اأف�صل 
اللجنة  رئي�ض  النعيمي  اهلل  عبد 
الوطني  ب��ال��رن��ام��ج  الإع���الم���ي���ة 
الآلف  اأن   ،2013 ب��الدي  �صيف 
م����ن م��ن��ت�����ص��ب��ي ���ص��ي��ف ب������الدي يف 
حتى  ي�����ص��ارك��ون   ، ال�صابعة  دورت����ه 
يقدمها  ال��ت��ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات  يف  الآن 
الرنامج  الوطني عر 55 مركزا  
الدولة،  اإم����ارات  كافة  يف  منت�صرة 
من  امل��ب��ا���ص��رة  املتابعة  اإىل  م�صرا 
على  امل�صرفة  العليا  اللجنة  قبل 
الفعاليات للتعامل مع اأي حتديات 
تواجه املراكز امل�صاركة، حيث وفرت 
امل�صتلزمات  ك��اف��ة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة 
كل  يف  ال��ف��ع��ال��ي��ات  تتطلبها  ال��ت��ي 
اللتزام  على  منها  حر�صا  امل��راك��ز 
الفعاليات  ك���اف���ة  ب��ت��ن��ف��ي��ذ  ال���ت���ام 
ي�صتفيد  ح��ت��ى  ال�صحيح  بال�صكل 

كافة منت�صبي �صيف بالدي. 
العليا  اللجنة  اأن  النعيمي  واأ�صاف 
بكافة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  بتفقد   �صتقوم 

طلبة  ك��اف��ة  نقل  ع��بء  عليها  يقع 
والأن�صطة  ال���وط���ن���ي،  ال���رن���ام���ج 
الرتفيهية خارج املراكز من خالل 
ال�صياحية  الأم��اك��ن  اإىل  الرحالت 

والرتاثية على م�صتوى الدولة.
 

ا�ستمرار فعاليات ثقايف م�سايف
جدد مركز وزارة الثقافة وال�صباب 
وت���ن���م���ي���ة امل���ج���ت���م���ع يف م�������ص���ايف يف 
ال���ت���ي نظمها  ف��ع��ال��ي��ات��ه  حم���ت���وى 
على مدى الأ�صبوع الأول من عمر 
بالدي،  �صيف  الوطني  الرنامج  
ح���ي���ث ت�����ص��م��ن ور�����ص����ة يف ق�����راءة 
وتناولت  الق�صرة  الق�صة  وكتابة 
عنا�صر الق�صة واأهدافها والطريق 
اإىل كتابة الق�صة، وذلك من خالل 

مناذج ق�ص�صية �صهرة
املركز يف فعالياته وور�صه  وا�صتمر 
امل�صتمرة منذ الأ�صبوع الأول ومنها 
ودورة   )pointPower( دورة 
 )Movie maker( ب��رن��ام��ج 
الآيل،  احل���ا����ص���ب  ق�������ص���م  ب����رام����ج 

ال������رتاث  امل���ت���ن���وع���ة يف جم��������الت 
والفنون.   وال��ري��ا���ص��ة  وال��ث��ق��اف��ة 
ورف���ع ���ص��ع��ادة خ��ال��د امل��دف��ع اأ�صمى 
قيادتنا  اإىل  والعرفان  ال�صكر  اآيات 
الر�صيدة متمثلة يف �صاحب ال�صمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ 
واأخيه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض 
ورعايتهما  ل��دع��م��ه��م��ا  اهلل  رع����اه 
الذي  الكبر  ال�صبابي  العمل  لهذا 
عك�ض حر�صهما على بناء جيل من 
والقادر  باملعرفة  املت�صلح  ال�صباب 
مرتابط  جمتمع  يف  الإب����داع  على 
موؤكدا  الوطنية،  بهويته  متم�صك 
معايل  م��ن  امل�صتمرة  املتابعة  على 
نهيان  اآل  بن مبارك  نهيان  ال�صيخ 
وال�����ص��ب��اب وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزي����ر 
�صيف  الوطني  للرنامج  املجتمع 
بالدي الذي برعايته، وهو الدافع 
الرئي�صي للقائمني على الرنامج  

الأ�صبوع  ه���ذا  م���ن  ب���داي���ة  امل���راك���ز 
الوطني،  ال��رن��ام��ج  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى 
بهدف دعم كافة الأن�صطة املتميزة 
التي تقدمها املراكز واكت�صاف اأكر 
عدد ممكن من املواهب التي يزخر 
لتنميتها  مت��ه��ي��داً  ال��رن��ام��ج؛  بها 
الريا�صية  امل���ج���الت  يف  ودع��م��ه��ا 
واملو�صيقية  وال��ف��ن��ي��ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
مو�صحاً  والتكنولوجية،  والعلمية 
من  اأك���رث  ي�صتهدف  ال��رن��ام��ج  اأن 
ي�صمهم  وطالبة  طالب  األ��ف   22
م�صتوى  على  م��رك��زاً   55 ح���وايل 
ثقافية  مراكز  بني  تتنوع  ال��دول��ة، 

و�صبابية ومتخ�ص�صة .
الإعالمية  اللجنة  رئي�ض  واأع���رب 
امل�صرفة  العليا  اللجنة  تقدير  عن 
على �صيف بالدي 2013 للجهود 
ال�صركاء  ي��ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رة 
يف دب���ي وال�����ص��ارق��ة واأب��وظ��ب��ي من 
خ����الل اح��ت�����ص��ان��ه��م ل��ق��ط��اع كبر 
الذي  بالدور  م�صيدا  ال�صباب،  من 
تقوم به موا�صالت الإم��ارات التي 

على  وتطبيقات  ور�صة  اإىل  اإ�صاقة 
دورات  وت���وا����ص���ل���ت  ال���رن���اجم���ني 
واللغة   ، ال���ك���رمي،  ال���ق���راآن  ح��ف��ظ 
للطالبات  ال�صباح  يف  الجنليزية، 

وللطلبة يف الفرتة امل�صائية
وقالت اأمل الكعبي مديرة املركز اإن 
والطالبات  الطلبة  من  املنت�صبني 
امل�����ص��ارك��ة يف خمتلف  مت��ك��ن��وا م��ن 
والريا�صية  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال��������دورات 
وحفظ القراآن الكرمي، كما لوحظ 
الإقبال الكبر على فعاليات املركز  
واملفيدة  املجانية  ال��رام��ج  بف�صل 
التقنية  و�صائل  على  تعتمد  ال��ت��ي 
احل���دي���ث���ة يف ال�������ص���رح والإي�������ص���اح 

ومنها الفيديو واحلا�صب الآيل،
 

حوايل األف طالب وطالبة 
ي�ساركون يف الأن�سطة ال�ساطئية

1000 طالب  اأك���رث م��ن  ي�����ص��ارك 
واأن�صطة  ف��ع��ال��ي��ات  يف   وط���ال���ب���ة 
والريا�صية  ال�����ص��اط��ئ��ي��ة  امل����راك����ز 
ت�صمل  وال���ت���ي  الأل���ع���اب  يف ج��م��ي��ع 

منذ تد�سينها اأواخر العام املا�سيافتتاح معر�س الت�شوير ال�شوئي بدبا الفجرية

خدمة ال�شتف�شار عن و�شول احلافالت واملرتو بالر�شائل الن�شّية الق�شرية ت�شّجل زيادة مبقدار 12 مرة 

20 ختمة بثتها على مدى اأيام ال�سهر الف�سيل

اإذاعة القراآن الكرمي من ال�شارقة تبث تالوة ل� 38 قارئًا خالل رم�شان  
•• ال�صارقة-الفجر:

واكبت اإذاعة القراآن الكرمي من ال�صارقة �صهر رم�صان املبارك برامج 
اإىل مواكبة  متيزت برثائها وتنوعها ومالم�صتها لكافة الأذواق وتنزُع 
للقراآن  عطرة  ت��الوة  ب��ث  برنامج  منها  الف�صيل  ال�صهر  خ�صو�صيات 
الكرمي ب�صوت 38 قارئا مت اختيارهم ب�صكل دقيق ختموا القرءان 20 
قراآنية  فوا�صل  تقدمي  على  ع��الوة  الف�صيل  ال�صهر  اي��ام  خ��الل  ختمة 

متنوعة نالت ا�صتح�صان امل�صتمعني واعجابهم.

الق�صرة  الفقرات  من  وغرها  ال�صارقة  م�صاجد  يف  ال�صالة  لإق��ام��ة 
فاإن  ال�صارقة،  اذاعة  املن�صوري مدير  . وبح�صب ح�صن يعقوب  املتنوعة 
الكرمي  ال��ك��رمي ل�صهر رم�صان  ال��ق��ران  ال��راجم��ي��ة لإذاع���ة  اخل��ارط��ة 
حفلت بالتنوع وتلبية رغبات وحاجات امل�صتمعني من خالل ما قدمته 
  38 ال��ق��رءان من خ��الل  ان ختم  دينية مفيدة م�صرا اىل  برامج  من 
اإذاع��ة القراآن  اأن  ا  قارئ كان له �صدى كبر لدى امل�صتمعني لفتا اىل 
الكرمي ومنذ انطالقة بثها التجريبي يف غرة حمرم املا�صي اجنزت ما 

يقارب 163 ختمة قراآنية.

�صورة  م��ن  ب���دءا  مت�صل�صل  ب�صكل  الآي����ات  ترتيل  اىل  ال��ق��ارئ��ون  وع��م��د 
لعدد  ق��راءات  بث  اخلتمات  تخلل  فيما  النا�ض  ب�صورة  وانتهاء  الفاحتة 
امل�صجد  وا�صم  الإم��ام  ا�صم  ذكر  مع   ال�صارقة  مدينة  م�صاجد  اأئمة  من 
ايات  اىل  التواقني  لال�صتماع  للم�صتمعني  يت�صنى  لكي  امل�صجد  ومكان 
الذكر احلكيم  الذهاب لهذا امل�صجد وال�صالة خلف الإم��ام وال�صتماع 
اىل �صوته عر الإذاعة ا�صافة اىل تقدمي فقرة اقراأ واربح : التي عرفت 
م�صتمعي الذاعة باأجر قراءة كل حرف يف القران وفقرة فا�صل الأذان 
امل�صتمع  مبا تبقى من وقت  والإق��ام��ة وال��ذي ك��ان يتم فيه مت تذكر 

وب�صيف املن�صوري اأن كل الرامج التي قدمتها الذاعة خالل رم�صان 
ت�صب يف خانة دينية والتزكية وجعل امل�صاهد يعي�ض اأجواء ربانية تنا�صب 

هذا ال�صهر الكرمي.
العناية  اإط��ار  فى  تندرج  القران  اذاع��ة  اإط��الق  فكرة  اأن  بالذكر  جدير 
على  والت�صجيع  �صعائره  واإحياء  احلنيف  الإ�صالمى  بالدين  املتوا�صلة 
موؤ�ص�صة  وت�صعى  الإ���ص��الم  قيم  ون�صر  وامل�صتنر  ال��ن��ر  الفكر  اإ���ص��اع��ة 
اليها  ياأوي  الكرمي واحة  القراآن  اذاعة  اأن تكون  ال�صارقة لالعالم اىل 

املوؤمنون ليجدوا فيها الطماأنينة والراحة النف�صية.
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قالت الأم لأبنتها وهي تواجهها يف امل�صت�صفي الذي نقلت اإليه بني احلياة 
واملوت: )فيوليت( من الأف�صل اأن تقتلي نف�صك بعد اأن قتلت اأباك الطيب 

وحاولت قتلي لكن اهلل اأراد اأن يبقيني على قيد احلياة كي اأكون �صاهدة 
على عقابك بهذه الكلمات واجهت ال�صيدة توزير ابنتها فيوليت 

التي وقعت يف غرام اأحد ال�صباب وعندما تاأكد من اأنها اأ�صبحت 
اأ�صرة حلبه اأخرها باأنه يريد الرتباط بها ولكن احلائ ل الذي 

يقف يف طريقه هو �صيق ذات اليد اإنه يتمنى لو امتلك املال 
اأن يتنزه معها  الالزم لي�صرتي �صيارة حديثة ي�صتطيع بها 

واأن ينتقل عر الريف بجماله ال�صاحر وطبيعته الأخاذة 
ي��ت��ق��دم خلطبتها  ال��ن��زه��ات  ب��ه��ذه  م��ع��ا  يتمتعا  اأن  وب��ع��د 

فوعدته الفتاة بتحقيق رغبته يف القريب العاجل.
اأنها  ارت���اأت  جهنمية  خطة  يف  فكرت  وق��د  ليلتها  تركته 

ي�صع  الأب  كان  حبيبها  حلم  لتحقيق  الأق�صر  الطريقة 
اإيل  اأحيانا  لحتياجه  البيت  داخ��ل  خزانة  يف  اأم��وال��ه 

�صيولة مادية واأقرب ماكينة لل�صرف الآيل تبعد 
اإليه  ياأتون  الذين  وامل��زارع��ون  املنزل  كثرا عن 

بب�صاعتهم يريدون ثمنها فور ت�صليمها له.
عمدت  الإف��ط��ار  مائدة  وعلى  التايل  اليوم  يف 
احلياة  الأب  ف��ف��ارق  لوالديها  ال�صم  د���ض  اإىل 
على الفور اإل اأن الأم مل تتناول اإل القليل من 
الطعام فظلت على قيد احلياة عندئذ انهالت 
عليها ابنتها طعنا باآلة حادة واأثخنتها باجلراح 
ومل ترتكها اإل بعد اأن ظنت اأنها فارقت احلياة 
ثم ا�صتولت على مفاتيح خزانة الأب و�صلبت ما 
فيها من نقود بعدها خرجت والتقت ب�صديقها 

وطفقا ي�صربان بهو�ض ويرق�صان مبجون .

اكت�ساف اجلريان للجرمية
ع�����ص��ر ذل����ك ال���ي���وم اك��ت�����ص��ف اأح����د اجل����ران 
الذين  البولي�ض  رج���ال  وح�����ص��ر  اجل��رمي��ة 
تاأكد لهم وفاة الأب يف حني وجدوا الأم يف 
نزفته من  وما  ال�صم  اآث��ار  نتيجة  غيبوبة 
اإيل  ال�صرعة  جناح  على  نقلها  ومت  دم��اء 

ق�صم العناية الفائقة بامل�صت�صفي.
وب��ع��د ث��الث��ة اأي�����ام م���ن ال���ع���الج املكثف 
عادت  اأن  بعد  احلديث  من  الأم  متكنت 
اإىل وعيها واعرتفت باأن ابنتها هي التي 
الأمن  ارتكبت اجلرمية وحت��رك رج��ال 
يف نف�ض اللحظة حيث عرثوا على الفتاة 

مع �صديقها يف اأحد املراق�ض. 

ولدى مثول الفتاة اأمام جهات التحقيق املخت�صة ومواجهتها بجرميتها 
اعرتفت بارتكابها غر اأنها قالت اإنها قامت بالقتل لي�ض بهدف احل�صول 

على املال واإمنا لأ�صباب اأخرى اأهم بكثر.
يف ال��ب��داي��ة اأح��ج��م��ت ال��ف��ت��اة ع��ن ذك���ر ه���ذه الأ���ص��ب��اب اأو 
ما  ملعرفة  املحقق  �صهية  اأن  غر  الإحجام  هذا  ت�صنعت 
لها  ويكيل  عليها  ي�صغط  جعله  اخ��ف��اءه  ال��ف��ت��اة  ت��ود 
الأ�صئلة نف�صها بطرق خمتلفة اإىل اأن �صرخت الفتاة 
اإليها  يف حماولة لترئة نف�صها من التهمة املوجهة 
قائلة اأنها قتلت اأباها انتقاما منه لأنه كان يجرها 

على معا�صرته.

املواجهة بني الأ م وابنتها
ب��ال��ن�����ص��ب��ة للفتاة  ي��ك��ن م��وق��ف��ا ج��ي��دا  مل 
ف���ي���ول���ي���ت ق���ات���ل���ة اأب����ي����ه����ا ح�����ني متت 
م��واج��ه��ت��ه��ا م���ع اأم���ه���ا م���ن ق��ب��ل هيئة 
ال��ت��ح��ق��ي��ق وحم��ام��ي ال���دف���اع ل��ع��ل يف 
ال�صوء  ي��ل��ق��ي  م���ا  امل���واج���ه���ة  ه����ذه 
اأمام  ال�صبيل  وينر  الواقعة  على 

العدالة لإ�صدار حكمها العادل.
اأم����ا الأم����  ف��ك��ان��ت ل ت����زال نزيلة 
وما  اأن���ط���وان  ���ص��ان��ت  م�صت�صفى 
املحدد  ال���ي���وم  ���ص��ب��اح  ط��ل��ع  اأن 
للمواجهة حتى تدافع النا�ض يف 
يعد  مل  بحيث  امل�صت�صفي  �صارع 
ال�صاعة  ويف  قدم  مو�صع  هناك 
ال�صابعة �صباحا ا�صتدعى الأمر 
تدخل ال�صرطة حلفظ النظام 
لل�صيارات  ال��ط��ري��ق  واإف�����ص��اح 
وك����ان اجل��م��ه��ور ي��ت��ل��ه��ف على 

روؤية الفتاة القاتلة. 
ان���ت���ظ���روا  ال����ذي����ن  ك����ل  اأن  ب���ي���د 
ال�����ص��اع��ات ال��ط��وال ق��د خ��اب اأملهم 
من  الفتاة  على  خ�صيت  ال�صرطة  لأن 
من  ف�صاقوها  عليها  اجل��م��ه��ور  اع��ت��داء 
�صغر  ب��اب  اإىل  مقفلة  ���ص��ي��ارة  يف  ال�صجن 
الأطعمة  لدخول  خم�ص�ض  امل�صت�صفي  خلف 
والأدوي������ة وك��ان��ت يف ال��ث��وب الأ����ص���ود نف�صه 
الأحمق  الن��ط��الق  ل��ي��ايل  ب��ه  ال���ذي ق�صت 
امل�صت�صفي  يف  بكلمة...  تتفوه  ومل  الأخ���رة 
وقبل املواجهة مع الأم عر�صوا عليها طعاما 

يف  نظراتها  تاهت  وق��د  كفيها  بني  راأ�صها  وا�صعة  وجل�صت  قليال  فاأكلت 
تلك الأثناء كان قد و�صل قا�صي التحقيق وحماميا الدفاع عن فيوليت 
والطبيب ال�صرعي ومندوبو ال�صحف وجاوؤوا بالأم حممولة على �صرير 
للمواجهة وبداأ  بامل�صت�صفي  اأعدت  التي  القاعة  اإىل  متحرك من غرفتها 
ال�صتجواب وبعد الو�صول اإىل التفا�صيل عن �صرقة الأموال من خزانة 
الأب وعن وقوع الأم مغ�صيا عليها وعن تذكرة الطبيب املزورة التي ادعت 

الفتاة باأنها قد ا�صرتت ال�صم مبوجبها بداأت املواجهة.
قال قا�صي التحقيق خماطبا الفتاة فيوليت نوزير الآن اأواجهك باأمك 
باأمل  وتن�صج  تزفر  بها  واإذا  احل��ال  عينيها يف  تن�صكب من  بدموعها  ف��اإذا 
وكاأنها تقول ل ومل تنه�ض من  بيدها  واأ�صارت  وت�صرخ �صراخا غام�صا 
املوكالن عن  املحاميان  ودن��ا  اأم��را حمتوما  كانت  املواجهة  ولكن  مكانها 

الفتاة منها كما لو ي�صدان من اأزرها.
وفتح الباب الفا�صل بني القاعتني حيث جاءت الأم ملفوفة يف �صمادات 
اجلروح �صاحبة الوجه �صحوبا ل يخفي جمالها و�صبابها النا�صج اعتدلت 
الأم  و���ص��رخ  فيوليت  ابنتها  عليها  واأدخ��ل��ت  املتحرك  �صريرها  على  الأم 
الطيب  الرجل  اأب��اك  قتلت  اأن  بعد  نف�صك  اقتلي   .. فيوليت   .. فيوليت 
والرفاهية  الراحة  واح��دة عن طلباتك وتوفر  يتوانى حلظة  ال��ذي مل 
لك كانت نقوده طوع اأمرك ولو طلبت اأي �صيء منه لأجابك على الفور 
دون قتله بهذه الطريقة الب�صعة وحماولة قتلي اأنا الأخرى فيوليت كان 
اأبوك اأطيب الرجال واأ�صرفهم اقتلي نف�صك انتحري فلم اأعد اأود روؤيتك 
بكاء مرا وكان الطبيب �صديد  الأم وراح��ت فيوليت تبكي  وتوقف �صوت 
التاأثر موزع القلب بني الأم وابنتها وكان اجلميع يف �صمت مطبق وكاأن 

على روؤو�صهم الطر.
متقطع  ب�صوت  وق��ال��ت  زحفا  اأم��ه��ا  اإىل  زاح��ف��ة  و�صقطت  الفتاة  ان��ه��ارت 
متمزق اأرجو عفوك يا اأماه على ما فعلته وقلته كذبا يف حق اأبي نعم لقد 

كذبت حتى ل اأ�صاق اإىل ال�صجن .
ولكن الأم قالت ب�صوت وا�صح اأمام اجلميع كال لن اأعفو عنك ولن اأغفر 

لك اأبدا ما قمت به جتاه والدك وجتاهي.
�صكوت و�صمت بكاء واأمل �صيق وانزعاج وهتافات اجلماهر خارج امل�صت�صفي 
تطالب باإعدام القاتلة اأم م�صابة باكية وبنت يائ�صة متهمة و�صهود حزانى 

ومتني اجلميع اأن يو�صع حد لهذه املواجهة.
كان امل�صهد مل ي�صبق له مثيل يف تاريخ الق�صاء وكان اجلميع من ق�صاة 
ا�صتبعاد  ع��ن  ع��ج��زوا  ق��د  واأط��ب��اء وممر�صني  وحم��ام��ني ورج���ال �صرطة 

دموعهم وقد بلغ التاأثر بالقا�صي حدا جعله ل ميلى كاتبه �صيئا .
وكان حمامي الفتاة قد اهتز من قمة راأ�صه اإيل قدميه لهذا الأم والبنة 

التي �صيلقى بها يف ال�صجن حتما بعد اأن رف�صت الأم ال�صفح عن ابنتها. 
وانتهى امل�صهد ولزمت الأم عندئذ ال�صمت ومتددت على �صريرها ونظرت 
اأن تاأخذوها  اإىل �صقف القاعة ومل تلق على ابنتها النظرة الأخرة قبل 

عائدة اإىل ال�صجن بينما الأم يعودون بها اإىل غرفتها بامل�صت�صفى.
وحكمت املحكمة بال�صجن مدى احلياة على البنة. 

فتاة تقتل والديها لت�شرتي �شيارة لرفيقها!!

قتله انتقاما ل�شرف اأخته.. ودم اأبيه
اختار ال�صاب يا�صر اأجمل فتيات احلي ون�صب �صباكه حولها .. بهرها الكالم وح�صن املظهر 
وخفة الظل كان ينتظر خروجها اإىل عملها وي�صر خلفها اأخذ يعمل على التقرب اإليها 
ب�صتى الطرق حتى جنح يف الت�صلل اإىل قلبها واأمتلكه وعجزت الفتاة عن ال�صمود اأمام 
طوفان كلمات الغزل واحلب امل�صطنع ..راح يعدها باحلياة الوردية يف عن الزوجية وحلق 
معها يف �صماء ال�صعادة التي تنتظرهما معا وعندما اطماأن 
يا�صر اإىل امتالكه زمام الفتاة طلب لقاءها عقب عودتها 
من العمل لروؤية �صقة الزوجية وهناك ناولها �صرابا بعد 
اإل حلظات حتى  اأذاب فيه قر�صا خم��درا وما هي  اأن 
ال��ذي ن�صب خمالبه  ال�صاب  اأح�صان  الفتاة يف  ذاب��ت 
يف ج�صدها الغ�ض ونال كل ما يرد وعندما اأفاقت 

الفتاة من غيبوبة احلب واملخدر واكت�صفت ما 
ح���دث راح����ت ت����ذرف ال���دم���وع ع��ل��ى قدم 

الف�صيحة  م��ن  ينقذها  حتى  احلبيب 
لتي  تنتظرها ا�صتغل ال�صاب الفر�صة وراح ا

م��ن��ه��ا �����ص����رورة م��ق��اب��ل��ت��ه م����رات يطلب 
باأنها وم����رات  يعدها  م��رة  ك��ل  ويف 

ل��������غ��������ره لن تكون 
لن  وه��������و 

ي������������ك������������ون 
ل�������غ�������ره�������ا 

و��������ص�������دق�������ت 
كالمه  ال��ف��ت��اة 

اأم��ل واحد  على 
هو اأن يفي يا�صر 

ويتقدم  ب���وع���وده 
ل���ل���زواج م��ن��ه��ا لكن 

وعوده طالته وحانت 
حل��ظ��ة احل�����ص��م فال 

جمال للمماطلة الآن كل يوم يعني اقرتاب الف�صيحة بطنها باتت كالقنبلة املوقوته لبد 
با �صباع  ال�صريع قبل انفجارها وظهر يا�صر على حقيقته ل يبايل �صوى  الت�صرف  من 
رغباته وراح يتهرب من الفتاة ول يرد على مكاملاتها واإذا ت�صادف وقابلته واأعطته موعدا 
التي  التغرات  الأم  الباب ولحظت  واإذا ذهب تطرق �صقته ل يفتح لها  اإليها  ل يذهب 
طراأت على ابنتها واحلزن الذي ي�صوم وجهها اجلميل واأ�صرعت بها اإىل الطبيب الذي 
اأكد خماوف الأم اىل عادة تلطم خديها من هول ال�صاعقة واأبلغت الأب 
الذي مل يتمالك نف�صه واأنهال على ابنته �صربا وركال من اأجل 

العرتاف با�صم ال�صاب الذي غدر بها. 
ورغم �صدة ال�صرب اأبت الفتاة الإف�صاح عن ا�صم ال�صاب ومل 
اجها�صها  اإىل  اأدى  بنزيف حاد  اأ�صابها  الأب حتى  يرتكها 
الوقت  ذل��ك  يف  �صيئة  حالة  يف  امل�صت�صفى  اإىل  نقلها  ومت 
البنج يف  ت��اأث��ر  وه��ي حت��ت  ال�صاب  با�صم  الفتاة  اأب��اح��ت 

امل�صت�صفى.
اأ�صرع الأب اإىل ال�صاب يطالبه بت�صحيح جرميته لكن 
جارحه  بكلمات  الرجل  واأه��ان  ب�صدة  اأنكر  ال�صاب 
النف�ض  ك�صر  الكرامة  جريح  الأب  عاد  وط��رده 

وهو ل يطيق النظر اإىل وجه ابنته.

بعد اأن نال من البنة
 يحاول قتل الأب

انتظر الأب عدة اأيام وذهب مرة اأخرى 
اأن يتزوج  اإليه  اإىل ال�صاب يا�صر يتو�صل 
م��ن ال��ف��ت��اة لكن ال�����ص��اب رف�����ض الزواج 
يحتمل  مل  ���ص��رف��ه��ا  يف  ف���رط���ت  مب���ن 
الأب هذه الإهانة وت�صاجر مع ال�صاب 
ليلقي  �صده  ال�صرطة  ب��اإب��الغ  واأق�صم 
اأن  ال�����ص��اب  وخ�صي  ال�صجن  يف  ج���زاءه 
اأن  يعلم  وه���و  ت��ه��دي��ده  ال��رج��ل  ينفذ 

العقوبة مغلظة على مثل هذه الأفعال فاأ�صرع خلفه ب�صيارته و�صدمه ب�صدة وفر هاربا.
عرث الأهايل على الرجل ملقى يف نهر الطريق فاأ�صرعوا بنقله اإىل امل�صت�صفى ولكمن بعد 
فوات الأوان لقد نزف الرجل كثرا من دماءه وف�صلت جهود الأطباء يف ال�صيطرة على 
والنيابات ومت جتيله قتل خطاأ وبداأ يعي�ض  الأق�صام  ال�صرطة بني  احلالة وتاه حم�صر 

حياته ب�صكل عادي.

انتقام ال�سقيق
ولكن كان هناك �صاب �صغر هو �صقيق الفتاة التي اعتدى عليها وحمل هذا ال�صاب على 
اأن من  عاتقه م�صوؤولية الثاأر ل�صرف اخته ودم والده ولكنه مل يكن ميلك الدليل على 
�صلب اأخته �صرفها هو الذي قتل والده ده�صا ب�صيارته وبداأ رحلة بحث طويلة راح يتتبع 
فيها اأثر الذئب الهارب وبعد �صهور متكن من الو�صول لهدفه توجه اإليه مبا�صرة �صاأله 
بالقتناع  ال�صقيق  وتظاهر  باحلادث  معرفته  اأنكر  يا�صر  ولكن  لوالده  قتله  �صبب  عن 
ليطمئن خ�صمه باأن الأمر مل يعد له اأهمية وراح يرتدد على خ�صمه ك�صديق وهو ي�صمر 

يف نف�صه النتقام اطمئن ال�صقيق اأن ي�صار يقيم مبفرده. 
يف اأحد زياراته له حتدث اإليه ك�صديق عن جرمية التغرير ب�صقيقته فرر ذلك باأنه كان 
طي�ض �صباب منه ومن �صقيقته التي ذهبت اإليه طواعية يف �صقته اعتقد يا�صر اأن ال�صقيق 
يريد مبلغا من املال فعر�ض عليه اأن يحدد املبالغ الذي يريده حتى ين�صى املا�صي و ينظر 

اإىل امل�صتقبل و�صوف جتد �صقيقته من هو اأف�صل منه لأنه ب�صراحة لن يتزوج.
وجنح  دامية  مواجهة  يف  الثنان  وا�صتبك  معركة  اإىل  حتول  طويل  نقا�ض  بينهما  ودار 
اأن �صدد له هو الآخر  اإل  يا�صر يف طعن ال�صقيق يف ذراعه الي�صرى فما كان من غرميه 
طعنة يف فخذه الأي�صر وكانت الثانية يف قلبه وما هي اإل دقائق حتى فارق يا�صر احلياة 
وتنف�ض ال�صقيق ال�صعداء وهو يرى خ�صمه ملقى على الأر�ض والدماء تنزف منه فقام 

بغ�صل ال�صكني وانتظر بجوار اجلثة حتى حل الظالم ثم فر هاربا.
مرت الأي��ام.. وبداأت اجلثة يف التحلل ورائحتها تنت�صر يف البناية باأكلمها وخا�صة عند 
رجال  وراح  اجلثة  ت�صريح  ومت  ال�صقة  اقتحمت  التي  ال�صرطة  اجل��ران  اأبلغ  اجل��ران 
عليه  القب�ض  ليلقى  القاتل  ال�صقيق  اإىل  الو�صول  مت  حتى  حترياتهم  يجرون  املباحث 
ويعرتف بالدوافع التي جعلته يقرتف هذا اجلرم ويقوم بتمثيل اجلرمية وتاأمر النيابة 

باإيداعه ال�صجن واإحالته حمبو�صا للمحاكمة وحكمت املحكمة....

بتهمة  اجل��ن��اي��ات مب�صر  ملحكمة  م��واط��ن  اأح��ي��ل 
والتي  مرافعته  القاتل  وب��داأ حمامي  ج��اره  قتل 
����ص���ال وج�����ال ف��ي��ه��ا واحل�������ص���ور ب��ال��ق��اع��ة كلهم 
املتهم  اأق��ارب  اأح��د  القاعة  اأن دخل  اإىل  �صامتون 
وكاأنه  وي��ب��دو  احل�����ص��ور  م��ن  غ��ره  وجل�ض مثل 
فكلما   .. امل��ح��ام��ي  لت�صجيع  خ�صي�صا  ج���اء  ق��د 
زمن  يا  اآه  كلمة  الرجل  ردد  املحامي جملة  ق��ال 
واهلل على احلالوة ين�صر دينك يا �صيادة املحامي 

اإذا  واأن���ه  جلرميته  امل��واط��ن  ينبه  القا�صي  وب���داأ 
اأخرى ف�صوف يحب�ض فقال الرجل  نطق بجملة 
وهنا  يكرهك  اللي  بيت  يخرب  له  وم��ا  للقا�صي 
بتهمة  �صاعة   24 ال��رج��ل  بحب�ض  القا�صي  اأم��ر 
ال�صرطي  واأم�������ص���ك  اجل��ل�����ص��ة  ب��ن��ظ��ام  الإخ������الل 
بالرجل ليقوده لتنفيذ احلكم وهنا قال الرجل 
كفاية  واهلل  منك  مقبولة  القاعة  يغادر  اأن  قبل 

اإنها منك ومت حب�ض الرجل 24 �صاعة. 

يخرب بيت اللي يكرهك
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اإقليماً  برقة،  ال�صبت،  ام�ض  الليبي،  ال�صباب  من  جمموعة  اأعلنت 
اإطار  �صمن  كاملة  ذاتية  اإدارة  حتت  بنغازي،  عا�صمته  فيدرالياً 

الدولة الليبية.
م�صدر  ه��ي  الإ���ص��الم��ي��ة  ال�صريعة  اأن  ب��ي��ان،  يف  املجموعة  وق��ال��ت 
الت�صريع يف ليبيا، م�صرة اىل اإن�صاء قوة دفاع برقة حلماية الإقليم 

واملحافظة على اأمنه.
اإدارة  مهمة  يتوىل  �صيا�صي  مكتب  ت�صكيل  مت  اأن��ه  البيان  واأ���ص��اف 
رئي�ض  ���ص��الح��ي��ات  وي��ع��ط��ى  موؤ�ص�صاته  ع��ل��ى  والإ����ص���راف  الإق��ل��ي��م 
مبهام  ج�����ص��ران  �صعيد  اب��راه��ي��م  تفوي�ض  مت  واأن��������������ه  الإقلي�����م، 

رئا�صته.
بعد  م��ا  م��ن  املمتد  الإق��ل��ي��م  ل�صكان  الثالث  الإع���الن  ه��ذا  ويعتر 
مدينة �صرت وحتى احلدود الليبية امل�صرية فيما ميتد جنوبا اإىل 

احلدود الت�صادية ال�صودانية.
وكان �صجني الراأي يف النظام الليبي ال�صابق ملدة 31 عاما اأحمد 
اأعلن عن  اإدري�ض ال�صنو�صي،  الزبر، وهو من عائلة امللك الراحل 
املنطقة  �صكان  اأن  غر  الليبية،  الدولة  عن  برقة  اإقليم  اأنف�صال 
التق�صيم  هذه  �صد  مظاهرات  يف  وخرجوا  ذلك  رف�صوا  ال�صرقية 

لبالدهم.
اإدري�ض  امل��ل��ك  قبل  م��ن  تاأ�صي�صها  ب��داي��ات  يف  ليبيا  اأن  اإىل  ي�صار 
غر  وف��زان(  وبرقة،  )طرابل�ض،  اأقاليم   3 ت�صم  كانت  ال�صنو�صي 
ليبيا  و�صم  ال��ف��ي��درايل  النظام  األ��غ��ى  �صنوات  ع��دة  وبعد  امللك  اأن 

موحدة.
 

ال�صاحية  ب�صيارة مفخخة اخلمي�ض يف  التفجر  ارتفعت ح�صيلة 
اجلنوبية لبروت معقل حزب اهلل، اىل 27 قتيال على القل، ما 
احلرب  انتهاء  منذ  لبنان  يف  دموية  الك��رث  التفجر  منه  يجعل 

الهلية قبل اكرث من 20 عاما.
بر�ض  فران�ض  وكالة  خليل  ح�صن  علي  ال�صحة  وزي��ر  مكتب  وابلغ 
ان 27 �صخ�صا على القل قتلوا وا�صيب 336 بجروح يف تفجر 
يف  الروي�ض  منطقة  اخلمي�ض  ا�صتهدف  ال��ذي  املفخخة  ال�صيارة 
ال�صاحية اجلنوبية لبروت، معقل احلزب ال�صيعي احلليف لنظام 

الرئي�ض ال�صوري ب�صار ال�صد.

دعت امل�صت�صارة الملانية انغيال مركل اىل حماربة اليمني املتطرف 
يف اوروبا يف كلمتها ال�صبوعية ال�صبت، علما بانها تنوي الثالثاء 

زيارة مع�صكر العتقال النازي ال�صابق يف دا�صو.
وقالت مركل علينا ال نقبل على الطالق بان يكون لفكار من 

هذا النوع مكان يف اوروبا الدميوقراطية.
وقالت مركل التي �صتكون اول م�صت�صارة تزور مع�صكر دا�صو، انها 
تق�صد هذا املكان وينتابها �صعور من العار والراأفة، لن ما ح�صل 

يف مع�صكرات العتقال كان و�صيبقى غر مفهوم.
وتابعت امل�صت�صارة الملانية نعلم باأننا نعي�ض يف دميوقراطية اليوم. 
ال اننا نعلم اي�صا بان هذه الدميوقراطية تبقى دائما يف خطر يف 

ا�صارة اىل تنامي نفوذ اليمني املتطرف.
200 الف �صخ�ض بني  وا�صتقبل مع�صكر دا�صو المل��اين اكرث من 
الف   41 م��ن  اك���رث  ف��ي��ه  منهم  ق�صى  و1945   1933 ع��ام��ي 

�صخ�ض.

عوا�صم

طرابل�ص

برلني

بريوت

الأمم املتحدة تبداأ حملة 
اإن�شانية بو�شائل التوا�شل

•• نيويورك-رويرتز:

ق��ال��ت ف��ال��ري ام��و���ض الم���ني العام 
ان المم  امل��ت��ح��دة  ل����المم  امل�����ص��اع��د 
التوا�صل  ل��و���ص��ائ��ل  �صتلجاأ  امل��ت��ح��دة 
الج��ت��م��اع��ي ع��ل��ى الن���رتن���ت جلمع 
ام�������وال وزي��������ادة ال����وع����ي ب����الزم����ات 
ت��درج يف الجندة  التي مل  الن�صانية 

العاملية.
حملة  ع��ن  النقاب  ام��و���ض  و�صتك�صف 
ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي خ���الل اليوم 
الثنني  ي�����وم  ل��الن�����ص��ان��ي��ة  ال���ع���امل���ي 
الذين  ال���ع���ام���ل���ني  ذك������رى  لح����ي����اء 
امل�صاعدات  وت�صجيع  امليدان  يف  ماتوا 

الن�صانية وقالت امو�ض من�صقة امل�صاعدات الطارئة بالمم املتحدة لرويرتز 
مايحدث ب�صكل ا�صا�صي �صنويا وجود ازمات تت�صدر امل�صهد وتت�صدر الزمة 
ال�صورية الجندة يف الوقت احلايل. هناك مناطق مثل افغان�صتان واليمن 
وهايتي وكولومبيا التي مازالت تواجه احتياجات ان�صانية ولكنها ت�صربت 
احلملة  اتفقت  للمزيد  يحتاج  العامل  �صعار  وحت��ت  العاملية.  الج��ن��دة  من 
الجتماعي مثل  التوا�صل  �صبكات  على  ام��وال  و�صركات جلمع  فنانني  مع 

تويرت.
المريكية  البوب  مغنية  احلملة  يف  ي�صاركون  الذين  الفنانني  بني  وم��ن 
بيون�صيه واملمثل ال�صينمائي الهندي اميتاب بات�صان. وكانت المم املتحدة 
قد اعلنت 19 اغ�صط�ض اب يوما عامليا لالن�صانية كو�صيلة لتكرمي موظفي 
الغاثة بالمم املتحدة والهيئات الخرى ومن بينهم �صرجيو فيرا دي 
قتل  وال��ذي  العراق  يف  املتحدة  ل��المم  العام  لالمني  اخلا�ض  املمثل  ميلو 

خالل تفجر مقر المم املتحدة ببغداد عام 2003 .

جمل�س التعاون اخلليجي يدين تفجري بريوت 

لبناين يقر باإعداد خمطط تفجريات يف ال�شاحية اجلنوبية
•• بريوت-الريا�ض-وكاالت:

اخلارجية يف حكومة  وزي��ر  ح��ذر 
ت�صريف العمال عدنان من�صور 
من اأن لبنان يف دائرة ال�صتهداف 
ل��وج��ود خ��الي��ا نائمة على  ن��ظ��را 

اأرا�صيه .
له  ت�����ص��ري��ح  يف  م��ن�����ص��ور  وق�������ال 
تعمل  اخل����الي����ا  ت���ل���ك  اإن  ام�������ض 
لتفجر  اخل�����ارج  م���ع  بالتن�صيق 
م�صتفيدة  ال���داخ���ل،  يف  الو����ص���اع 
من الظروف ال�صعبة التي جتتاح 

املنطقة .
ودع���ا امل�����ص��وؤول��ني اىل ال���ص��راع يف 
و����ص���ع خ��ط��ة اأم��ن��ي��ة ت�����ص��ل قدرة 
انفجار  وك����ان  الره���اب���ي  ال��ع��م��ل 
�صيارة مفخخة يف �صاحية بروت 
اأوقع  املا�صي  اخلمي�ض  اجلنوبية 
ثالثمائة  من  واأكرث  قتياًل   24
املعلومات  ت�����ص��ر  ف��ي��م��ا  ج���ري���ح، 
اإىل وق��وف خاليا تكفرية خلف 
ان��ف��ج��ار وق���ع ال�����ص��ه��ر ال��ف��ائ��ت يف 

املنطقة نف�صها.
وبعد التفجر الأخر الذي طال 
ال�صاحية  يف  ال��روي�����ض  م��ن��ط��ق��ة 
اجل��ن��وب��ي��ة ل���ب���روت، اأع��ل��ن وزير 
حكومة  يف  ال���ل���ب���ن���اين  ال�����دف�����اع 
ت�صريف الأعمال فايز غ�صن عن 
مديرية  اأجرتها  حتقيقات  نتائج 
املخابرات يف اجلي�ض اللبناين مع 

الأط����راف  ال���زي���اين جميع  وح���ث 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ع��ل��ى تفويت  وال���ق���وى 
ال��ف��ر���ص��ة ع��ل��ى امل��خ��رب��ني ودع���اة 
وتغليب  والإره����اب����ي����ني،  ال��ف��ت��ن��ة 
للبنان  العليا  الوطنية  امل�صالح 
و���ص��ع��ب��ه ال��ع��ظ��ي��م، وال��ع��م��ل على 
�صرعة ت�صكيل احلكومة اللبنانية، 
وال��ت��ع��اط��ي الإي��ج��اب��ي م��ع جهود 
اللبنانية  اجل���م���ه���وري���ة  رئ���ي�������ض 
مي�صال �صليمان لإ�صتئناف م�صرة 

احلوار الوطني اللبناين .
املجل�ض  وق������وف  ع���ل���ى  اك�����د  ك���م���ا 
ما  كل  مواجهة  يف  لبنان  بجانب 
ا���ص��ت��ق��راره م��ق��دم��ا تعازيه  ي��ه��دد 
ومتمنيا  ال�������ص���ح���اي���ا  ل���ع���ائ���الت 

ال�صفاء العاجل للجرحى.
معروفة  غ��ر  جمموعة  واعلنت 
املعار�صة  م���ن  خ��ل��ي��ة  ان��ه��ا  اك����دت 
تنفيذها  ع��ن  امل�صلحة  ال�����ص��وري��ة 
ا�صابة  اىل  ادى  ال���ذي  التفجر 
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واجلمعة اتهم امني عام حزب اهلل 
ح�صن ن�صر اهلل جماعات تكفرية 

بتنفيذ الهجوم.

بئر  مبتفجرة  بعالقتهم  ي�صتبه 
العبد الأوىل.

م��ن ج��ه��ة اأخ�����رى، اأو����ص���ح غ�صن 
اجلي�ض  خم�������اب�������رات  ام������ت������الك 
اإطالق  ق�صية  يف  ق��وي��ة  خ��ي��وط��ا 
على  اأطلقا  اللذين  ال�صاروخني 
�صهر  نهاية  اجلنوبية،  ال�صاحية 
وتعقبها  الفائت،  يونيو-حزيران 
اإىل  امل����ت����ورط����ني ول����ف����ت  لأح�������د 
م��ع��ل��وم��ات دق��ي��ق��ة ع���ن حمركي 
ه��������وؤلء الأ�����ص����خ����ا�����ض وال�����راأ������ض 
به  املحيطة  وامل��ج��م��وع��ات  امل��دب��ر 
اأكانوا  وجن�صياتهم  وانتماءاتهم 
غر  اأو  ���ص�����������وري��ني  اأو  ل��ب��ن��ان��ي��ني 

ذلك .
جمل�ض  دان  ذل������ك،  غ�������ص���ون  يف 
تفجر  اخل���ل���ي���ج���ي���ي  ال����ت����ع����اون 
ا�صتهدف  الذي  املفخخة  ال�صيارة 
م��ع��ق��ال حل����زب اهلل ال��ل��ب��ن��اين يف 

بروت .
و����ص���رح ام���ني ع���ام امل��ج��ل�����ض عبد 
اللطيف بن را�صد الزياين يف بيان 
ان اأن هذا العمل الإجرامي امل�صني 
ي�صتهدف اأمن لبنان وا�صتقراره .

وت���اب���ع ان ت��ف��ج��ر اخل��م��ي�����ض يف 
املكتظة  اجلنوبية  ال�صاحية  قلب 
�صيغة  ي�������ص���ت���ه���دف  ب���ال�������ص���ك���ان 
التعاي�ض ال�صلمي اللبنانية، وذلك 
املواطنني  ب�صعيه خللق فتنة بني 

اللبنانيني .

�صرقتها  كيا( متت  )ن��وع  هي من 
منطقة  من  النفجار  وق��وع  ليلة 
عليها  ال����ص���ت���ي���الء  ع���ر  خ���ل���دة، 
ال�����ص��الح وق���د مت جتهيزها  ب��ق��وة 
ث��م و�صعها يف موقف  ل��ي��اًل وم��ن 

ال�صيارات حيث وقع التفجر .
وذكر اأن مديرية املخابرات اعتقلت 
ويدعى  اجلن�صية  �صوري  �صخ�صا 
ح�صام دياب غامن اأبو حلق، وتبني 
اأنه على عالقة باأ�صخا�ض اآخرين 

ع��دد م��ن امل��وق��وف��ني، فك�صف عن 
اللبناين ح�صن  املوقوف  اع��رتاف 
وجمموعة  بقيامه  راي���د،  ح�صني 
من اللبنانيني وال�صوريني بقيادة 
ال����راأ�����ض امل���دب���ر ع��م��ر الأط���ر����ض، 
ب�صل�صلة عمليات اإرهابية وجتهيز 
املفخخة  ال�������ص���ي���ارات  م����ن  ع�����دد 
لتفجرها يف ال�صاحية اجلنوبية 
املناطق  م���ن  وغ���ره���ا  ل���ب���روت 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ، ب��ح�����ص��ب م���ا اأف�����ادت 

وفيما  لالأنباء.  الوطنية  الوكالة 
التي  العبد  بئر  مبتفجرة  يتعلق 
41 يوماً من تفجر  وقعت قبل 
توفر  عن  غ�صن  ك�صف  الروي�ض، 
م��ع��ل��وم��ات ع��ن ع���دد م��ن امل�صتبه 
اإع����داد وو�صع  امل��ت��ورط��ني يف  بهم 
الأوىل يف  ال��ع��ب��د  ب��ئ��ر  م��ت��ف��ج��رة 
واأفاد  الفائت.  ال�صهر  التا�صع من 
ال�صيارة  اأن  »ت���وؤك���د  مب��ع��ل��وم��ات 
التي انفجرت اآنذاك يف بئر العبد 

•• غزة-وكاالت:

حكومة  يف  الداخلية  وزارة  اعلنت 
امل�صري  اجل��ان��ب  ان  ام�ض  حما�ض 
اع�����اد ف��ت��ح م��ع��ر رف����ح احل�����دودي 

جزئيا بعد اغالقه ليام عدة.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت وكالة 
فران�ض بر�ض ن�صخة منه ان اجلانب 
امل�صري اعاد فتح معر رفح ب�صكل 
م��ف��اج��ئ لدخ�����ال امل�����ص��اف��ري��ن من 
، مثل  ف��ئ��ة احل������الت الن�����ص��ان��ي��ة 
حملة اجلوازات الجنبية واملر�ض 
احل��ا���ص��ل��ني ع��ل��ى اذن ر���ص��م��ي من 
وزارة ال�صحة واو�صحت الوزارة ان 
اجلانب امل�صري طلب من اجلانب 
واحدة  حافلة  ادخ��ال  الفل�صطيني 
م�صافرا(  خم�صني  )ب��واق��ع  ف��ق��ط 
معربة   ، احلا�صوب  بعطل  متعلال 
الم��ر ومطالبة  ا�صتيائها من  عن 

بالية حمددة للمعر .
اغلقت  امل�صرية  ال�صلطات  وكانت 
معر رفح الري وهو البوابة �صبه 
غزة  يف  للفل�صطينيني  ال��وح��ي��دة 
ب�صبب  اخلمي�ض  ل��ل��خ��ارج،  لل�صفر 

الو�صع المني يف م�صر.
امل�صرية  ال�صلطات  ان  اىل  ي�����ص��ار 
هدمت او اغلقت يف الونة الخرة 

على  املنت�صرة  النفاق  من  العديد 
ط�����ول احل��������دود ب����ني ق���ط���اع غزة 
قوات  انت�صار  ع���ززت  كما  وم�����ص��ر، 

اجلي�ض على طول احلدود.
ن��ف��ت وزارة  اأخ�������رى،  ن��اح��ي��ة  م���ن 
الداخلية يف احلكومة الفل�صطينية 
ال�صبت،  ام���������ض  ب�����غ�����زة،  امل����ق����ال����ة 
وق�����وع اإط������الق ن����ار ع���ر احل����دود 

الفل�صطينية-امل�صرية.

وق��ال��ت ال�����وزارة يف ب��ي��ان ل��ه��ا ن�صر 
على موقعها اللكرتوين الر�صمي، 
امل�صرية  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة  احل�����دود 
اآم���ن���ة وهادئة  ج��ن��وب ق��ط��اع غ���زة 

وم�صتقرة .
ن�صرت  املحلية  معا  وك��ال��ة  وك��ان��ت 
نباأ عن وقوع اإطالق نار جتاه قوة 

م�صرية قرب احلدود مع غزة.
قوات  اإن  الداخلية،  وزارة  وذك��رت 

الأمن الوطني منت�صرة على طول 
واأنه  لتاأمينها،  م�صر  مع  احل��دود 
ل �صحة لالأنباء التي حتدثت عن 
الوطني  ل��الأم��ن  موقع  ا�صتهداف 
امل�صري  اجلانب  من  الفل�صطيني 
مل  الوقت  نف�ض  ويف  اأن��ه  واأ�صافت 
يحدث اأي اإطالق نار من اجلانب 
ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي ب����اجت����اه احل������دود 

امل�صرية.

تاأجيل حماكمة مباركم�شر تعيد فتح معرب رفح جزئيًا 
 بتهم قتل متظاهرين 

•• القاهرة-وكاالت:

القاهرة  يف  اجلنائية  املحكمة  ق��ررت 
الرئي�ض  حم���اك���م���ة  ت���اج���ي���ل  ام�������ض 
مبارك  ح�����ص��ن��ي  ال�������ص���اب���ق  امل�������ص���ري 
متظاهرين  قتل  يف  بالتواطوؤ  املتهم 
25 اب-اغ�����ص��ط�����ض احل���ايل بعد  اىل 
مبارك  وي���ح���اك���م  ق�������ص���رة  ج��ل�����ص��ة 
م���ع وزي����ر داخ��ل��ي��ت��ه ح��ب��ي��ب العديل 
اخرين  �صابقني  امنيني  وم�صوؤولني 
التواطوؤ يف مقتل متظاهرين  بتهمة 
التي  ال�صعبية  اثناء حركة الحتجاج 

�صباط-فراير  يف  ���ص��ق��وط��ه  ���ص��ب��ق��ت 
اجلل�صة. والعديل  مبارك  يح�صر  ومل   2011

2012 اىل احلكم بال�صجن  وكانت حماكمة اوىل ادت يف حزيران-يونيو 
باجراء  جم��ددا  ام��رت  التمييز  حمكمة  لكن  ال�صابق  الرئي�ض  على  امل��وؤب��د 

حماكمة جديدة بدات يف 11 ايار-مايو.
وجاءت هذه اجلل�صة اجلديدة يف وقت تعي�ض البالد على وقع توترات امنية 
الرئي�ض ال�صالمي حممد مر�صي  امل�صري  ازاحة اجلي�ض  واجتماعية بعد 
الذي خلف ح�صني مبارك، اثر تظاهرات حا�صدة والثورة التي وقعت بداية 

ر�صمية. ارقام  بح�صب  قتيال   850 قرابة  اوقعت  م�صر  يف   2011
رت بنهاية جل�صة عقدتها يف 10 حزيران  وُي�صار اإىل اأن املحكمة كانت قد قرَّ
ب�صمان  ال�صابق  الرئي�ض  �صبيل عالء وجمال جنلي  اإخ��الء  الفائت،  يونيو 
وذل��ك يف  اأخ��رى،  اإقامتهما ما مل يكونا مطلوبني على ذمة ق�صايا  حمل 
143 من  امل��ادة  لن�ض  اإعماًل  املحكمة  اإىل هيئة  م منهما  �صوء طلب مقدَّ

قانون الإجراءات اجلنائية لتجاوزهما مدة احلب�ض الحتياطي .

الأمم املتحدة تتحدث عن مليوين لجئ �شوري 

تتبعان  والنا�صرة  احل��وا���ض  هما 
حوايل  وي�����ص��م��ان  تلكلخ  ملنطقة 
40 بلدة وقرية م�صيحية اأغلبها 

من طائفة الروم الأرثوذك�ض.

النا�صرة  اإىل  ال���ع���ج���وز  ع����ني  و 
ال��ن��ا���ص��رة حتى  و ال��ط��ري��ق م���ن 

امل�صتاية.
القتلى  م��ن   4 اأن  امل�����ص��در  وت��اب��ع 

كما قاموا بقتل مدنيني يف مطعم 
مار جرج�ض احلمراء  دير  قرب 

ال�صهر يف امل�صتاية.
وادي  يف  حم���ل���ي  م�������ص���در  وق������ال 
ال����ن���������ص����ارى ل���ي���ون���اي���ت���د ب���ر����ض 
جبهة  م�صلحي  اإن  انرتنا�صونال 
ال���ن�������ص���رة، وه����م ي�����ص��م��ون ع����دداً 
�صورية  غر  جن�صيات  من  كبراً 
احل�صن  قلعة  على  وي�صيطرون 
الوطني  الدفاع  حواجز  هاجموا 
والنافعة  وال��ف��اروق  ج��ورج  ال�صان 
ف��ج��ر ال���ي���وم وق���ت���ل���وا ع������دداً من 

ال�صبان.
امل�صلحني  اإن  امل�����ص��در  واأ�����ص����اف 
دير  ق��رب  امل��ون��زا  هاجموا مطعم 
وقتلوا  احل���م���راء  م���ار ج��رج�����ض 
ا�صتخدموا  ك��م  رواده  م��ن  ع���ددا 
املدنيني  على  القنا�صة  الأ�صلحة 
ع��ل��ى ك���ل اجل���ه���ات امل�����ص��رف��ة على 
قرى الوادي من عناز و احلوا�ض 

•• بريوت-ا ف ب:

ال�صوريني  الالجئني  ع��دد  ق��ارب 
الهاربني من النزاع يف بالدهم اىل 
�صخ�ض،  املليوين  املجاورة  ال��دول 
يتواجد ثلثاهم يف لبنان والردن، 
للمفو�صية  تقرير  بح�صب احدث 
التابعة  الالجئني  ل�صوؤون  العليا 
لالمم املتحدة وا�صارت املفو�صية 
فران�ض  وك���ال���ة  ت��ل��ق��ت  ت��ق��ري��ر  يف 
عدد  ان  ام�����ض،  منه  ن�صخة  بر�ض 
امل�صجلني  ال�����ص��وري��ني  ال��الج��ئ��ني 
و911  مليون  اىل  و���ص��ل  لديها 
اكرث  بينهم  األفا و282 �صخ�صا، 

من 684 الفا يف لبنان.
وت������وزع ال���الج���ئ���ون ال���ب���اق���ون يف 
و449  ال������ف   516( الردن 
�صخ�صا( وتركيا )نحو 435 الف 
لج�����ىء( وال���ع���راق )ن��ح��و 155 
اآلف(   107 الف( وم�صر )نحو 

األف   14( العربي  امل��غ��رب  ودول 
ان  املفو�صية  واو���ص��ح��ت  ���ص��وري( 
79 باملئة من الالجئني يقيمون 
خم�ص�صة  خم�����ي�����م�����ات  خ�����������ارج 
انها  اىل  م�����ص��را  ل�صت�صافتهم، 
1،85 مليار دولر  يف حاجة اىل 
الالجئني  اح���ت���ي���اج���ات  ل��ت��وف��ر 

ال�صوريني يف دول املنطقة.
وادى النزاع ال�صوري امل�صتمر من 
من  اك��رث  ن���زوح  اىل  �صهرا   28
داخل  يف  �صخ�ض  م��الي��ني  ارب��ع��ة 
���ص��وري��ا ه��رب��ا م��ن اع��م��ال العنف 
الف   100 باأكرث من  اودت  التي 

�صخ�ض، بح�صب المم املتحدة.
الع�صرات  وج����رح  ق��ت��ل  م��ي��دان��ي��ا 
�صنته عنا�صر من  بهجوم  ال�صبت 
جبهة الن�صرة املتمركزون يف قلعة 
مبهاجمة  حم�ض  غ��رب  احل�صن 
ال��ق��رى يف وادي  ح��واج��ز حلماية 
الن�صارى ذات الأغلبية امل�صيحية، 

ه���م م���ن ب��ل��دة م��رم��ري��ت��ا، وت���وزع 
الآخ�������رون ع��ل��ى ق����رى اأخ�����رى يف 
وادي  اأن  وي��ذك��ر  الن�صارى  وادي 
ناحية  م��رك��زي  ي�صم  ال��ن�����ص��ارى 

اأمني عام جمل�س التعاون يدين تفجري ال�شاحية اجلنوبية ببريوت
الوطنية  امل�صالح  وتغليب  والإره��اب��ي��ني  الفتنة  ودع���اة 
ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��ب��ن��ان و���ص��ع��ب��ه وال��ع��م��ل ع��ل��ى ���ص��رع��ة ت�صكيل 
احلكومة اللبنانية والتعاطي الإيجابي مع جهود رئي�ض 
اجلمهورية اللبنانية مي�صيل �صليمان ل�صتئناف م�صرة 
اإجناحه معترا  على  والعمل  اللبناين  الوطني  احلوار 
هذا ال�صلوك الوطني هو الطريق الأجنع حلماية لبنان 
الدكتور  واأك��د  اأبنائه.  وم�صتقبل  اأمنه  على  واحل��ف��اظ 
التعاون مع لبنان  الزياين وقوف جمل�ض  عبداللطيف 
رئي�صا وحكومة و�صعبا يف مواجهة كل ما يهدد ا�صتقراره 
بال�صفاء  ال�صحايا ومتنياته  تعازيه لذوي  ..معربا عن 

العاجل للم�صابني. 

•• الريا�ض-وام:

المني  ال��زي��اين  را���ص��د  ب��ن  عبداللطيف  الدكتور  اأدان 
التفجر  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  ملجل�ض  العام 
اإىل  واأدى  ب��ب��روت  اجلنوبية  ال�صاحية  يف  وق��ع  ال��ذي 
���ص��ق��وط ع���دد م��ن ال��ق��ت��ل��ى واجل���رح���ى. وق���ال الدكتور 
عبداللطيف الزياين يف بيان له اإن هذا العمل الإجرامي 
امل�صني ي�صتهدف اأمن لبنان وا�صتقراره ..كما ي�صتهدف 
خللق  ب�صعيه  وذلك  اللبنانية  ال�صلمي  التعاي�ض  �صيغة 
ف��ت��ن��ة ب��ني امل��واط��ن��ني ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني ودع����ا ك��ل الأط����راف 
املخربني  على  الفر�صة  تفويت  اإىل  اللبنانية  والقوى 

الأ�شرى الإداريون يف �شجون 
الحتالل يهددون بخطوات ت�شعيدية

•• غزة-وام:

هدد الأ�صرى الإداريني يف �صجون الإحتالل ال�صرائيلي بالبدء يف �صل�صلة من اخلطوات الإحتجاجية �صد �صيا�صة العتقال الإداري مع بداية 
�صهر �صبتمر املقبل �صتتطور لإ�صراب مفتوح عن الطعام مع بداية ت�صرين الول. وقال مركز اأحرار لدرا�صات الأ�صرى وحقوق الإن�صان ان 
الأ�صرى يف �صجني عوفر والنقب تو�صلوا لهذا القرار بعد ان در�صوا املوقف ب�صكل تام طيلة ال�صهر املا�صية . واأ�صاف املركز اأن الأ�صرى �صاقوا 
املتبعة مع الأ�صرى املحررين الذين يعاد اعتقالهم بعد حتررهم وحتويلهم  ال��دوار  الباب  ذرعا واأن عدم حتديد �صقف لعتقالهم و�صيا�صة 
لالإعتقال الإداري هو ال�صبب وراء هذه اخلطوات. وطالب الأ�صرى بدعم وتاأيد اعالمي و�صعبي م�صاندا ملطالبهم وخلطواتهم من اأجل اأن 
تتكلل خطواتهم بالنجاح وللعمل على اإنهاء معاناتهم مع ما ي�صمى امللف ال�صري. يذكر اأن قرابة ال�180معتقال اإداريا يف �صجون الحتالل 

اأغلبهم يف �صجن النقب ال�صحراوي حيث العدد الأكر ويليه �صجن عوفر وهناك اأ�صرى متفرقني يف عدد من ال�صجون كمجدو. 
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لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�صرائها عند احلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل( ا�صتراد .

و�صف العالمة:العالمة عبارة عن حرف E باللون الزرق وب�صكل مميز ويتخلله خط من املنت�صف باللون 
الحمر واخللفية باللون البي�ض . 

ال�ص��رتاطات: . 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  18  اأغ�سط�ص 2013 العدد 10872

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /�ض. نا�صر كد�صه و�صركاوؤه
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 168067 بتاريخ : 2012/1/18                                             
با�ص��م: �صركة باعظيم التجارية.

وعنوانه:  �ض. ب 2156 ، الريا�ض 11451 ، اململكة العربية ال�صعودية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

و�صقل  تنظيف  م�صتح�صرات  املالب�ض،  وكي  غ�صل  يف  ت�صتعمل  اأخ��ري  وم��واد  الأقم�صة  تبيي�ض  م�صتح�صرات 
وجلي وك�صط، �صابون، عطور، زيوت عطرية، م�صتح�صرات جتميل، غ�صول )لو�صن( لل�صعر، معاجني اأ�صنان.

الواق�عة بالفئة: 3
بحروف   "  Jet Plus " الكلمتان  جانبهما  اىل  عربية  بحروف  بل�ض"  جت   " و�صف العالمة: الكلمتان 
دائرة  خلفية  على  الأبي�ض  باللون  ومميز  خا�ض  فني  ب�صكل   "  B " الالتيني  احل��رف  جانبها  اىل  لتينية 

باللون الأ�صود كما يف ال�صكل املو�صح.
ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  18  اأغ�سط�ص 2013 العدد 10872

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /�ض. نا�صر كد�صه و�صركاوؤه
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 168068 بتاريخ : 2012/1/18                                             
با�ص��م: �صركة باعظيم التجارية.

وعنوانه:  �ض. ب 2156 ، الريا�ض 11451 ، اململكة العربية ال�صعودية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

الورق والورق املقوى واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد وغر واردة يف فئات اأخرى؛ املطبوعات؛ مواد جتليد 
لغايات منزلية؛ مواد  اأو  القرطا�صية  امل�صتعملة يف  الل�صق  القرطا�صية؛ مواد  الفوتوغرافية؛  ال�صور  الكتب؛ 
الفنانني؛ فرا�صي الدهان اأو التلوين؛ الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية ) عدا الأثاث (؛ مواد التوجيه والتدري�ض 
ال��واردة يف فئات اخرى (؛ حروف الطباعة؛ حفا�صات  التغليف البال�صتيكية ) غر  ) عدا الأجهزة (؛ مواد 

الأطفال امل�صنوعة من الورق وال�صليلوز، اأكيا�ض املهمالت.
الواق�عة بالفئة: 16

و�صف العالمة: الكلمتان " جت بل�ض" بحروف عربية اىل جانبهما الكلمتان " Jet Plus " بحروف لتينية 
اىل جانبها احلرف الالتيني " B " ب�صكل فني خا�ض ومميز باللون الأبي�ض على خلفية دائرة باللون الأ�صود 

كما يف ال�صكل املو�صح.
ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  18  اأغ�سط�ص 2013 العدد 10872

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /�ض. نا�صر كد�صه و�صركاوؤه
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 168072 بتاريخ : 2012/1/18                                             
با�ص��م: �صركة باعظيم التجارية.

وعنوانه:  �ض. ب 2156 ، الريا�ض 11451 ، اململكة العربية ال�صعودية
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

اأدوات واأواين واأوعية لال�صتعمال املنزيل وللمطبخ ) لي�صت من معادن نفي�صة اأو مطلية بها(، اأم�صاط وا�صفنج، 
فرا�صي ) عدا فرا�صي التلوين والدهان( مواد �صنع الفرا�صي، اأدوات للتنظيف، �صلك جلي، زجاج غر م�صغول 
واأواين خزفية  واأواين خزف �صيني  اأواين زجاجية  املباين(،  امل�صتعمل يف  الزجاج  �صبه م�صغول ) عدا  وزجاج 

غر واردة يف فئات اأخرى.             
الواق�عة بالفئة: 21

و�صف العالمة: الكلمتان " ميجا بل�ض " بحروف عربية اىل جانبهما الكلمتان " Mega Plus " بحروف 
لتينية اىل جانبها احلرف الالتيني " B " ب�صكل فني خا�ض ومميز باللون الأبي�ض على خلفية دائرة باللون 

الأ�صود كما يف ال�صكل املو�صح.
ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  18  اأغ�سط�ص 2013 العدد 10872

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
بن�صر التعديالت املو�صحة اأدناه على طلب ت�صجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم : 129148             بتاريخ :  5/12 /2009م
امل�صجلة حتت رقم : 104044           بتاريخ :  06/ 06 /  2010م                 

با�ص��م: القلب الأبي�ض لألعاب الأطفال
وعنوانه: ال�صارقة – �ض.ب: 80540 – المارات العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
الألعاب وخا�صة األعاب الأطفال

الواق�عة بالفئة   : 28 
رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية: )      ( – )     /      /  200 م (

التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق: ) تعديل اللوقو (
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  18  اأغ�سط�ص 2013 العدد 10872

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/املالك:فوجرو لل�صرق الو�صط ابوظبي
FUGRO:طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:194350       بتاريخ:2013/7/1 م
با�ص��م:فوجرو لل�صرق الو�صط ابوظبي

وعنوانه:ابوظبي ، م�صفح ، �ض.ب:4447 ، هاتف: 025542891 ، فاك�ض: 025522098
اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:42 فح�ض الرتبة خمتر الفحو�ض امليكانيكية الفيزيائية  وذلك لتمييز ال�صلع 

ا�صت�صارات و الدرا�صات والبحوث اجليولوجية واجليوفيزيائية .
و�صف العالمة:العالمة عبارة عن FUGRO باللون ال�صود ا�صفلها م�صتطيل باللون البني الفاحت ويف 

داخلة خطوط باللون البي�ض ومموجة من اليمني وال�صكل على خلفية باللون البي�ض . 
ال�ص��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  18  اأغ�سط�ص 2013 العدد 10872

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/املالك:مركز �صمايا التخ�ص�صي لليزر وجراحة اليوم 
الواحد ذ.م.م طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية:ntersamaya specialized ce مركز �صمايا الطبي

املودعة بالرقم:194348       بتاريخ:2013/7/1 م
با�ص��م:مركز �صمايا التخ�ص�صي لليزر وجراحة اليوم الواحد ذ.م.م

وعنوانه:�صارع البطني ، �ض.ب:111970 ، هاتف: 024455558 ، فاك�ض: 024455559
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:44 جممع طبي .

من  ويحيطها  الغامق  والخ�صر  والخ�صر  الزرق  باللون  عني  �صكل  عن  عبارة  العالمة:العالمة  و�صف 
اعلى وا�صفل خطني متعرجني ب�صكل مميز باللونني الرتقايل والخ�صر وعلى ميني ال�صكل مركز �صمايا 

التخ�ص�صي باللون الخ�صر ويدنوه samaya specialized center باللون الخ�صر . 
ال�ص��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  18  اأغ�سط�ص 2013 العدد 10872

العدد 10872 بتاريخ 2013/8/18   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/الدليل لالدارة العقارات

رخ�صة رقم:CN 1486611  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حممد احمد حمد بن دمينه املن�صوري )%40(

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ن�صيب احمد حمد دمينه املن�صوري )%30(
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حمد احمد حمد احمد املن�صوري من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ حمد احمد حمد احمد املن�صوري من 100% اىل %30
تعديل راأ�ض املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�صاحة 60*40 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل ا�صم جتاري:من/الدليل لالدارة العقارات 
ALDALIL ADMINSTRAION REAL ESTATE

اىل/الدليل لدارة العقارات ذ.م.م  
ALDALIL ADMINSTRAION REAL ESTATE LLC

فعلى كل من له حق العرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10872 بتاريخ 2013/8/18   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/عامل احلجر للمقاولت العامة

رخ�صة رقم:CN 1287258  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صعيد عتيق غريب بطي املزروعي )%100(

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد خلف خلفاين احلو�صني
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�صم جتاري:من/عامل احلجر للمقاولت العامة 

WORLD STONE GENERAL CONTRACTING
اىل/عامل احلجر لل�صيانة العامة  

WORLD STONE GENERAL MAINTENANCE
تعديل عنوان/من املنطقة الغربية ليوا جفن ار�ض رقم 47 اىل املنطقة الغربية مدينة 

زايد ال�صناعية اجلديدة مكتب بلوك 18 قطعة رقم 156
تعديل ن�صاط/ا�صافة ال�صيانة العامة للمباين )4329901(

تعديل ن�صاط/حذف مقاولت م�صاريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق العرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�صوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10872 بتاريخ 2013/8/18   
اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

النقل  )ق��ط��اع  للموا�صالت  الوطنية  الهيئة  تعلن 
قد  ذ.م.م  العاملية  ان  �سي  دي  ال�صادة/  ب��ان  البحري( 
بياناتها  امل��ذك��ورة  ال�صفينة  ت�صجيل  بطلب  تقدموا 

بعد وهي:

ال�صفينة  ع��ل��ى ت�صجيل  اع��رتا���ض  ل��ه  م��ن  ك��ل  ع��ل��ى 
مراجعة مكتب ت�صجيل ال�صفن ابوظبي خالل مدة 

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

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

جديده ليدي نتايل
رقم الت�سجيل ال�سابقا�سم ال�سفينة 

جديده
 العلم ال�سابق

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
امل�صادر العاملية لتنظيم املعار�ض

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
منتجات دليل جولدن رينبو ل�صماء ال�صركات موجوده باملناطق احلرة لدولة المارات 

العربية املتحدة.

املودعة بالرقم : 55064
با�ص��م :امل�صادر العاملية لتنظيم املعار�ض - عبداهلل �صعيد را�صيد عبداهلل

وعنوانه :بردبي ، عود ميثاء .
وامل�صجلة حتت رقم : )47350(  بتاريخ:2004/6/23 

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف : / /200  وحتى تاريخ : / /200

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  18  اأغ�سط�ص 2013 العدد 10872

  
   

يعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/  اأفنان لالإ�صت�صارات واخلدمات الإدارية
chancellor   :بطلب لت�صجيل العالمة التجارية

بتاريخ:2012/5/15  املودعة حتت رقم : 173699 
با�صم :الن�صجام لتجارة املالب�ض اجلاهزة/ �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة.

وعنوانه: �ض ب - 8051 ال�صناعية اجلديدة- عجمان، دولة المارات العربية املتحدة.
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

املالب�ض   اجلاهزة بكل انواعها رجايل وحرميي واولدي، اردية الرا�ض والقدم، املالب�ض واملت�صمنة الف�صاتني 
والتائية  القم�صان  و  والبدل   والتنورات  والقم�صان  والبنطلونات  والف�صفا�صة  والبنطلونات  واجلاكيتات 
واملالب�ض ال�صدرية الفوقية وال�صرتات واملالب�ض املحبوكة وربطات العنق واملعاطف وحمالة البنطلون واملالب�ض 
الراأ�ض  واغطية  الريا�صية  والقبعات  القبعات  الريا�صية،  املالب�ض  وبالخ�ض  املالب�ض  والبيجامات،  املحكمة  
واجلوارب  الطويلة  واجلوارب  للعرق   املانعة  واجلوارب  واجلوارب  الريا�صية  والحزمة  احلمامات  واأرواب 
الق�صرة واملالب�ض ال�صيقة والقم�صان التحتية وقمان التعرق والكنزات املعرقة والربطة ال�صورتات والردية 
ال�صروالية  املالب�ض والقفازات )ا�صافة للملب�ض( وبدلت الرك�ض  الكاملة للفرق الريا�صية وبدلت التدريب 

والحذية واربطة الراأ�ض والربطة  املا�صة للعرق.  -  الواقعة بالفئة: 25
chancellor مكتوبة باحلروف الالتينية باللون ال�صود وفوقها  و�ص���ف العالمة : هي عبارة عن كلمة 

ر�صمة تاج مميزة باللون ال�صود والكل على خلفية �صفافة اللون ح�صب ال�صكل املبني اعاله.
ال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية
الحد  18  اغ�سط�ص 2013 العدد 10872

العدد  10872 بتاريخ 2013/8/18     
مذكرة اعادة  اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/707  ا�ستئناف عمايل

اىل امل�صتاأنف �صده / 1 -اجمد ا�صعد العرج  جمهول حمل القامة مبا 
القرار/ احلكم  ا�صتاأنف  ���ض.ذ.م.م  قد  الهند�صية  امل�صتاأنف /اوميجا  ان 
ب��ت��اري��خ 2013/5/2  ع��م��ايل ج��زئ��ي  رق��م 2013/827  ب��ال��دع��وى  ال�����ص��ادر 
وحددت لها جل�صه يوم الثنني املوافق 2013/9/2 ال�صاعة 10.00 �صباحا 
بالقاعة ch2D.19 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10872 بتاريخ 2013/8/18     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 1105 /2013 جتاري كلي                           

اىل املدعى عليه/1- دي ا�ض �صي انفرا�صرتكت�صر )�ض.ذ.م.م( جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / النور ل�صيانة املباين) �ض.ذ.م.م( وميثله: حممد ح�صني بخيت حديجان 
امل�صعبني   قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعى عليهما بالتكافل 
تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  الفائدة  مع  دره��م(    212.394.74( مببلغ  والت�صامن 
ال�صتحقاق املحدد بال�صيك وهو 2012/8/10 وحتى متام ال�صداد والر�صوم وامل�صاريف 
والتعاب. وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2013/9/1 ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.C.15

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10872 بتاريخ 2013/8/18     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/889   عقاري كلي                                

اىل املحكوم عليه /1- امر ح�صني �صاه علي  جمهول حمل القامة  نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2013/6/16 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح / �صركة 
امالك للتمويل �ض م ع اول: بف�صخ اتفاقية الج��ارة املو�صوفة يف الذمة بني املدعية 
واملدعي عليه : ثانيا: بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 5.904.300 درهم 
)خم�صة ماليني وت�صعمائة واربعة الف وثالثمائة درهم( ثالثا: الغاء التاأ�صرة ب�صك  
الجارة املنتهية بالتملك الواردة يف ال�صجل العقاري مع الزامه بامل�صاريف ومبلغ الف 
درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني 
ال�صيخ  ال�صمو  با�صم �صاحب  الع��الن �صدر  هذا  لن�صر  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الدعاوي العقارية                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10872 بتاريخ 2013/8/18     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/253   عقاري كلي                                
اىل املدعى عليهما /1- رات�صانا نارول 2- راجنان نارول جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ 
�صركة متويل )�ض م ع( �صركة م�صاهمة عامة وميثله: عبداللطيف حممد ابوبكر احمد احلمادي  
اعاله  املذكورة  الدعوى  يف   2013/6/26 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
ل�صالح / �صركة   متويل �ض م ع -�صركة م�صاهمة عامة ب�صحة ونفاذ عقد البيع مو�صوع الدعوى 
املوؤرخ يف 2007/10/30 والزمت املدعى عليهما بان يوؤديا اىل املدعية مبلغ وقدره 933.083 درهم 
دره��م( وب�صطب عبارة ) تخ�صع ملكية  الف وثالثمائة وثمانون  ت�صعمائة وثالثة وثالثون   (
وملحقاته  بالتملك  املنتهي  الج��ارة  لعقد  بالتملك طبقا  املنتهية  الج��ارة  ترتيبات  اىل  العقار 
املودع لدى الدائرة( الواردة يف �صهادة ملكية العقار ال�صادرة عن دائرة الرا�صي والمالك من 
�صجالت الدائرة كما الزمتهما الر�صوم وامل�صروفات والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت 
ماعدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10872 بتاريخ   2013/8/18     
          يف الدعوى رقم 2013/618 جتاري كلي ابوظبي

اقام املدعي بنك اخلليج الول دعواه اعاله امام حمكمة ابوظبي التجارية 
البتدائية �صد املدعى عليه/ رائد را�صد �صامل علي البو�صعيدي ونعلمكم 
�صدور حكم متهيدي بندب اخلبر امل�صريف جمال كامل املغازجي خبر 
اخلبر  وحدد   ، وم�صتنداتها  الدعوى  اوراق  على  الدعوى لالطالع  يف 
البنك  مقر  يف   )11( ال�صاعة   2013/8/21 الربعاء  يوم  خرة  جل�صة 
ما  لتقدمي  قانونيا  عنكم  ينوب  من  او  ح�صوركم  يق�صي  مما  املدعي، 

لديكم من بيانات يف الدعوى امام اخلبر املنتدب.    
 اخلبري امل�سريف
جمال كامل املغازجي

اعالن اجتماع خربة
العدد  10872 بتاريخ   2013/8/18     

          النزاع رقم  2013/868 نزا ع جتاري
املطلوب اعالنه: جلف �صورز اينك

تقرر  فقد  اعاله،  اليه  امل�صار  النزاع  يف  خبرا  تعييني  اىل  بال�صارة 
الطابق  الكائن يف  اخلبر  لبحث مو�صوع اخلرة مبكتب  اجتماع  عقد 
الثاين، رقم 226- بناية مطلوب- �صارع ال�صيخ زايد - منطقة ال�صفا 1  
بعد  الواحدة  ال�صاعة  يف  وذلك  امل�صاريع(  تطوير  ل�صت�صارات  )كون�صلت 
الظهر بتاريخ 2013/8/21 لذا يرجى احل�صور يف املوعد املحدد مع تاأكيد 
احل�صور خالل يومني من تاريخه  والفادة با�صم ورقم هاتف ممثلكم 

املفو�ض يف اجتماعات اخلرة.
اخلبري املهند�ص/طالل عامر

اعالن اجتماع خربة

العدد  10872 بتاريخ 2013/8/18    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/694 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- عجمان:ال�صيدة/

�صميه ا�صغر غالم ل�صني اجلن�صية: المارات  وطلب الت�صديق على التوقيع يف  
التجاري )معروفة للخياطة والتطريز (  حمرر يت�صمن :تنازل يف ال�صم 
امللف )60621(  البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم  واملرخ�صة من دائرة 
ها�صم حيدر  يا�صمني   : اىل   بعجمان  وال�صناعة  التجارة  لدى غرفة  وامل�صجل 
�صادقي البلو�صي اجلن�صية: المارات   ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
انق�صاء  بعد  امل��ذك��ور  امل��ح��رر  يف  ال�����ص��اأن  ذوي  على  بالت�صديق  �صيقوم  بعجمان 

ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                             

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10872 بتاريخ 2013/8/18    
اعالن حكم بالن�سر

فى الدعوى رقم 2012/1756 جتاري- كلي    
املرفوعة من املدعية/ �صركة ميت هاو�ض امبك�ض ذ.م.م    - اىل املدعى عليها/ 
ملحمة الرمي حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري مبا يلي: الزام املدعى عليها بان 
تدفع للمدعية مبلغا وقدره )367.822.7 درهم( فقط ثالثمائةو�صبعة و�صتون 
ن�صبته  مبا  وفائدة  لغر  فل�صا  و�صبعون  درهما  وع�صرون  واثنان  وثمانية  الفا 
5% من املبلغ املذكور ومن تاريخ قيد الدعوى يف 2012/5/2 وحتى ال�صداد التام 
الدعوى  والزامها كذلك مب�صروفات  الدين  ا�صل  الفائدة  ان ل تتجاوز  وعلى 
�صاملة خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما قابال لال�صتئناف خالل 

املدة القانونية و�صتتخذ بحقكم الجراءات القانونية لتنفيذه �صدكم.
قلم الكتاب  

وزار العدل 
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
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واأعرا�صهم.  النا�ض  اأرواح  وتهديد 
مثل  اأن  اإىل  احل���ك���وم���ة  ون���ب���ه���ت 
نتيجة  اإل  لي�صت  امل��م��ار���ص��ات  ه��ذه 
�صد  ال��ت��ح��ري�����ض  حل��م��ل��ة  طبيعية 
ال����دول����ة وم��وؤ���ص�����ص��ات��ه��ا ورم���وزه���ا 
املثقفني  داع��ي��ة اجل��م��ي��ع وخ��ا���ص��ة 
اإىل حتمل م�صوؤولياتهم ورف�ض كل 
والعنف  ال��ك��راه��ي��ة  على  حتري�ض 

حماية للبلد من املنزلقات.

•• الفجر – تون�ض - خا�ض

قال وزير الثقافة التون�صي مهدي 
اإىل  ب�صكاية  �صيتقدم  ان��ه  م���روك 
، و ذل���ك اثر  ال�����ص��ل��ط��ات الأم��ن��ي��ة 
ت��ع��ر���ص��ه ل���الع���ت���داء ب��ال��ع��ن��ف من 
ط����رف امل���خ���رج ال�����ص��ي��ن��م��ائ��ي ن�صر 
اجلمعة  م�صاء   ، ال�صهيلي  ال��دي��ن 
بالعا�صمة  ال��ث��ق��اف��ة  دور  ب���اأح���د 

اأن هذه  واأك����دت رئ��ا���ص��ة احل��ك��وم��ة 
حماولة  عن  الناجمة  الع��ت��داءات 
الدولة  مقومات  من  امل�ض  البع�ض 
موا�صلة  ع���ن  تثنيها  ل���ن  امل��دن��ي��ة 
اأداء مهامها بكل م�صوؤولية والتزام 
لال�صتفزاز  ال��ق��ط��ع��ي  ورف�������ص���ه���ا 
و����ص���ج���ب���ه���ا ل���ك���ل م�����ن ي���ع���م���د اإىل 
النيل  ب����ه����دف  ال���ع���ن���ف  مم���ار����ص���ة 
ورموزها  ال���دول���ة  م��وؤ���ص�����ص��ات  م��ن 

اأربعينية  اإح��ي��اء  خ��الل  التون�صية 
الفنان الراحل عزوز ال�صناوي.

ن�صر  اأّن   ، م����روك  م��ه��دي  واأك�����د 
عليه  ت���ه���ج���م  ال�����ص��ه��ي��ل��ي  ال����دي����ن 
عندما كان ب�صدد الإدلء بت�صريح 
بال�صرب  عليه  واع��ت��دى  �صحفي 
ثم  وال��وج��ه  ال��راأ���ض  م�صتوى  على 
اأن  حت�صن بالفرار. وذك��ر م��روك 
بدا يف حالة غر طبيعية  املعتدى 

�صينمائي وفنان  يتموقع �صمن ما 
ي�صمى الثقافة الثورية والتقدمية 
العنف  يف  ال���ف���ن���ان���ني  وان�����خ�����راط 
الإي��دي��ول��وج��ي الأع���م���ى، ع��ل��ى حد 
رئا�صة  اأدان��ت  جهتها،  من  تعبره. 
العتداء  ال�صبت،  اأم�����ض  احلكومة 
على وزير الثقافة موؤكدة ت�صامنها 
املطلق معه وذلك على اإثر العتداء 

عليه بالعنف املادي واللفظي.

وق��د رف��ع قبل ذل��ك ���ص��ع��ارات �صد 
املمثل  وك�����ان  و�����ص����ده.  احل���ك���وم���ة 
اعتدى  ق��د  ال�صهيلي  ن�صرالدين 
الثقافة  وزي��ر  على  امل���ادي  بالعنف 
مهدي مروك، و�صدد لكمة للوزير 
على  ُنقل  ت��اأب��ني  كلمة  اإلقائه  عند 

اإثرها للم�صت�صفى .
وقال مهدي مروك اأنه ياأ�صف اأن 
ي�����ص��در ه���ذا الع���ت���داء ع��ن خمرج 

�سّددها له خمرج �سينمائي:

لكمة حتيل وزير الثقافة التون�شي اإىل امل�شت�شفى..!

مئات القتلى واملفقودين يف غرق عبارة فلبينية
•• �صيبو-رويرتز:

 28 مقتل  يف  مت�صببة  الفلبني  و�صط  يف  عبارة  غرقت 
�صخ�صا على القل اثر ا�صطدامها ب�صفينة �صحن متلكها 
العامل  يف  بحرية  ك��ارث��ة  اأ���ص��واأ  �صهدت  ق��د  كانت  �صركة 
 200 م��ن  اأك��رث  ي��زال  30 عاما ول  ال�صلم قبل  وق��ت 
�صخ�ض يف عداد املفقودين عقب احلادث الذي وقع عند 
مدخل قناة قرب ميناء �صيبو بو�صط الفلبني مما احدث 
ثقوبا كبرة يف ج�صم �صفينة ال�صحن. وقال م�صوؤولون 
البحث  عمليات  ت��وايل  وهليكوبرت  �صغرة  طائرات  ان 
البحث يف  الغوا�صون  املياه بحثا عن ناجني ويعتزم  يف 
ازال��ة بقعة  الغارقة يف وقت لحق ام�ض عقب  ال�صفينة 
زيت وقال خفر ال�صواحل الفلبيني انه جرى انقاذ 630 
يزال  ول  ال�صيد  بقوارب  بال�صتعانة  معظمهم  �صخ�صا 
الناجني  من  كثر  ويعاين  املفقودين.  عداد  يف   214
العبارة  وكانت  ال��زي��ت.  وبقعة  البحر  مياه  ابتالع  من 
وعمرها 40 عاما تقرتب من �صيبو عندما ا�صطدمت 
م�صاء  التا�صعة  ال�صاعة   7 �صلبت�صيو  ال�صحن  ب�صفينة 
جرينت�ض  بتوقيت   1300 املحلي  بالتوقيت  تقريبا 
وغرقت العبارة يف غ�صون دقائق. وقال المرال لويز 

ت����وازون ال��ق��ائ��م ب��اع��م��ال ق��ائ��د خ��ف��ر ال�����ص��واح��ل لذاعة 
حم��ل��ي��ة ت��وا���ص��ل ال��ب��ح��ري��ة وخ��ف��ر ال�����ص��واح��ل عمليات 
التجارية.  ال�����ص��ف��ن  ب��ع�����ض  ال��ب��ح��ث والن���ق���اذ مب��ع��اون��ة 
وا�صاف ل يزال عدد املفقودين كبرا. و�صهدت الفلبني 
اأ�صواأ كارثة بحرية يف العامل يف وقت ال�صلم يف دي�صمر 
كانون الول عام 1987 عندما غرقت العبارة دونا باز 
بعد ا�صطدامها بناقلة النفط فيكتور يف بحر �صيبو مما 
اأ�صفر عن مقتل 4375 �صخ�صا كانوا على منت العبارة 
و11 من اأفراد طاقم ناقلة النفط البالغ عددهم 13. 
ويروح الع�صرات واحيانا املئات �صحية حوادث العبارات 
7100 جزيرة  كل عام يف الفلبني وهي ارخبيل ي�صم 
ذات �صجل �صيء يف جمال ال�صالمة البحرية مع جتاوز 
مالكو  وق��ال  ال�صفن.  حالة  وتهالك  امل��ق��رر  احل��م��ولت 
العبارة انها كانت حتمل 723 من الركاب و118 من 
امل�صجلة  احلمولة  لكن  حاويات  و104  الطاقم  اف��راد 
تبلغ 1010 من الركاب وافراد الطاقم و160 حاوية 
ل  ال�صحن  و�صفينة  العبارة  قبطاين  ان  ت���وازون  وق��ال 
يزالن على قيد احلياة ومل يجر ا�صتجوابهما بعد وقال 
م�صوؤولون حمليون ان العبارة غرقت على بعد كيلومرت 

تقريبا من ال�صاحل.

•• الفجر – تون�ض - خا�ض

التون�صية  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����ض  ق���ال 
املوؤقتة، علي العري�ض نحن اليوم 
حكومة حرب ول ميكن اأن نتحول 
اإىل ح��ك��وم��ة ت�����ص��ري��ف اأع���م���ال ل 
العري�ض  واأو�صح  ق��رارات.  تتخذ 
تعي�صه  التي  احل�صا�ض  الو�صع  اأّن 
املزيد  خ�����ص��ارة  يتحمل  ل  ال��ب��الد 
تن�صيب  ان��ت��ظ��ار  يف  ال���وق���ت  م���ن 
فرتة  اإىل  يحتاجون  ج��دد  وزراء 
املو�صوعة  امللفات  لدرا�صة  طويلة 

على مكاتبهم. 
ال��ع��ري�����ض ع��ل��ى هام�ض  واأ����ص���اف 
لروؤ�صاء  ال�صنوية  ال��ن��دوة  اختتام 
الدائمة  الديبلوما�صية  وح���دات 
والقن�صلية املنعقدة ، اأن حكومته 
العراقيل  م���ن  ال���ع���دي���د  ت���الق���ي 
م��ن ط��رف بع�ض الأط���راف التي 
ت�صعى اإىل تعكر الأج��واء يف ظل 
الجتماعية  الأو���ص��اع  تعي�صه  م��ا 
والقت�صادية من تراجع، حمّذرا 
اخلطر  م����ن  ذات�������ه  ال�������ص���ي���اق  يف 

الإرهابي الذي تواجهه تون�ض.
ال���������ص����دد عن   ه������ذا  وحت�������دث يف 
اأطراف  حتاول تعطيل احلكومة 
منذ انتخابات 23 اأكتوبر حممال 
م�صوؤولية  ك��ب��رة  بن�صبة  اإي���اه���ا 
نق�ض الإنتاج و�صعف ن�صبة النمو 

ا�صتنزاف جهود رجال  اإىل جانب 
الأم������ن واجل���ي�������ض وم��ت��ه��م��ا هذه 
الأط������راف مب�����ص��ان��دة م���ن يقطع 
ن�صاط  ي���وق���ف  وم����ن  ال���ط���رق���ات 
احل���و����ض امل��ن��ج��م��ي وي��ت�����ص��ب��ب يف 

تعطيل برامج التنمية اجلهوية.
لطرد  ارح���ل  حملة  وب��خ�����ص��و���ض 
املحافظني واملعتمدين وامل�صوؤولني 
اأ�صا�ض  على  تن�صيبهم  مت  الذين 
والتي  ال��ولء احلزبي يف اجلهات 
اأط��ل��ق��ت��ه��ا ج��ب��ه��ة الإن�����ق�����اذ، قال 
دعوات  ه��ذه  اإّن  احلكومة  رئي�ض 
مترد وفو�صى وعنف وهي دعوات 
لم�صوؤولة اإزاء ما حتتاجه البالد 
ال���ي���وم م���ن ت���وح���د ل��ل��ج��ه��ود وان 
من يقف وراءه��ا هو من يرف�ض 
والذهاب  واحل��وار  الدميقراطية 

اإىل النتخابات.
لعمليات  رف�����ص��ه  ع���ن  ع���ر  ك��م��ا 
الجتماعية  امل��ن��ظ��م��ات  ت�صيي�ض 
واجلمعيات والإعالم م�صددا على 
و�صمان  الإدارة  حتييد  ���ص��رورة 
ت��ك��ري�����ض اإع�����������الم م��و���ص��وع��ي ل 
�صيا�صية  اأح����زاب  اأج��ن��دات  ي��خ��دم 

معينة.
خطاب  اأّن  م����راق����ب����ون  وي�������رى 
روؤية  �صلب  يف  ي��ت��ن��زل  ال��ع��ري�����ض 
را�صد  ورئي�صها  النه�صة  ح��رك��ة 
يجري  م����ا  اأن  م����ن  ال���غ���ن���و����ص���ي 

�صرعية  احلكومة  اأن  على  امل���رات 
ولن ترحل اإل بالنتخابات � مهما 
ما  واأن   � النتخابات  هذه  تاأخرت 
�صعبية  ان��ت��ف��ا���ص��ة  ل��ي�����ض  ي��ج��ري 
بل  احلالية  احلكومة  ف�صل  �صد 
هو حماولة انقالبية �صد �صلطة 

�صرعية.
اآخ������ر  يف  ال����غ����ن����و�����ص����ي  واخ�������ت�������ار 
املواجهة  يف  ال��ذه��اب  ت�صريحاته 
اإىل احل����ّد الأق�������ص���ى، ح���ني اأع���اد 
املتعددة  لءات������ه  ع��ل��ى  ال���ت���اأك���ي���د 
للحديث  جم�����ال  ل  ان�����ه  م���ن���ه���ا، 
التاأ�صي�صي،  امل��ج��ل�����ض  ح����ل  ع����ن 
العري�ض،  ح��ك��وم��ة  ح��ل  ع��ن  ول 
اإىل  اإن��ق��اذ،  حكومة  لت�صكيل  ول 
درج����ة ي��ب��دو ف��ي��ه��ا احل����وار الذي 
ال��غ��ن��و���ص��ي، ويوؤكد  ع��ن��ه  ي��ت��ح��دث 
ح��ر���ص��ه ع��ل��ي��ه، جم���رد ح����وار لن 
و�صيقت�صر  ت��ن��ازلت،   اإىل  يف�صي 
والتفا�صيل  ال���ه���وام�������ض  ع���ل���ى 
جوهر  يلم�ض  ول���ن  واحل��وا���ص��ي، 
اإن مل  امل��ع��ار���ص��ة ، ه���ذا  م��ط��ال��ب 
ي��ك��ن ح����وارا م��ن اج���ل احل����وار ل 
غ���ر وذل����ك ك�����ص��ب��ا ل��ل��وق��ت،  كما 

تقول املعار�صة.
وت���������ص����اءل����ت ب���ع�������ض الأو�������ص������اط 
واملدنية  وال�صيا�صية  الإع��الم��ي��ة 
يف ت���ون�������ض، ع���ن ط��ب��ي��ع��ة احل���رب 
ومن  احلكومة،  �صتخو�صها  التي 

ف�صل  �صد  �صعبية  انتفا�صة  لي�ض 
احلكومة احلالية بل هو حماولة 

انقالبية �صد �صلطة �صرعية.
اأّن  اإىل  امل����ح����ل����ل����ون  وي���������ص����ر 
رئ��ي�����ض احل��ك��وم��ة امل��وؤق��ت��ة ب���دا يف 
درجة  اإىل  مت�صنجا  ت�صريحاته 
اإىل حل  الدعوات  كبرة، معترا 
و  دع��وات مت��رد وعنف  احلكومة، 
بالأمن  ت�صر  م�صوؤولة  ل  دع��وات 
الدولة،  ومبوؤ�ص�صات  والقت�صاد 
احلكومة  بان  ت�صريحاته  ليختم 

م�صتعدة لكل �صيء.
اعتمده  ت��ق��ري��ب��ا،  اخل���ط���اب  ذات 
نورالدين  ال�صيا�صي  م�صت�صاره 
حرجا  يجد  مل  ال��ذي  البحري، 
زعيم  ال��ه��م��ام��ي  ح��ّم��ة  ت�صمية  يف 
والناطق  ال��ع��م�����������������������ال  ح�����������������������زب 
ال��ر���ص��م��ي ب��ا���ص��م ائ��ت��الف اجلبهة 
ما  م�صوؤولية  وحتميله  ال�صعبية، 
يح�صل م��ن مت��رد وان��ق��الب، كما 

قال.
ه����ذا اخل����ط����اب، ح�صب  وي���وح���ي 
تنوي  ل  احلكومة  ب��ان  املحللني، 
وان  التنازلت،  من  مزيد  تقدمي 
حركة النه�صة لن ت�صّلم ب�صهولة 

رغم حجم ال�صغوطات. 
ترجمته  وج�����د  اخل����ط����اب،  ه�����ذا 
احلركة  رئي�ض  مواقف  الأوىل يف 
را�صد الغنو�صي، الذي اأكد ع�صرات 

واملنظمات  التاأ�صي�صي،  واملجل�ض 
يف  تدور  التي  املدنية  واجلمعيات 

فلكها. 
ال�صورى  جم��ل�����ض  اأّن  اإىل  ي�����ص��ار 
اأم�ض  ان���ط���ل���ق،  ال��ن��ه�����ص��ة  حل����زب 
ال�����ص��ب��ت، يف اأ����ص���غ���ال���ه ل��ل��ن��ظ��ر يف 
ب��ال��ب��الد وخارطة  ال��ع��ام  ال��و���ص��ع 
املطروحة  ال�صيا�صية  امل���ب���ادرات 
وكيفية حماربة ما اأ�صمته احلركة 
بالنقالب يف امل�صهد ال�صيا�صي من 

قبل الأطراف املعار�صة.
ال�صورى  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  وق�����ال 
املجل�ض  اإن  ال����ع����ي����ادي  ف���ت���ح���ي 

عن هيئة الإنقاذ املعار�صة.
م�صتقبل  اأّن  امل��راق��ب��ون،  وي���وؤك���د 
يف  تون�ض،  يف  ال�صيا�صية  العملية 
ظل الأزمة اخلانقة التي تعي�صها، 
�صيتحدد وفق ما �صيتمخ�ض عنه 
هذا الجتماع من نتائج وقرارات، 
فاإّما اأن تفتح الباب ملرونة يطلبها 
اجل���م���ي���ع، مب���ا يف ذل����ك اأط�����راف 
داخ���ل ال��رتوي��ك��ا احل��اك��م��ة، اأو اأن 
الع�صكرية  ال��ب��ّزة  النه�صة  تلب�ض 
احلرب..  حكومة  على  وحت��اف��ظ 
���ص��ّد اجل��م��ي��ع ه���ذه امل����رة، ولي�ض 

�صّد الإرهاب فقط..!

�صيناق�ض اأف�صل اخليارات لإجناح 
حتقيق اأهداف املرحلة النتقالية 
املجل�ض  اأع�����م�����ال  اإك�����م�����ال  ع�����ر 
النتخابات  واإج�����راء  التاأ�صي�صي 
و�صينظر كذلك يف مبادرة احلركة 
را�صد  رئي�صها  عنها  اأع��ل��ن  ال��ت��ي 

الغنو�صي.
اأعلن  وكان رئي�ض حركة النه�صة 
عن  �صحفية  ن���دوة  يف  اخل��م��ي�����ض 
حكومة  بت�صكيل  حركته  مت�صك 
لكافة  م��ف��ت��وح��ة  وط��ن��ي��ة  وح�����دة 
البالد  يف  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  ال����ق����وى 
م�صددا رف�صه لأي حكومة تنبثق 

ت�����ص��ت��ه��دف حت���دي���دا، خ��ا���ص��ة اأن 
على  يقت�صر  مل  ال��ع��ري�����ض  ع��ل��ي 
ذك��ر الإره���اب واإمن���ا ح�صر جميع 
املناوئني  خانة  يف  الطيف  األ���وان 
ت�صيي�ض  حني قال نرف�ض عملية 
املنظمات الجتماعية واجلمعيات 
م��ن هذا،  ُيفهم  ق��د  و  والإع�����الم، 
املحللني،  بع�ض  نظر  وج��ه��ة  م��ن 
بحرب  امل�����ص��ت��ه��دف��ني  ق��ائ��م��ة  اأّن 
حكومة العري�ض والنه�صة ت�صّم 
احتاد ال�صغل واحتاد اأرباب العمل 
جبهة  ج��ان��ب  اإىل  وال�����ص��ح��ف��ي��ني 
احلكومة  بحل  املطالبة  الإن��ق��اذ 

النه�سة تلب�س البّزة الع�سكرّية

احلكومة حكومة حرب ل ت�شريف اأعمال..!

املخرج املالكم والوزير

مهدي مروك

�شي اآي اإيه: الأطباق الطائرة 
يف نيفادا طائرات جت�ش�س 

•• وا�صنطن-ا ف ب:

الج�صام  ان  اي��ه(  اآي  )�صي  المركية  املركزية  ال�صتخبارات  وكالة  ك�صفت 
الطائرة التي كانت تظهر يف �صماء �صحراء نيفادا وت�صببت يف ن�صج روايات 
���ص��وى طائرات  ال��واق��ع  لي�صت يف   51 املنطقة  ا���ص��م  عليه  اط��ل��ق  ق��ط��اع  ع��ن 
ال��ق��اع��دة ال�صرية  ي��ج��ري اخ��ت��ب��اره��ا يف ه��ذه  جت�ص�ض م��ن ط���راز يو2- ك��ان 
املوؤامرة  نظرية  ل�صحاب  ام��ل  خيبة  املعلومات  ه��ذه  ت�صبب  وق��د  للغاية. 
الك�صف عن  بعد  كائنات ف�صائية  وج��ود  ال��ذي غذته هوليوود عن  واخليال 
ان املنطقة 51 مل تكن �صوى موقع اختبار لطائرات جت�ص�ض خالل احلرب 
يو2-  برنامج  تاريخ  عن  ر�صمي  تقرير  يف  املعلومات  هذه  وك�صفت  ال��ب��اردة. 
بني 1954 و1974 حرره موؤرخان يف ال�صي اآ ي ايه ورفعت ال�صرية عنه 
موؤخرا. ومل يرد يف هذا التقرير الذي يقع يف 400 �صفحة اي ذكر حلادثة 
روزويل التي جرى احلديث خاللها عن حتطم طبق طائر يف نيومك�صيكو يف 
1947 ثم اخفائه وفح�صه يف املنطقة 51 . يف املقابل تعتر هذه املنطقة 
التي متتد حواىل ع�صرين كيلومرتا يف ال�صحراء والواقعة �صمال غرب ل�ض 
فيغا�ض على انها نقطة انطالق الطائرة التي قادها غاري باورز الطيار الذي 
ا�صقطت طائرته فوق الحتاد ال�صوفياتي يف 1960. وكان م�صوؤول يف ال�صي 
بطائرة �صغرة من  يحلق  كان  بينما  اكت�صف  بي�صل  ريت�صارد  يدعى  ايه  اآي 
للطائرة  مهبط  انه  له  بدا  ما   1955 ني�صان-ابريل  يف  بيت�صكرافت  ط��راز 
يقع على بحرة ماحلة حتمل ا�صم غروم ليك وتقع قطعة الر�ض هذه �صمال 
غرب منطقة جتارب متلكها مفو�صية الطاقة الذرية المركية كما يبدو 
من خارطة للمنطقة ن�صرتها وكالة ال�صتخبارات املركزية اي�صا. لكن هذه 
لي�صت املرة الوىل التي تعرتف فيها وكالة ال�صتخبارات بوجود املنطقة 51 
الول- ت�صرين  يف  النرتنت  على  وو�صعت  عنها  ال�صرية  رفعت  وثيقة  ففي 
اآي  ال�صي  1967 حررها مدير  اىل  تعود  تتحدث مذكرة   ،2012 اكتوبر 
ايه حينذاك ريت�صارد هيلمز عن اطالق ثالث طائرات جت�ص�صية من املنطقة 
هذا  يف  ايه  اآي  ال�صي  وقالت  فيتنام.  فوق  مهمات  لتنفيذ  اليابان  51اىل 
لختبار  مهبطا  لت�صتخدم   1955 يف  اخترت   ،  51 املنطقة  ان  التقرير 
طائرات يو2- ومع بدء التجارب والتدريبات على الطائرة التي حتلق على 
تزايد   ،1955 التجارية يف متوز-يوليو  الطائرات  بكثر من  اكر  ارتفاع 

احلديث عن ظهور ا�صياء طائرة غر معروفة ، كما قال معدو التقرير.

•• اجلزائر-ا ف ب:

الطوارق  ب��ني  ج��دي��دة  م��واج��ه��ات  ان  ال�صبت  اجل��زائ��ري��ة  ال�صحف  ذك���رت 
العنف  اعمال  ح�صيلة  يرفع  ما  اجلزائر  جنوب  اق�صى  يف  وقعت  والعرب 
التي اندلعت الثالثاء اىل ت�صعة على القل وبح�صب �صحيفة الوطن �صقط 
الثالثاء  منذ  قتلى  ت�صعة  اي  خمتار  باجي  ب��رج  يف  اجلمعة  قتلى  ثالثة 
يف ح��ني تخطى ع��دد اجل��رح��ى اخلم�صني وق��ال��ت �صحيفة اخل��ر ان عدد 
ح�صيلة  حتدثت  اخلمي�ض  وم�صاء  العنف.  اعمال  ان��دلع  منذ   11 القتلى 
جريحا  وثالثني  قتلى  �صتة  عن  اجلزائرية  النباء  وكالة  ن�صرتها  ر�صمية 
بينهم �صتة يف حال اخلطر. وافادت الوكالة اي�صا عن اعتقال 40 �صخ�صا 
املنطقة  ه��ذه  وال��ع��رب يف  ال��ط��وارق  والرب��ع��اء بني  الثالثاء  بعد �صدامات 
احلدودية مع مايل. ومت اي�صا احراق ممتلكات. وذكرت الوطن ان منازل 
وم��ت��اج��ر دم���رت يف ال�����ص��دام��ات اجل��دي��دة وبح�صب اخل��ر و���ص��ل 1400 
عن�صر من قوات التدخل ال�صريع على منت اربع طائرات ع�صكرية لوقف 
اندلع بعد حماولة �صرقة يف  العنف  الوكالة ان  العنف هذه وقالت  اعمال 
من  �صاب  يفتح  ان  عار�صوا  العرب  ال�صكان  ان  الوطن  واو�صحت  متجر.  
ال�صحيفة  وبح�صب  الثالثاء  ميتا  عليه  وع��رث  حيهم  يف  متجرا  ال��ط��وارق 
التي  مايل  �صمال  يف  الو�صع  ب�صاأن  املجموعتني  بني  اي�صا  خالفات  هناك 
�صيطرت عليها جمموعات ا�صالمية يف 2012 قبل ان يتم طردها بف�صل 

تدخل فرن�صي-افريقي.

اجلزائر  جنوب  جديدة  �شدامات  يف  قتلى   9

ال�شني  يف  في�شانات  يف  قتياًل  الأمن الأردين يعتقل ع�شابة متخ�ش�شة بالحتيال25 
•• عمان-يو بي اأي: 

اأعلنت مديرية الأمن العام الأردنية ام�ض ال�صبت، اأن عنا�صرها اعتقلوا ع�صابة دولية موؤلفة من 8 اأفارقة 
متخ�ص�صة بالحتيال املايل الإلكرتوين.

وقال املركز الإعالمي التابع للمديرية يف بيان تلقت يونايتد بر�ض اإنرتنا�صونال ن�صخة منه، اإن عنا�صر 
متخ�ص�صة  والكامرون،  نيجريا  من  اأفارقة   8 ت�صم  دولية  ع�صابة  تفكيك  ا�صتطاعوا  اجلنائي  البحث 

بالإحتيال املايل الإلكرتوين وجرى اعتقالهم يف اأماكن خمتلفة من البالد .
اإمتام  اأج��ل  الأردن من  اإىل  باأنهم ح�صروا  الع�صابة اعرتفوا  اأف��راد  بالتحقيق مع  اأن��ه  اإىل  البيان  واأو�صح 

عمليات الإحتيال وبا�صروا بتنفيذ عدد منها .
واأ�صار اإىل اأن اأفراد الع�صابة اعرتفوا باأن لديهم �صركاء يعملون يف عدد من الدول لالإيقاع بال�صحايا عر 

ال�صبكة العنكبوتية وما زال التحقيق جار معهم متهيداً لإحالتهم للق�صاء .

•• بكني-ا ف ب:

ذكرت و�صائل العالم الر�صمية ام�ض ان 25 �صخ�صا 
هذا  ال�صني  �صرق  �صمال  �صربت  في�صانات  يف  قتلوا 
ال�صبوع يف حني ل تزال مناطق اخرى تواجه موجة 
حر غر م�صبوقة والفي�صانات الناجمة عن هطول 
امطار غزيرة �صربت اقاليم هيلوغجيانغ وليوانينغ 
ال�صكان.  م��ن  ال��ف��ا   140 اج���الء  مت  حيث  وجيلني 
وقالت وكالة انباء �صينخوا ان ال�صرار قدرت ب7،1 
مليار يوان )1،2 مليار دولر(. ول يزال ق�صم كبر 
احلر  م��ن  م�صبوقة  غ��ر  م��وج��ة  ي�صهد  ال�صني  م��ن 

�صنغهاي  �صجلت  اب-اغ�����ص��ط�����ض  �صهر  ب��داي��ة  وم��ن��ذ 
العا�صمة  ت�صهدها  ج��دا مل  ح��رارة مرتفعة  درج��ات 
القت�صادية لل�صني منذ 140 �صنة على القل. ويف 
زينغو بو�صط ال�صني جت��اوزت درج��ات احل��رارة هذا 
هنان  �صحيفة  بح�صب  مئوية  درج���ة   45 ال���ص��ب��وع 
ثالثة  لقي  البالد  جنوب  ويف  املحلية.  دايلي  بزن�ض 
بعد  ال���ص��ب��وع  ه��ذا  م�صرعهم  الق���ل  على  ا�صخا�ض 
مرور اع�صار مع رياح عاتية وامطار غزيرة ح�صب ما 
افادت و�صائل العالم الوطنية ومناطق �صينية عدة 
امطار  تت�صبب  عندما  مو�صمية  لفي�صانات  عر�صة 

�صيفية بارتفاع من�صوب مياه النهار.
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•• القاهرة-يو بي اأي:

األ���ق���ى الأم�����ن امل�����ص��ري ظ��ه��ر ام�ض 
القب�ض على زعيم ال�صلفية اجلهادية 
باأحد  ال��ظ��واه��ري  حم��م��د  م�صر  يف 
جنوب  الأم�����ن�����ي  ال���ت���م���رك���ز  ن����ق����اط 
ال����ق����اه����رة. واأب�����ل�����غ م�������ص���در اأم���ن���ي 
مب��ح��اف��ظ��ة اجل���ي���زة ي��ون��اي��ت��د بر�ض 
الأم����ن  ع��ن��ا���ص��ر  اأن  ان���رتن���ا����ص���ون���ال 
تعرفوا على �صخ�صية ال�صيخ حممد 
تنظيم  زع���ي���م  ���ص��ق��ي��ق  ال���ظ���واه���ري 
ال��ظ��واه��ري يف كمني  اأمي��ن  القاعدة 
كان  فيما   ، امبابة  مبنطقة  م��روري 
ميدان  اإىل  بطريقه  �صيارة  ي�صتقل 
واأ�صار  ال��ق��اه��رة.  ب��و���ص��ط  رم�����ص��ي�����ض 
الأم��ن حتفَّظت على  اأن عنا�صر  اإىل 
ال��ظ��واه��ري ح��ت��ى و���ص��ل��ت جمموعة 
من القوات اخلا�صة بوزارة الداخلية 

ا�صطحبته اإىل اأحد املقار الأمنية.
امل�صت�صار  امل�صري  العام  النائب  وكان 

الفائت،  ال�صهر  اأ�صدر  بركات  ه�صام 
ب�����ص��ب��ط واإح���������ص����ار حممد  اأم����������راً 
الظواهر زعيم ال�صلفية اجلهادية يف 
القاعدة  تنظيم  زعيم  و�صقيق  م�صر 
يف  معه  للتحقيق  الظواهري،  اأمي��ن 
ب���الغ���ات ت��ت��ه��م��ه ب��ال��ت��ح��ري�����ض على 
م�صر  ت�صهدها  ال��ت��ي  العنف  اأع��م��ال 

حالياً.

مقتل جنل مر�شد الإخوان حممد بديع 
•• القاهرة-يو بي اأي:

قال موقع حزب احلرية والعدالة، اجلناح ال�صيا�صي حلركة الخوان امل�صلمني ان جنل مر�صد الخوان حممد بديع 
تويف ام�ض ال�صبت متاأثرا بجروح اأ�صيب بها اأم�ض الأول بالقاهرة. وقال املوقع ان بديع تلقى منذ قليل نباأ ا�صت�صهاد 
ابنه املهند�ض عمار متاأثرا بطلق ناري يف اأحداث اجلمعة بالقاهرة وكان عمار قد �صارك يف التظاهرات يف حميط 
م�صجد الفتح بالقاهرة مع الآلف من اأبناء بني �صويف وعمار هو البن الأو�صط لبديع ويبلغ من العمر 38 عاما، 

ويعمل مهند�ض كمبيوتر ومتزوج ولديه طفالن.

اعتقال املئات من اإرهابيي الإخوان لتهديدهم اأمن م�شر

•• القاهرة-برلني-وكاالت:

دعا وزير اخلارجية المل��اين غيدو 
امل�صيحيني  حماية  اىل  ف�صرتفيلي 
فوك�ض  ملجلة  ح��دي��ث  يف  م�صر  يف 
بيان قبل �صدور  الملانية وج��اء يف 
ان���ه ي��ج��ب ح��م��اي��ة القلية  امل��ج��ل��ة 
امل�صيحية يف م�صر يف حني يتعر�ض 
الق���ب���اط وال��ك��ن��ائ�����ض اك���رث واكرث 

لهجمات يف هذا البلد.
انه  ف�صرتفيلي  ق���ال  امل��ق��اب��ل��ة  ويف 
الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  اىل  ينحاز  ل 
الخ�������وان  ج���م���اع���ة  او  م�������ص���ر  يف 
ل�صنا اىل جانب  واو�صح  امل�صلمني. 
جانب  اىل  ن���ق���ف  ���ص��ي��ا���ص��ي��ة  ق�����وة 
والقيم  باحلرية  املطالب  ال�صعب 
منفتح  ومبجتمع  الدميوقراطية 
واكد ان احلكومة الملانية ل تنوي 
ت�صليم ا�صلحة لهذا البلد. وا�صاف 
�صيا�صتنا  ت��خ�����ص��ع  يخ�صنا  م���ا  يف 
املتعلقة بالت�صدير لقيود و�صيبقى 
الم����ر ك��ذل��ك خ�����ص��و���ص��ا يف �صوء 

التطورات احلالية .
نا�صط  ر  ح�������ذَّ ذل�������ك،  غ�������ص���ون  يف 
ح����ق����وق����ي ق���ب���ط���ي م������ن خ����ط����ورة 
ا���ص��ت��م��رار الح��ت��ق��ان ال��ط��ائ��ف��ي يف 
املجتمع،  واأم��ن  م�صر على �صالمة 
دة  منتقداً ا�صتغالل التيارات املت�صدِّ
طائفياً  و�صحنهم  ال��ف��ق��راء  ��ة  لأُم��يِّ
فيما يتمثَّل بالهجوم على الكنائ�ض 
واختطاف فتيات م�صيحيات بهدف 

اأ�صلمتهن.
واعتر اإبرام لوي�ض موؤ�ص�ض رابطة 
والختفاء  الخ���ت���ط���اف  ���ص��ح��اي��ا 
يونايتد  م��ع  مقابلة  يف   ، الق�صري 
�صببني  اأن  ان��رتن��ا���ص��ون��ال،  ب��ر���ض 
رئ���ي�������ص���ي���ني ي����غ����ذي����ان الح���ت���ق���ان 
الأمية  ه��م��ا  ال���ب���الد  يف  ال��ط��ائ��ف��ي 
���ص��اع��د على  اأن م���ا  وال��ف��ق��ر، غ���ر 
ال�صاحة  على  الحتقان  ذلك  اإب��راز 
وت���زاي���ده خ���الل ال��ف��رتة الأخ����رة 
ال��دول��ة على  هو ع��دم فر�ض هيبة 
ت�صتثمر  ال��ت��ي  دة  امل��ت�����ص��دِّ ال��ت��ي��ارات 
الأم����ي����ة وال���ف���ق���ر وحت��ول��ه��م��ا اإىل 
د مبا ي�صر  الت�صدُّ خُمرجات تقوي 
و�صالمها  وم�����ص��ت��ق��ب��ل��ه��ا  ب���ال���ب���الد 
امل��ج��ت��م��ع��ي. وان��ت��ق��د ل��وي�����ض فكرة 
التي  ال���ُع���رف���ي���ة  ال�����ص��ل��ح  ج��ل�����ص��ات 
ُتعقد عقب وقوع اأي حادث طائفي 
مب�صاركة وجهاء وممثلي العائالت 
قرية  اأو  م��دي��ن��ة  اأي  يف  ال��ك��ب��رة 
اأن  مو�صحاً  طائفياً،  عنفاً  ت�صهد 
ت��ل��ك اجل��ل�����ص��ات ع��ل��ى اأه��م��ي��ت��ه��ا يف 

الأج��واء تهدئة اخلواطر،  ترطيب 
اأ�صباب  ت��زي��ل  اأن  ميكن  ل  اأن��ه��ا  اإل 
اأوًل  يتطلب  ال��ذي  الحتقان  ذل��ك 
وا�صتطرد  ال���دول���ة.  ه��ي��ب��ة  ف��ر���ض 
م��ن عقد مثل  ده�صته  ع��ن  اً  م��ع��رِّ
تلك اجلل�صات التي تليق بالع�صور 
الو�صطي واأزمان �صحيقة، يف القرن 
ُيفرت�ض  الذي  والع�صرين  احلادي 
باأجهزتها  ممثلة  الدولة  تكون  اأن 
والق�صائية  والأم��ن��ي��ة  ال�صيا�صية 
وقت.  ك��ل  يف  وح��ا���ص��رة  متج�صدة 
ك��م��ا اأن��ح��ى ل��وي�����ض ب��ال��الئ��م��ة على 
�صلطات  ب�����رتاخ�����ي  و�����ص����ف����ه  م�����ا 
باملحافظني  ممثلة  املحلي  احُل��ك��م 
وروؤ���ص��اء امل��دن وال��وح��دات القروية 
الطائفي  ال�����ص��ح��ن  م���واج���ه���ة  يف 
للعنف  وال����ت���������ص����دي  امل����ت����وا�����ص����ل 
بفعل  اأح��ي��ان��اً  يقع  ال��ذي  الطائفي 
ذل���ك ال�����ص��ح��ن، م��ت�����ص��ائ��اًل ع��م��ا اإذا 
قرية  هناك  تكون  اأن  مقبوًل  ك��ان 
)مبحافظة  دي��������روط  م����رك����ز  يف 
مق�صومة  القاهرة(  اأ�صيوط جنوب 
ن�صفني وحتمل اإ�صمني هما كودية 

الن�صارى وكودية امل�صلمني؟!
اأحد  ال��ق��ري��ة ه��و  اأن م��ث��ال  وت��اب��ع 
الأمثلة على تف�صي الأمية والغياب 
اإىل  لفتاً  املحلية،  لل�صلطات  التام 
الأمية  ي�صتغلون  دي��ن  امل��ت�����ص��دُّ اأن 
تف�صرات  املتعلمني  غ��ر  ب��اإع��ط��اء 
الت�صامح  ع���ن  ال��ب��ع��د  ك���ل  ب��ع��ي��دة 
ال��دي��ن��ي م��ا ي��دف��ع ب��اجت��اه ارتكاب 
اأعمال عنف طائفي تتوا�صل حالياً 
واملحال  وم���ن���ازل  ال��ك��ن��ائ�����ض  ���ص��د 

التجارية اململوكة للم�صيحيني.
للتعبئة  امل���رك���زي  اجل��ه��از  ر  وُي���ق���دِّ
ن�صبة  م�صر  يف  والإح�����ص��اء  العامة 
عام   24.9% ب�  البالد  يف  الأمية 
من  عاماًل  اأن  اإىل  ولفت   2012
ع��وام��ل الح��ت��ق��ان ال��ط��ائ��ف��ي رمبا 
ع��ل��ي��ه وهو  ال�������ص���ي���ط���رة  ل مي���ك���ن 
عالقة  تن�صاأ  باأن  العاطفي  العامل 
رومان�صية بني �صاب وفتاة اأحدهما 
اأن  غ��ر  م�صيحي،  والآخ����ر  م�صلم 
مبحاولة  ي��ت��ف��اق��م  ال���ع���ام���ل  ذل����ك 
امل�صيحية  الفتاة  امل�صلم دفع  ال�صاب 
رغماً  رمب���ا  الإ����ص���الم  اع��ت��ن��اق  اإىل 
اأن��ه يف ه��ذا ال�صدد  عنها. واأ���ص��اف 
الُن�صح  جل�صات  عقد  ع���ودة  يجب 
والإر�����ص����اد ال��ت��ي ك���ان م��ع��م��وًل بها 
حتى عام 2005 بهدف التاأكد اأن 
اأن من يتحول عن دينه ل بد  من 
اأن يكون نابعاً من رغبة حقيقة من 
اأي ط��رف ومن  تاأثر من  اأي  دون 

اأو  اأي �صغوط مادية  دون ممار�صة 
عاطفية.

اللواء  الأ�صبق  الداخلية  وزير  كان 
ر وق����ف عقد  ح��ب��ي��ب ال����ع����اديل ق�����رَّ
ج��ل�����ص��ات ال��ُن�����ص��ح والإر�����ص����اد التي 
يف  اأم��ن��ي��ة  م��ق��ار  ت�صت�صيفها  ك��ان��ت 
ممثلي  اأح���د  بح�صور  امل��ح��اف��ظ��ات 
الفتاة  اأو  ال�صاب  ملناق�صة  الكني�صة 
الإ������ص�����الم  اع����ت����ن����اق  ال������راغ������ب يف 
غر  الرغبة  تلك  اأن  من  والتثّبت 

ر عليها باأي موؤثر. موؤثَّ
وك��������ان اخ����ت����ف����اء ال���������ص����ي����دة وف�����اء 
يو�صف  جم��دي  زوج��ة  ق�صطنطني 
املطامر  اأب��و  كني�صة  كاهن  عو�ض 
يف حمافظة البحرة )�صمال غرب 
القرار  يف  حا�صماً  عاماًل  القاهرة( 
اأن  بعد  امل��ذك��ورة  اجلل�صات  ب��اإل��غ��اء 
ت�صبب اختفاوؤها يف احتقان طائفي 
بارز  كاهن  زوج��ة  باعتبارها  وا�صع 
على  اإج��ب��اره��ا  ع��ن  �صائعات  وبفعل 
مقابلة  و�صائعات  الإ���ص��الم  اعتناق 

من اأنها ُقتلت لعتناقها الإ�صالم.
اآخر  اأن عاماًل  اإىل  لوي�ض  نبَّه  كما 
ما زال قائماً ويثر غ�صب اجلانب 
لرئي�ض  ال����ع����ودة  وه�����و  امل�����ص��ي��ح��ي 
����ص���اأن يخ�ض  ك���ل  اجل��م��ه��وري��ة يف 
نواحي  م���ن  والأدي��������رة  ال��ك��ن��ائ�����ض 
اإذ ل بد  الإن�����ص��اءات وال��رتم��ي��م��ات 
كتابية  موافقة  على  احل�صول  من 
اإن�����ص��اء كني�صة  م��ن ال��رئ��ي�����ض ع��ل��ى 
من  جانب  اأي  واإ���ص��الح  ترميم  اأو 
ا�صتمرار  يف  ال��ع��ب��ادة  دور  ج��وان��ب 
املعمول  الهمايوين  اخل��ط  لتنفيذ 

به منذ اأيام ال�صلطنة العثمانية.
الهمايوين  اخل���ط  اأن  اإىل  ُي�����ص��ار 
ال�صلطان  و�����ص����ع����ه  ق�����ان�����ون  ه�����و 
الأول عام  امل��ج��ي��د  ع��ب��د  ال��ع��ث��م��اين 
اأو�صاع  تنظيم  ب��ه��دف   ،1856
الإ�صالمية  غ��ر  العبادة  دور  بناء 
للدولة  التابعة  الوليات  جميع  يف 
اأن  اإىل  ل��وي�����ض  واأ����ص���ار  ال��ع��ث��م��ان��ي��ة 
ملحاربة  ُت��ب��ذل  جمتمعية  ج���ه���وداً 
الكني�صة  جانب  من  خا�صة  الأمية 
قبطية،  وجمعيات  الأرث��وذك�����ص��ي��ة 
تلك اجلهود  اأن ترتافق  اإىل  داعياً 
م����ع ن�������ص���اط اأو�����ص����ع مل�������ص���روع بيت 
ال����ذي اقرتحه  امل�����ص��ري  ال��ع��ائ��ل��ة 
�صيخ الأزهر الدكتور اأحمد الطيب 
الرئي�ض  ب��ن��ظ��ام  الإط����اح����ة  ع��ق��ب 
الأ�صبق ح�صني مبارك قبل عامني 

ون�صف تقريباً.
العائلة  ب��ي��ت  ن�����ص��اط  اأن  واأ����ص���اف 
ال����ق����اه����رة  ي�����رتك�����ز يف  امل���������ص����ري 

الطائفي من جذوره، لفتاً اإىل اأن 
الأنبا مو�صى وافق على املذكرة واأن 
الأزهر  ج��ان��ب  م��ن  ترحيباً  ه��ن��اك 

وا�صتعداداً لدعم تلك اجلهود.
وت���������ص����ه����د م���������ص����ر م����ن����ذ اأواخ����������ر 
املا�صي  ال���ق���رن  م���ن  ال�����ص��ب��ع��ي��ن��ات 
وتزايدت  ط��ائ��ف��ي،  ع��ن��ف  اأح������داث 
تيارات  �صعود  منذ  الأح���داث  تلك 
على  وظهورها  ال�صيا�صي  الإ���ص��الم 
املنتمني  م��ن  ع��دد  ��د  وت��ق��لُّ ال�صطح 
احلكومة  يف  ق��ي��ادي��ة  منا�صب  لها 

امل�صرية.

خا�صة  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة  وامل���ح���اف���ظ���ات 
الأ�صكندرية، فيما تبدو املحافظات 
احل������دودي������ة )م����ر�����ص����ى م����ط����روح، 
وال�������������وادي اجل������دي������د، و����ص���ي���ن���اء( 
���ص��وي��ف، واملنيا،  واجل��ن��وب��ي��ة )ب��ن��ي 
واأ�صيوط، و�صوهاج، وقنا، والأق�صر، 
احتياجاً  الأك������رث  ه���ي  واأ������ص�����وان( 
امل�صروع  ع��ل��ى  ال��ق��ي��م��ني  ل��ت��واج��د 
بينهم باعتبار اأن الأمية والبطالة 

تتجلى اأكرث يف تلك املحافظات.
م اإىل  اأن���ه ت��ق��دَّ واأ����ص���ار ل��وي�����ض اإىل 
يف  ال�صباب  )اأ���ص��ق��ف  مو�صى  الأن��ب��ا 

لالأقباط  امل��رق�����ص��ي��ة  ال��ك��ات��درائ��ي��ة 
الأرث�����وذك�����������ض( مب����ذك����رة لإح���ي���اء 
العائلة  ب���ي���ت  م�������ص���روع  وت��ف��ع��ي��ل 
امل�����ص��ري م��ن اأه����م م��ف��ردات��ه قيام 
بزيارات  وم�صيحي  م�صلم  ���ص��ب��اب 
النائية  املحافظات  اإىل  متوا�صلة 
تلك  لأه����ايل  للتاأكيد  واجل��ن��وب��ي��ة 
لي�صوا  اأن����ه����م  ع���ل���ى  امل���ح���اف���ظ���ات 
العا�صمة  اهتمامات  ع��ن  بعيدين 
ومل�صاركة  ال���دي���ن���ي���ة،  وال����ق����ي����ادات 
يف  باملحافظات  املحلية  ال�صلطات 
العمل على اإزالة م�صببات الحتقان 

برلني تدعو اإىل حماية امل�سيحيني يف م�سر 

حتذيرات من خطورة الحتقان الطائفي على املجتمع امل�شري

•• القاهرة-يو بي اأي:

ال�صرطة  رج���ال  اأن  امل�صرية  الداخلية  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
القب�ض  األقت  امل�صلحة  القوات  عنا�صر  مع  بالتعاون 

على 1118 ع�صوا من جماعة الإخوان امل�صلمني.
الع���ت���ق���الت مت���ت خالل  ان  اىل  ال�������وزارة  وا�����ص����ارت 

ال�صدامات التي وقعت اجلمعة .
ب��اأن رج��ال ال�صرطة لديهم العزمية  ال��وزارة  وتعهدت 
ت�صتهدف  ال��ت�����ص��دي لأي حم����اولت  ع��ل��ى  والإ����ص���رار 
ذلك  كلفهم  مهما  البالد  وا�صتقرار  املواطنني  �صكينة 

امل�صرية  املحافظات  غالبية  وت�صهد   . ت�صحيات  من 
دامية  وا�صتباكات  عنف  اأع��م��ال  الفائت  الأرب��ع��اء  منذ 
اآلف  وبني  املرك�������������زي  الأم��ن  قوات  من  عنا�صر  بني 
امل�ص�����لمون(  م��ر���ص��ي)الأخ��وان  اأن�����ص��ار  م��ن  امل�صلحني 
الذين قاموا مبهاجم�����ة مراكز اأمنية ومقار حكومي�����ة 
مقري  ف�ض  على  احتجاجاً  رئي�صية،  طرقاً  وقطعوا 
اعت�صامهم يف رابعة العدوية بالقاهرة و نه�صة م�صر 
ب������������دء العت�صام  اأ�صابيع على   6 يف اجليزة بعد نحو 
ال�صرعية  ع��ل��ى  النق������الب  ي�ص�����ّمونه  مل��ا  ال��راف�����ض 

والرئي�ض املنتخب .

باملنا�سبة
املوقف الدويل من 

م�شر وحقائق الأ�شياء!
•• الفجر :

اأثار فك اعت�صامي الإخ��وان ردود فعل دولية خمتلفة توزعت بني �صاجب 
اأك���رث م��ن غرها،  الن��ت��ب��اه  امل��واق��ف لفتت  مل��ا ح���دث، لكن بع�ض  ومتفهم 
واأ�صا�صا تلك املواقف التي �صعت اإىل تدويل الق�صية اأو لأ�صحابها ارتباطات 

وعالقات خا�صة مب�صر تعّر�صت اإىل هّزة وتطرح عديد الأ�صئلة. 
اإننا ندرك اأّن بع�ض الدول جمّرد وظيفة، ينتفي وجودها وبريقها بانتفاء 
باأّي  تلك الوظيفة وا�صتيفاء مدة �صلوحيتها، ومثل هذه الدول ل ميكن 
ح��ال م��ن الأح����وال، اأن ت��وؤّث��ر يف ت��ط��ورات الأو���ص��اع امل�صرّية لأّن��ه��ا جمّرد 
منور من ورق، ُقّدت خمالبها من البال�صتيك، وكان الأجدر بها اأن ت�صمت 
وتلتزم احلياد يف اأف�صل احلالت، ولكن من بينها من يكذب وي�صّدق كذبته، 
ويلب�ض بدلة اكر من حجمه وتتجاوز حقيقة دوره، ولن ي�صتفيق اإّل �صاعة 
اأنفا�صه وجتره على  تلتّف حبال هذا الوهم حول رقبته فتخنقه وتقطع 

ال�صمت واإعالن طالقه من الرثثرة وزيف املواقف ومّر الكالم.
وهناك دول فاعلة يف امل�صهد الدويل، ونقّر بتاأثرها، وقد توزعت مواقفها 
واأبعادها، وهذه  اأ�صبابها  التطورات ومل يدرك جوهر  بني جاهل بحقيقة 
حها،  ويو�صّ ال�صورة  ُيجلي  م�صري  واإعالمي  دبلوما�صي  جهد  اإىل  حتتاج 
د التعامي عليها خدمة لأجندتها  وهناك دول تدرك احلقائق ولكنها تتق�صّ

اخلا�صة ودفاعا عن م�صاحلها ال�صرتاتيجية.
ويف هذا ال�صياق، يتنّزل على �صبيل املثال، املوقف الرتكي الذي كان يرى يف 
حكم الإخوان مل�صر وجممل املنطقة العربية فر�صة تاريخية لإعادة ت�صكيل 
اإمكانية  اأم��ام  انهم  فيها  القرار  �صّناع  وتوّهم  العثمانية،  الإم��راط��وري��ة 
ا�صتعادة م�صر كحرمي لل�صلطان ، ولكنهم �صرعان ما اكت�صفوا هول الوهم 
الذي كانوا اأ�صراه، وا�صتفاقوا على كابو�ض تداعي ق�صور كانوا قد �صّيدوها 
من رمال، حيث اأزاح ال�صعب امل�صري حكم اجلماعة كاتبا بذلك اأي�صا نهاية 
الأخ��ر بل  الإمراطورية، مبا يف�ّصر توّتر هذا  اردوغ��ان  اأح��الم  م�صل�صل 
ووقاحة موقفه من التطورات الأخرة ودعوته اإىل تدويل م�صالة م�صرية 
�صيادّية داخلية، وحماولته و�صع م�صر حتت مظلة جمل�ض الأمن وكاأّنها 
جمهورية من جمهوريات املوز بعدما اأدرك ا�صتحالة اأن تكون ار�ض الكنانة 

جمددا حتت تاجه .
حالة  تعك�ض  م�صر،  يف  ح��دث  ما  على  تركيا  فعل  رّدة  اأّن  القول،  خال�صة 
الإخ��وان يف  �صقوط حكم  لأن  املنطقة،  م�صروعها يف  انتكا�صة  اإحباط من 
يف  الرتكي  ال��دور  نهاية  الإ�صرتاتيجية،  اأب��ع��اده  من  بعد  يف  مّي��ّث��ل،  م�صر 

املنطقة.
اأما املوقف الأمريكي املدين ل�صتخدام القّوة لف�ض اعت�صام الإخوان، فهو 
التي  والنتقائية  املعاير  وازدواجية  املكيالني  �صيا�صة  الألف  للمرة  يوؤّكد 
يكن  مل  الأم��ري��ك��ي  فاملوقف  اخل��ارج��ي��ة.  �صيا�صتها  يف  وا�صنطن  تعتمدها 
الفعلية  املمار�صة  بني  التمييز  عدم  وتعّمد  اأ�صحابه،  يدعي  كما  حمايدا، 
للعنف ومرتكبيه وبني م�صوؤولية الدولة ودورها يف حماية اأمنها القومي 
يف  م�صوؤوليتها  جانب  اإىل  وخ��ارج��ي��ا،  داخليا  يتهدده  م��ا  لكل  والت�صدي 
احلفاظ على ال�صلم الأهلي ملجتمعها وحمايته �صد جميع مظاهر التطرف 
والإره��اب وكل ما يزرع بذور الفتنة والنق�صام يف البالد. �صوف لن ُنذّكر 
بالنتهاك  تتزعمها،  التي  عموما  الغربية  واملنظومة  املتحدة،  ال��ولي��ات 
ال��ي��وم��ي حل��ق��وق الإن�����ص��ان ال��ت��ي يرتكبها الح���ت���الل ال�����ص��ه��ي��وين يف حق 
الفل�صطينيني، واإمّنا نكتفي ب�صوؤالها عن �صّر �صمتها وغياب حزمها عندما 

فّك اردوغان اعت�صام ميدان تق�صيم برتكيا با�صتخدام القوة املفرطة؟
 ، ال��ع��دوي��ة  راب��ع��ة  و  لنه�صة  اعت�صامي  ع�صكرة  وا�صنطن  جتاهلت  ومل���اذا 
ت��ع��ذي��ب وق��ت��ل، وم���ا حجز  اكت�صف فيهما م��ن مم��ار���ص��ات  وت��غ��ا���ص��ت ع��م��ا 

وا�صُتخدم من اأ�صلحة من طرف الإخوان؟
وهل كان على الدولة امل�صرية انتظار حرق القاهرة بكاملها، وغرها من 
ال�صيادي  حقها  ملمار�صة  بالتحرك  وا�صنطن  لها  ت�صمح  حتى  املحافظات، 

والطبيعي يف الدفاع عن امن مواطنيها و�صالمتهم؟
يف  الإخ���وان  ارتكبها  التي  التجاوزات  عن  املتحدة  ال��ولي��ات  ت�صمت  ومل��اذا 
لأب�صط  وانتهاكهم  بحكمهم  ابتليت  التي  ال�صاحات  م��ن  وغ��ره��ا  م�صر 
الإدارة  مفا�صل  واح��ت��ك��ار  بال�صلطة  وا�صتئثارهم  الدميقراطية  ق��واع��د 
وال�صعي اإىل اأخونة املجتمع ق�صرا وبالرتهيب والرتويع وا�صتخدام العنف 

املادي واملعنوي؟
اإرهابيني، لن  اإىل جانب  الإره��اب والوقوف  ادع��اء حماربة  وهل ي�صتقيم 
وان  معتدل،  �صيا�صي  لإ�صالم  وج��ود  ل  انه  العرب  �صرفاء  علمت  التجربة 
ووكيلهم  الإرهابيني  كل  ومنبت  الأ�صا�ض  احلا�صنة  هي  الإخ���وان  جماعة 
احل�صري، ويف هذا ال�صياق ن�صر فقط اإىل عملية حرق الكنائ�ض والأديرة 

من طرف اأن�صارها وحوارييها؟
العدد  عن  العت�صامات  ف�ض  لعملية  تقييمها  يف  وا�صنطن  تغا�صت  ومل��اذا 
الكبر من �صحايا الأمن امل�صري، فهل كانوا �صحّية حادث �صر اأم ر�صا�ض 

الإخوان ال�صلمي جدا !؟!
اأن تقّرر م�صر م�صر، وان امل�صريني  باأّنها ل ميكن  ُتقّر وا�صنطن  وكيف 
وح��ده��م م��ن ي��ت��ول��ون ذل����ك، ويف ن��ف�����ض ال��وق��ت مت��ار���ض ���ص��ت��ى ال�صغوط 
اإرادة امل�صريني التي عروا عنها يف الثالثني من يونيو، وكيف  لإجها�ض 
وا�صتعادة  ال��وراء  اإىل  امل�صرية  ال�صاعة  عقارب  اإع��ادة  يف  ا�صتماتتها  تف�ّصر 
من  ال�صاحقة  الأغلبية  لفظتها  وق��د  احلكم  يف  ملوقعها  الإخ���وان  جماعة 

امل�صريني.
دميقراطية  وه��ي  لحرتامها،  اأمريكا  تدعو  التي  ه��ذه  دميقراطية  فاأّية 
اأمرها،  يتوىل  من  اختيار  يف  ال�صعوب  حرية  فيها  ُت�صادر  الو�صاية،  حتت 

وتقرير م�صرها وممار�صة �صيادتها واإرادتها الوطنية.
اإّن ما تخ�صاه الوليات املتحدة، وهي تفقد وكالءها اجلدد يف م�صر واملنطقة، 
هو ا�صتعادة م�صر، ومن ورائها العرب، لإرادتهم احلّرة ومل�صروعهم الوطني 
وملفردات �صيادتهم الوطنية امل�صتلبة.. فدموع التما�صيح التي تذرفها لي�صت 
على ال�صحايا، وهم �صحايانا حتى وان كانوا من الإخوان لأننا ندرك انه 
ُغّرر بهم وقدموا قربانا لعمى ب�صرة قياداتهم، واإمنا حزنا على م�صروع 
و�صاحة  اأخ��رى، مقرته  م��رة  الكنانة،  ار���ض  وكانت  ل��ه،  جهنمي خّططت 

اإعالن تاأبينه وت�صييعه اإىل مثواه الأخر.
اإىل  ت�صتند  ل   ، بيانها  امل�صرية يف  الرئا�صة  قالت  كما  اأوباما،  تعليقات  اإن 
التعاطي مع ق�صايانا، فهو  ، وتلك هي خطيئة الغرب يف  حقائق الأ�صياء 
فواجعنا،  �صفر  ليقرا يف  ليال  ال�صوداء  نظاراته  ويلب�ض  ُي��رى،  ل  ما  ي��رى 

وينتقي من األف ليلة وليلة ما ُي�صبع غرائزه وُيوؤّمن مطامعه.. 
فرجاء ل ت�صاألوهم احلكمة وهم يحددون موقفهم مّما �صيجري وما جرى، 
فلم�صر �صعب يذود عنها �صد كل اأنواع احلمق، وكل من ي�صعى اإىل اإ�صعال 
الذين  اأو من  اأ���ص��واره��ا  خ��ارج  ك��ان من  �صواء  فتيل احلريق يف جمتمعها، 
وتاريخها  واأحالمها  اآمالها  لغر  ينتمون  ولكنهم  بلغتها  اأ�صماءهم  ُتكتب 

وم�صتقبلها!.

الأمن امل�شري يلقي القب�س على حممد الظواهري ملثمون يرفعون علم 
القاعدة يف �شارع رم�شي�س

•• القاهرة-وكاالت:

على  فيديو  مقطع  نا�صطون  ب��ّث 
الجتماعي  ال���ت���وا����ص���ل  ���ص��ب��ك��ات 
الرئي�ض  اأن�������ص���ار  م���ن  مل��ج��م��وع��ة 
م��ر���ص��ي ملثمني  امل���ع���زول حم��م��د 
القاعدة  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��م  وي���رف���ع���ون 
القاهرة  بو�صط  رم�صي�ض  ب�����ص��ارع 
وُي���ظ���ه���ر م��ق��ط��ع ال��ف��ي��دي��و ال���ذي 
ان���ف���ردت ب���ه ك���ام���را ق��ن��اة احلياة 
التي  العارمة  الفرحة  الف�صائية 
ا�صتقبل بها اأن�صار مر�صي العنا�صر 
اجلهادية وهي تعتلي ال�صيارات يف 

ال�صارع.
�صارع  ���ص��ه��د  ذل����ك يف ح���ني  ي���اأت���ي 
رم�صي�ض بو�صط العا�صمة امل�صرية 
قتاًل بني قوات ال�صرطة واجلي�ض 
واأن�صار جماعة الإخوان امل�صلمني، 
بني  الع�صرات  �صقوط  اإىل  اأدى  ما 

قتيل وجريح.

الأمم املتحدة تر�شل موفدًا اإىل م�شر الأ�شبوع املقبل 
•• نيويور-وكاالت:

املقبل  الأ���ص��ب��وع  امل��ت��ح��دة  الأمم  ت��وف��د  اأن  ينتظر 
جيفري  ال�صيا�صية  لل�صوؤون  العام  اأمينها  م�صاعد 
ال�صلطة  امل�صوؤولني يف  للقاء  القاهرة  اإىل  فيلتمان 
القائمة، يف وقت ت�صهد فيه م�صر ا�صطرابات غر 
اأعمال  اإث��ر  املئات  مقتل  بعد  الثورة  منذ  م�صبوقة 

عنف وجرائم ب�صعة يرتكبها م�صلحو الخوان.
اإن  امل��ت��ح��دة  الأمم  ب��ا���ص��م  امل��ت��ح��دث  م�صاعد  وق���ال 
الأم���ني ال��ع��ام ب��ان ك��ي م��ون ال��ذي يقوم بجولة يف 
يف  م�����ص��اورات  اإج����راء  فيلتمان  م��ن  ط��ل��ب  املنطقة 

اإذا  ال��دول هناك ومل يو�صح املتحدث ما  عدد من 
اخلارجية  لوزير  �صابق  م�صاعد  وهو  فيلتمان  كان 
ل��ت��ه��دئ��ة الو�صع،  ال��ت��و���ص��ط  ���ص��ي��ح��اول  الأم���رك���ي 
والبحث عن �صبل للخروج من الأزمة التي تفجرت 
من  الثالث  يف  مر�صي  حممد  الرئي�ض  ع��زل  عقب 

يوليو-متوز املا�صي.
ي���اأم���ل لقاء  ال���ع���ام  اأن م�����ص��اع��د الأم�����ني  واأ�����ص����اف 
امل�صوؤولني امل�صريني منت�صف الأ�صبوع املقبل وقبل 
والنه�صة  العدوية  رابعة  ميداين  اعت�صامي  ف�ض 
يف ال��ق��اه��رة واجل��ي��زة الأرب��ع��اء زارت وف��ود غربية 
ال��ق��اه��رة، وال��ت��ق��ت م�����ص��وؤول��ني بال�صلطة  وع��رب��ي��ة 

م�صعى  يف  �صيا�صية  بجماعات  وق��ي��ادي��ني  احلالية 
اأعلنت  امل�صرية  ال�صلطات  اأن  بيد  الأزم����ة.  حل��ل 
اأن تاأمر قواتها بف�ض  ف�صل م�صاعي الت�صوية قبل 
املتحدة  ل���الأمم  ال��ع��ام  الأم���ني  وزار  العت�صامني 
ال�صالم  مفاو�صات  دع��م  بهدف  والأردن  فل�صطني 
هذا  ا���ص��ت��وؤن��ف��ت  ال��ت��ي  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  الفل�صطينية 

ال�صهر، ومن املقرر اأن يعود اإىل نيويورك. 
وكان بان قد ندد بالقتحام الدامي مليداين رابعة 
الأممية  املفو�صية  رئي�ض  طلبت  بينما  والنه�صة 
حلقوق الإن�صان نايف بيالي فتح حتقيق ب�صاأن تلك 

الأحداث.

الحتاد الفريقي يدعو كل
 الأطراف يف م�شر اىل �شبط النف�س 

•• ليلونغوي-ا.ف.ب:

النف�ض يف م�صر  ال�صبت اىل �صبط  دعت رئي�صة مفو�صية الحتاد الفريقي نكو�صازانا دلميني زوما 
الفريقية يف  امل�صوؤولة  وقالت  قتيال.   750 اكرث من  اي��ام عن  ب�صعة  العنف يف  اعمال  ا�صفرت  حيث 
افتتاح قمة اقليمية ملجموعة التنمية لفريقيا اجلنوبية تعقد يف عا�صمة مالوي ادعو كل الطراف 
اىل اكر قدر من �صبط النف�ض واىل �صلوك طريق احلوار. وعمدت قوات المن امل�صرية ال�صبت اىل 
اخراج ان�صار جماعة الخوان امل�صلمني بالقوة من م�صجد و�صط القاهرة يتح�صنون فيه منذ �صاعات، 
و�صط ا�صتباكات م�صلحة متقطعة، يف رابع يوم من مواجهات قتل فيها اكرث من 750 �صخ�صا. وا�صافت 
دلميني زوما من ال�صروري ان يدعو الحتاد الفريقي اىل اجتماع ملجل�ض ال�صلم والمن التابع له، 

م�صددة على امل�صوؤولية الكبرة لالحتاد الفريقي يف ت�صوية النزاعات وعدم ال�صتقرار يف افريقيا.
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م�شر ت�شكر ال�شعودية 
ودعم ر�شمي عربي للقاهرة 

•• عوا�صم-وكاالت:

وجهت الرئا�صة امل�صرية وم�صيخة الأزهر ال�صكر للملك ال�صعودي 
عبد اهلل بن عبد العزيز ملوقفه من دعم القاهرة �صد الره��اب يف 
للموقف  دعمها  والبحرين  والإم���ارات  الأردن  اأعلنت  ال��ذي  الوقت 
تاأييدها  واأع��ل��ن��ت  النف�ض  ل�صبط  الكويت  دع��ت  بينما  ال�����ص��ع��ودي، 

للحكومة امل�صرية.
امل�صري  ال�صعب  اإن  من�صور  ع��ديل  امل��وؤق��ت  امل�صري  الرئي�ض  وق��ال 
ال��وا���ص��ح واحل����ازم ل��دع��م م�صر  ب��ي��ان خ���ادم احل��رم��ني  ا�صتمع اإىل 
حكومة و�صعبا يف مواجهة الإرهاب الذي اأطل بوجهه البغي�ض على 

اأر�ض الكنانة .
احلرمني  خ��ادم  بيان  اإن  ال�صعودي  للمك  وجهها  ر�صالة  يف  وق��ال 
جاء ليوؤكد من جديد على اأ�صالة موقف جاللته و�صعب وحكومة 
اململكة ال�صقيقة ودعا العاملني العربي والإ�صالمي لالإن�صات للدعوة 
الإره��اب الذي ل يرعى دينا  اأطلقها خادم احلرمني ملواجهة  التي 
ملا و�صفه  الت�صدي  ب��الده عازمة على  اأن  واأك��د من�صور   . ذم��ة  ول 
العدوان ال�صر�ض على اأمنها وا�صتقرارها ومن خلفها اأمتاها العربية 

والإ�صالمية واأنها لن ت�صمح ملن يرفعون ال�صالح برتويع اأبنائها .
كما اأ�صاد �صيخ الأزهر الدكتور اأحمد الطيب مبوقف امللك ال�صعودي، 
ح�صن  هي  ال�صعودية  العربية  اململكة  اأن  يوؤكد  موقفه  اأن  واعتر 

العروبة والإ�صالم .
حمدين  ال�صعبي  التيار  ورئي�ض  ال�صابق  الرئا�صي  املر�صح  و�صكر 
�صباحي مواقف ال�صعودية والإمارات الداعمة مل�صر، وطالب بعقد 
امللك  وك��ان  الره���اب  مواجهة  يف  م�صر  لدعم  ط��ارئ��ة  عربية  قمة 
ودعا  الإره����اب  مواجهة  مل�صر يف  ب���الده  دع��م  ع��ن  اأع��ل��ن  ال�صعودي 
الدول العربية اإىل دعم ال�صلطة القائمة يف م�صر، يف حني اأ�صادت 

الأردن والبحرين والإمارات باملوقف ال�صعودي.
وقال امللك عبد اهلل يف بيان تلي يف التلفزيون الر�صمي اإن بالده وقفت 
وتقف اليوم مع اأ�صقائها يف م�صر �صد الإره��اب وال�صالل والفتنة 
الإ�صالمية  والأم��ت��ني  م�صر  برجال  و�صفهم  من  على  اأن  واأ���ص��اف 

والعربية اأن يقفوا يف وجه كل من يحاول زعزعة م�صر.
عديل  املوؤقت  م�صر  رئي�ض  هناأ  من  اأول  من  ال�صعودي  امللك  وك��ان 
من  الثالث  يف  مر�صي  حممد  الرئي�ض  ع��زل  بعد  مبا�صرة  من�صور 
لدعم  دولر  م��ل��ي��ارات  ق��دم��ت خم�صة  ب���الده  اأن  كما  ي��ول��ي��و-مت��وز، 
بن  اهلل  عبد  امل��ل��ك  وق���ال  م�صر.  يف  القائمة  النتقالية  ال�صلطة 

العرب  ك��ل  على  اإن  ال��ع��زي��ز  عبد 
وامل�صلمني اأن يقفوا مع م�صر، 
غر  ����ص���ام���ت���ني  ي���ب���ق���وا  واأل 
ي���ج���ري فيها  م���ك���رتث���ني مب����ا 
لأن ال�صاكت عن احلق �صيطان 
ودعا  تعبره  حد  على  اأخر�ض 
وجه  يف  ال����وق����وف  اإىل  امل���ل���ك 
ي�صتهدف  ال�������ذي  الإره�����������اب 
م�صر، وهي العبارة ذاتها التي 
ت�صتخدمها ال�صلطة النتقالية 
احتجاجات  لو�صف  م�صر  يف 
جماعة  م������ن  م����ع����ار�����ص����ي����ه����ا 
وغرهم.  امل�صلمني  الإخ����وان 
امللك  اأع��ل��ن  ذات��ه��ا،  الكلمة  ويف 

الداخلية، معترا  �صوؤون م�صر  التدخل يف  رف�ض بالده  ال�صعودي 
وتوؤيد  الفتنة  ن��ار  توقد  امل�صري  ال�صاأن  يف  تتدخل  التي  ال��دول  اأن 

الإرهاب الذي تّدعي حماربته وفق تعبره.
الأربعاء  العدوية والنه�صة  الدامي لعت�صامي رابعة  الف�ض  وكان 
املا�صي قد واجه اإدانات دولية وا�صعة، من بينها دعوة جمل�ض الأمن 
تنديده  اأوب��ام��ا  ب���اراك  الأم��رك��ي  الرئي�ض  وت��اأك��ي��د  العنف  ل��وق��ف 

بالإجراءات التي اتخذتها ال�صلطات امل�صرية.
الأردين  املغرتبني  و�صوؤون  وزي��ر اخلارجية  اأ�صاد  ذل��ك،  م��وازاة  ويف 
نا�صر جودة مبوقف العاهل ال�صعودي من م�صر، واأعلن دعم بالده 

لل�صلطات امل�صرية يف �صعيها لفر�ض �صيادة القانون .
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الر�صمية عن جودة اأن الأردن بقيادة 
يف  ال�صقيقة  م�صر  جانب  اإىل  يقف  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امللك  جاللة 
واإعادة  عافيتها  وا�صتعادة  القانون  �صيادة  فر�ض  نحو  اجلاد  �صعيها 
الأمن والأمان وال�صتقرار ل�صعبها العريق، وحتقيق اإرادته يف نبذ 

الإرهاب وكل حماولت التدخل يف �صوؤونه الداخلية .

تداعيات تفجري املقر الأممي يف بغداد م�شتمر

بكينيا  لل�شرطة  مركز  على  هجوم  يف  قتلى   4

•• بغداد-ا ف ب:

دفع التفجر الدامي ملبنى فندق 
ا�صفر  وال������ذي  ب���غ���داد  يف  ال��ق��ن��اة 
���ص��خ�����ص��ا، المم   22 م��ق��ت��ل  ع���ن 
امل��ت��ح��دة ق��ب��ل ع�����ص��ر ���ص��ن��وات اىل 
ات��خ��اذ اج����راءات م�����ص��ددة منعتها 
العراقيني  م����ع  ال���ت���وا����ص���ل  م����ن 

العاديني.
اب-  19 يف  ان�����ت�����ح�����اري  وق��������ام 

بتفجر   2003 اغ�������ص���ط�������ض 
�صاحنة مفخخة عند احدى زوايا 
ف���ن���دق ال��ق��ن��اة ال�����ذي ك����ان ي�صم 
ا�صفر  م��ا  امل��ت��ح��دة  م��ك��ات��ب المم 
املتحدة  المم  مبعوث  مقتل  عن 
ان�����ذاك ال���رازي���ل���ي ���ص��رج��و دي 

ميلو و21 �صخ�صا اخرين.
ورغ����م م����رور ع�����ص��ر ���ص��ن��وات على 
ت�����ص��در عناوين  ال����ذي  ال��ت��ف��ج��ر 
ان����ح����اء  ج����م����ي����ع  يف  ال���������ص����ح����ف 
اول  م��ن  واح���دا  باعتباره  ال��ع��امل 
يتغر  مل  العراق،  يف  التفجرات 
اللحظة ول  ح��ت��ى  امل��ك��ان  ���ص��ي يف 
ت����زال اث����ار احل��ط��ام ع��ل��ى واح���دة 

العتداء  ا�صتهدفه  ال��ذي  الق�صم 
�صحيح ان ع�صف النفجار قذف 
به على الر�ض لكنه مل ي�صب باي 

اذى.
اليوم  ي�صغل  ال���ذي  ع��ل��ي  وي��ق��ول 
م���ن�������ص���ب م�����������ص�����وؤول ال�����������ص�����وؤون 
املتحدة  المم  بعثة  يف  ال�صيا�صية 
يف ال���ع���راق ل��ف��ران�����ض ب��ر���ض لقد 

منحت حياة جديدة .
وي�����ص��ي��ف ع��ل��ي ال����ذي ع��م��ل على 
م�صاعدة زمالئه الذين بقوا على 
النفجار  بعد  ع��دت  احل��ي��اة  قيد 
وعرثت  �صديقي  اىل  الفور  على 

عليه ميتا مع زميل اخر .
ويقول اي�صا كان احلادث منعطفا 
لقد  املتحدة  المم  اىل  بالن�صبة 
تغر املوقف المني كله بالن�صبة 

للبعثة الدولية .
ال��ه��ج��وم الذي  ان��ه قبل  وي��و���ص��ح 
ا���ص��ت��ه��دف ف��ن��دق ال��ق��ن��اة وال����ذي 
اع���ق���ب���ه ه���ج���وم اخ�����ر يف اي���ل���ول-

2003، كان ق��ادرا على  �صبتمر 
العراق  ان��ح��اء  ال�����ص��ف��ر يف ج��م��ي��ع 

ب�صيارة عادية غر مدرعة.

كانها ه�صمت  ال��ف��ن��دق  زواي���ا  م��ن 
بقايا  ف��ي��م��ا  ع��م��الق��ة  مب��ط��رق��ة 
ط����واب����ق امل���ب���ن���ى م��ك�����ص��وف��ة على 
تتناثر  وال���غ���رف  ال��ط��ل��ق  ال���ه���واء 
ف��ي��ه��ا الن���ق���ا����ض وال���غ���ب���ار ميال 

احلديد  الق�صبان  وتدلت  املكان. 
املبنى  ����ص���ق���وف  م�����ن  ال�������ص���دئ���ة 
تزال  ذاب��ل��ة فيما ل  ك���روم  ك��ان��ه��ا 
املتحدة  المم  احد حرا�ض  خ��وذة 
الر����ض يف  على  ال��زرق��اء مرمية 

موقع النفجار . مروان علي كان 
ال�صيا�صي  امل�صوؤول  من�صب  ي�صغل 
يف البعثة الممية وجنا باعجوبة 
النفجار  ف��ق��ب��ل  الع����ت����داء  م���ن 
يف  ال��واق��ع  مكتبه  غ���ادر  بلحظات 

املالكي: املعركة مع الإرهاب مفتوحة وطويلة 

مقتل 12 عن�شرًا اأمنيًا يف هجمات متفرقة بالعراق

ام��ن��ي��ة من  خ���الل عملية  مت��ك��ن��ت 
قتل امر تنظيم القاعدة يف تكريت 
وال���ق���ت ال��ق��ب�����ض ع��ل��ى اث��ن��ني من 
العراقية  القوات  وت�صن  م�صاعديه 
منذ  متوا�صلة  ع�صكرية  عمليات 
ع��م��ل��ي��ة ال���ه���روب اجل��م��اع��ي الذي 
ثالثة  قبل  القاعدة،  تنظيم  تبناه 
مطلع  منذ  البالد  وت�صهد  ا�صابيع 
يف  للعنف  ت�صاعدا   2013 ال��ع��ام 
موازاة تنامي الغ�صب لدى القلية 
ال�صنية التي بداأت يف كانون الول-
للتنديد  احتجاج  حركة  دي�صمر 

بالتهمي�ض الذي تتعر�ض له.
وم����ن����ذ م���ط���ل���ع ال������ع������ام، ق����ت����ل ما 
اي  ���ص��خ�����ص��ا   3480 جم���م���وع���ه 
مبعدل 15 �صخ�صا يوميا، بح�صب 
فران�ض  وك���ال���ة  اع��دت��ه��ا  ح�����ص��ي��ل��ة 

بر�ض.

جنوب  دجلة  ناحية  يف  لزمالئهم 
بغداد(  �صمال  كلم   180( تكريت 
ان  واو����ص���ح  مقتلهم  اىل  ادى  م��ا 
بعد  ال��ف��رار  من  متكنوا  امل�صلحني 
العتداء الذي وقع حواىل ال�صاعة 
 4،30( املحلي  بالتوقيت   7،30
ت����غ( ويف دي�����اىل، اف�����ادت ع��ق��ي��د يف 
انفجرت  نا�صفة  عبوة  ان  اجلي�ض 
ق�صاء  يف  ل��ل��ج��ي�����ض  دوري������ة  ق����رب 
�صرق  �صمال  كلم  املقدادية )100 
ثالثة  مقتل  عن  ا�صفر  ما  بغداد( 
من عنا�صر الدورية بينهم �صابط 

برتبة مالزم.
وا�صيب اربعة من عنا�صر اجلي�ض 
يف هجوم مماثل يف بلدة ال�صرقاط 
بح�صب  بغداد،  �صمال  كلم   300
م��ا اف����ادت م�����ص��ادر ام��ن��ي��ة واخرى 

طبية.

ق���وات الم���ن ال��ع��راق��ي��ة يف ثالثة 
فيما  ال��ع��راق،  يف  متفرقة  هجمات 
بانفجار  ا�صخا�ض  ث��الث��ة  ا�صيب 
�صاحنة مفخخة يف ميناء ام ق�صر 

جنوب البالد.
ويف املقابل ، اعلنت وزارة الداخلية 
م��ق��ت��ل ام����ر ت��ن��ظ��ي��م ال���ق���اع���دة يف 
املدائن  ففي  ب��غ��داد  �صمال  تكريت 
هاجم  ب���غ���داد(  ج��ن��وب  ك��ل��م   20(
م�������ص���ل���ح���ون جم����ه����ول����ون ح���اج���زا 
ل���ل���ج���ي�������ض وق����ت����ل����وا خ���م�������ص���ة من 
برتبة  ���ص��اب��ط  ب��ي��ن��ه��م  ع��ن��ا���ص��ره 
م��ق��دم، وج��رح��وا ث��الث��ة اخ��ري��ن ، 

بح�صب عقيد بال�صرطة.
ويف ���ص��الح ال��دي��ن اف���اد م��ق��دم يف 
جمهولني  م�صلحني  ان  ال�صرطة 
عنا�صر  م�����ن  ارب�����ع�����ة  ه����اج����م����وا 
الثلج  ���ص��رائ��ه��م  اث���ن���اء  ال�����ص��رط��ة 

•• بغداد-وكاالت:

راأى رئي�ض الوزراء العراقي، نوري 
امل��ال��ك��ي، اأن امل��ع��رك��ة م��ع الإره����اب 
لأنها  ط��وي��اًل،  و�صتبقى  مفتوحة 

حرب عاملية من نوع جديد.
القاها  كلمة  خ��الل  امل��ال��ك��ي  وق���ال 
العا�صمة  يف  اق��ي��م��ت  ب��اح��ت��ف��ال��ي��ة 
العراقية ام�ض ملنا�صبة اليوم العاملي 
يف  ال��وط��ن��ي��ة  ال��وح��دة  اإن  لل�صباب 
العراق باأح�صن حال ، داعياً ال�صعب 
من  ي��ب��ت��ئ�����ض  ل  اأن  اإىل  ال���ع���راق���ي 
املوت  بغربان  و�صفهم  م��ن  اف��ع��ال 
لل�صيطان  انف�صهم  ب��اع��وا  ال��ذي��ن 
الجنبية  للدول  مطية  وا�صبحوا 
، م�����ص��ددا ع��ل��ى ع���دم ال�����ص��م��اح ابدا 
ب���ان ي��ك��ون ���ص��ب��اب��ن��ا وق�����ودا للفنت 

والطائفية.

الدولة  بناء  اأمامنا مهمة  وا�صاف 
ح�صارية  ع�صرية  دول��ة  ونريدها 
الإن�صان  حقوق  اح��رتام  على  تقام 
يرف�صه  م��ا  وه��ذا  التمييز،  وع��دم 
يعلنون  ال����ذي����ن  م����ن  ال���ك���ث���رون 
تلغي  اأن  ت��ري��د  ت��ك��ف��ري��ة  ف���ت���اوى 
الأخر ، وخاطب الإرهابيني بالقول 
اإذا ا�صتطعتم اأن تفجروا قنبلة هنا 
ت�صتطيعوا  فلن  ه��ن��اك،  و�صوتية 

ال�صتمرار اإىل النهائية .
ال�صعب  ل���دى  اأن  امل��ال��ك��ي  واع��ت��ر 
ال��ع��راق��ي وع���ي وق����درة ع��ل��ى الرد 

على هوؤلء .
وح���������ذر اجل������ه������ات ال�����ت�����ي ت���غ���ذي 
الإرهابيني وترعاهم من ان العنف 
والره��اب �صرتد عليها ، من دون 

اأن يف�صح عن هوية تلك اجلهات.
م��ي��دان��ي��اً، ق��ت��ل 12 ع��ن�����ص��را من 

ويف الب�صرة اعلنت جبار ال�صاعدي 
جمل�ض  يف  المنية  اللجنة  رئي�ض 
مفخخة  ���ص��اح��ن��ة  ان  حم���اف���ظ���ة 
ا�صفر  ما   17 ر�صيف  يف  انفجرت 
عن ا�صابة ثالثة ا�صخا�ض بجروح 

طفيفة .
وا����ص���اف ان ال��ت��ف��ج��ر ا���ص��ف��ر عن 
البواخر  ب��اح��دى  طفيفة  ا���ص��رار 
م�صرا  النقل  �صاحنات  من  وع��دد 
لكن  ب��ال��ف��رار  ال�����ص��ائ��ق لذ  ان  اىل 
يخ�صع  وه������و  امل�����ن�����دوب  اع���ت���ق���ل 
اعلنت وزارة  . اىل ذلك،  للتحقيق 
تنظيم  ام�����ر  م��ق��ت��ل  ال���داخ���ل���ي���ة 
عملية  يف  ت���ك���ري���ت  يف  ال����ق����اع����دة 

امنية.
وقال املتحدث با�صم وزارة الداخلية 
بر�ض  لفران�ض  معن  �صعد  العميد 
الدين  �صالح  �صرطة  م��ن  ق��وة  ان 

اإجالء 100 األف رو�شي 
ب�شبب الفي�شانات

•• مو�صكو-رويرتز:

قالت و�صائل اعالم رو�صية ال�صبت 
ان��ه رمب��ا يتم اج��الء ما ي�صل اىل 
منازلهم  من  �صخ�ض  الف   100
بالقرب من احلدود مع ال�صني اذا 
تتعر�ض  في�صانات  اأ�صواء  تفاقمت 
وقال  �صنة   120 يف  املنطقة  ل��ه��ا 
رئ��ي�����ض ج���ه���از م���راق���ب���ة الر����ص���اد 
اجلوية املائية انه من غر املتوقع 
جنمت  ال��ت��ي  الفي�صانات  ت��ب��داأ  ان 
ام���ط���ار غ���ر معتادة  ع���ن ه��ط��ول 
اوائل  �صهر يف النح�صار حتى  ملدة 

�صبتمر ايلول القادم.
تلفزيونية  ل���ق���ط���ات  واأظ�����ه�����رت 
ال�صكان يف زوارق جتديف  م�صجلة 
مياه  غمرتها  ال��ت��ي  منازلهم  ب��ني 
الفي�صانات حتى ن�صفها ومركبات 
ب��ت��ف��ري��غ احل�صى  ت��ق��وم  ع�����ص��ك��ري��ة 
مل��واج��ه��ة م��ي��اه ال��ف��ي�����ص��ان��ات التي 
ادت بالفعل اىل اجالء نحو 170 
الف �صخ�ض من امور وخروف�صك 
ومناطق يهودية تتمتع بحكم �صبه 

ذاتي.

ع�شرات القتلى واملفقودين
 من ال�شيول باليمن

•• �صنعاء -رويرتز:

قتلوا  الق��ل  على  �صخ�صا   27 ان  ال�صبت  ام�ض  حمليون  م�صوؤولون  ق��ال 
موكب  ال�صيول  جرفت  ان  بعد  املفقودين  ع��داد  يف   41 من  اأك��رث  وا�صبح 
زفاف اثناء مروره يف مركبات عر واد غمرته المطار املو�صمية يف جنوب 

اليمن.
الن�صاء  من  ومعظمهم  ال�صحايا  ان  �صرعب  مديرية  من  م�صوؤولون  وق��ال 
والطفال كانوا يركبون ثالث �صيارات ترافق موكب العرو�ض اىل منزلها 
اجلديد يف وادي نخلة الواقع بني حمافظتي تعز واب وجنت العرو�ض من 
املفقودين.  عن  البحث  توا�صل  النقاذ  ف��رق  ان  امل�صوؤولون  وق��ال  احل��ادث 
ويتعر�ض  ا�صخا�ض  ثمانية  انقاذ  مت  انه  الر�صمية  الع��الم  و�صائل  وقالت 
يت�صمن  ما  غالبا  ال��ذي  املو�صمية  المطار  �صقوط  خالل  لل�صيول  اليمن 

حدوث وفيات.
وقتلت ال�صيول ع�صرة ا�صخا�ض اخرين على القل يف اليمن خالل اليومني 

املا�صيني وادت اىل اغراق املحا�صيل.

•• نريوبي-ا ف ب:

افاد م�صدر امني وال�صليب الحمر ان اربعة ا�صخا�ض 
املتمردين  اىل  ن�صب  ه��ج��وم  يف  ق��ت��ل��وا  ���ص��رط��ي  بينهم 
يف  �صرطة  مركز  على  ال�صباب،  حركة  يف  ال�صوماليني 
�صرق كينيا و�صرح موتيا ارينغو امل�صوؤول الكبر يف وزارة 
الداخلية الكينية لفران�ض بر�ض وقع هجوم يف منطقة 
غاري�صا نفذه ا�صالميون مدججون بال�صالح على مركز 
ال�صرطة يف غاملاغال. وقتل �صرطي وتقع هذه املنطقة 

على بعد حواىل خم�صني كلم من احلدود ال�صومالية.
امل��زي��د م��ن ال�صحايا لكنه  امل�����ص��وؤول ان ه��ن��اك  وا���ص��اف 
�صرطة غاري�صا  وذك��ر م�صدر يف  رف�ض حتديد عددهم 

ان اربعة ا�صخا�ض قتلوا بينهم �صرطي .
اربعة  �صقوط  اىل  الكيني  الح��م��ر  ال�صليب  ا���ص��ار  كما 
قتلى وانه قام باجالء جريح اىل م�صت�صفى غاري�صا لن 
�صفحته  على  الحمر  ال�صليب  وا�صاف  بالغة.  ا�صابته 

اىل  وجل��اأوا  نزحوا  ال�صخا�ض  مئات  ان  في�صبوك  على 
هجوم  وق���وع  خ�صية  الليل  ام�����ص��وا  حي�����ث  الدغ������ال 

جديد .
ومل تتنب اي جهة م�صوؤولية الهجوم وتتعر�ض املناطق 
التي  ال�صومال  الواقعة على طول احلدود مع  الكينية 
مانديرا  م��ن��اط��ق  وخ�����ص��و���ص��ا  ك��ل��م   700 ع��ل��ى  مت��ت��د 
ال��ب��الد( ووج���ر )���ص��م��ال �صرق(  )اق�����ص��ى �صمال ���ص��رق 
واي�صا  ال�صرطة  ت�صتهدف  لهجمات  بانتظام  وغاري�صا 

فنادق ومطاعم.
وت��ن�����ص��ب ال�����ص��ل��ط��ات ال��ك��ي��ن��ي��ة ه���ذه ال��ه��ج��م��ات لل�صباب 
الكيني منذ  ي��ح��ارب��ه��م اجل��ي�����ض  ال��ذي��ن  ال�����ص��وم��ال��ي��ني 

ت�صرين الول-اكتوبر 2011 يف جنوب ال�صومال.
ويف ايار-مايو قتل �صرطي وا�صيب اخرون يف هجوم على 
مركز �صرطة مانديرا. وقتل 10 ا�صخا�ض يف هجومني 
مل تتني اي جهة م�صوؤوليتهما �صد فندقني يف غاري�صا 

يف كانون الثاين-يناير وني�صان-ابريل املا�صيني.

مقتل 3 م�شلحني يف داغ�شتان اأردوغان ي�شتبعد عفوًا عامًا عن الكرد�شتاين
•• مو�صكو-يو بي اأي:

اأعلنت اللجنة الوطنية الرو�صية ملكافحة الإرهاب ام�ض ال�صبت، عن قتل 3 
عن  الرو�صية  نوفو�صتي  اأنباء  وكالة  ونقلت  داغ�صتان  يف  م�صلحة  عنا�صر 
عنا�صرها  رف�ض  التي  امل�صلحة  املجموعة  ه��ذه  اكت�صاف  اأن��ه  للجنة،  بيان 
ال�صت�صالم لرجال من الوحدة الأمنية، بل فتحوا النران عليهم مما اأدى 

اإىل ت�صفية اأفراد املجموعة يف ا�صتباك ق�صر معها .
وقال البيان اإنه ح�صب املعلومات الأولية، فاإن اأحد العنا�صر ال� 3 هو زعيم 
ما ي�صمى بع�صابة قزوين وعرث يف مكان احلادثة على اأ�صلحة اآلية وم�صد�ض 
ملهاجمة  ت�صتعد  كانت  املجموعة  اأن  البيان  واأ���ص��اف  وعتاد  يدوية  وقنبلة 
اأفراد ال�صرطة الداغ�صتانية وتنفيذ اأعمال اإرهابية بهدف تخويف ال�صكان 

املحليني.

•• انقرة-ا ف ب:

اع��ت��ر رئ��ي�����ض ال������وزراء ال��رتك��ي رجب 
طيب اردوغان ان املتمردين الكراد مل 
يغادروا تركيا كما كان مقررا م�صتبعدا 
اي عفو عام بح�صب ت�صريحات نقلتها 
ال�����ص��ح��ف ام�������ض و����ص���رح اردوغ�������ان ان 
العمال  )ح����زب  قطعها  ال��ت��ي  ال���وع���ود 
الكرد�صتاين( بالن�صحاب من الرا�صي 
ال��رتك��ي��ة مل ت��ن��ف��ذ ف��ق��د غ����ادر 20% 
تركيا  امل����ت����م����ردي����ن(  )م������ن  ف���ح�������ص���ب 

ع��ف��و ع���ام ع��ن م��ت��م��ردي ح���زب العمال 
الكرد�صتاين قد ي�صمل اوجالن كذلك.

املحافظة  ال�صالمية  احلكومة  وتعمل 
على م�صروع قانون قد يطرح للت�صويت 
و�صدد  ايلول-�صبتمر  يف  ال��رمل��ان  يف 
اردوغان على ان العفو العام لي�ض واردا 
ان مطلب  م�����ص��را اىل  ع��ل��ى الط����الق 
الكراد الخر وهو تعليم اللغة الكردية 

يف املدر�صة لي�ض واردا كذلك.
امل�صالة لي�صت واردة على  وقال ان هذه 
املدار�ض  اع��م��ال��ن��ا ح��ال��ي��ا، ل يف  ج���دول 

اىل  ا�صار  انه  اخلا�صة غر  ول  العامة 
ان رزم��ة ال�صالحات ت�صمل ع��ددا من 

املفاجات مل يك�صف م�صمونها.
وامهل حزب العمال الكرد�صتاين انقرة 
حتى الول من ايلول-�صبتمر للم�صي 
الدميوقراطية  ال���ص��الح��ات  يف  قدما 

وال ف�صيعود اىل حمل ال�صالح.
وا���ص��ف��ر ال���ن���زاع ال���ك���ردي يف ت��رك��ي��ا عن 
ال��ف �صخ�ض منذ   40 مقتل اك��رث من 
الكرد�صتاين  ال��ع��م��ال  ب��دء مت��رد ح��زب 

عام 1984.

ففي   . والط��ف��ال  الن�صاء  من  واغلبهم 
امل��ف��او���ص��ات اجل��اري��ة منذ اواخر  اط���ار 
امل�صجون  احل���زب  زع��ي��م  م��ع   2012
م���دى احل��ي��اة ع��ب��د اهلل اوج����الن اعلن 
النار  لط��الق  وقفا  الك���راد  املتمردون 
ايار-مايو  يف  وب�����داوا  اذار-م����ار�����ض  يف 
الرتكية.  الرا�����ص����ي  م���ن  الن�����ص��ح��اب 
وهم يطالبون يف املقابل مببادرات من 
احل��ك��وم��ة ل�صالح الق��ل��ي��ة ال��ك��ردي��ة يف 

تركيا.
ا�صدار  ب�صكل قاطع  اردوغ��ان  وا�صتبعد 
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•• راأ�ض اخليمة – الفجر:  

امل�صتهلكني  م����ن  ال���ع���دي���د  ���ص��ك��ا 
الأ�صماك  اأ���ص��ع��ار  يف  ارت���ف���اع  م��ن 
راأ���ض اخليمة و�صربوا  اأ���ص��واق  يف 
الكيلوجرام  ان  ذل���ك  ع��ل��ى  م��ث��ال 
يقل  ل  اخل����ب����اط  م����ن  ال�����واح�����د 
�صعره عن 56 درهما يف حني بلغ 
ال�صمكة الواحدة من �صنف  �صعر 
الباعة  لكن  درهما   135 القباب 
ذلك  ي��ع��زون  املعري�ض  ���ص��وق  يف 
الأ�صماك  م��ن  امل��ع��ر���ض  ق��ل��ة  اىل 
بعد  امل��ت��زاي��د  الطلب  مواجهة  يف 
املبارك  رم�����ص��ان  ���ص��ه��ر  ان��ق�����ص��اء 
من  ه��م  ال�صيادين  ان  وي��ق��ول��ون 

رفعوا الأ�صعار.
وك�صفت جولة قامت بها )الفجر( 
املعري�ض  �����ص����وق  اىل  اأم�����������ض 
عن  ع�صرا  ن�صاطه  يبا�صر  ال��ذي 
اأ�صناف  من  كبرة  كميات  وج��ود 
الأ���ص��م��اك م��ع��رو���ص��ة ع��ل��ى دكات 
الأ�صعار  ف��ان  ذل��ك  البيع لكن مع 
على  ال��ب��اع��ة  وي�صر  غالية  ك��ان��ت 
ع�����دم ت��خ��ف��ي�����ص��ه��ا وح��ج��ت��ه��م يف 
ي�صرتونها  الأ����ص���م���اك  اأن  ذل����ك 
مرتفعة  بقيمة  ال�صيادي���ن  م��ن 
وجت��ن��ب��ا ل��ل��خ�����ص��ائ��ر امل���ادي���ة فهم 
ي�صفونها  زي��ادة  عليها  ي�صيفون 

باملقبولة.
وبعك�ض ذلك يرى امل�صتهلكون ان 

 170 ك����ي����ل����وج����رام����ات   4 زن�������ة 
 3 زن���ة  دره���م���اً، و�صمكة اخل��ب��اط 

كيلوجرامات 170 درهماً.
وتابع ال�صحي قائال : �صحيح اننا 
ال�صمكي  الن��ت��اج  م��و���ص��م  غ��ر  يف 
لكن ال�صحيح اأي�صا كميات كبرة 
الأ�صواق  اىل  ت��رد  الأ���ص��م��اك  م��ن 
عمان  مثل  امل��ج��اورة  املناطق  م��ن 
واي��ران وهو ما ميالأ دك��ات البيع 
ب��ك��م��ي��ات ك���ب���رة م����ن واأ����ص���ن���اف 

عديدة .
وم����ن ج��ان��ب��ه��م رم����ى ال���ب���اع���ة يف 
عبدالرحمن  وم��ن��ه��م  الأ�����ص����واق 
م�صكلة  يف  ب���ال���الئ���م���ة  ح�������ص���ني 
ال�صيادين  على  الأ���ص��ع��ار  اأرت��ف��اع 
ح����ي����ث ق�����ال�����وا اأن�����ه�����م ي�������ص���رتون 
مرتفعة  باأ�صعار  منهم  الأ�صماك 
مم���ا ي��ج��ع��ل��ه��م اأم�����ام خ��ي��ار واحد 
وه���و زي����ادة ت��ل��ك الأ���ص��ع��ار حينما 
ي��رغ��ب��ون يف ال��ب��ي��ع وه���و م��ا يراه 
مقنع  غ��الء غر  ان��ه  امل�صتهلكون 
ل��ي�����ض من  ال��ب��اع��ة  اأي  وي��ق��ول��ون 
اأم���ام���ه���م غ���ر البيع  خ��ي��ار اخ����ر 
يتعر�صون  الأ�صعار حتى ل  بتلك 

باهظة  بل  مقبولة  غر  الأ�صعار 
ه������وؤلء وه����و �صعيد  اأح�����د  وق�����ال 
اأن�����ه ف���وج���يء كغرة  امل��ن�����ص��وري 
ب��ان الأ���ص��ع��ار يف �صوق  م��ن النا�ض 
مثرة  ب�����ص��ورة  مرتفعة  ال�صمك 
املفارقة  م���ن   : وق�����ال  ل����الزع����اج 
الغريبة ان نف�ض �صنف الأ�صماك 
�صهر  اأ���ص��رتي��ت��ه��ا يف  ك��ن��ت  ال���ت���ي 
اليوم  ح�صرت  فعندما  رم�����ص��ان 
تغرت  اأ�صعارها  وج��دت  ل�صرائها 
لذلك  اأدري  ف���ال  ال����زي����ادة  ن��ح��و 
امل�صتهلك  حماية  مطالبا  �صببا.. 
بزيارة مفاجئة اىل �صوق ال�صمكك 
على  تقف  حتى  اخليمة  راأ����ض  يف 

حقيقة ما يجري ب�صاأن الأ�صعار.
وقال اخر وهو عبداهلل ح�صني ان 
وج��ود مراقبة �صارمة على  ع��دم 
ما يجري يف �صوقي ال�صمك �صواء 
الذي يف راأ�ض اخليمة اأو املعري�ض 
ي�صجع الباعة على فر�ض الأ�صعار 
التي حتقق لهم املزيد من الأرباح 
اىل  م�صرا  اليها  يطمحون  التي 
يف  �صببا  ك���ان  الأ���ص��ع��ار  غ���الء  اأن 
حرمانه من احل�صول على �صنف 

من 45 درهما وبلغ �صعر القباب 
160 دره���م���اً،  دب����ي  امل������ورد م���ن 
ال�صعري  �صمكة  �صعر  ت��راوح  فيما 
بني80  ك���ي���ل���وج���رام���ات   4 زن�����ة 
ال�صايف  و���ص��م��ك��ة  دره����م����اً،  و85 

وبا�صرار  يتفقون  الباعة  جميع 
على �صعر حمدد واحد ول جمال 

للتنازل عنه .
ويتفق اأحمد ال�صحي مع غره من 
الأ�صماك  اأ�صعار  ب��ان  امل�صتهلكني 

ال�صمك الذي كانت اأ�صرته ترغب 
وب��خ��ا���ص��ة ���ص��ن��ف اخلباط  ف��ي��ه��ا 
الذي تراوح �صعره بني 65 و75 
اجتهدت  ع��ن��دم��ا  وق�����ال  دره���م���ا 
بان  ف��وج��ئ��ت  ال�����ص��ع��ر  لتخفي�ض 

ت�صهد زي��ادة غر مررة م�صتدل 
على ذلك بان املعرو�ض للبيع من 
�صنف ) القباب ( قفز �صعره اىل 
اأكرث من 130 درهما بينما اأربع 
باأكرث  ال�صعري  �صمك  من  حبات 

للخ�صارة املادية .
وذكر بائع اخر وهو نا�صر علي ان 
�صيادون  �صوقني  اأح��د  هو  اأ�صعار 
يف �صوق راأ�ض اخليمة واملعري�ض 
ه��ذا الرت��ف��اع اإىل ع��زوف العديد 
من ال�صيادين اخلروج اإىل البحر 
احلرارة،  درج��ات  لرت��ف��اع  نتيجة 
وك��ذل��ك ن��ق�����ض الأ���ص��م��اك خالل 
هذه الفرتة من العام . واأك��د اأنه 
وانخفا�ض  الطق�ض  اع��ت��دال  م��ع 
ال�صوق  �صيعاود  احل���رارة  درج���ات 
بعد  وذل��ك  الطبيعي،  و�صعه  اإىل 
دخ����ول  اإىل  ال�������ص���ي���ادي���ن  ت���وج���ه 
ال��ب��ح��ر واحل�����ص��ول ع��ل��ى الأن����واع 
وبكميات  الأ�صماك  من  املختلفة 

وفرة.
اأبو  وه��و  ال�صادين  اأح��د  وبح�صب 
حممد فان الأحوال املناخية التي 
احلرارة  درج��ة  يف  ارتفاعا  ت�صهد 
ت�صكل عائقا يف حركة ال�صيد لأن 
عن  يحجمون  ال�صيادين  بع�ض 
اخل��روج يف رحالت ال�صيد جتنبا 
يت�صبب يف  ال�صم�ض مما  ل�صربات 
نق�ض بع�ض الأ�صناف من النتاج 
وال�صايف  ال���ق���ب���اب  م��ث��ل  امل��ح��ل��ي 
الأ�صعار  زيادة  وبالتايل  والهامور 
الطق�ض  اعتدال  مع  اأنه  مو�صحا 
وان����خ����ف����ا�����ض درج���������ات احل�������رارة 
و�صعه  اإىل  ال���������ص����وق  ����ص���ي���ع���اود 

الطبيعي .

•• دبي-وام:

ب����داأت ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دبي 
ح��م��ل��ة اإل��ك��رتون��ي��ة ج��دي��دة تتيح 
ح�صاباتهم  ت�����ص��ج��ي��ل  ل��ع��م��الئ��ه��ا 
الفاتورة  ت�����ص��وي��ة  اأو  اجل����دي����دة 
على  النهائية من خالل موقعها 
���ص��ب��ك��ة الإن����رتن����ت. ومت��ك��ن هذه 
اخلدمة الإلكرتونية من ت�صجيل 
املتعاملني اجلدد يف الهيئة ودفع 
حالة  يف  للح�صاب  التاأمني  مبلغ 
جديد  اإقامة  مكان  اإىل  النتقال 
الفاتورة  ط��ل��ب  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
اإع��������ادة مبلغ  وط���ل���ب  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
تغير  اأو  ت��رك  ال��ت��اأم��ني يف حالة 

مكان الإقامة.
احلملة  ه�����ذه  اإط��������الق  وي�����اأت�����ي   
ك��ج��زء م��ن �صعي هيئة  اجل��دي��دة 
لتوفر  دب������ي  وم�����ي�����اه  ك����ه����رب����اء 
خ����دم����ات اأك������رث ���ص��ه��ول��ة وراح�����ة 
العاملية  امل����ع����اي����ر  اأع����ل����ى  وف������ق 
اعتماد  على  متعامليها  لت�صجيع 
العديدة  الإل��ك��رتون��ي��ة  خدماتها 
ل���ت���وف���ر ال����وق����ت واجل����ه����د عر 
الكرتونيا.  امل����ع����ام����الت  اإمت�������ام 
و����ص���م���م���ت اخل�����دم�����ة اجل����دي����دة 

اهلل مبا يوؤدي اإىل ر�صا املتعاملني 
وتلبية تطلعاتهم.

تلتزم  ال���ه���ي���ئ���ة  اأن  واأ�������ص������اف   
الر�صا  ه����ذا  م�����ص��ت��وى  ب��ت��ح�����ص��ني 
م����ن خ�����الل ط�����رح و����ص���ائ���ل دفع 
تعزيز  ت�صمن  ومتطورة  جديدة 
�صرعة  و�صمان  املتعاملني  راح���ة 
وكفاءة اإجناز املعامالت اإذ تعك�ض 
التي  الإل����ك����رتون����ي����ة  اخل����دم����ات 
تقدمها الهيئة خ�صو�صا اخلدمة 
الأخرة ريادتها يف جمال اعتماد 
لالرتقاء  الإل��ك��رتون��ي��ة  احل��ل��ول 
بكفاءتها الت�صغيلية وتوفر وقت 

وجهد متعامليها. 
تطوير  مت  اأن������ه  ال���ط���اي���ر  وذك������ر 
لتقدمي  اجل�������دي�������دة  اخل������دم������ة 
للمتعاملني  ال���راح���ة  م��ن  م��زي��د 
الزدح������ام يف مراكز  م���ن  واحل����د 
للهيئة  التابعة  املتعاملني  خدمة 
دب����ي كافة  اأن���ح���اء  وامل��ن��ت�����ص��رة يف 
اأح���د ه��ذه املراكز  اإذ ك��ان��ت زي���ارة 
ال���ط���ري���ق���ة ال����وح����ي����دة لإجن������از 
احل�صابات  ت�����ص��ج��ي��ل  م���ع���ام���الت 
اجلديدة وطلب الفاتورة النهائية 
ق����ب����ل ان�����ط�����الق ه�������ذه اخل����دم����ة 

الإلكرتونية.

ومبلغ  النهائية  الفاتورة  ا�صتالم 
التاأمني فقط.

 وقال �صعادة �صعيد حممد الطاير 
املنتدب  الإدارة  جم��ل�����ض  ع�����ص��و 
والرئي�ض التنفيذي لهيئة كهرباء 
ت�����ص��ري��ح �صحايف  دب���ي يف  وم��ي��اه 

التعامل  خ�صي�صا لتعزيز �صهولة 
من  ت��ت��ط��ل��ب  ل  اإذ  ال��ه��ي��ئ��ة  م����ع 
مراكز  ب��زي��ارة  القيام  املتعاملني 
للهيئة  التابعة  املتعاملني  خدمة 
اإل يف حال  م��ع��ام��الت��ه��م  لإجن����از 
موعد  وا�صتحقاق  املعاملة  انتهاء 

تاأتي  ه���ذه احل��م��ل��ة  اأن  ام�����ض  ل��ه 
م���ب���ادرة احلكومة  م��ع  ان�����ص��ج��ام��ا 
اأط��ل��ق��ه��ا �صاحب  ال���ت���ي  ال���ذك���ي���ة 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 
مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 
رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�ض 

طالبوا بتدخل حلماية امل�ستهلك 

امل�شتهلكون ي�شتكون من ارتفاع اأ�شعار الأ�شماك يف اأ�شواق راأ�س اخليمة 

لالأحداث  نظرا  م�شر  يف  اأعمالها  تعلق  يابانية  �شركة   60
اأغ��ل��ق��ت م��ك��ات��ب��ه��ا ون�����ص��ح��ت م��وظ��ف��ي��ه��ا ب��ال��ب��ق��اء يف 

منازلهم.
من جانبها اأكدت وكالة الطاقة واملوارد الطبيعية يف 
طبيعي  ب�صكل  ال�صفن  عبور  حركة  ا�صتمرار  اليابان 
عر قناة ال�صوي�ض التي تعد الطريق الرئي�صي الذي 
يربط بني ال�صرق الأو�صط واأوروبا، م�صددة على عدم 
اإم���دادات  ت��اأث��ر الأح����داث اجل��اري��ة على عملية نقل 

النفط من املنطقة.

•• القاهرة-وكاالت:

 60 اأع��م��ال  تعليق  اليابانية  اخلارجية  وزارة  اأعلنت 
�صركة يابانية يف م�صر اإثر اندلع اأعمال العنف التي 

ت�صهدها البالد.
اأوردته  لها  بيان  يف  اليابانية  اخلارجي����ة  واأو�صحت 
الإبالغ  يتم  مل  اأن��ه  اجلمعة  اليابانية  الإذاع���ة  هيئة 
عن اأي اأ�صرار مادية كبرة يف تلك ال�صركات، ولكنها 

هيئة كهرباء ومياه دبي تطلق حملة 
طلب ت�شغيل اخلدمة وطلب الفاتورة النهائية اإلكرتونيًا 

•• القاهرة-وكاالت:

اأب���������������دى خ������������راء الق�����ت�����������ص�����اد 
وال����ص���ت���ث���م���ار يف م�����ص��ر ت����ف����اوؤًل 
اخلليجية  ال���ص��ت��ث��م��ارات  ب��ت��دف��ق 
جتاه ال�صوق امل�صرية بعد و�صول 
من  اخلليجية  وامل��ن��ح  امل�صاعدات 
والكويت  ال�����ص��ع��ودي��ة  ح���ك���وم���ات 

والإمارات . 
�صحيفة  ح�صب  اخل����راء  وي���رى 
 7 ه�����ن�����اك  اأن  ال����ن����ا�����ض  اخ�����ب�����ار 
م��ن خاللها جذب  ع��وام��ل ميكن 
امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن اخل��ل��ي��ج��ي��ني مرة 
امل�صري،  الق��ت�����ص��اد  اإىل  اأخ����رى 
منها توفر املناخ الآمن وامل�صتقر 
ل��ه��ذه ال���ص��ت��ث��م��ارات، م��ع مرونة 
دخ����ول وخ����روج راأ�����ض امل����ال، على 
علي  ال�صتثمارات  ه��ذه  تركز  اأن 
احلكومة  ب����ني  امل�������ص���ارك���ة  ن���ظ���ام 
وامل�صتثمرين خا�صة يف م�صروعات 
وزارة  ت�����ص��ع��ى  اأن  ع���ل���ى  ال���ن���ق���ل، 
املختلفة  ب���ك���وادره���ا  اخل���ارج���ي���ة 
لقاءات  لعمل  الرئا�صة  وموؤ�ص�صة 
واق���ت�������ص���ادي���ة جلذب  ���ص��ي��ا���ص��ي��ة 

والتخريب  ال�����ص��غ��ب  اأع����م����ال  يف 
وت���دم���ر امل��ن�����ص��اآت ن��ت��ي��ج��ة تدين 
زيادة  يف  ذل��ك  ف�صاهم  دخ��ول��ه��م، 

حدة الركود يف الأ�صواق.
وي���������رى اخل�����ب�����ر الق����ت���������ص����ادي 
الدكتور �صعيد عبداخلالق، وكيل 
اأن  الأ�صبق،  القت�صاد  وزارة  اأول 
تدفقاً  �صت�صهد  ال��ق��ادم��ة  ال��ف��رتة 
اخلليجية،  لال�صتثمارات  ك��ب��راً 
باإ�صدار  امل��رك��زي  البنك  مطالباً 
ب�صرعة  ال���ب���ن���وك  اإىل  ت���وج���ه���ات 
ت��ع��ومي امل��ت��ع��رثي��ن ل��ع��ودت��ه��م اإىل 

الأ�صواق.
�صرورة  على  ع��ب��داخل��ال��ق  و���ص��دد 
ال��ع��م��ل وحتقيق  ت��ع��دي��ل ق��وان��ني 
العامل  ح����ق����وق  ب����ني  ال������ت������وازن 
اإىل اأن  و���ص��اح��ب امل�����ص��روع، لف��ت��اً 
اأك���رث امل�����ص��روع��ات ال��ت��ي ي��ج��ب اأن 
جلذب  اهتماماً  احلكومة  توليها 
الكهرباء  ه���ي  اإل���ي���ه���ا  امل�����ص��ت��ث��م��ر 
الزراعي  والإن��ت��اج  وال�صت�صالح 

والنقل والتعدين.
وم��������ن ج����ه����ت����ه اأك����������د ال����دك����ت����ور 
باأعمال  ال��ق��ائ��م  م���ت���ويل،  ���ص��م��ر 

ال�صتثمارات وال�صياح.
مع  اخل��راء يف حديثهم  وطالب 
على  بالرتكيز  الأه���رام،  �صحيفة 
الإن���ت���اج يف  ع��ج��ل��ة  ���ص��رع��ة دوران 
وم�صروعات  املتوقفة  امل�صروعات 
الكهرباء  مثل  الأ�صا�صية  البنية 
وامل�����وان�����ئ وامل�����ط�����ارات وال����ط����رق، 
وب�����ص��رع��ة اإن����ه����اء ال���ن���زاع���ات مع 
املقيدة  ال���ق���وان���ني  امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن 

حلرياتهم.
الدكتورة  اأ����ص���ارت  ج��ان��ب��ه��ا  وم���ن 
املركز  رئي�ض  نائبة  حلمي،  اأمنية 
القت�صادية،  للدرا�صات  امل�صري 
ال�صتثمارية  ال��ت��دف��ق��ات  اأن  اإىل 
امل�صالح  حت���ك���م���ه���ا  م�����ا  دائ������م������اً 
تدفق  اإيل  م�����ص��رة  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة، 
م��ل��ح��وظ ل��ل�����ص��ائ��ح ال��ع��رب��ي، لكن 
لي�ض مبعدله املعروف قبل ثورات 

الربيع العربي.
عجلة  دوران  ب�����ص��رع��ة  وط��ال��ب��ت 
التي  ال��ع��م��ال��ة  لت�صغيل  الإن���ت���اج 
تزيد  رك��ود وبطالة  ف��رتة  �صهدت 
على عامني ون�صف العام كان من 
نتائجها ا�صتغالل هوؤلء العاطلني 

ا���ص��ت��ث��م��ارات جم��م��وع��ة م��ن كبار 
امل�صتثمرين اخلليجيني يف البحر 
هناك جمموعة من  اأن  الأح��م��ر، 
اتباعها  م����ن  لب�����د  الإج�����������راءات 
على  الوافدة،  ال�صتثمارات  حيال 
راأ�صها �صرورة توفر املناخ الآمن 
ال�صتثمارات  ل���ه���ذه  وامل�����ص��ت��ق��ر 
 20 اإىل   15 ب��ني  ت���رتاوح  لفرتة 
ع���ام���اً واإع�������داد درا�����ص����ات ج���دوى 
ج������اه������زة ل����ل����م���������ص����روع����ات ال���ت���ي 
م��ع تو�صيح  ت��رغ��ب��ه��ا احل��ك��وم��ة، 
املمنوحة ومدتها  الت�صهيالت  كل 

الزمنية.
اإيجاد  اأه��م��ي��ة  على  اأي�����ص��اً  و���ص��دد 
م���رون���ة يف دخ����ول وخ�����روج راأ�����ض 
ال�صتثمارات  ه��ذه  تركز  اأن  امل��ال 
على نظام امل�صاركة بني احلكومة 
وامل�صتثمرين، خا�صة يف م�صروعات 
امل���ح���اف���ظ���ات، واأن  ال��ن��ق��ل داخ�����ل 
بالأمد  ال�صتثمارات  ه��ذه  تت�صم 
الأع���ب���اء  ت��خ��ف��ف  واأن  ال���ط���وي���ل، 
القت�صاد  ك����اه����ل  ع����ن  امل�����ادي�����ة 
واأن  العمالة  وت�صتوعب  القومي 
بكوادرها  اخلارجية  وزارة  ت�صعى 

الرئا�صة  وم���وؤ����ص�������ص���ة  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
لعمل لقاءات �صيا�صية واقت�صادية 

جلذب ال�صتثمارات وال�صياح.
جلمعيات  ال���ع���ام  الأم�����ني  وي����رى 
ال�صفر  ال����ع����رب  امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن 
ال����ظ����روف  اأن  ب����ي����وم����ي  ج����م����ال 
احلالية بعد عزل الرئي�ض حممد 
هناك  اأن  خا�صة  اأف�����ص��ل،  مر�صي 

ال�صيا�صية  ال�����ص��خ�����ص��ي��ات  ب��ع�����ض 
احل���ك���وم���ة  يف  والق����ت���������ص����ادي����ة 
وموؤ�ص�صة الرئا�صة قادرة على نقل 
يف  ال�صتثمار  ملناخ  اأف�صل  �صورة 

م�صر.
م�صكلتان  "هناك  واأ��������ص�������اف 
ت��ع��ي��ق��ان عملية  ق���د  اأ���ص��ا���ص��ي��ت��ان 
مبعدلتها  ال���ص��ت��ث��م��ارات  ت��دف��ق 

قبل  �صائدة  كانت  التي  الطبيعية 
اأعمال  وه���م���ا:  ي��ن��اي��ر   25 ث����ورة 
والعقوبات  وال�����ق�����رارات  ال��ع��ن��ف 
ا�صتخدامها  ع���ل���ى  ي�����ص��ر  ال���ت���ي 
التجارية  الأن�صطة  يف  امل�صوؤولون 
م���ا ج��ع��ل �صورة  والق��ت�����ص��ادي��ة، 
رجال الأعمال م�صوهة يف و�صائل 

الإعالم املختلفة".

م�شر تقل�س �شاعات خرباء: 7  مطالب لعودة امل�شتثمرين اخلليجيني  اإىل م�شر  
العمل يف �شوق املال

•• القاهرة-رويرتز:

الهيئة  رئي�ض  �صامي  �صريف  ق��ال 
ال��ع��ام��ة ل��ل��رق��اب��ة امل��ال��ي��ة يف م�صر 
العمل  ���ص��اع��ات  تقلي�ض  ت��ق��رر  ان��ه 
يف �صوق املال لت�صبح ثالث �صاعات 
اأرب��ع �صاعات وذلك  فقط بدل من 
ب�صكل  البنوك  عمل  انتظام  حتى 
ط��ب��ي��ع��ي وت��ق��ل��ي�����ض ف�����رتة حظر 

التجول يف م�صر.
ات�صال  ق��ول��ه يف  ���ص��ام��ي  واأ����ص���اف 
ال�صبت  اأم�����ض  روي���رتز  م��ع  هاتفي 
قررنا تقلي�ض عدد �صاعات التداول 
���ص��وء تقلي�ض  ع��ل��ى  ال��ب��ور���ص��ة  يف 
عدد �صاعات عمل البنوك و�صتعود 
ل��ل��ع��م��ل ب���ال���وق���ت ال��ط��ب��ي��ع��ي مع 
�صاعاتها  يف  للعمل  البنوك  ع���ودة 
الطبيعية ومع تقلي�ض فرتة حظر 
املركزي  ال��ب��ن��ك  وق����رر  ال���ت���ج���ول. 
�صاعات  ع�����دد  ت��ق��ل��ي�����ض  امل�������ص���ري 
ال���ي���وم الح����د اىل ثالث  ال��ب��ن��وك 
�صاعات فقط بدل من �صت �صاعات 
وحتى  التا�صعة  ال�صاعة  من  لتبداأ 
الثانية ع�صرة ظهرا 0700 حتى 

جرينت�ض. بتوقيت   0900

برنامج الغذاء العاملي مينح الأردن 24 مليون دولر لتمويل م�شروع لدعم املناطق الأكرث فقرًا يف اململكة
املياه  وزي��ر  وق��ال  م�صتفيد.  ال��ف   160
الدكتور  الردين  ال��زراع��ة  ووزي���ر  وال���ري 
ام�ض  �صحفي  ت�صريح  يف  النا�صر  ح���ازم 
انه مت اعداد وثيقة للم�صروع خالل العام 
امل��ا���ص��ي م��ن خ���الل ال��ت��ع��اون امل��ب��ا���ص��ر بني 
خ���راء م��ن ب��رن��ام��ج ال��غ��ذاء ال��ع��امل��ي ومن 
ذات  اجل��ه��ات  ومب�����ص��ارك��ة  ال���زراع���ة  وزارة 
الفرتة  ان  اىل  م�صرا  اململكة  يف  العالقة 
احل��ال��ي��ة ه��ي حت�صرية مل�����ص��روع اك��ر يف 

ال�صنوات املقبلة. 
ان�صطة  ي��ت�����ص��م��ن  امل�������ص���روع  ان  وا�����ص����اف 

بع�ض  لتنفيذ  العمل  الدفع مقابل  ت�صمل 
فر�ض  اي��ج��اد  ب��ه��دف  التنموية  امل�����ص��اري��ع 
عمل لتنعك�ض ايجابا على الفئة امل�صتهدفة 
منطقة  ك��ل  خ�صو�صيات  ���ص��رتاع��ي  حيث 

على حدة. 
وي��ق��دم امل�����ص��روع ال��دع��م ال��غ��ذائ��ي املبا�صر 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  امل�صتهدفة  ال��ف��ئ��ات  لبع�ض 
موؤ�ص�صات املجتمع املدين ويعمل على رفع 
لتح�صني  امل�صتهدفة  الفئة  ق���درات  وب��ن��اء 
الداء وزيادة النتاجية وتوعية امل�صتفيدين 

يف المور ال�صحية والتغذوية.

•• عمان-وام:

واف����ق ب��رن��ام��ج ال���غ���ذاء ال��ع��امل��ي ع��ل��ى منح 
لتمويل م�صروع  24 مليون دولر  الردن 
اململكة  يف  ف��ق��را  الك���رث  املناط������ق  ل��دع��م 
الغذاء  ب���رن���ام���ج  م�����ص�����������������������������روع��ات  ���ص��م��ن 

العاملي. 
وذك����رت وك��ال��ة الن��ب��اء الردن���ي���ة ب���رتا ان 
منه  الوىل  املرحلة  خالل  يوجه  امل�صروع 
ايجاد  بهدف  الردين  الريف  مناطق  اىل 
ف��ر���ض ع��م��ل ودع����م غ���ذائ���ي م��ب��ا���ص��ر اىل 
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انخفا�س اأ�شعار 14 جمموعة من مواد البناء يف اإمارة ابوظبي خالل يوليو املا�شي

اقبال عمالء دو على ال�شرتاك
 بعر�س ات�شل ببلدك باأقل كلفة

الذين  العمالء  فعل  برد  �صعادته 
بالعر�ض  ال�صرتاك  اإىل  �صارعوا 
بواقع  الدولية  باملكاملات  ليحظوا 
عر�ض  اأي  من  اأقل  املائه  يف   35

•• دبي-وام: 

ات�صل  دو  ���ص��رك��ة  ع���ر����ض  ���ص��ه��د 
ببلدك باقل كلفة اقبال ملحوظا 
م�صرتكي  ال�����ص��رك��ة  ع���م���الء  م���ن 
اإجراء  يتيح  والذي  امل�صبق  الدفع 
مكاملات لأي �صبكة هاتف متحرك 
يف 9 دول. ومبوجب العر�ض يتم 
منح اأقل تعرفة لبدء املكاملة وهي 
ن�صف درهم مع كل مكاملة وتعرفة 
ات�صال تبلغ ن�صف فل�ض يف الثانية 
وب���ذل���ك ي���ك���ون ال��ع��ر���ض الأوف�����ر 
لعمالء الدفع امل�صبق مقارنة باأي 
اآخ��ر يف الإم���ارات. واأعرب  عر�ض 
فهد احل�صاوي الرئي�ض التنفيذي 
عن  دو  يف  ال���ت���ج���اري���ة  ل���ل�������ص���وؤون 

الدقيقة  وم��ن��ذ  ال�����ص��وق  يف  اآخ����ر 
الأوىل .

اأن دو تلتزم جتاه العمالء   وق��ال 
ب����ت����ق����دمي اأف�����������ص�����ل ق����ي����م����ة من 
90 يف املائه  اأن  العرو�ض م�صرا 
من العمالء املعنيني به ا�صرتكوا 
الأوىل من  الثالث  الأي���ام  خ��الل 
عمالءها  دو  ودع������ت  ال���ع���ر����ض. 
م�����ص��رتك��ي ال����دف����ع امل�����ص��ب��ق اإىل 
ال�صتفادة من العر�ض بال�صرتاك 
 30#×135× ال����رم����ز  ع����ر 
العميل  ي�������ص���رتك  اأن  ومب����ج����رد 
مي��ك��ن��ه الت�������ص���ال ب����اأي ���ص��ب��ك��ة يف 
اأفغان�صتان و بنغالدي�ض و ال�صني 
وم�صر والهند واأندوني�صيا واإيران 

ونيبال ونيجريا. 

•• اأبوظبي-وام:

من  جم�����م�����وع�����ة   14 �����ص����ج����ل����ت 
جم��م��وع��ات م���واد ال��ب��ن��اء يف امارة 
متو�صطات  يف  انخفا�صا  ابوظبي 
اأ�صعارها خالل �صهر يوليو املا�صي 
العام  من  نف�صها  بالفرتة  مقارنة 
ال�صهري  التقرير  ح�صب  ال�صابق 
الإح�صاء  م���رك���ز  ا�����ص����دره  ال�����ذي 
اإىل  املركز  واأ�صار  ام�ض.  باأبوظبي 
الأ�صعار  حركة  ي�صم  التقرير  اأن 
ال�صهرية ملواد البناء امل�صتخدمة يف 
اأبوظبي خالل �صهر يوليو 2013 
عليه  ال�صابق  يونيو  ب�صهر  مقارنة 
من  يوليو  ب�صهر  مقارنة  وكذلك 
من  ي�صاعف  مم��ا   2012 ال��ع��ام 
بها  يحظى  التي  الكبرة  الأهمية 
الن�صرات  اأهم  �صمن  التقرير  هذا 
الإح�����ص��ائ��ي��ة ال�����ص��ادرة ع��ن مركز 
املركز  واأك���د  باأبوظبي.  الإح�����ص��اء 
�صهدت  البناء  مواد  جمموعات  اأن 
خالل  اأ�صعارها  متو�صط  يف  تغرا 
ت���راوح���ت  ح���ي���ث   2013 ي���ول���ي���و 
0.8 باملائة  ن�صبة الرتفاعات بني 
ملجموعة اأنابيب بي يف �صي و 1.1 
بينما  مل��ج��م��وع��ة اخل�����ص��ب  ب��امل��ائ��ة 
بني  النخفا�صات  ن�صبة  ت��راوح��ت 
اأ�صالك  مل��ج��م��وع��ة  ب��امل��ائ��ة   0.2
باملائة   13.4 و  ال�صكنية  الأب���راج 
ب�صهر  م��ق��ارن��ة  العمالة  ملجموعة 
يونيو 2013. و�صهدت جمموعة 
متو�صط  يف  ارت����ف����اع����ا  اخل�������ص���ب 
اأ�صعارها خالل �صهر يوليو 2013 
 1.1 الرت���ف���اع  ن�صبة  ب��ل��غ��ت  وق���د 
ارتفاع معظم  باملائة وذلك نتيجة 
بنود هذه املجموعة مقارنة ب�صهر 
تقرير  واأ�����ص����ار   .2013 ي��ون��ي��و 
متو�صط  ان��خ��ف��ا���ض  اإىل  امل���رك���ز 
يوليو  �صهر  خ��الل  العمالة  اأج���ور 

العاملي  امل��ع��دل  مقابل  كيلوغرام 
الذي يبلغ 62 كيلوغرام للفرد.

العامل ويف الإم��ارات ي�صل معدل 
ا�صتهالك الفرد للورق اإىل 175 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأع����ل����ن����ت م���وؤ����ص�������ص���ة الإم������������ارات 
لالت�صالت- ات�صالت عن عزمها 
بدء تطبيق الفواتر الإلكرتونية 
لكافة خدماتها اعتباراً من الأول 
كافة  ودع���ت  املقبل  �صبتمر  م��ن 
الفواتر  نحو  للتحول  عمالئها 
حماية  يف  ل���الإ����ص���ه���ام  اجل����دي����دة 

البيئة واحلفاظ عليها. 
الفواتر  ك����ون  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة 
للبيئة  ���ص��دي��ق��ة  الإل���ك���رتون���ي���ة 
ف���اإن���ه���ا مت���ن���ح ال���ع���م���الء اأي�������ص���اً 
املعلومات  على  احل�صول  اإمكانية 
التف�صيلية لفواترهم والطالع 
ع��ل��ي��ه��ا ب��ا���ص��ت��خ��دام احل��ا���ص��ب اأو 
وب�صكل  ب�صهولة  املتحرك  الهاتف 

كافة اخلدمات، حيث قام 10% 
من   35% و  امل�������ص���رتك���ني  م����ن 
العمالء التجاريني باختيار نظام 
ال��ف��ات��ورة الإل��ك��رتون��ي��ة، ول تزال 

هذه الأرقام يف ارتفاع م�صطرد. 
ووف���������ق ت����ق����ري����ر احت���������اد ال�������ورق 
الإندوني�صي والذي يعد اأحد اأكر 
الحتادات العاملية يف جمال الورق 
فاأن دول منطقة ال�صرق الأو�صط 
ا���ص��ت��ه��ل��ك��ت 19 م��ل��ي��ون ط���ن من 
الورق خالل عام 2011 ويتوقع 
اأن ترتفع هذه الأرقام لت�صل اإىل 
ثماين  خ���الل  ط��ن  م��ل��ي��ون   29
�صنوات. ورغم الطفرة الكبرة يف 
الإلكرتونية  التكنولوجيا  جمال 
وال��رق��م��ي��ة ل ت���زال امل��ن��ط��ق��ة من 
يف  ل��ل��ورق  امل�صتهلكني  اأك���ر  ب��ني 

مبا�صر.
الرئي�ض  العبدويل،  �صالح  وق��ال 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����م��وؤ���ص�����ص��ة الإم�����ارات 
اأن  – ات���������ص����الت  ل���الإت�������ص���الت 
مع  تتما�صى  ه��ذه  التحول  خطة 
لتحقيق  الهادفة  املوؤ�ص�صة  مبادئ 
على  والعمليات  الأداء  يف  التميز 
ال�����ص��ع��د ورف����ع م�صتوى  خم��ت��ل��ف 
باأهمية  ال���ع���م���الء  ل����دى  ال���وع���ي 
واملوؤ�ص�صات  الأف���راد  بني  التعاون 
حلماية البيئة بحيث يكون خيار 
يداً  ال��ع��م��ل معنا  ه��و  امل�����ص��رتك��ني 
عمل  اأ�صاليب  نحو  للتحول  بيد 

متطورة وم�صتدامة.
�صعي  اإىل  ال����ع����ب����دويل  واأ�������ص������ار 
الروؤية  ل��دع��م  ال��دائ��م  ات�����ص��الت 
ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة حل��ك��وم��ة دول���ة 

اأ����ص���ب���ح ال���ع���م���الء ي���ت���وق���ع���ون اأن 
اخلدمات  خمتلف  على  يح�صلوا 
– عن  – مبا فيها دفع الفواتر 
طريق الهواتف الذكية مما يعني 
اعتماداً اأكر على البنية التحتية 
ت�صعى دوماً  ول��ذل��ك  ات�����ص��الت  ل��� 
التقنية  احل��ل��ول  اأح���دث  لتقدمي 

لإجناح هذه العملية. 
ات�صالت  اأج��رت��ه��ا  درا���ص��ة  وبينت 
موؤخراً اإىل اأن %72 من العمالء 
اأعربوا عن ا�صتعدادهم ل�صتبدال 
الإلكرتونية  ال�صهرية  الفواتر 
تنظيم  هيئة  اأن  ك��م��ا  ب��ال��ورق��ي��ة، 
الت�صالت حتث على تبني حلول 
ب��دي��ل��ة ل��ل��ف��وات��ر ال���ورق���ي���ة اأق���ل 
اإن��ت��اج��اً ل��ل��ن��ف��اي��ات وب��ال��ت��ايل اأقل 
الإ�صارة  وجت���در  بالبيئة.  ���ص��رراً 

الإمارات العربية املتحدة والهادفة 
لتحقيق القت�صاد امل�صتدام املبني 
�صبيل  ويف  امل��ع��رف��ة  جمتمع  ع��ل��ى 
الهدف  ه��ذا  حتقيق  يف  امل�صاهمة 
ق���ام���ت ات�������ص���الت ب���اإط���الق ع���دٍد 
من املبادرات الرائدة يف قطاعات 
تكنولوجيا املعلومات والت�صالت 
والطاقة  وال��ت��ط��وي��ر  وال��ت��ع��ل��ي��م 

والبيئة. 
ات�صالت  اأن  ال��ع��ب��دويل  واأو����ص���ح 
يف  م��وؤث��راً  م�صاهماً  لتكون  ت�صعى 
دعم عملية التحول نحو احلكومة 
اأط��ل��ق��ه��ا �صاحب  ال���ت���ي  ال���ذك���ي���ة 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 
مكتوم، نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 
جم��ل�����ض ال����������وزراء؛ ح���اك���م دب����ي، 
اأن���ه م��ع اإط���الق املبادرة  واأ���ص��اف 

املجموعة  ه����ذه  ب���ن���ود  م��ع��ظ��م  يف 
باملائة  و20.0  ب��امل��ائ��ة   5.6 ب��ني 
العام  من  نف�صها  بالفرتة  مقارنة 
اأ�صعار  متو�صط  �صجل  و  ال�صابق. 
يوليو  خ�����الل  ارت���ف���اع���ا  ال����زج����اج 
باملائة  ر22   4 بن�صبة   2013
م��ق��ارن��ة ب��ال��ف��رتة ذات��ه��ا م��ن العام 
اأ�صعار  متو�صط  وارت��ف��ع  ال�����ص��اب��ق. 
كل من جمموعة الأدوات ال�صحية 
اأطقم حمام كاملة من دون اللوازم 
وجمموعة الأدوات ال�صحية اأطقم 
حمام كاملة باللوازم جميعها ملون 
 3.1 و  ب��امل��ائ��ة   16.2 ب��ن�����ص��ب��ت��ي 
باملائة بينما انخف�ض موؤ�صر اأ�صعار 
جمموعة الأدوات ال�صحية جملى 
�صتانل�ض �صتيل كامل مع اخلالط 
�صهر  خ���الل  ب��امل��ائ��ة   1.4 بن�صبة 
بالفرتة  م��ق��ارن��ة   2013 ي��ول��ي��و 

نف�صها من العام ال�صابق.

باملائة   13.4 ب��ن�����ص��ب��ة   2013
و   .2013 يونيو  ب�صهر  م��ق��ارن��ة 
اخلر�صانة  اأ�صعار  موؤ�صر  انخف�ض 
�صهر  خ���الل  ب��امل��ائ��ة   2.2 بن�صبة 
نتيجة  وذل�������ك   2013 ي���ول���ي���و 
املجموعة  ه���ذه  ب��ن��دي  ان��خ��ف��ا���ض 
بن�صبة 2.2 باملائة و 2.1 باملائة . 
جمموعة  اأ�صعار  متو�صط  ارتفع  و 
0.9 باملائة خالل  احلديد بن�صبة 
نتيجة  2013 وذلك  �صهر يوليو 
ارتفاع معظم بنود هذه املجموعة. 
باأبوظبي  الإح�����ص��اء  م��رك��ز  واأك����د 
جمموعات  من  جمموعة   14 اأن 
يف  انخفا�صا  �صجلت  ال��ب��ن��اء  م���واد 
�صهر  خ��الل  اأ���ص��ع��اره��ا  متو�صطات 
بالفرتة  م��ق��ارن��ة   2013 ي��ول��ي��و 
نف�صها من العام ال�صابق وتراوحت 
1.4 باملائة  ن�صبة النخفا�ض بني 
 12.2 و  ال��ع��ازل��ة  امل���واد  ملجموعة 

باملائة ملجموعة اأنابيب بي يف �صي. 
واأو����ص���ح امل��رك��ز اأن م��ن اأه���م هذه 
متو�صط  ان��خ��ف��ا���ض  امل��ج��م��وع��ات 
اأ�صعار الأنابيب خالل �صهر يوليو 
2013 مقارنة بالفرتة نف�صها من 
العام ال�صابق وت�صدرتها جمموعة 
 12.2 بن�صبة  �صي  يف  ب��ي  اأن��اب��ي��ب 
جمموعة  انخف�صت  بينما  باملائة 
بن�صبة  ����ص���ي  يف  ب����ي  ي����و  اأن����اب����ي����ب 
جمموعة  �صهدت  و  باملائة.   4.2
متو�صط  يف  ان��خ��ف��ا���ص��ا  الأ����ص���الك 
اأ�صعارها خالل �صهر يوليو 2013 
العام  من  نف�صها  بالفرتة  مقارنة 
جمموعة  وت�������ص���درت���ه���ا  ال�������ص���اب���ق 
 11.5 بن�صبة  للمبنى  الأ���ص��الك 
الأ�صالك  جمموعة  تلتها  ب��امل��ائ��ة 
لل�صقة والأ�صالك الأبراج ال�صكنية 
بن�صبتي 6.8 باملائة و 5.9 باملائة 
اأظهرت جمموعة  على التوايل. و 

متو�صط  يف  ان��خ��ف��ا���ص��ا  احل���دي���د 
اأ�صعارها خالل �صهر يوليو 2013 
مقارنة  باملائة   3.0 بن�صبة  وذل��ك 
وانخف�ض   .2012 يوليو  ب�صهر 
متو�صط اأ�صعار جمموعة الطابوق 
 2013 يوليو  باملائة خالل   6.8
م��ق��ارن��ة ب��ال��ف��رتة ذات��ه��ا م��ن العام 
انخفا�ض  ب�صبب  وذل����ك  ال�����ص��اب��ق 
جميعها  امل���ج���م���وع���ة  ه�����ذه  ب���ن���ود 
باملائة   5.0 ب��ني  ت��راوح��ت  بن�صب 
و 9.5 باملائة. واأ�صار تقرير املركز 
اأ�صعار  متو�صطات  بع�ض  اأن  اإىل 
ال��ب��ن��اء �صهدت  م����واد  جم��م��وع��ات 
ارتفاعا خالل �صهر يوليو 2013 
العام  م��ن  نف�صه  بال�صهر  مقارنة 
ال�صابق. وقد ارتفع متو�صط اأ�صعار 
بن�صبة  البح�ض والرمل  جمموعة 
يوليو  �صهر  خ���الل  ب��امل��ائ��ة   7.0
الرتفاع  نتيجة  وذل���ك   2013

جنوب �صيناء- حممود ال�صيد �صالح 

ال�صياح  اإيطاليون  م�صتثمرون  دعا 
ب�صيناء  ل��ل�����ص��ي��اح��ة  الإي���ط���ال���ي���ني 
تت�صم  ال��ت��ي  ال�صيخ  ���ص��رم  وخ��ا���ص��ة 
اأحداث  اأي  بالهدوء ول يوجد بها 
يف  الوقت الراهن رغم ما يحدث 

فى القاهرة واملحافظات.
وق�������ال ث����ن����اء ال�������ص���ورب���ج���ى رج���ل 
من  الإي��ط��ايل  امل�صتثمر  الأع��م��ال 
اأن يعي  اإن����ه لب���د  اأ����ص���ل م�����ص��ري 
اأف�صل  م�صر  اأن  الأورب����ي  ال��ع��امل 
مق�صد �صياحي يف العامل واأن اأوربا 
م�����وارد م�صر  واأم���ري���ك���ا ل مت��ل��ك 
اأمريكا  اأن  اإىل  م�صرا  ال�صياحية 
اإ�صرائيل  ب��ا���ص��م  ت��ت��ح��دث   واأورب�����ا 
�صالتها  الإخ��������وان  ف���ى  ووج������دت 
لتدمر م�صر م�صرا لكن اجلي�ض 
ك�صف خمططهم  العظيم  امل�صري 

لأنهم وطنيني واأو�صح  ال�صوربجى 
اأنه م�صر بلد الأمان واأن ما يحدث 
الإ����ص���الم  ع��ل��ى  ح����رب  ل��ي�����ض  الآن 
ب���ل ح����رب ���ص��د ق���ي���ادات الإخ�����وان  
ي�صتخدمون  ال���ذي���ن  وامل�����ص��ل��م��ون 

ال�صالح.
وطالب الإدارة ال�صيا�صية مل�صر األ 
تلتفت لأوربا واأمريكا با�صم حقوق 
الإن�صان ففي بالدهم ل ي�صمحون 
ر�صيف  ب���ت���ج���اوز  ل��ل��م��ت��ظ��اه��ري��ن 

ال�صارع واإل قتلوهم فى احلال.
امل�صتثمرة  بلومو  ���ص��ارة  واأ���ص��اف��ت 
ل�صرم  �صنويا  تاأتى  اأنها  الإيطالية 
واأنها  اإج���ازت���ه���ا  ل��ق�����ص��اء  ال�����ص��ي��خ 
ال�صياحية  املنتجعات  اأف�����ص��ل  م��ن 
الفريق  ت�صجع  اإن��ه��ا  وق��ال��ت  عامليا 
جماعة  حكم  اأنهى  الذى  ال�صي�صي 
اإرهابية  ج��م��اع��ة  لأن���ه���ا  الإخ������وان 
حتمل ال�صالح ودعت جميع ال�صياح 

و�صرم  ل�صيناء  للقدوم  الإيطاليني 
ال�صيخ لق�صاء اإجازاتهم لأنها اآمنة 

متاما.
وف���ى ���ص��ي��اق م��ت�����ص��ل رف�����ض �صياح 
الدمنارك قطع اإجازاتهم ا�صتجابة 
لقرار بالدهم وقالوا اإنهم ي�صعرون 
وي�صتمتعون  ال�صيخ  ب�صرم  بالأمن 
ب���ال���ط���ق�������ض وال�����غ�����و������ض وق����ال����ت 
الدكتورة هبة زهران رئي�صة جلنة 
املن�صاآت  ب��غ��رف��ة  ال��ب�����ص��ري��ة  امل�����وارد 
تاأثر  اإن  �صيناء  بجنوب  الفندقية 
الأح������داث ع��ل��ى ال�����ص��ي��اح��ة يعطى 
فر�صة لإعادة تقيم م�صر �صياحيا 
اأف�����ص��ل �صياحية  وال��ع��ودة لأ���ص��ع��ار 
كمنتجع  مل�����ص��ر  اأف�����ص��ل  وت�����ص��وي��ق 
�صياحي فريد يف العامل م�صرا اإىل 
تعود  �صوف  امل�صرية  ال�صياحة  اأن 

اأف�صل مما كانت.
ومن جانبه اأكد فرح عبد الر�صوال 

بجنوب  ال��وف��د  جلنة  رئي�ض  نائب 
ال�صركات  غ���رف���ة  اأم������ني  ���ص��ي��ن��اء 
ال�صياحية ان هناك بع�ض الغاءات 
احلجوزات من قررته بع�ض الدول 
وت�صيكو�صلوفاكيا  ب��ول��ن��دا  م��ث��ل 
م�صرا اىل ان الطران البولندي 
ال�صيخ  ����ص���رم  مل���ط���ار  ي���اأت���ي  ����ص���وف 
رو�صيا  ان  واو�صح  ال�صياح  لأخ��الء 
حتذر  ان  ح���ج���وزات  اأي  ت��ل��غ��ى  مل 
�صركات  ب��ع�����ض  ان  ب����ل  ���ص��ي��اح��ه��ا 
الطران الغت رحالتها لتعر�صها 
خل�����ص��ائ��ر ب�����ص��ب��ب ان��ح�����ص��ار اع���داد 

ال�صياح القادمني مل�صر.
اعداد  �صيناء  ا�صتقبلت جنوب  وقد 
امل��ن��اف��ذ املوانئ  ال�����ص��ي��اح ع���ر  م���ن 
ا�صتقبل  وق����د  وامل���ط���ار  ال��ب��ح��ري��ة 
�صائح   820 ال����رى  ط��اب��ا  م��ن��ف��ذ 
ال��رى م��ن كافة  ع��ر منفذ طابا 

اجلن�صيات.

الهيئات  م��ن  ع���دداً  اأن  اإىل  اأي�����ص��اً 
اأي�����ص��اً عملية  ب�����داأت  احل��ك��وم��ي��ة 
الورقية  ال��ف��وات��ر  م��ن  ال��ت��ح��ول 

اإىل الإلكرتونية. 
عام  خ��الل  ات�صالت  طبعت  وق��د 
مليون   60 م��ن  اأك���رث   2012
طن   304 ا���ص��ت��ه��ل��ك��ت  ف����ات����ورة 
ال��ورق وه��و ما يتطلب قطع  من 
من  وت��ط��م��ح  ����ص���ج���رة،   7293
امل�صرتكني  م���ع  ت��ع��اون��ه��ا  خ����الل 
اإىل خف�ض هذه  امل��ب��ادرة  ه��ذه  يف 
اأق��ل م�صتوى ممكن.  اإىل  الأرق��ام 
ب�����داأت جتربة  ات�������ص���الت  وك���ان���ت 
مطلع  الإل���ك���رتون���ي���ة  ال���ف���وات���ر 
جناحات  وحققت  اجل���اري،  العام 
الهادفة  م�����ص��اع��ي��ه��ا  يف  م��ت��ت��ال��ي��ة 
فواتر  املبادرة على  لتعميم هذه 

ات�سالت تخطو خطوة جديدة نحو م�ستقبل م�ستدام باعتماد الفواتري الإلكرتونية 

الأول من �شبتمرب تاريخ اإطالق اأ�شلوب عمل اأف�شل بيئيًا

ال�سياح الدمنارك يرف�سون قطع اإجازاتهم 

م�شتثمرون اإيطاليون يدعون لل�شياحة ب�شرم ال�شيخ 

املالية  النتائج  عن  بالإف�شاح  اأبوظبي  �شوق  �شركات  التزام  ن�شبة  باملئة   98.5
م�صاهمة عامة حملية واأجنبية يف ال�صوق التي 
ال�صوق  امل���درج���ة يف  ال�����ص��رك��ات  مت��ث��ل جم��م��ل 
تف�صح  مل  حيث  �صركة   65 ع��دده��ا  البالغ  و 
عن  امل��ح��دودة  لالت�صالت  �صوداتل  جمموعة 
 2013 للعام  ال��ث��اين  للربع  املالية  البيانات 
املالية  النتائج  اأنه مبقارنة  اإىل  جتدر الإ�صارة 
ل��ل�����ص��رك��ات امل���درج���ة ل��ل��رب��ع ال��ث��اين م��ن العام 
اجل���اري م��ع نف�ض ال��ف��رتة م��ن ال��ع��ام 2012 
8 باملئة.  واأكد  اأنها قد ارتفعت بن�صبة  يتبني 
اإدراج  اإدارة  رئ��ي�����ض  امل��ن�����ص��وري  ���ص��ي��اح  ���ص��ي��ف 

املالية  ل����الأوراق  ظبي  اأب���و  ���ص��وق  يف  ال�صركات 
اأبو  �صوق  اإدارة  بني  القائم  املثمر  التعاون  ان 
اإدارات  على  والقائمني  املالية  ل���الأوراق  ظبي 
ال�����ص��رك��ات امل���درج���ة ل��دي��ه ي��ب��دو وا���ص��ح��ا من 
لالإف�صاح  العالية  الن�صبة  تعك�صه  م��ا  خ��الل 
املايل لل�صركات املدرجة. وقال ان هذا اللتزام 
بالدولة  املالية  الأ���ص��واق  ن�صاط  وت��رة  يدعم 
ال�صالح  ت��ط��ل��ع��ات  ي��خ��دم  ال���وق���ت  ن��ف�����ض  ويف 
العام الهادفة لتحقيق الإف�صاح وال�صفافية يف 

الأ�صواق املالية. 

•• ابوظبي-وام:

اأن  ام�ض  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �صوق  اأعلن 
بلغت  ل��دي��ه  امل��درج��ة  ال�صركات  اإف�����ص��اح  ن�صبة 
النتائج  عن  الإف�صاح  حيث  من  باملئة   98.5
2013 �صمن  العام  الثاين من  للربع  املالية 
املحددة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��زم��ن��ي��ة  امل��ه��ل��ة  ف����رتة 
ل���الإف�������ص���اح ع����ن ن���ت���ائ���ج ال�������ص���رك���ات امل���درج���ة 
45 يوما من تاريخ انتهاء الفرتة  املحددة ب 
�صركة   64 التزام  اإىل  النتائج  وت�صر  املالية. 



14 األحد  -  18   أغسطس    2013 م    -    العـدد    10872
Sunday    18    August     2013  -  Issue No   10872

   
يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/اأفنان لال�صت�صارات واخلدمات الإدارية

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:
ALROWAAD ADVOCATES& LEGAL CONSULTANCY

بتاريخ: 2011/12/29م  املودعة حتت رقم : 167354 
با�صم :عواطف حممد �صوقي

وعنوانه: �ض ب 40073، مكتب 602 ملك ال�صيخ هزاع بن زايد 
 املركز التجاري الول بر دبي- دبي- المارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
والبحث  ال�صناعي  التحليل  وخدمات  بها  املتعلقة  والت�صميم  البحث  وخدمات  والتقنية  العلمية  اخلدمات 
النف�صية.   انواعها  بكافة  وال�صت�صارات  البيانات  وادخال  وبرامج احلا�صوب  اجهزة  وت�صميم  وخدمات تطوير 

الواقعة بالفئة: 42
و�ص���ف العالمة : هي عبارة عن كلمة ALROWAAD مكتوبة باحلروف الالتينية الكبرة باللون ال�صود 
الالتينية  باحلروف  مكتوبة   ADVOCATES &LEGAL CONSULTANCY كلمات  وحتتها 
دائرة �صغرة م�صتديرة  تكون  �صكل جم�صمات  الذهبي على  باللون  �صعار مميز  الي�صار  وعلى  ال�صود  باللون 

وبداخلها خطوط ح�صب ال�صكل املبني اعاله.
ال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية  
الحد  18  اغ�سط�ص 2013 العدد 10872

  
   

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ اأفنان لال�صت�صارات واخلدمات الإدارية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

By S.Maatook 1960 منذ-   since 1960 معتوق   بيت   MAISON MAATOUK

بتاريخ: 2012/2/05  املودعة حتت رقم : 168768 
با�صم :بيت النب معتوق

وعنوانه: ابوظبي- �صارع زايد الول- بناية ورثة/
 ثاين خليفة احمد الرميثي- بن غميلة- ابوظبي - المارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
الرز، النب، ال�صاي، الكاكاو، ال�صكر، التابيوكا وال�صاجو، وما يقوم مقام النب، الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من احلبوب، 
وم�صحوق  اخلمرة  الدب�ض(   ( ال�صود  والع�صل  النحل  ع�صل  واملثلجات،  واحللويات  والفطائر  والكعك  الب�صكويت  اخلبز، 

اخلمرة امللح اخلردل ، الفلفل واخلل وال�صل�صة، البهارات. -   الواقعة بالفئة: 30
باللون  الكبرة  الالتينية  باحلروف  MAISON MAATOUK مكتوبة  كلمتي  عبارة عن  : هي  العالمة  و�ص���ف 
 1960 كلمة منذ-  since 1960 وحتتها  كلمة  البي�ض وحتتهم  باللون  بيت معتوق مكتوبة  كلمتي  البي�ض وحتتهما 
 By كلمة  وحتته  خطني  ذو  مربع  داخل  والكل  الذهبي  باللون  مميز  �صغر  �صعار  الكلمات  وفوق  البي�ض  باللون  مكتوبة 
S.Maatook مكتوبة باحلروف الالتينية باللون البي�ض ب�صكل كتابة مميز والكل على خلفية �صوداء داكنة اللون ح�صب 

ال�صكل ملبني اعاله.
ال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله بالريد امل�صجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية
الحد  18  اغ�سط�ص 2013 العدد 10872   

   
يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ اأفنان لال�صت�صارات واخلدمات الإدارية

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 
By S.Maatook 1960 منذ-   since 1960 معتوق   بيت   MAISON MAATOUK

بتاريخ: 2012/2/05  املودعة حتت رقم : 168770 
با�صم :بيت النب معتوق

وعنوانه: ابوظبي- �صارع زايد الول- بناية ورثة/ 
ثاين خليفة احمد الرميثي- 

بن غميلة- ابوظبي - المارات العربية املتحدة.
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

او  افراد  يقدمها  التي  واخلدمات   ، املوؤقتة  والقامة  الكحولية  غر  وامل�صروبات  الطعمة  توفر  خدمات 
تتيح احل�صول على ماوى  التي  امل�صروبات لال�صتهالك واخلدمات  او   موؤ�ص�صات غيابتهم حت�صر الطعمة 

وطعام يف فنادق او بيوت او اية موؤ�ص�صات اخرى توفر اليواء املوؤقت....    الواقعة بالفئة: 43
الالتينية  باحلروف  مكتوبة   MAISON MAATOUK كلمتي  عن  عبارة  هي   : العالمة  و�ص���ف 
 since 1960 الكبرة باللون البي�ض وحتتهما كلمتي بيت معتوق مكتوبة باللون البي�ض وحتتهم كلمة
وحتتها كلمة منذ- 1960 مكتوبة باللون البي�ض وفوق الكلمات �صعار �صغر مميز باللون الذهبي والكل 
داخل مربع ذو خطني وحتته كلمة By S.Maatook مكتوبة باحلروف الالتينية باللون البي�ض ب�صكل 

كتابة مميز والكل على خلفية �صوداء داكنة اللون ح�صب ال�صكل ملبني اعاله.
ال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية
الحد  18  اغ�سط�ص 2013 العدد 10872

   
يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

اأفنان لال�صت�صارات واخلدمات الإدارية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:الرواد للمحاماة وال�صت�صارات القانونية

بتاريخ: 2012/2/12م  املودعة حتت رقم : 169103 
با�صم :عواطف حممد �صوقي

وعنوانه: �ض ب 40073، مكتب 602 ملك ال�صيخ هزاع بن زايد 
 املركز التجاري الول بر دبي- دبي- المارات العربية املتحدة.

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات قانونية اخلدمات ال�صخ�صية والجتماعية التي يقدمها الآخرون لتلبية حاجات الفراد 

وخدمات الأمن حلماية املمتلكات والأفراد. 
  الواقعة بالفئة: 45

و�ص���ف العالمة : هي عبارة عن الرواد للمحاماة وال�صت�صارات القانونية مكتوبة باللغة العربية 
باللون ال�صود.
ال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد 
، اأو اإر�صاله بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية  
الحد  18  اغ�سط�ص 2013 العدد 10872

   
يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

اأفنان لال�صت�صارات واخلدمات الإدارية
JIMMAM:بطلب لت�صجيل العالمة التجارية

بتاريخ: 2012/3/29  املودعة حتت رقم : 171306 
با�صم :حممد حمبوب علم عبدالعزيز

عنوانه: �ض ب : 90812 المارات العربية املتحدة
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

بطانيات لالأ�صرة، اغطية الفرا�ض واملوائد ، الأ�صناف املن�صوجة غر الواردة �صمن فئات اخرى.
  الواقعة بالفئة: 24

الكبرة  الالتينية  باحلروف  مكتوبة   JIMMAM كلمة  عن  عبارة  هي   : العالمة  و�ص���ف 
باللون الرتقايل.

ال�صرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد 

، اأو اإر�صاله بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية  
الحد  18  اغ�سط�ص 2013 العدد 10872   

   
يعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/  اأفنان لالإ�صت�صارات واخلدمات الإدارية

Scorpion Lubes :بطلب لت�صجيل العالمة التجارية

بتاريخ: 2012/5/6  املودعة حتت رقم : 173137 
با�صم :لكوي برل لوبريكانت�ض للتجارة العامة �ض.ذ.م.م

وعنوانه: �ض ب : 378435 حمل رقم 60- ملك �صعيد بن ثاين- نايف- ديرة- دبي
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

الزيوت وال�صحوم التي ت�صتخدم يف ال�صناعة )غر الزيوت واملواد الدهنية التي ت�صتخدم يف التغذية والزيوت 
ذلك  يف  مبا  والوقود  وامت�صا�صها،  التربة  لرت�صيب  ت�صتخدم  التي  امل�صتح�صرات  الت�صحيم،  مواد  الطيارة( 
الزيوت املعدنية ) اخلا�صة بادارة املحركات( ومواد ال�صاءة  ، وزيوت الرتو�ض �صموع ال�صاءة بجميع انواعها 

وفتائل ال�صاءة. - الواقعة بالفئة: 04
Scorpion  مكتوبة باحلروف الالتينية باللون البي�ض الداكن  و�ص���ف العالمة : هي عبارة عن كلمة  
الكلمتني  ي�صاروميني  وعلى  الداكن  البي�ض  باللون  الالتينية  باحلروف  مكتوبة   Lubes كلمة  وحتتها 
رمزين مميزين باللون ال�صفر الداكن والكل على خلفية بوي�صة م�صتديرة باللون الحمر وال�صود الفاحت 

ح�صب ال�صكل املبني اعاله.  
ال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية
الحد  18  اغ�سط�ص 2013 العدد 10872

   
يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

اأفنان لال�صت�صارات واخلدمات الإدارية
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:Altin النت

بتاريخ: 2013/4/25  املودعة حتت رقم : 190794 
با�صم :ابراهيم علي عبداهلل بن �صاهني

وعنوانه: دبي- المارات العربية املتحدة
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

وال�صراب  الفواكه   وع�صائر  الفواكه  من  م�صتخل�صة  م�صروبات   ، الغازية  املياه  املعدنية،  املياه 
وغرها من امل�صتح�صرات امل�صتخدمة لعمل امل�صروبات غر الكحولية.

  الواقعة بالفئة: 32
و�ص���ف العالمة : هي عبارة عن كلمة Altin مكتوبة باحلروف الالتينية باللون الزرق ب�صكل 
ال�صكل مبني  ب�صكل كتابة مميز ح�صب  باللون الزرق والحمر  مميز وحتتها كلمة النت مكتوبة 

اعاله.
ال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد 
، اأو اإر�صاله بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية  
الحد  18  اغ�سط�ص 2013 العدد 10872

  
   

يعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
اأفنان لالإ�صت�صارات واخلدمات الإدارية

KNIGHT:بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية

املودعة بالرقم : 54336 
 با�صم : يون�ض حممد �صالح عبدالرحمن جناحي

وعنوانه: �ض ب 7936 - دبي- المارات العربية املتحدة
بتاريخ: 2003/12/15 وامل�صجلة حتت رقم : )43901(  

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :13 /07/ 2013 وحتى تاريخ :2023/07/13

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية
الحد  18  اغ�سط�ص 2013 العدد 10872   

   

يعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
اأفنان لالإ�صت�صارات واخلدمات الإدارية

بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
DOLPHIN BRAND AHMED GOODARZI &SON

املودعة بالرقم : 54560 
 با�صم : م احمد كودرزي واأولده

وعنوانه: �ض ب 746 حمل ملك خا�ض- �صوق مر�صد- دي��رة- دب��ي- الم��ارات العربية 
املتحدة

بتاريخ: 2003/12/15 وامل�صجلة حتت رقم : )43907(  
و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 

يف :23 /07/ 2013 وحتى تاريخ :2023/07/23
ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية
الحد  18  اغ�سط�ص 2013 العدد 10872   

   

يعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
اأفنان لالإ�صت�صارات واخلدمات الإدارية

GULDAN:بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية

املودعة بالرقم : 54655 
 با�صم : يون�ض حممد �صالح عبدالرحمن جناحي

وعنوانه: �ض ب 7936 - دبي- المارات العربية املتحدة
بتاريخ: 2004/12/15 وامل�صجلة حتت رقم : )43904(  

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :29 /07/ 2013 وحتى تاريخ :2023/07/29

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية
الحد  18  اغ�سط�ص 2013 العدد 10872   

   

يعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
اأفنان لالإ�صت�صارات واخلدمات الإدارية

بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 54656 
 با�صم : يون�ض حممد �صالح عبدالرحمن جناحي

وعنوانه: �ض ب 7936 - دبي- المارات العربية املتحدة
بتاريخ: 2004/12/15 وامل�صجلة حتت رقم : )43905(  

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :29 /07/ 2013 وحتى تاريخ :2023/07/29

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية
الحد  18  اغ�سط�ص 2013 العدد 10872

  
   

يعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
اأفنان لالإ�صت�صارات واخلدمات الإدارية

AL DAAR:بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية

املودعة بالرقم : 54657 
 با�صم : يون�ض حممد �صالح عبدالرحمن جناحي

وعنوانه: �ض ب 7936 - دبي- المارات العربية املتحدة
بتاريخ: 2004/12/15 وامل�صجلة حتت رقم : )43906(  

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :29 /07/ 2013 وحتى تاريخ :2023/07/29

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية
الحد  18  اغ�سط�ص 2013 العدد 10872   

   

يعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
اأفنان لالإ�صت�صارات واخلدمات الإدارية

KNIGHT:بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية

املودعة بالرقم : 54658 
 با�صم : يون�ض حممد �صالح عبدالرحمن جناحي

وعنوانه: �ض ب 7936 - دبي- المارات العربية املتحدة
بتاريخ: 2004/12/15 وامل�صجلة حتت رقم : )43894(  

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :29 /07/ 2013 وحتى تاريخ :2023/7/29

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية
الحد  18  اغ�سط�ص 2013 العدد 10872   

   

يعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
اأفنان لالإ�صت�صارات واخلدمات الإدارية

بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:الدار

املودعة بالرقم : 54661 
 با�صم : يون�ض حممد �صالح عبدالرحمن جناحي

وعنوانه: �ض ب 7936 - دبي- المارات العربية املتحدة
بتاريخ: 2004/12/15 وامل�صجلة حتت رقم : )43897(  

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :29 /07/ 2013 وحتى تاريخ :2023/7/29

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية
الحد  18  اغ�سط�ص 2013 العدد 10872   

   

يعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
اأفنان لالإ�صت�صارات واخلدمات الإدارية

بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:كلدان

املودعة بالرقم : 54662 
 با�صم : يون�ض حممد �صالح عبدالرحمن جناحي

وعنوانه: �ض ب 7936 - دبي- المارات العربية املتحدة
بتاريخ: 2004/12/15 وامل�صجلة حتت رقم : )43898(  

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :29 /07/ 2013 وحتى تاريخ :2023/7/29

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية
الحد  18  اغ�سط�ص 2013 العدد 10872

  
   

يعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
اأفنان لالإ�صت�صارات واخلدمات الإدارية

بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:ا�صب وبرجم

املودعة بالرقم : 54664 
 با�صم : يون�ض حممد �صالح عبدالرحمن جناحي

وعنوانه: �ض ب 7936 - دبي- المارات العربية املتحدة
بتاريخ: 2004/12/15 وامل�صجلة حتت رقم : )43891(  

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :29 /07/ 2013 وحتى تاريخ :2023/07/29

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية
الحد  18  اغ�سط�ص 2013 العدد 10872

  
   

يعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/  اأفنان لالإ�صت�صارات واخلدمات الإدارية
TwoBold   :بطلب لت�صجيل العالمة التجارية

بتاريخ: 2012/5/06  املودعة حتت رقم : 173138 
با�صم :هيثم حكمت عبدال�صاحب

وعنوانه: ديرة- دوار ال�صمكة- �ض ب 32385 دبي- المارات العربية املتحدة.
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

م�صتح�صرات  تبي�ض القم�صة ومواد اخرى ت�صتعمل يف غ�صيل وكي املالب�ض، ال�صخ�صي ،  البخور م�صتح�صرات 
لو�صن(   ( غ�صول  التجميل،  م�صتح�صرات  العطرية،  الزيوت  طور،  ال�صابون  وك�صط،  وجلي  و�صقل  تنظيف 

للع�صر، منظفات ال�صنان، مزيالت الروائح الكريهة لال�صتعمال ال�صخ�صي، البخور.
الواقعة بالفئة: 03

و�ص���ف العالمة : هي عبارة عن كلمة  TwoBold مكتوبة باحلروف الالتينية الكبرة باللون الحمر .  
ال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية
الحد  18  اغ�سط�ص 2013 العدد 10872   

   
يعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/  اأفنان لالإ�صت�صارات واخلدمات الإدارية

PETRO NUHR Lubricants   :بطلب لت�صجيل العالمة التجارية

بتاريخ: 2012/5/15  املودعة حتت رقم : 173700 
با�صم :برتو نوهر اميريت�ض �ض م ح 

وعنوانه: �ض ب: 42116- مبنى مكاتب التاجر اي- مكتب رقم  
-E-42G-35 املنطقة احلرة احلمرية- ال�صارقة.

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
الزيوت وال�صحوم التي ت�صتخدم يف ال�صناعة ) غر الزيوت واملواد الدهنية التي ت�صتخدم يف التغذية والزيوت 
ذلك  يف  مبا  الوقود  وامت�صا�صها،  التربة  لرت�صيب  ت�صتخدم  التي  امل�صتح�صرات  الت�صحيم،  مواد  الطيارة( 
الزيوت  املعدنية ) اخلا�صة بادارة املحركات(  ومواد ال�صاءة  ، وزيوت الرتو�ض �صموع ال�صاءة بجميع انواعها 

وفتائل ال�صاءة. - الواقعة بالفئة: 04
و�ص���ف العالمة : هي عبارة عن كلمتي  PETRO NUHR مكتوبة باحلروف الالتينية الكبرة باللون 
ال�صود وحتتها كلمة Lubricants مكتوبة باحلروف الالتينية باللون ال�صود وفوقهما �صكل كرة مميز 
باللون الخ�صر عليه جم�صمات باللون البي�ض ب�صكل مميز وبداخله قطرة زيت باللون الذهبي ح�صب ال�صكل 

املبني اعاله.
ال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية
الحد  18  اغ�سط�ص 2013 العدد 10872   

   
يعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/   اأفنان لالإ�صت�صارات واخلدمات الإدارية

    SIRMA TISSUE بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:   �صرما مناديل

بتاريخ: 2012/6/24  املودعة حتت رقم : 175705 
با�صم :ابراهيم علي عبداهلل بن �صاهني

وعنوانه: دبي- المارات العربية املتحدة.
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

الورق وال�صناف امل�صنوعة منه والورق املقوى،  وال�صناف امل�صنوعة منه، واملطبوعات واجلرائد والدوريات 
الكتابية،  بالدوات  اخلا�صة  الل�صق  مواد  الكتابية،  الدوات   ، الفوتوغرافية  ال�صور  التجليد،  مواد  والكتب، 
الدوات اخلا�صة بالفنانني )فر�ض التلوين والآلت الكاتبة ولوازم املكاتب )عدا الثاث( الدوات التي ت�صتخدم 

يف التهذيب والتعليم ) عدا الجهزة( حروف الطباعة، الكلي�صيهات دار الن�صر.
الواقعة بالفئة: 16

البي�ض وحتتها كلمة مناديل  باللون  العربية  باللغة  : هي عبارة عن كلمة �صرما مكتوبة  العالمة  و�ص���ف 
باللون  الالتينية  باحلروف  مكتوبة   SIRMA كلمة   وحتتهما  البي�ض  باللون  مكتوبة  �صغر  بحجم 
على  والكل  البي�ض  باللون  �صغر  بحجم  الالتينية  باحلروف  مكتوبة   TISSUE كلمة  وحتتها  البي�ض 

خليفة زرقاء داكنة اللون كما هو بال�صكل املبني اعاله.
ال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية
الحد  18  اغ�سط�ص 2013 العدد 10872   

   
يعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/  اأفنان لالإ�صت�صارات واخلدمات الإدارية

      GULFCO LUBRICANTS :بطلب لت�صجيل العالمة التجارية

بتاريخ: 2012/10/14  املودعة حتت رقم : 180550 
با�صم :لكوي برل لوبريكانت�ض للتجارة العامة -�ض.ذ.م.م

وعنوانه: �ض ب : 378435  حمل رقم 60- ملك �صعيد بن ثاين- نايف- ديرة- دبي.
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

الزيوت وال�صحوم التي ت�صتخدم يف ال�صناعة ) غر الزيوت واملواد الدهنية التي ت�صتخدم يف التغذية والزيوت 
ذلك  يف  مبا  الوقود  وامت�صا�صها،  التربة  لرت�صيب  ت�صتخدم  التي  امل�صتح�صرات  الت�صحيم،  مواد  الطيارة( 
الزيوت  املعدنية ) اخلا�صة بادارة املحركات(  ومواد ال�صاءة  ، وزيوت الرتو�ض �صموع ال�صاءة بجميع انواعها 

وفتائل ال�صاءة. -  الواقعة بالفئة: 04
 GULF مكتوبة باحلروف الالتينية الكبرة احلروف GULFCO و�ص���ف العالمة : هي عبارة عن كلمة
 LUBRICANTS مكتوبني باللون الرتقايل وحتتها كلمة co مكتوبة باللون الزرق الداكن واحلرفني
مكتوبة باحلروف الالتينية الكبرة باللون البي�ض على �صريط خلفيته باللون الزرق الداكن وفوق الكلمتني 
ر�صمة �صهم منحنية ومميزة باللون الزرق بداخلها قطرة زيت مميزة باللون الذهبي على خليفة �صفافة والكل 

ح�صب ال�صكل املبني اعاله.
ال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية
الحد  18  اغ�سط�ص 2013 العدد 10872
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اأ�صامواه جيان، مهاجم نادي  عر الدويل الغاين 
العني عن �صعادته البالغة بان�صمامه اإىل مع�صكر 
وذلك  مو�صحاً  بالنم�صا،  لينز  مدينة  يف  الفريق 
لأنني الالعب الوحيد الذي تخلف عن اللتحاق 
باملع�صكر ب�صبب املهمة الوطنية مع منتخب بالدي 
وال���ذي خا�ض م��ب��اراة دول��ي��ة ودي��ة اأم���ام تركيا يف 

العا�صمة ا�صطنبول الأربعاء املا�صي .
واأكد جيان على �صرورة التح�صر اجليد للمو�صم 
الكروي اجلديد حتى يحافظ الفريق على و�صعه 
يف املناف�صة على ال�صعيدين املحلي والقاري، منوهاً 
اإىل اأهمية ا�صتثمار الوقت يف الإعداد قيا�صاً ب�صيق 
امل�صاحة الزمنية املقررة ملرحلة جتهيز الالعبني.

معايري فنية
وق��ال مهاجم ن��ادي ال��ع��ني: ن��درك ج��ي��داً ب��اأن كل 
العربي  اخلليج  دوري  لقب  على  املتناف�صة  الفرق 
الفنية  اجل��اه��زي��ة  درج����ة  اإىل  لت�صل  �صتجتهد، 
املو�صم اجلديد،  انطالقة  قبل  الكاملة،  والبدنية 
العني  مع�صكر  ب���الأج���واء يف  ���ص��ع��ي��داً  ك��ن��ت  ول��ق��د 
لأن حوافز جميع الالعبني بدت كبرة،  حتديداً 
نتابع  اأن  واأمت���ن���ى  ت��دري��ج��ي��اً  يتح�صن  وال��ف��ري��ق 
التوايل،  على  الثالث  للمو�صم  امل�صرف  م��ردودن��ا 
لأن فريقنا ي�صم كوكبة من العنا�صر التي متتلك 
موا�صفات فنية عالية واأمتنى اأن نكون يف املقدمة 

دائماً.

ورداً على �صوؤال حول راأي��ه يف الفريق حتت قيادة 
فو�صاتي، قال: بال �صك اإنه مدرب قدير ، وبرغم 
ط��وي��اًل، لكنني وجدته  وق��ت��اً  م��ع��اً  اأن��ن��ا مل من�ض 
مدرباً ذكياً، ويجيد فن التعامل مع لعبي فريقه، 
املمتازة  امليدانية  بالقراءة  يتمتع  اأن��ه  عن  ف�صاًل 
كثراً  بي  رح��ب  و�صويل  وحلظة  املباريات،  اأث��ن��اء 
و�صاألني عن اأحوايل، و�صخ�صياً اأرى الأمور مت�صي 

على نحو جيد يف الفريق .
الأج��واء مهياأة متاماً يف  اأن  اعتقادي  واأ�صاف: يف 
واأن  خ�صو�صاً  املرجوة،  الأه��داف  لتحقيق  النادي 
الفريق به عدد من الالعبني املميزين وعلى قدر 
ف�صاًل  والتفاهم،  والن�صجام  التجان�ض  من  ع��اٍل 
�صتكون  التي  العري�صة  القاعدة اجلماهرية  عن 
لها كلمة يف جميع مواجهات الفريق داخل وخارج 

ملعبه.

جاهزية كبرية
وحول تعليقه على مباراة ال�صوبر اأمام الأهلي يف 
30 من �صهر اأغ�صط�ض اجل��اري، قال: �صتكون  ال� 
املناف�صة على  اأج��واء  عن  وبعيداً  املو�صم  افتتاحية 
ل��ق��ب ال�����دوري، واأم�����ام ف��ري��ق ق���وي وع��ن��ي��د ولكن 
جماهرنا جاهزة للمباراة، ونحن اأي�صاً جاهزون، 
حتى  لدينا،  م��ا  اأف�صل  خاللها  نظهر  اأن  وعلينا 
�صت�صفر عنه  املطلوب، ول ميكننا توقع ما  نحقق 
نتائج املباريات، لأن اخليال والأحالم يف كرة القدم 

والج��ت��ه��اد على  العمل  ب��ق��در  ال��ف��رق  ل يخدمان 
تعلمنا  واأننا  خ�صو�صاً  املرجوة،  الأه��داف  حتقيق 

باأن مباريات الكوؤو�ض قابلة لكل الحتمالت.
كوزمني  امل���درب  رحيل  ح��ول  ���ص��وؤال  على  وتعليقاً 
اأنه مدرب جيد  اأخ��راً عن الفريق، قال: بال�صك 
ويجد لغة التعامل مع الالعبني، وبرغم اأنه يعرف 
مقدرات لعبي العني جيداً، غر اأن الفريق حالياً 
يقوده مدرب جديد، و�صيطالع اجلميع يف املو�صم 
باأ�صلوب خمتلف، ويتوجب علينا اللتزام  احلايل 
ف��ك��ره على  لتنفيذ  ف��و���ص��ات��ي  امل����درب  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
النحو الذي ميكننا من اإحراز النتائج املرجوة يف 

املو�صم املقبل.
وقال جيان يف ر�صالته جلماهر العني، اأعلم باأنكم 
تتوقون �صوقاً للفوز يف بداية املو�صم على الأهلي 
واأنكم  املباراة،  اأهمية  جيداً  ن��درك  واأنتم  اأننا  كما 
لذلك  امل��واج��ه��ة،  لتلكم  مت��ام��اً  م�صتعدون  ونحن 
�صنبذل كل اجلهود من اأجل اأن تكونوا �صعداء منذ 

بداية املو�صم وحتى النهاية.

وبا�ستو�س  جيان  موا�سفات  ال�سهباين: 
ا�ستثنائية وامل�ستوى املتطور لدياكيه رائع

وب��دوره قال مطر ال�صهباين، مدير فريق العني 
اآل نهيان،  ال�صيخ عبداهلل بن حممد بن خالد  اإن 
هو  القدم،  لكرة  العني  ن��ادي  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
الأول عن  وامل�صوؤول  العيناوية،  الأ�صرة  واحد من 

يف  البعثة  على  واطمئنانه  بالنادي،  الكرة  فريق 
النم�صا، عر الت�صال الهاتفي الذي اأجراه اأخراً 
اإدارة  جمل�ض  ع�صو  ب����دوه،  ب��ن  ع��ب��داهلل  مبحمد 
نادي العني لكرة القدم، والذي بلغ حتيات رئي�ض 
يف  العيناوية  البعثة  اأع�صاء  لكل  الإدارة  جمل�ض 
ال��ن��م�����ص��ا، ي��ع��زز م���ن م��ع��ن��وي��ات ال��ف��ري��ق، وي�صعر 
عبداهلل  ال�صيخ  واه��ت��م��ام  ح��ر���ض  مب��دى  اجلميع 
لتحقيق  ال��ن��ج��اح  اأ���ص��ب��اب  تهيئة  ب��ن حم��م��د، على 
املو�صم  انطالقة  قبل  واملحددة  املرجوة  الأه��داف 

الكروي اجلديد.
واأ����ص���اف: ن��ح��ن ن����درك ج��ي��داً م��ا ال����ذي ينتظره 
عبداهلل  ال�����ص��ي��خ  ب��رئ��ا���ص��ة  ال���ن���ادي  اإدارة  جم��ل�����ض 
امل�صوؤولني يف  م��ن  نهيان  اآل  خالد  ب��ن  ب��ن حممد 
خالل  وال��الع��ب��ني  والإداري  ال��ف��ن��ي  اجل��ه��ازي��ن 
املرحلة احلالية بالنم�صا، لأنه قريب جداً من كل 
حالياً  املع�صكر  يف  ينق�صنا  وال��ذي  بالفريق،  ف��رد 
اأن  ال�صهباين  واأك��د  النم�صا.   هو عدم تواجده يف 
اأ�صامواه ببعثة الفريق، من الأمور  التحاق جيان 
خ�صو�صاً  ال��ب��ع��ث��ة،  اأع�����ص��اء  جميع  اأ���ص��ع��دت  ال��ت��ي 
ب��ع��د ظ���ه���وره ال���الف���ت م���ع م��ن��ت��خ��ب ب����الده اأم����ام 
تركيا واإح���رازه هدفني يف امل��ب��اراة ال��ودي��ة، ف�صاًل 
كل  مع  الالعب  تربط  التي  املمتازة  العالقة  عن 

عنا�صر الفريق.
باأننا  اإن قلت لكم  اأذيع �صراً  وقال ال�صهباين: لن 
كنا نتمنى عدم م�صاركة الالعب يف املباراة الودية 

مع منتخب بالده حتى تكتمل جاهزيته، واأن يكون 
يف  احل�صور  ت�صجيل  بهدف  املنتخب  مع  تواجده 
اأن حاجة الفريق للقائد يف  املهمة الوطنية، غر 
ال�صوط الثاين بعد تقدم املنتخب الرتكي بهدفني 
ا�صطرت  امل��ب��اراة  م��ن  الأوىل  احل�صة  يف  نظيفني 
املدرب للدفع به اإىل امليدان، وكان عند ح�صن ظن 

اجلميع .
واأكمل: يف اعتقادي اأن الظهور اجليد لالعب مع 
والهدفني  الإيجابية،  الأم��ور  من  ب��الده  منتخب 
�صيمنحانه دافعاً قوياً للمو�صم اجلديد مع العني 
يف بداية املو�صم، خ�صو�صاً واأن جيان يعتر لعباً 
الثالث  املو�صم  يف  حالياً  ودخ��ل  الفريق،  يف  مهماً 

على التوايل.
ب��ني جميع لعبي  ق��وي��اً  ترابطاً  : هناك  وا���ص��اف 
ال��ع��ني وم��ت��ى م��ا ظ��ه��رت ع��الم��ات روح العائلة يف 
بها  �صيخرج  ال��ت��ي  امل��ك��ا���ص��ب  ن�صبة  ف���اإن  ال��ف��ري��ق، 
اأك��رث من رائعة، وذل��ك من واق��ع خرتي  �صتكون 

امليدانية كالعب قبل اأن اأ�صبح مديراً للفريق.
واأو�صح ال�صهباين اأن الرازيلي با�صتو�ض مي�صيل 
جنح يف الدخول اإىل اأجواء الفريق �صريعاً، كما فعل 
جيان منذ قدومه، واأظهر جتان�صاً رائعاً مع جميع 
والعالقة  الأول،  ال��ي��وم  م��ن��ذ  ال��الع��ب��ني  زم��الئ��ه 
الأمر  بالفريق  العنا�صر  وكافة  بينه  جيدة  ب��دت 
والفندق،  وبالبا�ض  امللعب  تلم�صه يف  الذي ميكن 
يظهرها،  التي  واجل��دي��ة  للتدريب  وحت�صراته 

مردوده  يكون  اأن  واأمتنى  كبر  لع��ب  وبا�صتو�ض 
على الفريق اإيجابياً بكل املقايي�ض. 

الزعيم  الأج���واء يف مع�صكر  ب��اأن  ال�صهباين  واأك��د 
املع�صكرات  اأف�صل  م��ن  ويعتر  مثالية،  بالنم�صا 
اخل��ارج��ي��ة ال��ت��ي ���ص��ه��دت اإع�����داد ال��ف��ري��ق، برغم 
املع�صكر  عمر  من  انق�صت  التي  الق�صرة  الفرتة 
بالن�صجام  قيا�صاً  وذل��ك  حالياً،  باأ�صبوع  واملقدرة 
ال��الع��ب��ني اجل�����دد، واجلرعات  ال�����ص��ري��ع جل��م��ي��ع 
ال��ت��دري��ب��ي��ة اجل���ي���دة وال��رغ��ب��ة ال��ك��ب��رة لالعبي 
الفنية  ال��ت��وج��ي��ه��ات  ال��ف��ري��ق يف ال���ص��ت��ف��ادة م���ن 
للمدرب وال�صوابط الإدارية التي حتدد اآلية عمل 
كان  م��ا  وم��ت��ى  النم�صا،  يف  البعثة  اأع�����ص��اء  جميع 
الفريق بعيداً عن الإ�صابات فالأمور �صتكون اأكرث 

من رائعة يف تلك املرحلة بالتحديد.
لالعب  امل��ت��ط��ور  بامل�صتوى  ال�صهباين  اأ���ص��اد  كما 
اإبراهيم دياكيه، والذي ظل  فريق العني اجلديد 
زمالئه  جانب  اإىل  رائ��ع��اً  ميدانياً  م����ردوداً  يقدم 
الالعبني يف املع�صكر اخلارجي، مو�صحاً بدا على 
اجلميع  قبل  اجلديد  للمو�صم  ا�صتعد  اأن��ه  دياكيه 
والأداء  اجل��ي��دة،  البدنية  اللياقة  مبعدل  قيا�صاً 
ما  التدريبية،  احل�ص�ض  خ��الل  لالعب  املتطور 
اأج��ل اإحراز  اأن��ه دخل يف حتٍد مع نف�صه من  يوؤكد 
اأف�صل النتائج، كما اأن وزن الالعب اأ�صبح مثالياً، 
بني  امل�صرتكة  امل�صلحة  يف  �صين�صب  ال��ذي  الأم��ر 

الالعب والفريق.

•• ال�صخري- حلبة البحرين الدولية:

تذاكرهم  ���ص��راء  م��ن  ال��ي��وم  اجل��م��اه��ر  �صيتمكن 
الدولية  ال�صباقات  جلميع  مقاعدهم  واخ��ت��ي��ار 
احللبة  ت�صت�صيفها  ال��ت��ي  وامل��ح��ل��ي��ة  والإق��ل��ي��م��ي��ة 
بطائق  طريق  عن  مبا�صرة  الدفع  باإمكانهم  كما 
على  اإر�صالها  خيار  مع  التذكرة  وطبع  الئتمان 
الريد ال�صخ�صي، جميع هذه الت�صهيالت تقدمها 

احللبة العاملية جلماهرها ل�صمان راحتهم عند 
�صراء تذاكرهم. 

كما تطرح احللبة اليوم تزامنا مع تد�صني النظام 
البحرين  �صباق  ت��ذاك��ر  ال��ت��ذاك��ر  حلجز  اجل��دي��د 
العامل  اإح��دى جولت بطولة  �صاعات   6 للتحمل 
م�صمار  ع��ل��ى  ���ص��ت��ق��ام  ال��ت��ي   WEC ل��ل��ت��ح��م��ل 
نوفمر   30 و   29 من  الفرتة  خ��الل  ال�صخر 
امل��ق��ب��ل، وذل���ك م��ع ال��ع��دي��د م��ن ال��ع��رو���ض املثرة 

واجلوائز املميزة وال�صحوبات.
من  ال�صباق  تذاكر  حاملي  جميع  �صيتمكن  حيث 
�صحب  على  ال��دخ��ول  ال�صباق  موعد  وحتى  الآن 
اإيل جانب  ال�����ص��ب��اق،  ي���وم  الإع����الن  �صيتم  ���ص��ي��ارة 
 3 كل  �صتكون  التي  �صحوبات  يف  الدخول  فر�صة 
اجلماهر  �صيتمكن  حيث  فائزين   6 ل���  اأ�صابيع 
بفر�صة احل�صول على العديد من الهدايا القيمة 
تذاكر  ع��ل��ى  ال�����ص��ح��ب  ���ص��ي��ك��ون  اأ���ص��اب��ي��ع   3 واأول 

امل��م��ي��زة، حيث ك��ل اجل��م��اه��ر احلاملة  ال��ب��ادوك 
فر�صة  على  �صحب  يف  �صتدخل  ال�صباق  ل��ت��ذاك��ر 
ت�صمل  والتي  البادوك  لتذاكر  تذاكرهم  لرتقية 
دخول قاعة البادوك وال�صتمتاع بال�صباق باإطاللة 
طوال  الطعام  وبخدمة  مبا�صرة،  النطالق  خط 
اإىل جانب العديد من املميزات واخلدمات  اليوم 

التي ت�صمن راحة ورفاهية رواد قاعة البادوك.
 6 البحرين للتحمل  �صباق  و�صيكون �صعر تذكرة 

�صاعات ب�20 دينار بحريني فقط للكبار وبن�صف 
دون  لالأطفال  بحريني  دينار   10 ب  اأي  ال�صعر 
املناف�صة  الثانية ع�صرة، وملدة يومني كاملني من 
والإثارة بني الفرق املتناف�صة اإىل جانب الفعاليات 
الرتفيهية املمتعة التي �صتوفر اأجواء مليئة باملرح 
والرتفيه لكامل اأفراد العائلة، بالإ�صافة لتذاكر 
ب��ح��ري��ن��ي والتي  دي��ن��ار   200 ال��ب��ال��غ��ة  ال���ب���ادوك 

�صت�صمل العديد من اخلدمات املميزة.  

للتحمل  ال��ب��ح��ري��ن  ���ص��ب��اق  اأن  ب��ال��ذك��ر  وج���دي���ر 
العاملية  ب��ط��ول��ة  ك��ج��ول��ة خ��ت��ام��ي��ة م���ن  ���ص��ي��ك��ون 
ال����دويل  ل���الحت���اد  ال��ت��اب��ع��ة   WEC ل��ل��ت��ح��م��ل 
الدولية  البطولة  ه��ذه  وزارت   ،FIA لل�صيارات 
عددا من الدول يف خمتلف اأنحاء العامل كاأمريكا، 
من  ع��دد  ويتبقى  بريطانيا،  فرن�صا،  البلجيك، 
اأن  قبل  وال�صني  واليابان  ال��رازي��ل  اجل��ولت يف 

تختتم يف مملكة البحرين. 

قال اإن فو�ساتي مدرب قدير وميتلك معطيات النجاح

جيان يعلنها من النم�شا: نحن واجلماهري م�شتعدون لبداية غري عادية يف املو�شم اجلديد

فر�سة للدخول يف �سحب على عدد من اجلوائز الثمينة والقيمة اأبرزها �سيارة

حلبة البحرين تطرح تذاكر �شباق البحرين للتحمل للبيع بنظام جديد يف موقعها الإلكرتوين 

مواجهة ثاأرية بني يوفنتو�س ولت�شيو على كاأ�س ال�شوبر 
الكاأ�ض  اأ�صدل يوفنتو�ض بطل الدوري ولت�صيو بطل  بعدما 
ال�صتار على مرحلة املباريات الودية التي خا�صها الفريقان 
ا�صتعدادا للمو�صم اجلديد ، يلتقي الفريقان اليوم الأحد يف 
اختبار جيد وقوي و�صراع مثر على كاأ�ض ال�صوبر قبل بدء 

فعاليات املو�صم اجلديد للدوري الإيطايل.
الإيطالية  بالعا�صمة  الأومل��ب��ي  ال�صتاد  على  امل��ب��اراة  وت��اأت��ي 
املو�صم اجلديد  فعاليات  ب��دء  م��ن  واح���د  اأ���ص��ب��وع  قبل  روم���ا 

للدوري الإيطايل.
ل��ل��ث��اأر من  ثمينة  ف��ر���ص��ة  يوفنتو�ض  ف��ري��ق  امل���ب���اراة  ومت��ن��ح 
الكاأ�ض  مل�صابقة  الذهبي  امل��رب��ع  م��ن  ب��ه  اأط���اح  ال��ذي  لت�صيو 
حت�صن  اإىل  بالفعل  يحتاج  الفريق  ولكن  املا�صي.  املو�صم  يف 

املباريات  عليه يف  كان  عما  الأداء  م�صتوى  وا�صح يف  وتطور 
الودية التي خا�صها موؤخرا والتي ظهر فيها دفاع يوفنتو�ض 
املو�صم  ال����دوري  يف  عليها  ك��ان  ال��ت��ي  ال�صالبة  فقد  وك��اأن��ه 
يف  مباراة   24 الفريق  �صباك  فيه  ا�صتقبلت  وال��ذي  املا�صي 
38 مباراة. وانتقل اأنطونيو كونتي املدير الفني ليوفنتو�ض 
بفريقه اخلمي�ض من تورينو اإىل العا�صمة روما حيث ان�صم 
للفريق يف العا�صمة 12 لعبا اآخرين بعد انتهاء م�صاركتهم 
مع منتخبات بالدهم يف جولة املباريات الدولية الودية التي 

اأقيمت يوم الأربعاء.
الودية  الدولية  اجل��ول��ة  بهذه  ت��اأث��را  الالعبني  اأك��رث  وك��ان 
هو املهاجم ال�صباين فرناندو لورينتي املن�صم ليوفنتو�ض 

جماهر  ل��دى  الآن  حتى  ب�صمته  ي��رتك  ومل  ال�صيف  ه��ذا 
الفريق.

و�صافر لورينتي مع املنتخب الأ�صباين يف رحلته اإىل الإكوادور 
حيث تغلب الفريق على اأ�صحاب الأر�ض 2-�صفر.

ويف ظل طول رحلة ال�صفر واإمكانية اإجهاد الالعب ، قد يلجاأ 
اإىل العتماد على زميله مركو فو�صنيت�ض يف قيادة  كونتي 
واأنه �صجل هدف منتخب مونتنجرو  الفريق خا�صة  هجوم 
)اجل��ب��ل الأ����ص���ود( يف امل��ب��اراة ال��ودي��ة ال��ت��ي ت��ع��ادل فيها مع 
اإىل  يلعب فو�صنيت�ض  اأن  1-1 وينتظر  البيالرو�صي  نظره 
للفريق  الآخ���ر  املهاجم  تيفيز  ك��ارل��و���ض  الأرجنتيني  ج��وار 

واملن�صم اإليه هذا ال�صيف اأي�صا.

تغلب  التي  املباراة  الأرجنتيني يف  املنتخب  تيفيز عن  وغاب 
فيها على م�صيفه الإيطايل 2-1 وديا يوم الأربعاء املا�صي 

وديا.
حار�ض  ماركيتي  فيدريكو  م�صاركة  امل��ب��اراة  ه��ذه  و���ص��ه��دت 
مرمى لت�صيو بدل من جانلويجي بوفون حار�ض يوفنتو�ض 

يف ال�صوط الثاين.
وواجه ماركيتي يف هذه املباراة زميله اجلديد لوكا�ض بيجليا 
جنم املنتخب الأرجنتيني والذي خا�ض املباراة باأكملها وقد 

يح�صل على راحة من مباراة اليوم.
اأندرخلت  م��ن  ق��ادم��ا  لت�����ص��ي��و  ف��ري��ق  اإىل  بيجليا  وان�����ص��م 
املنتخب الأرجنتيني  البلجيكي وي�صعى ل�صمان مكان له يف 

ببطولة كاأ�ض العامل 2014 بالرازيل.
وقال بيجليا اأهدايف هي اأن اأكون جاهزا بدنيا واألعب بتما�صك 
املنتخب.  اللعب يف  ، ميكنني  هذا  فعلت  اإذا  امل��درب..  واأقنع 

الفوز بلقب كاأ�ض العامل ميثل حلما لكل لعب.
خالل  رائعا  اأداء  كلوزه  مرو�صالف  الأمل��اين  املهاجم  وق��دم 
فرتة الإعداد للمو�صم اجلديد كما �صارك مع املنتخب الأملاين 
يف املباراة التي تعادل فيها 3-3 مع منتخب باراجواي يوم 
الأربعاء وما زال كلوزه املهاجم الأ�صا�صي الذي يعتمد عليه 
يفتقد  ال��ذي  لالت�صيو  الفني  املدير  بيتكوفيت�ض  فالدمير 
ب�صبب  اأن��در���ص��ون  فيليبي  اجل��دي��د  ال��رازي��ل��ي  لعبه  جهود 

الإ�صابة يف الكاحل.
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حتت رعاية ودعم �صمو ال�صيخ ماجد بن حممد بن 
را�صد اآل مكتوم، رئي�ض هيئة دبي للثقافة والفنون، 
للياقة  دب��ي  بطولة  مناف�صات  الأح���د  ال��ي��وم  تنطلق 
واملقيمني  للمواطنني  املفتوحة  فئتها  يف  البدنية 
ب��ال��دول��ة ، ال��ت��ي ت��ع��د واح����دة م��ن م���ب���ادرات �صموه 
الهادفة اإىل زيادة الوعي املجتمعي باأهمية الن�صاط 
البدين والريا�صي مبا يعود عليه بالفائدة ال�صحية 
وال��ب��دن��ي��ة، وي�����ص��اه��م ب��دع��م ���ص��ب��اب ال��وط��ن واف�صاح 
من  ريا�صية  ب��روح  والتناف�ض  للتالقي  لهم  املجال 
اأجل تطوير مهاراتهم وامل�صاهمة يف بناء جيل يتمتع 

بقوة ذهنية وج�صدية.
ال���ع���ام ب��دع��م م���ن دو الراعي  ال��ب��ط��ول��ة ه���ذا  ت��ق��ام 
الرئي�صي وجمل�ض دبي الريا�صي ال�صريك الر�صمي، 
اللياقة  �صريك  الريا�صية  فر�صت  فيتن�ض  ون��وادي 
البدنية بالإ�صافة لدبي للفعاليات، دبي مول حلبة 
دبي للتزلج و�صركة �صبارتان اأثليت�ض الراعي الر�صمي 
اليوم  تنطلق  اأن  امل��ق��رر  وم��ن  الريا�صية،  للمعدات 
تتوا�صل  التي  التاأهيلية  الت�صفيات  مرحلة  الأح��د 
فر�صت  فيتن�ض  ب���ن���وادي  امل��ق��ب��ل  �صبتمر   8 ح��ت��ى 
يف  للبطولة  املعتمدة  ال��ث��الث  ب��ف��روع��ه  الريا�صية 
املعرفة ومركز  كل من: مردف �صيتي �صنرت وقرية 
 12 ب��ني  النهائيات  تقام  اأن  على  للت�صوق،  ال��واح��ة 
اإىل 14 �صبتمر املقبل على حلبة دبي التزلج بدبي 

مول.
ويعد هذا احلدث الأ�صخم من نوعه على م�صتوى 
دب���ي ودول����ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، م��ن حيث 
تخ�ص�صه يف اجلانب التناف�صي للياقة البدنية والتي 
باتت تلقى رواجا حمليا وا�صعا نظرا لأهميته برفع 
اللياقة البدنية ملمار�صيه وم�صاعدتهم على مواجهة 
اأم���را����ض الع�صر احل��دي��ث امل��زم��ن��ة، مب��ا ي��رف��ع من 
على  قدراتهم  بتعزيز  وي�صاهم  النتاجية  طاقاتهم 

املدى البعيد.
وقال خالد عبداهلل جوكه مدير اأول الدعم واملتابعة 
يف املكتب اخلا�ض ل�صمو ال�صيخ ماجد بن حممد بن 
هذه  اإقامة  تاأتي  البطولة   ومدير  مكتوم  اآل  را�صد 
بن  ماجد  ال�صيخ  �صمو  لتوجيهات  تنفيذا  البطولة 
حممد بن را�صد اآل مكتوم، رئي�ض هيئة دبي للثقافة 
فائدة  لتعميم  �صموه  لتطلعات  وحتقيقا  والفنون، 

مم��ار���ص��ة ال��ن�����ص��اط ال��ب��دين وال��ري��ا���ص��ة ب��ني اأف����راد 
بالفائدة  عليهم  يعود  حياة  اأ�صلوب  وجعله  املجتمع 
مبا يعزز من م�صرة التنمية لدولة الإمارات العربية 
املتحدة، وقد خ�ص�صت اللجنة املنظمة جوائز مالية 
تقارب املليون دره��م )970 األ��ف دره��م( ت��وزع على 
املناف�صات  يف  والن�صاء  الرجال  من  املتناف�صني  كافة 

علما  للبطولة،  النهائية 
ب��اأن �صموه ك��ان ق��د وجه 
مب�صاعفة اجلائزة املالية 
الأول  امل���رك���ز  ل�����ص��اح��ب��ي 
لتبلغ 200 األف درهم يف 
وال�صيدات  الرجال  فئتي 
كما �صيتم منحهم كوؤو�ض 
املراكز  لأ�صحاب  مميزة 
الثالث الأوىل بالإ�صافة 
جلميع  ل����ل����م����ي����دال����ي����ات 

املتناف�صني .
�صتقام  ق����ائ����ال  وت�����اب�����ع 
ال��ن��ه��ائ��ي��ات ب��ال��ف��رتة من 

12 اإىل 14 �صبتمر املقبل على حلبة دبي للتزلج 
خا�صة  باأر�صية  جتهيزها  �صيتم  التي  م��ول،  بدبي 
هذه  ع�صاق  تطلعات  يواكب  مبا   ، ريا�صية  ومعدات 
من  كبر  جماهري  باإقبال  حتظى  التي  الريا�صة 
خمتلف الأعمار مبا يعك�ض حجم البطولة ومكانتها 

بني اأفراد املجتمع .
جوكه  ع��ب��داهلل  خالد  ال�صيد  ن��وه  حديثه  ختام  ويف 
وبتوجيهات  باأنه  البدنية  للياقة  دبي  بطولة  مدير 
من �صمو راعي البطولة �صيتم تطبيق نظام الك�صف 
�صيتم  حيث  اخلتامية  املناف�صات  يف  املن�صطات  ع��ن 
الأوىل يف فئة  ال��ث��الث��ة  امل���راك���ز  اأ���ص��ح��اب  اإخ�����ص��اع 
الرجال وال�صيدات للفح�ض بالإ�صافة اإىل جمموعة 

ع�صوائية �صيتم اإنتقائها من قبل جلنة التحكيم.

د.اأحمد ال�سريف: البطولة جت�سد اأهداف 
جمل�س دبي الريا�سي

اأكد د.اأحمد ال�صريف اأمني عام جمل�ض دبي الريا�صي 
ال�صريك  املجل�ض  واعتماد  بتوحيد اجلهود  افتخاره 
الر�صمي لهذه البطولة التي جت�صد اأهدافه ال�صاعية 

للرتويج ملمار�صة الريا�صة والن�صاط البدين وجعله 
اأ�صلوب حياة للمجتمع، وقال وقال د.اأحمد ال�صريف  
ودعم  تطوير  على  الريا�صي  دب��ي  جمل�ض  ح��ر���ض 
مل��م��ار���ص��ة الريا�صة  امل��وج��ه��ة  الح����داث وال��ف��ع��ال��ي��ات 
لفكر  ترجمة  وذلك  وكميا  نوعيا  البدين  والن�صاط 
الريا�صة  ج��ع��ل  ال��ر���ص��ي��دة يف  ال��ق��ي��ادة  وت��وج��ي��ه��ات 
اأ����ص���ل���وب ح���ي���اة، وقد 
�صمو  م���ب���ادرة  ج����اءت 
ال�������ص���ي���خ م����اج����د بن 
حم����م����د ب������ن را�����ص����د 
رئي�ض  م���ك���ت���وم،  اآل 
للثقافة  دب����ي  ه��ي��ئ��ة 
لتعك�ض  وال����ف����ن����ون، 
ت�����ط�����ل�����ع�����ات �����ص����م����وه 
وت�صاهم  ال������رائ������دة 
كبرة  نقلة  بتحقيق 
حتقق  اأن  �صاأنها  م��ن 
قاعدة  وتو�صيع  زيادة 
للن�صاط  امل��م��ار���ص��ني 

البدين وبناء جمتمع ريا�صي متكامل بدبي .
واأ�صاف حر�ض جمل�ض دبي الريا�صي على ت�صخر 
من  مبا  احل��دث،  القائمني  بخدمة  اإمكانياته  كافة 
والو�صول  املاأمول  النجاح  بتحقيق  ي�صاهم  اأن  �صاأنه 
ل��ل��غ��اي��ات ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ع��ل��ى امل����دى ال��ب��ع��ي��د مبا 
و�صعتها  ال��ت��ي  ال�صرتاتيجية  اخل��ط��ة  م��ع  ي��ت��واف��ق 

حكومة دبي .

احلركة  يف  مــبــادرة  مــع  متوافقة  ـــداف  اأه
بركة 

التنفيذي  ال��ن��ائ��ب  ب���دري،  ه��ال��ة  ق��ال��ت  م��ن جانبها 
بكوننا  نفخر  دو  يف  والت�����ص��ال  ل��الإع��الم  للرئي�ض، 
الراعي الرئي�صي لبطولة دبي للياقة البدنية، فهي 
م��ب��ادرة )يف  م��ع  اأه��داف��ه��ا  تتواكب يف  خطوة مميزة 
احلركة بركة( التي تهدف اإىل ن�صر ثقافة احلركة 
املواطنني  وت�صجيع  املجتمع،  اأف��راد  بني  والإيجابية 
�صحي  حياة  اأ�صلوب  تبني  على  بالدولة  واملقيمني 
من خالل ممار�صة الن�صاط الريا�صي بكافة اأنواعه؛ 
وهو ما وجدناه يف )بطولة دبي للياقة البدنية( يف 

فئتها املفتوحة للمواطنني واملقيمني بالدولة .
انطالقا  لهذا احلدث  دو  رعاية  تاأتي  كما  واأ�صافت 
بتحقيق  تعنى  وطنية  موؤ�ص�صة  بكونها  دوره���ا  م��ن 
تر�صيخ  خ��الل  م��ن  للمجتمع،  امل�صتدامة  التنمية 
الإم�����ارات  دول���ة  اأب���ن���اء  املجتمعية جت���اه  امل�����ص��وؤول��ي��ة 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وامل��ق��ي��م��ني ف��ي��ه��ا، مب��ا م��ن �صاأنه 

بدعم  ي�������ص���اه���م  اأن 
خالل  من  النتاجية 
اأ�صاليب  اإىل  التحول 
حياة اأكرث ا�صتدامة. 

م����ن  دو  وت����������ع����������د 
الوطنية  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
جمال  يف  ال�����ص��ب��اق��ة 
ال�صحية،  امل����ب����ادرات 
ال�صركة  ك��ان��ت  ح��ي��ث 
فعاليات  اأط��ل��ق��ت  ق��د 
احلركة  )يف  م���ب���ادرة 

م���ن خالل  اأوًل  امل��وؤ���ص�����ص��ي  امل�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  ب���رك���ة( 
رف���ع م�صتوى  اإىل  ي��ه��دف  ع��ل��م��ي مم��ن��ه��ج  ب��رن��ام��ج 
دو  موظفي  ت�صجيع  يف  وامل�صاهمة  ال�صحي،  الوعي 
و�صمل ذلك  تبني منط حياة �صحي ومتوازن،  على 
يف  ريا�صية  ومت��اري��ن  �صحية  وا���ص��ت�����ص��ارات  ن�صائح 
للوجبات  �صحية  خيارات  وتقدمي  ال�صركة،  مكاتب 

الغذائية يف مطعم ال�صركة، وغرها.

جوائز مالية �صخمة
فاإىل  للبطولة  �صخمة  مالية  جوائز  تخ�صي�ض  مت 
 200 مبلغ  الأول  امل��رك��ز  �صاحبي  ح�صول  ج��ان��ب 
األف درهم يف فئتي الرجال وال�صيدات، �صينال املركز 
األف،   40 األف درهم، الثالث   50 الثاين على مبلغ 
 10 ال�صاد�ض  األ��ف،   20 األ��ف، اخلام�ض   30 الرابع 
 7 التا�صع  اآلف،   8 الثامن  اآلف،   9 ال�صابع  األ���ف، 
اآلف، العا�صرة 6 اآلف، احلادي ع�صر 5 الأف، فيما 
املركز  لأ�صحاب  دره��م  اآلف   4 مبلغ  تخ�صي�ض  مت 

من 12 اإىل 36.

الت�سجيل عرب املوقع الإلكرتوين
اعتمدت اللجنة املنظمة املوقع اللكرتوين للحدث 

www.dxbfitness.com البوابة الر�صمية 
الر�صمي  امل��وق��ع  يتيح  حيث  باملناف�صات،  للت�صجيل 
اإىل  باحلدث  اخلا�صة  والتفا�صيل  املعلومات  كافة 
جانب وجود اإ�صتمارة للت�صجيل ل تتطلب الكثر من 
الوقت ل�صتكمالها، حيث جاءت هذه اخلطوة بهدف 
الت�صجيل  خ��الل  من  امل�صاركني  على  اجلهد  توفر 
اإىل  اإقامتهم  اأم��اك��ن  من 
عملية  ت��ن��ظ��ي��م  ج����ان����ب 
ح������ج������ز وق�����������ت خ����و�����ض 
التي  التاأهيلية،  املرحلة 
تقام يوميا بني ال�صاعة 8 
اإىل  و4  �صباحا   12 اإىل 
�صيكون  فيما  م�صاء،   10
حتى  مفتوحا  الت�صجيل 
ال�صابع من �صهر �صبتمر 
امل���ق���ب���ل، ع��ل��م��ا ب����اأن����ه كل 
م�����ص��رتك مي��ك��ن��ه خو�ض 
اأرقامه  وحت�صني  م��رة  من  اأك��رث  التاأهيلية  املرحلة 
للمرة  دره��م   80 تبلغ  ر�صوم  ال�صخ�صية نظر دفع 
اأ�صحاب  النهائية  للمرحلة  يتاأهل  حيث  ال��واح��دة، 
فئتي  م��ن  ك��ل  يف  الأوىل  للمرحلة  ال�36  امل���راك���ز 

الرجال وال�صيدات.
اإط��الق��ه يوم  ال���ذي مت  امل��وق��ع الل��ك��رتوين  وي�صهد 
الثالثاء املا�صي اإقبال وا�صعا من املواطنني واملقيمني 
بدولة الإمارات العربية املتحدة، فيما اأبدى العديد 
يف  بامل�صاركة  رغبتهم  ال��دول��ة  خ��ارج  القاطنني  م��ن 
ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي ن��ال��ت م��ك��ان��ة و���ص��ه��رة ك��ب��ري��ن بعد 

النجاح الالفت الذي حتقق العام املا�صي.

دبي الريا�سية تعر�س التدريبات
قامت قناة دبي الريا�صية بعر�ض برنامج خا�ض عن 
ثالثة  عر�صت  حيث  البدنية،  للياقة  دب��ي  بطولة 
مت  املن�صرم  رم�صان  �صهر  خ��الل  اإ�صبوعية  حلقات 
التطرق لكافة تفا�صيل البطولة يف ن�صختها الأوىل 
منها  الثانية  الن�صخة  لإق��ام��ة  الإ�صتعدادات  وكافة 
ال�صيوف  م��ن  ال��ع��دي��د  اإ�صت�صافة  ك��م��ا  ال��ع��ام.  ه���ذا 
اجلهات  عن  وممثلني  واملخت�صني  الريا�صيني  من 
ال���راع���ي���ة وال���داع���م���ة، وق����د ���ص��ه��دت احل��ل��ق��ة التي 

ا�صتعرا�ض  ال�صبت  اأم�ض  م�صاء  امل�صاهر  قناة  بثتها 
باحلدث  التاأهيلية  للمراحل  املعتمدة  ال��ت��دري��ب��ات 
للم�صاركني  الفر�صة  اإت��اح��ة  بهدف  تنفيذها  واآل��ي��ة 
على التاأقلم والعمل على رفع جاهزيتهم بها خالل 

الفرتة املقبلة.
وت�صمل تغطية قناة دبي الريا�صية حلقات اأ�صبوعية 
مواقع  م��ن  ت�صويرها  �صيتم  مبا�صرة،  ال��ه��واء  على 
خم��ت��ل��ف��ة يف م��دي��ن��ة دب�����ي، وت��غ��ط��ي��ة امل���واق���ع التي 
غايات  تعميم  بهدف  التاأهيلية،  املرحلة  ت�صت�صيف 
البطولة والت�صجيع على امل�صاركة اأو اكت�صاب مهارات 

ريا�صية جديدة.

جناح كبري
�صواء  املا�صي  ال��ع��ام  كبرا  جناحا  البطولة  حققت 
من ناحية اأعداد امل�صاركني التي فاقت كل التوقعات 
�صهر  انطلقت يف  القوية، حيث  الفنية  امل�صتويات  اأو 
رم�صان املا�صي الأدواء التمهيدية للبطولة املفتوحة 
قبل اأن ي�صدل ال�صتار على الأدوار النهائية على حلبة 
جرانت  النيوزلندي  وتوج  مول،  بدبي  للتزلج  دبي 
اإيفا  ال�صرتالية  توجت  فيما  الرجال،  بلقب  جو�ض 

كالرك بلقب ال�صيدات.
توج  للمواطنني  خم�ص�صة  بطولة  اإق��ام��ة  مت  كما 
بلقبها را���ص��د امل���ال ب���ج���دارة وا���ص��ت��ح��ق��اق، ف��ي��م��ا مت 
اإقامة بطولة خم�ص�صة للمواطنات، ومتيزت هاتني 
البطولتني باأن جميع الكوادر الإدارية والتحكيمية 
مت ت�صكيلها اأي�صا من اأبناء الدولة من ذوي الكفاءات 

الريا�صية الرائدة.
جهودها  بف�صل  �صاهمت  التي  امل��دن  من  دب��ي  وتعد 
الإمارات  دول��ة  مكانة  تاأكيد  يف  الرائدة  ومبادراتها 
ال�����دول املتقدمة  ب��و���ص��ف��ه��ا م���ن  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
ال��ري��ا���ص��ة وال��ن�����ص��اط البدين،  مل��م��ار���ص��ة  ال��داع��م��ة 
الن�صاط  الريا�صة وممار�صة  باأهمية  الوعي  وتعزيز 
البدين من اأجل بناء جمتمع �صحي ومنتج و�صعيد.
التي وفرتها  املتطورة  التحتية  بالبنية  وتتميز دبي 
وامل�صي  اجل���ري  وم�صامر  م��الع��ب  م��ن  احل��ك��وم��ة 
ورك����وب ال���دراج���ات يف الأم���اك���ن واحل���دائ���ق العامة 
وال�صواطئ املفتوحة، ومن اأبرزها م�صارات امل�صي يف 

احلدائق، وم�صامر الدراجات الهوائية.

برعاية ودعم ماجد بن حممد

بطولة دبي للياقة البدنية الأ�شخم من نوعها تنطلق اليوم مب�شاركة وا�شعة 

الت�سفيات تقام من 18 
اأغ�سط�س اإىل 8 �سبتمرب ودبي 
مول ي�ست�سيف النهائيات من 

12 اإىل 14 �سبتمرب

خالد جوكه: تخ�سي�س 
جوائز مالية تقارب 

املليون درهم للفائزين 
وتطبيق نظام الك�سف 

على املن�سطات

يدرك ديفيد مويز مدرب مان�ص�صرت يونايتد اأنه توىل من�صبه 
مل��درب رائ��ع �صاحب تاريخ طويل لكنه مع ذلك  اجلديد خلفا 
النادي  يف  حا�صرا  �صيبقى  فرج�صون  اليك�ض  اأن  متاما  يثق 

باأفكاره ون�صائحه وم�صاعداته.
واأكد مويز بو�صوح اأن يونايتد �صيبداأ حقبة جديدة معه رغم 
املمتاز  الجنليزي  ال��دوري  لقب  عن  الدفاع  رحلة  �صيبداأ  اأن��ه 
اأمام �صوان�صي �صيتي بنف�ض لعبي واأ�صلوب فرج�صون تقريبا.

نهاية  يف  يونايتد  م��ع  ذهبي  م�صوار  بعد  فرج�صون  واأع��ت��زل 
املو�صم املا�صي واأ�صبح ي�صغل من�صبا اداريا يف النادي لكن مويز 
يف  امل�صاعدة  ورمب��ا  الن�صيحة  على  للح�صول  يتطلع  �صيبقى 
التعاقد مع لعبني جدد من املدرب املخ�صرم الذي اأحرز 13 

لقبا للدوري مع الفريق.
الت�صابه بني مويز وفرج�صون  اأوج��ه  الكثر من  هناك  وب��دا 
و�صائل  اىل  للحديث  ال�����ص��اب��ق  اي��ف��رت��ون  م���درب  خ���رج  ع��ن��دم��ا 

الإعالم وال�صارة اإىل �صعوبة املباريات الأوىل للفريق.
و�صي�صتمر  هنا  يبقى  اليك�ض  ال�صر  لل�صحفيني  مويز  وق��ال 
ويتعافى  اإن��ه عظيم  ام�ض  اول  املنزل  لزيارته يف  ذهبت  كذلك 

من خ�صوعه موؤخرا لعملية جراحية يف الفخذ. 
واأ�صاف املدرب الذي بداأ م�صواره الر�صمي مع يونايتد بالفوز 
بدرع املجتمع يف ال�صبوع املا�صي بالتغلب 2-�صفر على ويجان 
اثليتيك �صاأ�صتفيد من ن�صائحه و�صيكون مثال اأعلى يل. اأتطلع 

بجدية للحديث معه. 

ويف ظ��ل ع���دم ت��ع��اق��د ي��ون��اي��ت��د م��ع لع���ب ك��ب��ر وجن���اح جاره 
مويز  ف���اإن  ب��ارزي��ن  لع��ب��ني  اأرب��ع��ة  ���ص��م  يف  �صيتي  مان�ص�صرت 
توجيه  م��ن جم��رد  اأك��ر  ه��و  فيما  بفرج�صون  ي�صتعني  رمب��ا 

الن�صيحة.
والأ�صاليب  الطرق  العديد من  النادي ميلك  وقال مويز هذا 
جلذب الالعبني الكبار.. ولو احتجنا اإىل ال�صر اليك�ض فاإنه 

�صيكون �صعيدا جدا للم�صاعدة ولي�ض لدي �صك يف ذلك. 
وت����وىل م��وي��ز ت��دري��ب ي��ون��اي��ت��د ب��ع��دم��ا ق�����ص��ى 11 ع��ام��ا مع 
ايفرتون دون الفوز باأي لقب وما يزيد من �صعوبة مهمته اأنه 
جاء خلفا لأجنح مدرب يف تاريخ كرة القدم الجنليزية اإذ اأحرز 

فرج�صون 38 لقبا يف 26 عاما مع النادي.

اأرن�����وتوفيت������س يرف�������س مويز: فريج�شون احلا�شر الغائب مع يونايتد 
عر�ش����ًا من �شلتي�����ك 

رف�ض النم�صوي ماركو ارنوتوفيت�ض، مهاجم فردر برمين الملاين عر�صا لالنتقال اىل �صلتيك بطل ا�صكتلندا لكرة 
القدم ح�صب ما ذكرت تقارير �صحافية ام�ض ال�صبت وقال وكيل اعمال الالعب اىل �صحيفة بيلد املحلية لن يذهب 

ماركو اىل هناك وقد ابلغت مدرب �صلتيك بذلك .
واو�صحت التقارير ان �صلتيك عر�ض على ارنوتوفيت�ض عقدا ملدة اربع �صنوات مقابل 6ر2 مليون دولر يف املو�صم، 

لكن الالعب اعلن رف�صه النتقال اىل غال�صغو.
و�صبق ان لعب ارنوتوفيت�ض يف توينتي ان�صكيده الهولندي وانرت ميالن اليطايل، وهو مرتبط بعقد مع برمين 
حتى حزيران يونيو املقبل، لكنه مل يلعب اي مباراة يف الدوري الملاين منذ ني�صان ابريل املا�صي ب�صبب اليقاف من 

قبل ناديه عقب ايقافه من قبل ال�صرطة ب�صبب ال�صرعة العالية يف قيادة ال�صيارة.

اختتام مناف�شات اجلولة الثانية من بطولة كاأ�س رئي�س الدولة لل�شطرجن للرجال واملراحل ال�شنية بنادي دبي لل�شطرجن
من  الثانية  اجل��ول��ة  مناف�صات  اخلمي�ض  م�صاء  اختتمت 
واملراحل  للرجال  لل�صطرجن  الدولة  رئي�ض  كاأ�ض  بطولة 
ال�صنية التي ي�صت�صيفها نادي دبي لل�صطرجن والثقافة يف 
باأ�صراف احتاد  اآل مكتوم  �صالة ال�صيخ �صعيد بن حمدان 
الأمارات لل�صطرجن وت�صتمر فعالياتها حتى 23 اغ�صط�ض 
اجلاري مب�صاركة 123 لعبا من جميع املراحل ال�صنية 
والفجرة  وعجمان  وال�صارقة  ودب��ي  اأبوظبي  اأندية  من 
ثالثة  ت�صدر  الرجال  بطولة  مناف�صات  و�صمن  والعني. 
نعمان  عمر  وه��م  الثانية  اجل��ول��ة  بعد  الرتتيب  لعبني 
لل�صطرجن  الثقايف  ال�صارقة  نادي  ولعب  الثاين  امل�صنف 
والثقافة  لل�صطرجن  دب���ي  ن���ادي  لع���ب  م��و���ص��ى  وع��ث��م��ان 

وفي�صل عبداهلل ك�صواين لعب نادي ابوظبي لل�صطرجن 
حيث فاز عمر نعمان على زميله حممد الطاهر من نادي 
نادي  لل�صطرجن وفاز عثمان مو�صى على لعب  ال�صارقة 
ابوظبي علي عبداخلالق بعد مباراة ماراثونية ا�صتمرت 
كذلك  وف��از  م�صاءا.  والربع  ع�صر  احلادية  ال�صاعة  حتى 
ع��ب��ا���ض ويف  ن��ادي��ه من�صور  ع��ل��ى لع���ب  ك�����ص��واين  في�صل 
مباراة مثرة تعادل عبداهلل الطاهر لعب نادي ال�صارقة 
مع ابراهيم خوري لعب نادي اأبوظبي وتلعب يف اجلولة 
الثالثة لقاءات من العيار الثقيل حيث يلعب عثمان مو�صى 
الثاين  امل�صنف  �صد  البي�صاء  بالقطع  الثالث  امل�صنف 
عمر نعمان بينما يلعب في�صل ك�صواين مع زميله لعب 

اأبوظبي ابراهيم خوري وعبداهلل الطاهر مع علي  نادي 
ت�صدر  �صنة  الع�صرين  بطولة  مناف�صات  ويف  عبداخلالق. 
الكعبي  عبداهلل  لل�صطرجن  الثقايف  ال�صارقة  ن��ادي  لعب 
بفوزه  الثانية  اجل��ول��ة  بعد  نقطتني  بر�صيد  البطولة 
على لعب نادي اأبوظبي عبداهلل املرزوقي وتعادل اأحمد 
كذلك خليفة  وتعادل  اهلل  مال  النعيمي مع خالد ح�صن 
العمودي مع عبداهلل  العمودي مع عبداهلل مراد واأحمد 
حممد �صالح ويلتقي املت�صدر عبداهلل الكعبي مع عبداهلل 
حممد �صالح يف اجلولة الثالثة. و�صمن مناف�صات بطولة 
ال� 18 �صنة انفرد وليد اأنور لعب نادي ال�صارقة ب�صدارة 
البطولة بر�صيد نقطتني بفوزه على عبداهلل علي لعب 

الثاين  امل��رك��ز  ي��اأت��ي يف  و  والثقافة  لل�صطرجن  دب��ي  ن��ادي 
الالعب نايف �صالح لعب نادي دبي لل�صطرجن بر�صيد 
ع��ل��ى عبدالرحمن  ف����وزه  ب��ع��د  ال��ن��ق��ط��ة  ون�����ص��ف  ن��ق��ط��ة 
نادي  لعب  املرازيق  عي�صى  الالعبني  وكذلك  احلو�صني 
بعد  عجمان  ن��ادي  لع��ب  عبدالوهاب  وعبداهلل  ال�صارقة 
الثانية. ويف بطولة حتت  تعادلهما مع بع�ض يف اجلولة 
16 �صنة فاز ماجد العبدويل لعب نادي دبي على زميله 
ن��ادي دبي على  اأحمد فريد لعب  �صلطان وف��از  ابراهيم 
اأحمد خالد ويت�صدر البطولة 3 لعبني هم اأحمد فريد 
ويف  ال�صارقة.  املعيني  �صرحان  واأحمد  العبدويل  وماجد 
نادي  لع��ب  عبدالعزيز  علي  ف��از  �صنة   14 حتت  بطولة 

دبي لل�صطرجن على حممد مر�صول لعب نادي عجمان 
ال�صارقة على �صلطان  و فاز عبداهلل �صاعري لعب نادي 
فريد لعب نادي دبي و فاز طالل احلمادي لعب نادي 
ال�����ص��ارق��ة على ع��ب��داهلل را���ص��د و ف��از را���ص��د م�صلم لعب 
نادي ال�صارقة على اأحمد املقبايل ليت�صدر البطولة كال 
�صاعري وطالل احلمادي  وعبداهلل  علي عبدالعزيز  من 
ورا�صد م�صلم. ويف بطولة حتت 12 �صنة فاز �صيف العلماء 
لعب نادي دبي على عمران احلو�صني لعب ابوظبي يف 
احدى مفاجىاآت البطولة وفاز �صامل احمد �صامل لعب 
على  علي  وفي�صل  الطاهر  ط��ارق  �صعيد  على  دب��ي  ن��ادي 

يو�صف جا�صم و�صلطان الزعابي على زايد را�صد.
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رفع جمل�ض اإدارة نادي مليحة الثقايف 
الأول  اجتماعه  م�صتهل  يف  الريا�صي 
الذي عقده م�صاء اأم�ض يف مقر النادي 
ال�صارقة  ب����اإم����ارة  م��ل��ي��ح��ة  مب��ن��ط��ق��ة 
اآيات  اأ���ص��م��ى  ت�صكيله  اإع����ادة  مبنا�صبة 
�صاحب  م��ق��ام  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر  ال�صكر 
بن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  ال�صمو 
حممد القا�صمي ع�صو املجل�ض الأعلى 
ل��الحت��اد ح��اك��م ال�����ص��ارق��ة ع��ل��ى ثقته 
للمجال�ض  ودعمه  ومباركته  الغالية 
الريا�صية و ملجل�ض اإدارة نادي مليحة 
املجل�ض  وث���م���ن  ال���ري���ا����ص���ي  ال���ث���ق���ايف 
واهتمامه  امل��ت��وا���ص��ل  دع��م��ه  ل�����ص��م��وه 
لفعاليات  ال��دائ��م��ة  ورع��اي��ت��ه  ال��ب��ال��غ 
النادي واأن�صطته املتوا�صلة على مدار 

العام.

ل�صمو  بالمتنان  املجل�ض  وتوجه  كما 
ال�صيخ �صلطان بن حممد بن �صلطان 
ن��ائ��ب احلاكم  ال��ع��ه��د  ال��ق��ا���ص��م��ي ويل 
رئ��ي�����ض امل��ج��ل�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�����ارة 
ال�صارقة على رعايته ودعمه للنه�صة 
ال��ت��ي تنعم ب��ه��ا ال��ري��ا���ص��ة يف الم���ارة 
الريا�صية  الأن����دي����ة  راأ����ص���ه���ا  وع���ل���ى 
الأن�صطة  ل���ك���اف���ة  ����ص���م���وه  وم���ت���اب���ع���ة 
والفعاليات الريا�صية يف نادي مليحة 
اهلل  ع��ب��د  ال�صيخ  ل�صمو  ���ص��ك��ره  وق���دم 
حاكم  �صمو  نائب  القا�صمي  �صامل  بن 
ال�صارقة على ما يقدمه لدعم امل�صرة 
الريا�صية كما وثمن املجل�ض مبادرات 
واأمينه  ال��ري��ا���ص��ي  ال�����ص��ارق��ة  جمل�ض 
ال�صباب  لرعاية  العامة  والهيئة  العام 
اأعمال  من  به  يقومون  ملا  والريا�صة 

جليلة خلدمة الأندية والريا�صيني. 
الكتبي رئي�ض  بالعجيد  تراأ�ض م�صبح 
الريا�صي  مليحة  ن��ادي  اإدارة  جمل�ض 
الوطني  امل���ج���ل�������ض  ع�������ص���و  ال����ث����ق����ايف 
الداره  جم��ل�����ض  اج���ت���م���اع  الحت�������ادي 
�صهدت  وال��ت��ي  اجل��دي��دة  ت�صكيلته  يف 
ال�صابة  العنا�صر  من  اأع�صاء  ان�صمام 

اجلديدة لع�صوية املجل�ض.
اأع�صائه  موافقه  وبعد  املجل�ض  واأق��ر 
اع�صاء  على  الداري���ة  حقائبه  ت��وزي��ع 
نائب  م��ه��ام  ا���ص��ن��اد  مت  بحيث  املجل�ض 
�صامل  اهلل  ع��ب��د  اإىل  امل��ج��ل�����ض  رئ��ي�����ض 
�صلطان  وحم��م��د  اخل��ا���ص��وين  �صعيد 
اخل��ا���ص��وين ي��ت��وىل م��ه��ام ام��ني ال�صر 
ال����ع����ام وحم���م���د خ��ل��ي��ف��ة ال�����ب�����دواوي 
امل���دي���ر امل����ايل و���ص��ح��ي ح����ارب �صحي 

عتيق  و�صامل  الثقافية  اللجنة  ريئ�ض 
وخليفة  ال��ع��ام  النظام  م�صرف  ال���رزة 
الن�صطة  م�صرف  اخلا�صوين  م�صبح 
�صيف  ع��و���ض  اهلل  وع��ب��د  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
ال��ف��ردي��ة وم�صرف  الل���ع���اب  م�����ص��رف 
الل����ع����اب اجل��م��اع��ي��ة خ��ل��ي��ف��ة حميد 
متيم وذلك يف ح�صور البادي حممد 

ال�صكرتر التنفيذي والفني للنادي .
ملختلف  ت��وزي��ع��ه  ع��ق��ب  املجل�ض  واأك����د 
العمل  مل�����ص��رة  ا���ص��ت��ك��م��ال��ه  امل��ن��ا���ص��ب 
يعتمد  ال���ذي  وال��ت��زام منهجه  ال��ب��ن��اء 
ت�صكيل  يف  م��و���ص��وع��ي��ة  اأ����ص�������ض  ع��ل��ى 
املواطنة  ال��ع��ن��ا���ص��ر  وت��ه��ي��ئ��ة  ال���ف���رق 
للم�صاركة يف كافة الريا�صات الفردية 
واجل��م��اع��ي��ة واله��ت��م��ام ب���دور النادي 
اأدوار  لها  ثقافية  كموؤ�ص�صة جمتمعية 

يف خدمة املنطقة وقاطنيها .
وبارك م�صبح بالعجيد رئي�ض جمل�ض 
اجلديده  مهامهم  لالأع�صاء  الدارة 
اخلطط  ب����و�����ص����ح  ال����ل����ج����ان  ووج��������ه 
الهتمام  ت���وؤك���د  وال���ت���ي  وامل�����وازن�����ات 
ب��ال��ق�����ص��اي��ا امل��ج��ت��م��ع��ي��ه م����ن خالل 
التوا�صل باملجتمع املحلي والفعاليات 
املختلفه خلدمة قطاع ال�صباب واأهايل 
وم�����ص��ارك��ة اجلهات  م��ل��ي��ح��ة  مل��ن��ط��ق��ه 
باوقات  للعنايه  ال��دول��ه  يف  الخ����رى 
ال�صلبيه  اجل��وان��ب  يقلل  مب��ا  ال�صباب 
التوا�صل  جلنة  اأه���داف  يف  ي�صب  مبا 

الجتماعي.
جمل�ض  واأع�صاء  املجل�ض  باأن  وا�صاف 
واملنت�صبني  الداري  واجل��ه��از  اإدارت����ه 
ي����األ����ون ج���ه���دا يف طرح  ل���ل���ن���ادي ل���ن 

خطط نرة تعزز من اجلانب الثقايف 
النادي  بها  يتميز  وال��ذي  واملجتمعي 
م��ن��ذ ن�����ص��اأت��ه ولق����ت اأن�����ص��ط��ت��ه اقبال 
منقطع النظر من ال�صباب و�صاهمت 
�صمو  توجيهات  ايجابي يف ظل  ب�صكل 

احلاكم الدائم وامل�صتمر لدعم الثقافه 
واملثقفني.

ونوه ان املجل�ض �صوف يوؤكد يف خططه 
بالأن�صطه  اله��ت��م��ام  ع��ل��ى  ال��ق��ادم��ه 
ال��ري��ا���ص��ي��ه ب��اأن��واع��ه��ا امل��خ��ت��ل��ف��ه كما 

الأن�صطه  ك���ف���اءة  رف���ع  ع��ل��ى  ���ص��ي��ع��م��ل 
ي�صيف  و����ص���وف  احل���ال���ي���ه  ال���ف���ردي���ه 
ان�صطه فرديه اخرى مل تكن موجوده 
�صابقا يف النادي وذلك يف ظل تطلعات 

�صباب املنطقه.

اأعلن �صعادة ال�صيخ ح�صن بن جر اآل ثاين ام�ض 
واحد  رق��م  ال��رال��ي��ات  �صائق  ان�صمام  ع��ن  ال�صبت 
للفريق  العطية  �صالح  نا�صر  العربي  العامل  يف 
القطري يف بطولة العامل كي وي�صت، التي �صتقام 
الوليات  فلوريدا يف  ولي��ة  املقبل يف  نوفمر  يف 

املتحدة الأمريكية.
جاء ذلك خالل موؤمتر �صحفي ُعقد يف العا�صمة 
اأك�����د خ���الل���ه �صعادة  ام�������ض  ال����دوح����ة  ال��ق��ط��ري��ة 
الحتاد  رئي�ض  ث��اين،  اآل  ج��ر  ب��ن  ح�صن  ال�صيخ 
العطية  ان�صمام  البحرية،  للريا�صات  القطري 
للمناف�صة  نيكوليني  ماتيو  ال�صابق  م�صاعده  مع 
���ص��ب��اق��ات ك��ي وي�����ص��ت ع��ل��ى م��نت زورق جمّهز  يف 
مبحركات مركوري. و�صي�صارك الثنائي العطية 
مهرجان  خ���الل  ���ص��ب��اق��ات  ث��الث��ة  يف  ونيكوليني 
�صباقات كي وي�صت الذي �صيقام خالل الفرتة من 

3-10 نوفمر املقبل.
الذي  ح�صن  ال�صيخ  �صعادة  ق��ال  ال�صياق،  ه��ذا  يف 
تّوج بلقب بطولة العامل كي وي�صت مع م�صاعده 
�صتيف كورتي�ض عام 2012، وياأمل بتكرار الفوز 
باللقب على منت زورق��ه الأدع��م 96 هذا العام: 
كان  لقد  فريقنا،  يف  بنا�صر  اأرح���ب  اأن  ي�صرين 
ودولة  ال�صيارات  لريا�صة  عظيماً  �صفراً  نا�صر 
قطر يف ال�صنوات الأخرة ملا حققه من اإجنازات 
يتطلع  وكالنا  ال�صيارات،  ريا�صة  ع��امل  يف  رائعة 
التي  والتحديات  وي�صت  ك��ي  �صباقات  اإىل  ُق��دم��ا 
تنتظرنا هنا. ان نا�صر متحم�ض ملواجهة التحدي 

بخرته  نيكوليني  ماتيو  و�ص�صي�صاعده  اجلديد، 
�صباقات  تقنيات  ع��ن  ال��ك��ث��ر  تعلم  يف  ال��وا���ص��ع��ة 

الزوارق ال�صريعة . 
وُيعد العطية على امل�صتوى العاملي �صائق الراليات 
العربي الأكرث جناحاً يف كل الع�صور، وفاز بلقب 
 48 بلقب  ف��از  كما   ،2011 ع��ام  داك���ار يف  رايل 
رالياً من راليات بطولة ال�صرق الأو�صط للراليات 
الع�صر  ال�صنوات  يف  اإقليمية  األ��ق��اب   8 و  )ف��ي��ا(، 
رال��ي��ات �صحراوية  األ��ق��اب  ع��ن  ف�صاًل  الأخ����رة، 

)كرو�ض كاونرتي( عديدة حول العامل.
بطولة  بلقب  املخ�صرم  القطري  النجم  فاز  كما 
 ،2006 ع��ام  التجاري  الن��ت��اج  ل�صيارات  ال��ع��امل 
ولقب بطولة كاأ�ض العامل للراليات ال�صحراوية 
املركز  وك���ان   .2008 ع���ام  ك���اون���رتي(  )ك��رو���ض 
حققها  نتيجة  اأف�����ص��ل  اإي��ط��ال��ي��ا  رايل  يف  ال��راب��ع 
للراليات  ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة  يف  ال��ق��ط��ري  ال��ب��ط��ل 

)فيا(.
وب��ع��ي��داً ع���ن ���ص��اح��ة ال���رال���ي���ات، اح����رتف نا�صر 
الرماية و�صارك يف الألعاب الأوملبية وبات واحداً 
دول��ة قطر، حيث  امللتزمني يف  اأب��رز رموزها  من 
الطائرة  الأق��را���ض  رم��اي��ة  بطولة  يف  قطر  مثل 
2004 حم���رزاً  الأومل���ب���ي���ة  الأل���ع���اب  ال�����دورة  يف 
فاز  2012 حيث  لندن  دورة  ال��راب��ع، ويف  املركز 
بامليدالية الرونزية، كما �صارك بقوة يف العديد 

من الألعاب الآ�صيوية.
بدوره قال نا�صر �صالح العطية: لقد حتدثت مع 

�صعادة ال�صيخ ح�صن بن جر اآل ثاين خالل رايل 
�صيلني ال�صحراوي يف قطر يف �صهر اأبريل املا�صي، 
حيث ا�صتخدم فريقي ور�صته خالل ال�صباق. وقد 
علّي  واق���رتح  ال�صريعة  ال����زوارق  جميع  �صاهدت 
امل�صاركة يف �صباقات الزوارق ال�صريعة. وبدت فكرة 
ال��راأي بان م�صاركة �صائق  رائعة وت�صاطرنا نف�ض 
راليات يف �صباق للزوارق ال�صريعة �صت�صكل حدثاً 

جديداً �صيجذب اهتمام الو�صائل الإعالمية . 
واأ�صاف العطية قائاًل: اإنني اأتطلع ب�صغف �صديد 
للم�صاركة يف �صباقات بطولة كي وي�صت للزوارق 
ال�صريعة، ويجري التخطيط لن�صمامي للفريق 
القطري مرة اأخرى يف �صباق كاأ�ض قطر اجلديد 

العام املقبل .
مب�صاندة  يحظى  ال��ذي  القطري  الفريق  وياأمل 
البحرية،  ل��ل��ري��ا���ص��ات  ال��ق��ط��ري  ودع���م الحت����اد 
ب��امل�����ص��ارك��ة ب��ث��الث��ة زوارق يف ب��ط��ول��ة ال��ع��امل كي 

وي�صت يف نوفمر املقبل.
ثاين  اآل  ج��ر  ب��ن  ح�صن  ال�صيخ  ���ص��ع��ادة  ويطمح 
النجاح  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ك��ورت��ي�����ض  ���ص��ت��ي��ف  وم�����ص��اع��ده 
املجّهز  اجلديد   96 الأدع���م  زورقهما  منت  على 
مبحركات توربينية. و�صيقود العطية ونيكوليني 
النعمة  ���ص��ي��ق��ود ع��ل��ي  ب��ي��ن��م��ا  ال����ث����اين،  ال�������زورق 
وم�صاعده الذي �صيتم الإع��الن عنه لحقاً زورق 
روح قطر 20 يف فئة �صوبر بوت. و�صيغيب حممد 
اإك�ض  بطولة  يف  لرتباطته  املناف�صة  عن  النا�صر 

كات يف ال�صني.

اأ�صاد �صعادة عبداهلل را�صد بن لقيو�ض ال�صحي رئي�ض 
الوطني  ل��ل��رتاث  ال�����ص��ح��وح  جمعية  ادارة  جم��ل�����ض 
بالهتمام والدعم الالحمدود الذي يوليه �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�ض الدولة 
حفظه اهلل واخوانه ا�صحاب ال�صمو اع�صاء املجل�ض 
ال�صيخ  اول �صمو  الع��ل��ى ح��ك��ام الم����ارات وال��ف��ري��ق 
نائب  ابوظبي  عهد  ويل  نهيان  ال  زاي��د  بن  حممد 
القائد العلى للقوات امل�صلحة جلهود وبرامج تنمية 
وتطوير �صباقات الهجن وتربيتها ورعايتها بالدولة 
ال�صعبي يف  ال��رتاي  تاريخها  ل��الم��ارات  مبا يحفظ 

هذه الريا�صة الرتاثية الكبرة التي حتفظ لل�صباب 
على حفظ  ال�صباب  وتوؤهل  وعراقته  املا�صي  ا�صالة 
املوروث ال�صعبي الريا�صي من الندثار وتعزز فيهم 
الماراتية  والتقاليد  ال��ع��ادات  على  املحافظة  روح 
ال�صيلة التي ار�صى دعائمها املوؤ�ص�ض الباين ال�صيخ 

زايد بن �صلطان ال نهيان طيب اهلل ثراه .
وا�صار اىل الهتمام الالحمدود الذي توليه القيادة 
الر�صيدة من خالل احتاد المارات ل�صباقات الهجن 
التاهيل  ال�����ص��ب��اق��ات وم�����ص��ام��ر  ب��ت��ط��وي��ر م��ي��ادي��ن 
والتطوير  املتكاملة  البيطرية  والرعاية  والتدريب 

املتوا�صل لريا�صة �صباقات الهجن وتعددها وتنوعها 
حتى ا�صبح لها العديد من املهرجانات الكرى من 
وغرها  وامل��رم��وم  الوثبة  وختامي  الظفرة  مزاينة 
والرتاثية  الماراتية  الريا�صة  هه  انتعا�ض  عزز  ما 
القبال  م��ن  امل��زي��د  الثمينة  اجل��وائ��ز  ر�صد  وا�صهم 
عليها وانتعا�صها مع ادخال اجلوكي اليل والعديد 

من الرامج التطويرية لريا�صة الباء والجداد .
واأك�����د رئ��ي�����ض ج��م��ع��ي��ة ال�����ص��ح��وح ل���ل���رتاث الوطني 
�صراكتها املجتمعية يف ا�صتثمار الفراغ ال�صيفي لدى 
الطالب خالل هذا ال�صيف لتعزيز التعاون امل�صرتك 

بالتوعية  امل�صاهمة  يف  الج��ت��م��اع��ي��ة  امل�����ص��وؤول��ي��ة  يف 
املجتمعية با�صتثماره ل�صالح توعية ال�صباب مبا�صي 

الباء والجداد والعادات والتقاليد ال�صيلة.
ال�صحي  ب��ن لقيو�ض  را���ص��د  ع��ب��داهلل  ���ص��ع��ادة  واأ����ص���اد 
الكرمية  ب��ال��رع��اي��ة  اجلمعية  ادارة  جمل�ض  رئي�ض 
لوزارة الثقافة وال�صباب وتنمية املجتمع من خالل 
املراكز  تنظيم  يف  والريا�صة  لل�صباب  العامة  الهيئة 
والرامج ال�صبابية ال�صيفية موؤكدا حر�ض جمعية 
ال�����ص��ح��وح ل���ل���رتاث وال��وط��ن��ي ���ص��ن��وي��ا ع��ل��ى تنظيم 

الور�صة الرتاثية لأ�صبال اجلمعية .

ج�����اء ذل�����ك خ�����الل اف���ت���ت���اح ور�����ص����ة ت���رب���ي���ة ورك�����وب 
الور�صة  ملنت�صبي  اجلمعية  نظمتها  ال��ت��ي  اجل��م��ال 
�صعيد  حممد  ب��ا���ص��راف  لديها  ال��رتاث��ي��ة  ال�صيفية 
اللجنة  رئي�ض  الدارة  ال�صحي ع�صو جمل�ض  اليتيم 
املدرب  الرتاثية  الور�صة  ادارة  وت��وىل   ، العالمية 
 ، ال�صحي  ال�صلحدي  عليوه  �صعيد  حممد  ال��رتاث��ي 
اعمار  با�صماء  ال�صباب  تعريف  ال��ور���ص��ة  وت�صمنت 
الهجن وانواعها ون�صبها وتعدد ا�صتخداماتها وطرق 
املحافظة عليها  لل�صباقات وطرق  وتاهيلها  تربيتها 

رعايتها .

واكد اليتيم ان امل�صاركني ادركوا وب�صغف اهمية هذه 
الريا�صة الرتاثية التي يع�صقها الكثرون من اهل 
المارات وت�صهد مناف�صات تقدم فيها املاليني فخرا 

واعتزازا مبا�صي الباء والجداد.
ومن حانبه دعا املدرب الرتاثي حممد �صعيد عليوه 
الباء اىل ا�صطحاب ابنائهم مليادين �صباقات الهجن 
بالرتاث  وربطهم  ابنائهم  لتعريف  الر  والعزب يف 
و�صيلة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  الهجن  قيمة  وتقدير  ال�صعبي 
ال��ت��ن��ق��ل ال���ص��ا���ص��ي��ة ب���ني ال��ب��ل��دان وامل��ن��اط��ق وكيف 

ا�صهمت البل يف خدمة ان�صان ال�صحراء.

ال�سكر ل�سلطان القا�سمي على ثقته ودعمه 

جمل�س اإدارة نادي مليحة يعقد اجتماعه الأول بعد اإعادة ت�شكيله ويوزع حقائبه الإدارية

اأ�سطورة الراليات القطري نا�سر العطية ي�ستعد لالن�سمام اإىل الفريق القطري وح�سن بن جرب يف كي وي�ست

بطل رايل داكار �شابقًا يقود الزورق القطري مع الإيطايل ماتيو نيكوليني
ح�سن بن جرب يتطلع للفوز جمددًا بلقب العامل كي وي�ست

جمعية ال�سحوح تنظم ور�سة تاأهيل ال�سبق ملنت�سبي ال�سيفية

ا�شادة بدعم رئي�س الدولة واحلكام وحممد بن زايد لتطوير �شباقات الهجن
مهرجانات الظفرة والوثبة واملرموم عززت انتعا�س الريا�سة الرتاثية

مارتينو يرتيث قبل التعاقد مع قلب دفاع 
قال الرجنتيني جراردو مارتينو مدرب بر�صلونة حامل لقب 
مباراة  اول  قبل  القدم  لكرة  ال�صباين  الوىل  ال��درج��ة  دوري 
للفريق يف املو�صم اجلديد انه قرر النتظار حتى يناير كانون 
الثاين املقبل قبل ان يبت يف امر التعاقد مع قلب دفاع جديد.

�صيطر على  بر�صلونة عن تدعيم خط دفاعه وهو ما  ويبحث 
ا�صتعداداته للمو�صم اجلديد بعد ان ف�صل الفريق يف حماولته 
ل�صم تياجو �صيلفا مدافع الرازيل من باري�ض �صان جرمان 
ورف�ض ت�صيل�صي وليفربول الجنليزيني م�صاعيه للتعاقد مع 

ديفيد لوي�ض ودانييل اجر على الرتتيب.

وكانت احدث التقارير قد ذكرت ان مارتينو الذي توىل تدريب 
لتيتو  ب��دي��ال  مفاجئ  نحو  على  امل��ا���ص��ي  ال�صهر  يف  بر�صلونة 
اأنه  ال�صابق  ج��واردي��ول  بيب  م�صاعد  اأع��ل��ن  بعدما  فيالنوفا 
�صيرتك املن�صب ب�صبب مر�صه يرغب يف الرتيث يف اختياراته.

وقال مارتينو خالل موؤمتر �صحفي ام�ض قبل ان يحل الفريق 
�صيفا على ليفانتي لكي او�صح موقفي فيما يخ�ض قلب الدفاع 
ال��ن��ادي قبل قدومي هنا وما  وا���ص��اف اع��رف ما ك��ان يقوم به 

يريدونه حتى عندما كان تيتو هنا.
وت��اب��ع م��ا اق��ول��ه ه��و ان���ه ط��امل��ا ظ��ل ك��ارل��ي�����ض ب��وي��ول بخر.. 

ي���رام..  م��ا  ع��ل��ى  تعافيه مي�صي  م�����ص��وار  ب��خ��ر لن  و���ص��ي��ك��ون 
بارترا  وم���ارك  ما�صكرانو  وخافير  بيكي  ج��رار  جانب  اىل 
ما  على  نكون  كفريق  فاننا  بو�صكيت�ض..  �صرجيو  او  وادريانو 
ف�صيكون  �صابات  اي  م��ن  عانينا  م��ا  اذا  قائال  وا�صتطرد  ي��رام 

هناك دوما فرتة النتقالت ال�صتوية.
بقية  مع  كامل  ب�صكل  التدريبات  اىل  بويول  القائد  يعد  ومل 
لت�صكيلة  ال��دخ��ول  يف  وف�صل  ركبته  يف  ا�صابته  عقب  زم��الئ��ه 
مباراة اليوم وهو ما يعني ان بيكي ولعب الو�صط ما�صكرانو 

�صي�صتمران على الرجح يف �صراكتهما يف خط الدفاع.

بدرو جاهز للم�شاركة اأمام ليفانتي 
تعافى بدرو رودريجيز مهاجم بر�صلونة من الإ�صابة التي حلقت به، لي�صارك يف التدريبات دون اأي 
م�صاكل ع�صلية ويكون جاهزا للم�صاركة يف املباراة الفتتاحية للفريق يف الدوري اأمام ليفانتي اليوم 
الأحد. وكان الالعب يعاين من كدمة يف ال�صاق اليمنى منذ مباراة فريقه اأمام تايالند الودية قبل 
للنادي  الأ�صا�صي  الت�صكيل  واإمكانية م�صاركته يف  بتعافيه  �صعادته  الالعب عن  واأع��رب  اأي��ام،  ع�صرة 

الكتالوين.
واأكد بدرو اأنه م�صتعد للمناف�صة على مكان يف الت�صكيل الأ�صا�صي بجانب الأرجنتيني ليونيل مي�صي 

والرازيلي نيمار دا �صيلفا يف الهجوم.
واأو�صح الالعب قائال اأنا ل اأ�صعر بالنزعاج.. فكل عام هناك مناف�صة يف الهجوم ودائما ما يكون من 

ال�صعب حجز مكان اأ�صا�صي يف الفريق .
واأ�صاد الالعب بزميله نيمار، موؤكدا اأنه ي�صتطيع اللعب يف اأكرث من جانب وخطر للغاية وميكنه 

التهديف يف اأي حلظة و�صيكون �صبب �صعادة البار�صا يف الأيام املقبلة.
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ابن جر�س: �سنبذل ق�سارى جهدنا بهدف حتقيق الطموحات املرجوة بجعل نادي ال�سارقة قلعة ريا�سية ثقافية �ساخمة

نادي ال�شارقة الريا�شي ي�شكل جلنته الثقافية ويوؤكد على اأدوارها يف تنمية مواهب الالعبني ثقافيًا 

الطنيجي.. مع�شكر الظفرة ي�شري وفق اخلطة املو�شوعة

رونالدو يقود ريال اأمام بيتي�س

بر�شلونة يواجه بليفانتي مب�شاركة مي�شي وفاريغا�س 
ق�ائ�د لت�شي�و يغي�ب ع�ن ال�شوبر الإيطايل 

دورمتوند يرا�شي ليفاندوف�شكي بزيادة راتبه 

�شتو�شور تنف�شل عن مدربها 

ت�صكيل  الثقايف  الريا�صي  ال�صارقة  ن��ادي  اعتمد 
حمدان  حممد  برئا�صة  بالنادي  الثقافية  اللجنة 
بن جر�ض ع�صو جمل�ض الداري��ة م�صرف الألعاب 
جمل�ض  ع�صو  الكعبي  �صهيل  وع�صوية  ال��ف��ردي��ة 
اإدارة منتدى ال�صارقة للتطوير عبدالرحمن بني 
يا�ض من الهيئة العامة للريا�صة وال�صباب ومدير 
اأحد  اجل��روان  �صابقا وعمر  ال�صارقة  �صباب  مركز 
الكوادر الوطنية املتميزة يف النواحي الثقافية يف 

عدد من الدوائر واجلهات املحلية والحتادية .
جلنة  بت�صكيل  ال�����ص��رق��اوي��ة  الإدارة  خ��ط��وة  ت��اأت��ي 
توجيهات  ت��رج��م��ة  اإط����ار  يف  متخ�ص�صة  ثقافية 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد 

حاكم  ل��الحت��اد  الع��ل��ى  املجل�ض  ع�صو  القا�صمي 
ال�صارقة حفظه اهلل ورعاه لتوا�صل م�صرة النادي 
النادي  منت�صبي  وت��اأه��ي��ل  الثقافية  ال��ن��واح��ي  يف 
يف  امل�صي  على  ع��الوة  ال��ه��ادف��ة  الن�صطة  تلك  يف 
تنفيذ خطة جمل�ض ال�صارقة الريا�صي يف الرتقاء 

بالنواحي الثقافية .
يف  �صباقا  الثقايف  الريا�صي  ال�صارقة  ن��ادي  ويعد 
ب��ع��د جن���اح فعالياته  ال��ث��ق��اف��ي��ة خ��ا���ص��ة  امل���ج���الت 
للعام الثاين على التوايل يف تنفيذ �صباق الندية 
للثقافة والفنون واللتزام بدوره يف تفعيل الدور 
ال�����ص��رج��اوي��ة وت��ع��د اللجنة  ل��الأ���ص��رة  امل��ج��ت��م��ع��ي 
الثقافية واحدة من اأهم اللجان التي تعول عليها 

وعطائها  دوره����ا  تنمية  يف  ال�����ص��ارق��ة  ن���ادي  اإدارة 
. وتقدم حممد حمدان بن جر�ض  املقبلة  للفرتة 
نادي  اإدارة  جمل�ض  اإىل  الثقافية  اللجنة  رئي�ض 
ال�صارقة ولرئي�ض جمل�ض الدارة ال�صيخ اأحمد اآل 
الثقافية  اإي��الء اجل��وان��ب  ث��اين على جهودهم يف 
:تخت�ض  وق��ال  ال��ن��ادي  عمل  م�صرة  يف  الهمية 
الإدارة بتفعيل الدور الثقايف والجتماعي للنادي 
من خالل تنظيم عدد من الفعاليات التي تخدم 
اإمارة ال�صارقة ب�صكل عام وت�صب يف م�صلحة كافة 
للنواحي  ال��ك��ب��ر  ال��ن��ج��اح  ظ��ل  يف  املجتمع  ف��ئ��ات 
ال��ث��ق��اف��ي��ة ول��ف��ري��ق ال���ن���ادي ال��ث��ق��ايف ب��ع��د جناحه 
اأقيمت  التي  العامة  املعلومات  بطولة  يف  الخ��ر 

وتتويجه  رم�صان  �صهر  خ��الل  ن��ادي احلمرية  يف 
باملركز الأول وغرها من املراكز الالفتة .

بو�صع خطة  �صتقوم  اللجنة  اأن  ابن جر�ض  واأ�صار 
ال���ث���ق���ايف وف����ق روؤى راع���ي  ل��ل��ت��ن�����ص��ي��ط  م��ن��ه��ج��ي��ة 
الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  والإب���داع  الثقافة 
العلى  املجل�ض  القا�صميع�صو  حممد  بن  �صلطان 
ل��الحت��اد ح��اك��م ال�����ص��ارق��ة ل��ي��ك��ون ن���ادي ال�صارقة 
املعنية  واملوؤ�ص�صات  والأ���ص��رة  املدر�صة  ل��دور  مكمل 
امل�����ص��اه��م��ة يف م��ن��ظ��وم��ة ال���وط���ن وامل�����ص��اه��م��ة يف 
والرتبوية  الجتماعية  ال��الع��ب  �صخ�صية  ب��ن��اء 
اأن  اإىل  لف��ت��ا  الب��داع��ي  البعد  لتاأخذ  والثقافية 
جميع  فيها  ي��ت�����ص��ارك  جمتمعية  م�صئولية  ه���ذه 

الثقافية  التنمية  يف  خا�صة  املجتمعية  املوؤ�ص�صات 
اأف��راد املجتمع  مع قيام الحت��اد وكانت ت�صتقطب 
وكافة ال�صرائح لإقامة اأن�صطة وبرامج جمتمعية 

وثقافية وفنية متنوعة. 
الإع��الن عن  اللجنة ب�صدد  اأن  ابن جر�ض  واأعلن 
عدد من امل�صاريع الثقافية التي تخدم هذا ال�صاأن 
واأ�صار اإىل اأن اجلميع يبذل ق�صارى جهده بهدف 
ال�صارقة  نادي  بجعل  املرجوة  الطموحات  حتقيق 

قلعة ريا�صية ثقافية �صاخمة .
واأ�صاف ابن جر�ض اأن هذه اللجنة �صتقوم ب�صياغة 
الأهداف وجدول الرامج والإن�صطة ومواعيدها 
واعتماد خطة منهجية تتما�صى مع �صيا�صة الإمارة 

الغايات  لتحقيق  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  وبالتعاون 
املن�صودة وبالو�صائل البداعية، مع مناق�صة ت�صور 
والإ�صدارات  ال��ن��ادي  يف  الثقافية  املكتبة  لو�صع 

املهمة الواجب توفرها فيها. 

الظفرة  �صركة  نائب رئي�ض  الطنيجي  اأب��دى خليفة 
باأملانيا  الفريق  بعثة  رئي�ض  القدم  لكرة  الريا�صية 
الفريق  مبع�صكر  الأم����ور  عليه  ت�صر  مل��ا  ارت��ي��اح��ه 
العدادي وفق اخلطة الفنية املو�صوعه من اجلهاز 
برئا�صة  ال���ن���ادي  ادارة  اأن  الطنيجي  وق���ال  ال��ف��ن��ي 
للمع�صكر  النجاح  اأ�صباب  كل  وفرت  العامري  م�صلم 
للفرق يف جمال  اجل��ي��د  الإع����داد  باأهمية  لإمي��ان��ه��ا 
كرة القدم خا�صة واأن الدوري يف هذا املو�صم يب�صر 
الأندية  انتدابات  خ��الل  من  وذل��ك  قوية  مبناف�صة 

وا�صتعداداتها.
لكرة  الريا�صية  الظفرة  �صركة  رئي�ض  نائب  واأك���د 
القدم اأن التعاقدات التي قامت بها ادارة النادي يف 

هذا ال�صيف جزء من ا�صرتاتيجية جمل�ض الدارة يف 
ال�صنوات  املناف�صة خالل  على  قادر  قوي  فريق  بناء 
القادمة وهذا مما يبدو من خالل توقيع جمموعه 
�صنوات  ال�صن لثالثة  العقود مع لعبني �صغار  من 

واكرث.
م��ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى ا���ص��اد رئ��ي�����ض بعثة ال��ظ��ف��رة اىل 
ب��ق��ي��ادة الدكتور  ل��ل��ف��ري��ق  ال��ف��ن��ي  ب��اجل��ه��از  امل��ان��ي��ا 
ل���ه وجهودهم  امل�����ص��اع��د  ع���ب���داهلل م�����ص��ف��ر واجل���ه���از 
الفريق وو�صعه  تاأهيل  التي يقومون بها يف  الكبر 
املو�صوعه،كما  اخل��ط��ة  وف��ق  ال�صحيح  ال��ط��ري��ق  يف 
واقبالهم  واإن�صباطهم  بالالعبني  الطنيجي  ا�صاد 
اجليد على التمارين وطموحهم يف اأداء مو�صم مميز 

الغربية.واأ�صاد  فر�صان  جماهر  طموحات  ير�صي 
الطنيجي باجلهاز الداري للفريق الذي يعمل على 
التي  ال�صغرة  ال�صعوبات  وت�صهيل  العقبات  تذليل 
يواجهها الفريق. من جانب اآخر اأكد خمي�ض حممد 
نائب  الظفرة  ن��ادي  ادارة  جمل�ض  ع�صو  املن�صوري 
املع�صكر  الإع��داد يف  البعثة ر�صاهم عن �صر  رئي�ض 
العداد  رمت  ان  اىل  م�صراً  املو�صوعة  اخلطة  وف��ق 
وال�صتعداد يرتفع تدريجياً وان الفريق اأدى مباراة 
واحدة حتى الآن بعد اأن الغى اجلهاز الفني املباراة 
-19 الأحد  الوىل واأن املباراة الثانية �صتكون غداً 
08 و�صيلعب الفريق بعدها اربعه مباريات �صتت�صح 
ال��ذي يطمح  ال���دوري  لبداية  للفريق  ال��روؤي��ة  فيها 

الطموحات  ي��ر���ص��ي  م��و���ص��م  اداء  اىل  اجل��م��ي��ع  ف��ي��ه 
ويلبي رغبات جماهر فار�ض الغربية.

را���ص��ون عن  ادارة  ان��ه��م كمجل�ض  امل��ن�����ص��وري  وق���ال 
�صر العداد فاجلميع يعمل وفق اخلطة املو�صوعة 
وهذا  املع�صكر  يف  ال��ب��ارزة  ال�صمة  هو  الإن�صجام  واأن 

مايب�صر بنجاح املع�صكر.

تلفزيون اأبوظبي
ت�صتقبل بعثة الظفرة باأملانيا �صباح الثنني 08-19 
الوقوف  بغر�ض  وذل��ك  اأبوظبي  تلفزيون  من  وف��د 
على �صر العداد وت�صجيل عدد من اللقاءاآت لعك�ض 

مايدور داخل مع�صكر فر�صان الغربية.

لكرة  ا�صبانيا  بطل  بر�صلونة  م��درب  مارتينو  ج��راردو  الرجنتيني  اكد 
فابريغا�ض  �صي�صك  وال���ص��ب��اين  مي�صي  ليونيل  الرج��ن��ت��ي��ني  ان  ال��ق��دم 

املرحلة  يف  ليفانتي  ���ص��د  الح���د  ال��ي��وم  للم�صاركة  ج��اه��زان 
الوىل من الدوري.

وغ��اب مي�صي ع��ن م��ب��اراة منتخب ب��الده مع 
ب�����ص��ب��ب ا�صابة  امل��ا���ص��ي  اي��ط��ال��ي��ا الرب���ع���اء 
يف ف��خ��ذه الي�����ص��ر، وك���ان غ���اب ع��ن املباراة 
العدادية الخرة لر�صلونة اي�صا، يف حني 
ان فابريغا�ض غاب اي�صا عن مباراة ا�صبانيا 

والكوادور الودية ب�صبب ال�صابة.
طبيعي  ب�صكل  تدربا  الالعبان  مارتينو  وقال 

اللعب  من  متنعهما  م�صكلة  اي  يواجهان  ول 
النادي  ادارة  ن�صح  ان  اىل  اي�����ص��ا  وا���ص��ار  غ���دا 

الكاتالوين بعدم التعاقد مع اي مدافع يف الفرتة 
املتبقية من �صوق النتقالت ال�صيفية الذي ينتهي يف 

الثاين من ايلول-�صبتمر املقبل.
املدافع  التعاقد مع  واب��دى بر�صلونة رغبته يف 
ال���دويل ال��رازي��ل��ي داف��ي��د ل��وي��ز م��ن ت�صل�صي 
النكليزي ودانييل اغر من ليفربول واو�صح 
كان  ال��ن��ادي  ان  اعلم  ال�صدد  ه��ذا  مارتينو يف 

يبحث عن مدافع او�صط قبل جميئي ولكنني 
احلاليني  الالعبني  ان  فيه  امل�صوؤولني  ابلغت 

وخافير  ب��ي��ك��ي��ه  وج�������رارد  ب���وي���ول  ك��ارل��ي�����ض 
م��ا���ص��ك��ران��و وم������ارك ب����ارت����را واي�������ص���ا ادري���ان���و 

و�صرجيو بو�صكيت�ض جيدون .
ا�صابة، فامامنا فرتة  اي  كانت هناك  وتابع يف حال 

عاما(   35( ب��وي��ول  ي���زال  وم���ا  ال�صتوية  الن��ت��ق��الت 
يتعافى من جراحة يف ركبته منذ متوز-يوليو املا�صي، 

وعودته غر متوقعة قبل ايلول-�صبتمر.
وي�صتهل ريال مدريد م�صرته يف املو�صم اجلديد للدوري 

ال�صباين اليوم اأي�صا با�صت�صافة ريال بيتي�ض.
األون�صو جنم   ويرتقب الريال مدى جاهزية الالعب ت�صابي 

خط الو�صط والذي غلب عن املالعب منذ مايو املا�صي ب�صبب 
الإ�صابة.

اأ�صير  الوافد اجلديد  املباراة  كما يغيب عن �صفوف الفريق يف 
امل�صاركة  امل��ب��اراة  ت�صهد  اأن  ينتظر  بينما  ل��الإ���ص��اب��ة  اإي��ارام��ي��ن��دي 

الأوىل لكل من الوافدين الثالثة اجلدد الآخرين داين كارفاخال 
مهاجمه  ج��ه��ود  بيتي�ض  يفتقد  امل��ق��اب��ل،  ويف  واإي�صكو  وكا�صيمرو 

الأ�صا�صي  امل�صدر  ك��ان  باأنه  علما  لالإ�صابة  كا�صرتو  روب��ن  املخ�صرم 
لأهداف الفريق يف املو�صم املا�صي.

ا�صتاد  على  �صيفا  حت��ل  عندما  لبيتي�ض  الفني  امل��دي��ر  ميل  بيبي  وق��ال 
�صانتياجو برنابيو ، تعلم اأن الريال هو املر�صح الأقوى.

 من ال�صعب للغاية اأن تفاجئ الريال مبلعبه كما ت�صهد املرحلة الأوىل 
مباراتني اأخريني حيث يلتقي اأو�صا�صونا مع غرناطة واأ�صبيلي�������������������ة مع 

اأتلتيكو مدريد.
 ويفتقد اأ�صبيلية جهود الالعبني خي�صو�ض نافا�ض واألفارو نيجريدو بعد 

�صيفتقد  بينما  الإجنليزي  �صيتي  مان�ص�صرت  اإىل  ال�صيف  انتقالهما هذا 
جار�صيا  فالكاو  رادام��ي��ل  اخلطر  الكولومبي  املهاجم  جهود  اأتلتيكو 

املنتقل اإىل موناكو الفرن�صي.
ان�صم  بعدما  املو�صم  ه��ذا  اأتلتيكو  ه��ج��وم  فيا  ديفيد  املخ�صرم  وي��ق��ود 
للفريق هذا ال�صيف لزيادته عن حاجة بر�صلونة الذي تعاقد مع 
نيمار هذا ال�صيف. كما ي�صرتك مع فيا يف قيادة هجوم اأتلتيكو 
اأتلتيكو  مع  عقده  م��دد  ال��ذي  كو�صتا  دييجو  الرازيلي  املهاجم 

حتى2018 .
ال��ف��ن��ي لبلن�صية بني  امل��دي��ر  دي��وك��ي��ت�����ض  وي��ف��ا���ص��ل م��رو���ص��الف 
الرتغايل املخ�صرم هيلدر بو�صتيجا والنا�صئ باكو األكا�صر ليوكل 
لأحدهما مهمة قيادة هجوم الفريق. وت�صتكمل مباريات املرحلة 
يوم الثنني املقبل حيث يلتقي �صلتا فيجو مع ا�صبانيول ورايو 

فاليكانو مع اإلت�ض واأملريا مع فياريال. 

���ص��ي��غ��ي��ب ���ص��ت��ي��ف��ان��و م�����اوري ق��ائ��د لت�����ص��ي��و عن 
مباراة كاأ�ض ال�صوبر اليطالية لكرة القدم امام 
يف  البت  تاأجيل  ب�صبب  الح��د  اليوم  يوفنتو�ض 
ب�صبب  ا�صهر  ل�صتة  ايقافه  ق��رار  �صد  التما�صه 
نتائج مباريات يف  ع��ن تالعب يف  اإب��الغ��ه  ع��دم 

عام 2011.
وجاء يف بيان ان جلنة موؤلفة من ت�صعة ق�صاة 
قالت الليلة املا�صية ان المر بحاجة لتحقيقات 

ا�صافية ومن ثم ارجاأت اتخاذ قرار يف الق�صية.
حتقيقات  توا�صل  م��ع  قائما  الي��ق��اف  و�صيظل 
املحكمة ومل يتم حتديد موعد نهائي ل�صدار 

احلكم.
وهذا يعني ان الالعب الع�صر البالغ من العمر 
33 عاما وهو لعب حموري يف لت�صيو �صيغيب 
 2014-2013 م��و���ص��م  يف  م���ب���اراة  اول  ع���ن 
بلقب  ال��ف��ائ��ز  ي��وف��ن��ت��و���ض  ب��ني  �صتجمع  وال��ت��ي 

دوري الدرجة الوىل املحلي ولت�صيو بطل كاأ�ض 
ايطاليا و�صيبداأ دوري الدرجة الوىل اليطايل 
اغ�صط�ض   24 ي���وم  ب��ا���ص��ب��وع وحت���دي���دا  ب��ع��ده��ا 
اجل���اري وك���ان م���اوري ع��وق��ب ب��الي��ق��اف ل�صتة 

ا�صهر يف يوليو املا�صي.
وقال جيان مي�صيل جينتيلي حمامي لت�صيو يف 
ت�صريحات تلفزيونية ادين ماوري فقط ب�صبب 

عدم ابالغه )عن التالعب(. 

ام�ض  الأمل���ان���ي���ة  �صبيجيل  دي���ر  ���ص��ح��ي��ف��ة  ذك����رت 
املو�صم  و���ص��ي��ف  دورمت���ون���د  ب��ورو���ص��ي��ا  ن����ادي  اأن 
امل��ا���ص��ي م��ن ال�����دوري الأمل�����اين ل��ك��رة ال��ق��دم قرر 
روبرت  ال���دويل  البولندي  مهاجمه  رات��ب  زي���ادة 

ليفاندوف�صكي.

ووقع ليفاندوف�صكي اتفاقا جديدا مع دورمتوند 
للنادي هانز يواخيم  التنفيذي  املدير  يف ح�صور 

فات�صكه ومايكل زورك مدير الكرة.
تفا�صيل  ح��ول  �صيء  اأي  نقول  لن  فات�صكه  وق��ال 
العقد ومن جهته قال ليفاندوف�صكي لقد حتدثنا 

اأرك���ز  اأن  اأ���ص��ي��اء ك��ث��رة، ول��ك��ن الآن ع��ل��ي  ح���ول 
وينتهي  املو�صم احلايل  جمددا على م�صرتي يف 
احلايل، ومن  املو�صم  بنهاية  ليفاندوف�صكي  عقد 
بايرن  ���ص��ف��وف  اإىل  ي��ن��ت��ق��ل  اأن  ب��ع��ده��ا  امل��ت��وق��ع 

ميونيخ.

�صامانتا  ال���ص��رتال��ي��ة  امل�صرب  ك��رة  لع��ب��ة  اعلنت 
�صتو�صور امل�صنفة حادية ع�صرة يف العامل انف�صالها 
�صتة  بعد  تايلور  ديفيد  ال��ري��ط��اين  مدربها  ع��ن 

اعوام من العمل معا.
الي�صيا  ال�صابقة  ال���ص��رتال��ي��ة  الالعبة  و�صتتوىل 

املتحدة  ال����ولي����ات  ب��ط��ول��ة  يف  ت���دري���ب  م��ول��ي��ك 
املفتوحة على مالعب فال�صينغ ميدوز ابتداء من 

اخلام�ض والع�صرين من ال�صهر اجلاري.
ف��ال���ص��ي��ن��غ ميدوز  ب��ط��ل��ة يف  ���ص��ت��و���ص��ور  وت���وج���ت 
تايلور  با�صراف  بتغلبها   2011 ع��ام  المركية 

ع��ل��ى الم���رك���ي���ة ���ص��ري��ن��ا ول��ي��ام�����ض يف امل���ب���اراة 
���ص��ت��و���ص��ور م��ط��ل��ع ال�صهر  ال��ن��ه��ائ��ي��ة. ك��م��ا ف�����ازت 
على  بتغلبها  المركية  كارل�صباد  ب��دورة  احل��ايل 
ال��ب��ي��الروي��ة ف��ي��ك��ت��وري��ا ازارن���ك���ا ال��ث��ان��ي��ة ع��امل��ي��ا يف 

النهائي 6-2 و3-6.

اأزارينكا تكمل 
املربع الذهبي 

لبطولة �شين�شتاين 
رو�صيا  لعبة  ازارينكا  فيكتوريا  تاأهلت 
ال��ب��ي�����ص��اء اإىل ال�����دور ق��ب��ل ال��ن��ه��ائ��ي يف 
للتن�ض  امل��ف��ت��وح��ة  ���ص��ي��ن�����ص��ن��ات��ي  ب��ط��ول��ة 
للبطولة  الثمانية  دور  ففي  لل�صيدات 
ف����ازت ازاري���ن���ك���ا امل�����ص��ن��ف��ة ال��ث��ان��ي��ة على 
امل�صنفة  وزن��ي��اك��ي  ك��ارول��ني  الدمنركية 
بواقع  متتاليتني  مبجموعتني  العا�صرة 

6-3 و6-7.
وليامز  ���ص��ري��ن��ا  الأم��ري��ك��ي��ة  و���ص��ع��دت 
النهائي  ال��دور قبل  اإىل  الأوىل  امل�صنفة 
�صيمونا  الرومانية  على  بتغلبها  اأي�صا 

هاليب 6-�صفر و4-6.
يانكوفيت�ض  ايلينا  ال�����ص��رب��ي��ة  وت��اأه��ل��ت 
الإيطالية  على  ب��ف��وزه��ا  النهائي  لقبل 

روبرتا فين�صي 6-�صفر و4-6.
امل�صنفة  ن����ا  يل  ال�����ص��ي��ن��ي��ة  وح����ج����زت 
بعد  الذهبي  املربع  يف  مكانها  اخلام�صة 
اني�صكا  البولندية  مناف�صتها  ان�صحاب 

رادفان�صكا امل�صنفة الرابعة.

اأ�صاد ثاين عبيد ال�صام�صي رئي�ض جمل�ض اإدارة نادي احلمرية 
الثقايف الريا�صي يف ظل انطالق فعاليات �صيف بالدي بنادي 
فعالياته  على  امل�صاركني  قبل  من  الكبر  والق��ب��ال  احلمرية 
باجلهود املخل�صة للهيئة العامة لرعاية ال�صباب والريا�صية يف 
تنظيم فعاليات �صيف بالدي مبختلف اأندية الدولة وتوا�صلها 

يف نادي احلمرية .
ال��ب��ن��اء بني  ال��ك��ب��ر وال��ت��ع��اون  ال����دور  واأث��ن��ى ال�صام�صي ع��ل��ى 
والريا�صة  ال�صباب  ل��رع��اي��ة  ال��ع��ام��ة  والهيئة  احل��م��ري��ة  ن���ادي 
ول��الأم��ني ال��ع��ام امل�����ص��اع��د خ��ال��د امل��دف��ع ع��ل��ى ك��اف��ة المكانات 

نادي  واأروق���ة  �صالت  يف  الفعاليات  لجن��اح  املتوا�صل  والدعم 
احلمرية وتوفر خمتلف المكانات لتنفيذ فعاليات واأن�صطة 
متميزة ت�صاف اإىل ر�صيد الهيئة يف العناية بال�صباب وتقدمي 
والثقافية  الرتبوية  مب�صاريعها  امل�صاركني  ت�صتقطب  فعاليات 

والريا�صية والفنية والبداعية .
وقال ثاين ال�صام�صي : اإن نادي احلمرية الثقايف الريا�صي وفق 
خطته التي مت�صي بنهج وا�صح يف تنفيذ مرئيات وتوجيهات 
القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
اهلل  حفظه  ال�����ص��ارق��ة  ح��اك��م  ل��الحت��اد  الع��ل��ى  املجل�ض  ع�صو 

ورعاه لفتح ن�صاطاته وفعالياته اأمام البناء كافة من منطقة 
ال�صارقة واملناطق املجاورة لتعريفهم بثوابت  باإمارة  احلمرية 
والفعاليات  الن�صطة  خمتلف  يف  ودجم��ه��م  الوطنية  الهوية 
كل  لتقدمي  متكاملة  علمية  خطة  وف��ق  تنفيذها  �صيتم  التي 
ما هو مفيد لبناء وطننا عالوة على الرتباط برتاث الآباء 
الن�صطة  ريا�صية وكروية بخالف  اأن�صطة  والأج��داد وتقدمي 
م��رك��ز الن�صطة  ن���ادي احل��م��ري��ة يف  ب��ه��ا  ال��ي��ت يتميز  امل��ائ��ي��ة 
هذا  وم��ن  ل��ذا  الدافئ  احلمرية  �صاطئ  على  الواقع  البحرية 
املنطلق �صي�صع النادي جميع خراته ومرافقه اأمام امل�صاركني 

يف �صيف بالدي بنادي احلمرية.
ياأتي يف  ب��الدي  التعاون مع �صيف  ه��ذا  اأن  ال�صام�صي  واأو���ص��ح 
ال�صارقة  جمل�ض  قبل  من  الدائمة  واملتابعة  التوجيهات  اإط��ار 
ف��ع��ال��ي��ات �صيفية  تنظيم  مل��وا���ص��ل��ة  ال��ع��ام  واأم��ي��ن��ه  ال��ري��ا���ص��ي 
من  ل��ال���ص��ت��ف��ادة  ودف��ع��ه��م  الع���م���ار  خمتلف  م��ن  للم�صاركني 
�صنعمل   : وق��ال  املختلفة  البحرية  الن�صطة  ل�صيما  اأوقاتهم 
على توفر املناخ املنا�صب للم�صاركني يف هذا امل�صروع الوطني 
للتعلم والتدرب وممار�صة اأن�صطة متنوعة يف جمالت الرتاث 

والثقافة والريا�صة والن�صطة املائية .

ثاين ال�سام�سي �سنعمل على توفري املناخ املنا�سب للم�ساركني يف هذا امل�سروع الوطني للتعلم والتدرب وممار�سة الأن�سطة املائية 

نادي احلمرية ي�شيد بجهود الهيئة العامة لل�شباب والريا�شية يف دعم فعاليات �شيف بالدي يف النادي
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�شتيف مادن تفتتح متاجر جديدة يف الإمارات
بتعزيز وجودها   ، �صتيف مادن  الرائدة،  الأمريكية  الأحذية  قامت عالمة 
والبوادي مول،  بافتتاح متجرين جديدين يف �صحارى مول  الإم��ارات  يف 
متجر   17 اإىل  الإم���ارات  يف  الكلي  املتاجر  ع��دد  و�صل  قد  يكون  وبالتايل 
114.7 قدم مربع يف �صحارى مول و130 قدم مربع  مب�صاحة تتعدى 
يف البوادي مول، وح�صر الإفتتاح عدد من املدراء وكبار املوظفني يف �صتيف 
مادن لق�ض ال�صريط ولالإعالن ر�صمياً عن افتتاح املتاجر.  تعك�ض متاجر 
توفر  اأنها  كما  الع�صري  بطابعه  ميتاز  فريداً  عاملاً  اجلديدة  م��ادن  �صتيف 
خيارات وا�صعة من احلقائب والأحذية لتتما�صى مع اأذواق اجلميع ولتلبي 

احتياجات ع�صاق املو�صة يف كل من ال�صارقة والعني.

���ص��ه��دت ال��ق�����ص��ب��اء خ���الل اأي�����ام ع��ي��د الفطر 
عن  ف�صاًل  النارية،  لالألعاب  مذهال  عر�صاً 
بارين  قدمه  ال��ذي  الأول  املو�صيقي  العر�ض 
الأكرث  ال�صخ�صية  الأرج����واين،  الدينا�صور 
�صعبية لدى الأطفال يف العامل، والذي يحل 
مع  ل��الإح��ت��ف��ال  الق�صباء  على  �صيفاً  ح��ال��ي��اً 
الأط���ف���ال بعيد ال��ف��ط��ر واإ���ص��ف��اء امل��زي��د من 

اأجواء املرح.
املف�صلني  اأ���ص��دق��ائ��ه  م��ع  ب���ارين  وا�صتقطب 
ال��زوار اإىل  ب��وب وب��ي جيه العديد من  بيبي 
والثقافية  ال�����ص��ي��اح��ي��ة  ال��وج��ه��ة  ال��ق�����ص��ب��اء 
حيث  ال�صارقة،  اإم���ارة  يف  ال��رائ��دة  والعائلية 
من  ع���دداً  ت�صمنت  مو�صيقية  ع��رو���ص��اً  ق��دم 
الذي  الق�صباء  م�صرح  على  املحببة  اأغانيه 
بارين  ق���دم  ح��ي��ث  ���ص��خ�����ص��اً،   250 ل���  يت�صع 

اأربعة عرو�ض يومياً خالل اأول وثانى وثالث اأيام العيد. 
و�صكل العر�ض املو�صيقي جتربة غنائية تفاعلية رائعة والذي يت�صمن 
الأطفال  ل��دى  واملحببة  �صهرة  الأك���رث  ب���ارين  اأغ���اين  م��ن  جمموعة 

اأف��راد العائلة لالإ�صتمتاع . كما متكن  مما وفر فر�صة فريدة جلميع 
يف  امل�صاركة  الثالثة  الأ�صدقاء  مع  اللقاء  جانب  اإىل  اأي�صا  الأط��ف��ال 
الوجه،  على  الر�صم  ت�صمنت  والتي  املرحة،  الفعاليات  من  جمموعة 

وزيارة ك�صك ال�صور لإلتقاط �صورة تبقى كهدية تذكارية دائمة. 

عر�س اآي دي الأول ل�شريك اإيلواز ينطلق اخلمي�س 15 اأغ�شط�س يف مركز دبي التجاري العاملي 
انطلق يوم اخلمي�ض )15 اأغ�صط�ض( عرو�ض اآي دي ل�صرك اإيلواز، اأحد فنون ال�صرك املعا�صر يف العامل. وت�صتمر العرو�ض ملدة 10 اأيام حتى 24 اأغ�صط�ض يف مركز دبي التجاري العاملي. وبعد طول 
انتظار وترقب لفرتة �صملت ا�صتعدادات �صخمة ل�صت�صافة احلدث الكبر كان باإمكان جمهور ال�صرك وع�صاقه يف جميع اأنحاء الإمارات لأول مره على الإطالق يف منطقة ال�صرق الأو�صط م�صاهدة 

عر�ض اآي دي العاملي الذي يعد اأحدث عرو�ض �صرك اإيلواز واأكرثها جناحاً. و�صمل العر�ض تقدمي فنون ال�صرك 
الفعاليات  �صل�صلة  يف  جديدة  اإ�صافة  يعد  ما  الأنفا�ض،  حتب�ض  التي  اخلطرة  واحلركات  املذهلة  والأك��روب��ات  العاملية 
الرتفيهية ال�صيقة واملمتعة التي ت�صت�صيفها دبي وتعمل على تعزيز مكانتها كوجهة ترفيهية رئي�صة للعائالت هذا 
العام. وا�صتجابًة للطلب اجلماهري غر امل�صبوق، متت اإ�صافة عر�صيني اإ�صافيني على اأجندة الفعاليات ليوم اجلمعة 

املوافق 23 اأغ�صط�ض من ال�صاعة 4 ع�صراً اإىل ال�صاعة 6 م�صاًء، ومن ال�صاعة 9 م�صاًء اإىل ال�صاعة 11 م�صاًء.
وبهذه املنا�صبة قال جانو بين�صو، رئي�ض �صرك اإيلواز وخمرجه الفني: اإن جميع الفنانني والعاملني ب�صرك اإيلواز 
جولة  دي  اآي  عر�ض  ق��دم  كاملني  عامني  م��دار  فعلى  املنطقة،  يف  لع�صاقه  دي  اآي  عر�ض  لتقدمي  احلما�ض  غاية  يف 
التالية  املنطقية  اخلطوة  الأو�صط  ال�صرق  وك��ان  واآ�صيا،  واأوروب���ا  املتحدة  الوليات  يف  مدن  عدة  �صملت  وا�صعة  فنية 
لتقدمي عرو�صنا مبدينة دبي التي ت�صتهر على امل�صتوى العاملي باأنها مدينة مفتوحة على العامل ومركزاً لالأعمال 
التجارية ووجهة �صياحية رائعة، ما جعلها اأحد اأكر مراكز الرتفيه يف العامل. ولهذا كان من الطبيعي اأن نختار هذه 
املدينة الرائعة لنقدم على اأر�صها عر�صنا املثر الذي يت�صمن الأكروبات املده�صة وفنون ال�صرك املختلفة والرق�ض 

واملو�صيقى، ونحن نتطلع اإىل اأن مننح امل�صاهدين جتربة الدخول اإىل عامل غني بالت�صويق والده�صة والإبهار .

دانكن دونت�س ي�شتقبل مو�شم العودة للمدار�س 
ومع   ، دونت�ض  دان��ك��ن  امل��ح��الة  الفطائر  ومنتجات  املقاهي  �صل�صلة  اأعلنت 
اقرتاب نهاية العطلة ال�صيفية وبدء الف�صل الدرا�صي والعودة للمدار�ض، 
عن ا�صتعداداتها لتهيئة فروعها ل�صتقبال الأفراد وحمبي منتجات دانكن 
الوجبات  على  احل�صول  يف  والراغبني  واملدر�صني  املوظفني  من  دونت�ض، 
وامل�صروبات خالل فرتة ال�صباح بالإ�صافة اإىل الت�صكيالت اخلا�صة بالأ�صر 
خالل عطلة نهاية الأ�صبوع وهو ما حتر�ض ال�صركة على توفره لالأفراد 
وما يحتاجونه للح�صول على فطائر و�صطائر وم�صروبات ذات مذاق ونكهة 

اأ�صلية خا�صة.

مدينة ال�شيخ خليفة الطبية ودولفني للطاقة 
املحدودة تختتمان فعالية احتفالت العيد بنجاح 

والتي  كلينيك،  كليفالند  ب���اإدارة  الطبية  خليفة  ال�صيخ  مدينة  اختتمت 
الفطر  عيد  احتفالت   ، �صحة  ال�صحية  للخدمات  اأبوظبي  �صركة  تتبع 
وم�صاركتهم  املر�صى  ع��ن  الرتفيه  بهدف  اأقيمت  وال��ت��ي  بنجاح،  ال�صعيد 
بهجة العيد، وذلك بالتعاون مع �صركة دولفني للطاقة املحدودة.  وتندرج 
ال�صيخ  تقيمه مدينة  الذي  ال�صهري  ونا�صة  برنامج  الفعاليات �صمن  هذه 
عملية  وتعزيز  ودع��م��ه��م،  امل��ر���ص��ى،  معنويات  رف��ع  ب��ه��دف  الطبية  خليفة 
اإىل  امل��ح��دودة  للطاقة  دولفني  �صركة  ب��ادرت  وق��د  وا�صت�صفائهم.  عالجهم 
عدٍد  وتنظيم  العيد  هدايا  تاأمني  يف  اأ�صهمت  اإذ  للرنامج  ترعاٍت  تقدمي 
وتزيني  الوجوه  على  والر�صم  احلناء  نق�ض  مثل  الرتفيهية  الأن�صطة  من 
الأظافر، كما �صاركت �صخ�صيات الر�صوم املتحركة امل�صهورة واملحبوبة لدى 
الب�صمة على وجوه  ر�صم  �صحري مذهل  ونظم عر�ض  لزيارتهم،  الأطفال 
املر�صى من الأطفال.  وتعليقاً على هذا احلدث، قال بن فرانك، الرئي�ض 
ال�صت�صفاء  عملية  تقت�صر  ل  الطبية:  خليفة  ال�صيخ  ملدينة  التنفيذي 
على ا�صتخدام العالجات والأدوي��ة املنا�صبة فح�صب، بل هناك العديد من 
اأخ��ذه��ا بعني الع��ت��ب��ار، ول��ع��ل برنامج  اجل��وان��ب املهمة الأخ���رى ال��واج��ب 
ال��ذي يقدم  العالج غر الطبي  الرائعة عن �صبل  الأمثلة  اأح��د  ونا�صة هو 
التي  الفعاليات  اأن  واأ�صاف  معنوياتهم.  ويرفع  للمر�صى  والراحة  الدعم 
نظمتها مدينة ال�صيخ خليفة الطبية لقت ترحيباً وا�صتح�صاناً كبرين من 
الدعم  املحدودة على  للطاقة  �صركة دولفني  اإىل  بال�صكر  الأطفال، وتقدم 

الذي قدمته لهذا الرنامج.

�شوفيتل اأبوظبي كورني�س يعنّي اأوليفيه 
تومبري مديرًا للمبيعات والت�شويق

اأبوظبي  ���ص��وف��ي��ت��ل  ف���ن���دق  اأع���ل���ن 
كورني�ض عن تعيني اأوليفيه تومبر 
مديراً للمبيعات والت�صويق بعد اأن 
�صغل �صابقاً من�صب مدير املبيعات 
بيت�ض  ج��م��را  �صوفيتل  ف��ن��دق  يف 
دبي . وكان تومبر قد ان�صم اإىل 
الفاخرة  جمموعة فنادق �صوفيتل 
6 �صنوات، وتوىل خالل هذه  قبل 
الفرتة م�صوؤولية املبيعات يف مدن 
مونت كارلو وكان وني�ض وبروك�صل 
واك��ت�����ص��ب ت��وم��ب��ر اأي�������ص���اً خرة 
اأ�صواق  ���ص��م��ن  ال��ع��م��ل  يف  وا���ص��ع��ة 
رئي�صية مهمة مثل اململكة املتحدة 
املتحدة  والوليات  وفرن�صا  واأملانيا 
الأم���ري���ك���ي���ة واأ����ص���رتال���ي���ا، الأم����ر 
الذي �صي�صهم يف جناح مهمته مع 

�صوفيتل اأبوظبي كورني�ض .

اإقبال متزايد على النت�شاب 
يف �شيف بالدي 2013

وزارة  تنظمه  ال��ذي  ب��الدي  �صيف  الوطني  الرنامج  فعاليات  انتظام  مع 
الثقافة وال�صباب وتنمية املجتمع والهيئة العامة لرعاية ال�صباب والريا�صة 
م�صتوى  على  ومتخ�ص�صاً  و�صيفياً  و�صبابياً  ثقافيا  مركزا   55 من  باأكرث 
الدولة يزداد ب�صكل ملحوظ اإقبال الطلبة والطالبات للم�صاركة يف براجمه 
اأول��ي��اء الأم���ور ب�صيف بالدي  ي��وؤك��د على ثقة  ال��ذي  املختلفة وه��و الم��ر 

والقائمني عليه.

الق�شباء ت�شتقطب الزوار لالحتفال بفعاليات العيد

مهرجان اخلليج ال�شينمائي يعلن
 موعد انعقاد دورته ال�شابعة يف 2014

املواهب  اإىل  اإ���ص��اف��ة  املخ�صرمني 
احتفالية  يف  وال��ط��ل��ب��ة  ال�����ص��اع��دة 
للجمهور  ق����دم����ت  ����ص���ي���ن���م���ائ���ي���ة 
ال�صينما  اإنتاجات  اآخ��ر  الإماراتية 

اخلليجية والعاملية. 
ك���م���ا ����ص���ه���د امل����ه����رج����ان ان���ط���الق 

املنحوتات  ث�����اين  ي��ع��ت��ر  ال������ذي 
ال���ف���ن���ي���ة امل�������ص���ت���وح���اة م�����ن ع���امل 
ال��ف��رو���ص��ي��ة يف و���ص��ط م��دي��ن��ة دبي 
بعد متثال ح�صان 2007 للفنان 
فرناندو  ال��ك��ول��وم��ب��ي  الت�صكيلي 
جوار  اإىل  ي�صمخ  وال���ذي  ب��وت��رو 

املتنزه التابع ملركز دبي مول .
ومتت �صناعة احل�صان الأندل�صي  
من ال�صل�صال والرونز امل�صبوب 

1.8 م���رتاً وط���ول 2.6  ب��ارت��ف��اع 
الغني  الإرث  يج�صد  وه���و  م����رتاً 
ال���ف���رو����ص���ي���ة يف دول����ة  ل���ري���ا����ص���ة 
الإمارات العربية املتحدة، ويعك�ض 
باخليول  املرتبطة  ال��ع��زمي��ة  روح 
ال���ت���ي تعتر  ال��ع��رب��ي��ة الأ���ص��ي��ل��ة 
جزءاً ل يتجزاأ من ثقافة املنطقة، 
لل�صجاعة  رم��زاً  كونها  عن  ف�صاًل 
كما  ال��ي��وم.  حكايا  يف  والفرو�صية 

املن�صة  ال�صينمائي،  اخلليج  �صوق 
امل��خ�����ص�����ص��ة ل��ت��ط��وي��ر امل����ب����ادرات 
ال�صينمائية الرامية لدعم �صناعة 
التدريب  عر  اخلليجية  ال�صينما 
وال����ت����م����وي����ل وت������ب������ادل اخل�������رات 
ووجهات النظر لكل ال�صينمائيني. 

اأنانتارا تعلن تعيني مدير عام جديد على 
منتجع و�شبا اأنانتارا دبي نخلة جمريا

لوران  فران�صوا  جان  اأنانتارا  عّينت 
م��دي��راً ع��ام��اً ج��دي��داً ع��ل��ى منتجع 
و���ص��ب��ا اأن���ان���ت���ارا دب���ي ن��خ��ل��ة جمرا 
الذي �صيفتح اأبوابه يف 15 �صبتمر 
فريق  ل�����وران  و���ص��ي��ق��ود   .2013
500 موظف  م���ن  امل���وؤل���ف  ال��ع��م��ل 
اأول م�صروع  اإط��الق  و�صي�صرف على 
يف  ال��ت��اي��ل��ن��دّي��ة  ال�صيافة  ملجموعة 

اإمارة دبي.
�صنة   30 م��ن  اأك���رث  ل����وران  ميتلك 
املرتفة،  ال�صيافة  ق��ط��اع  يف  خ���رة 
اأوروبا  يف  بعمله  خرته  اأغنى  وق��د 

واملحيط الهندي و ال�صعودية.
���ص��ب��ق جل����ان ف��ران�����ص��وا اأن ع��م��ل يف 
دول���ة الإم�����ارات وال�����ص��ع��ودي��ة وجزر 
امل���وري�������ص���ي���و����ض. وق�����د دف����ع����ه حبه 
يف  ال�صيافة  ع���ادات  على  ل��الإط��الع 
عام  ال��ع��م��ل  اإىل  الأو�����ص����ط  ال�����ص��رق 
امللكي  للبالط  عام  كمدير   2001
ال�صعودية،  ال���ع���رب���ي���ة  امل��م��ل��ك��ة  يف 
�صنوات  ث��الث  م��دة  بعمله  وا�صتمر 
اأكر  اأح��د  ما منحه خ��رة قّيمة يف 

�صركة   ، ال��ع��ق��اري��ة  اإع��م��ار  ك�صفت 
ال���ت���ط���وي���ر ال����ع����ق����اري ال�����رائ�����دة 
ع��امل��ي��اً، ال��ن��ق��اب ع���ن مت���ث���اٍل رائع 
والقوة  البطولة  مفاهيم  يج�صد 
بها  متيز  لطاملا  ال��ت��ي  واجل��اذب��ي��ة 
احل�صان العربي الأ�صيل، وذلك يف 
و�صط مدينة دبي ، اأرقى كيلومرت 
يف العامل والذي يو�صف باأنه قلب 
منطقة  العامل احلا�صر حمت�صناً 
وتاأتي  ال��راق��ي��ة.  للفنون  الأوب����را 
م�صاعي  اإط�����ار  يف  اخل���ط���وة  ه����ذه 
بالفنون  ل���الح���ت���ف���اء  ال�������ص���رك���ة 
لريا�صة  العريق  والإرث  اجلميلة 

الفرو�صية يف العامل العربي. 
الع�صرية  ال���وج���ه���ة  وب��و���ص��ف��ه��ا 
الأكرث ا�صتقطاباً للزوار يف العامل، 
ي��ع��ت��ر و���ص��ط م��دي��ن��ة دب���ي اليوم 
املركز الثقايف املزدهر للمدينة مع 
الأعمال  م��ن  ال��ع��دي��د  احت�صانها 
ومت  امل��م��ي��زة.  وامل��ن��ح��وت��ات  الفنية 
لتمثال  موقعاً  ب��الزا  ب��رج  اختيار 
للنّحات  الأن���دل�������ص���ي  احل�������ص���ان 
دا �صيلفا  اأفريقي فن�صنت  اجلنوب 

ملهرجان  املنظمة  اللجنة  اأع��ل��ن��ت 
مواعيد  ع��ن  ال�صينمائي  اخل��ل��ي��ج 
ان����ع����ق����اد ال����������دورة ال�������ص���اب���ع���ة من 
امل����ه����رج����ان ب���رع���اي���ة ك���رمي���ة من 
بن  حممد  بن  ماجد  ال�صيخ  �صمو 
دبي  هيئة  رئي�ض  مكتوم،  اآل  را�صد 
للثقافة(  )دب��ي  والفنون  للثقافة 
 9 الأرب���ع���اء  ي���وم  �صتنطلق  وال��ت��ي 
 15 الثالثاء  اإىل   ،2014 اأبريل 
مهرجان  ويعتر   .2014 اأب��ري��ل 
اخل��ل��ي��ج ال�����ص��ي��ن��م��ائ��ي ال����رائ����د يف 
عر�ض اإبداعات ال�صينما اخلليجية، 
الإمارات  يف  للجمهور  يقدم  حيث 
الفريدة  ال��ع��رو���ض  م��ن  اأ���ص��ب��وع��اً 

واجلريئة من اخلليج والعامل. 
ال�صينمائي  وكان مهرجان اخلليج 
قد عر�ض يف دورته ال�صاد�صة 169 
43 دول��ة، جامعاً حتت  فيلماً من 
ال�صينمائيني  م���ن  ع�����دداً  م��ظ��ل��ت��ه 

اإعمار تك�شف النقاب عن متثال احل�شان الأندل�شي يف و�شط مدينة دبي
ي��ج�����ص��د ال��ت��م��ث��ال ب��ل��ون��ه الأ����ص���ود 
لهذا  اجل��احم��ة  الطبيعة  ال��ل��م��اع 
احليوان املهيب من خالل ت�صوير 

ح�صاٍن ر�صيق يتاأهب للوثب.
وبهذه املنا�صبة، قال حممد العبار، 
رئي�ض جمل�ض اإدارة اإعمار العقارية 
مدينة  و���ص��ط  منطقة  حت��ر���ض   :
هويتها  مالمح  حتديد  على  دب��ي 
حتت�صن  وث��ق��اف��ي��ة  فنية  ك��وج��ه��ٍة 
من  لعدد  الفنية  الأع��م��ال  اأج��م��ل 
اأب���رز ف��ن��اين ال��ع��امل وع����الوًة على 
متيزه يف عامل النحت الت�صويري، 
مبثابة  الأندل�صي  احل�صان  يعتر 
يف  العريق  العربي  ل��الإرث  تكرمٍي 
واثقون  ونحن  الفرو�صية،  جم��ال 
كافة  اإعجاب  على  �صي�صتحوذ  باأنه 
وبدورنا  دب��ي.  مدينة  و�صط  زوار 
نحو  العمل  يف  جهودنا  �صنوا�صل 
ت��ر���ص��ي��خ ال��ه��وي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة لدبي 
على  ال�����ص��وء  ت�صليط  خ���الل  م��ن 
�صاأنها  م��ن  ال��ت��ي  الفنية  الأع��م��ال 
لفناين  اإل�����ه�����ام  م�������ص���در  ت����وف����ر 

املدينة . 

جنم بوليوود الأول �شاه روخ خان مع النجمة ديبيكا بادوكون
 يف دبي للرتويج للفيلم الكبري )ت�شيناي اإك�شربي�س(

يحكي الفيلم ق�صة رجل من مومباي )�صاه روخ خان( الذي مي�صي يف رحلة اإىل مدينة �صغرة يف تاميل نادو، ليحقق 
الأمنية الأخرة جلده برمي رماده يف رام�صوارام. وعلى طريقه، يلتقي بفتاة من جنوب الهند )ديبيكا بادوكون( التي 
تنتمي اإىل عائلة تقليدية. ومع تفتح براعم احلب بينهما خالل رحلتهما يف الأرا�صي الرائعة التي تغطي جنوب الهند، 
يقع الت�صادم بني الثقافتني املختلفتني. وتتواىل الأحداث مع �صل�صلة من املغامرات التي يجد فيها نف�صه و�صط حميط 
جديد، ولغة ل يعرفها! ت�صيناي اإك�صري�ض فيلم كوميدي رومن�صي يحفل مب�صاهد احلركة والت�صويق. ا�صتعدوا! يوظف 
املخرج املعروف روهيت �صيتي )�صينغهام، غوملال 3( مواهبه الكبرة يف اأفالم احلركة ذات الإيقاع ال�صريع يف اأروع اإنتاجات 
بوليوود ملو�صم ال�صيف، ت�صيناي اإك�صري�ض، من بطولة النجم ال�صتثنائي �صاه روخ خان والنجمة اجلميلة ديبيكا بادوكون. 
ومن املتوقع اأن يحقق الفيلم جناحاً كبراً حول العامل. واجلدير بالذكر اأن مو�صيقى ت�صيناي اإك�صري�ض هي من تاأليف 

في�صال-�صيكهار من كلمات اأميتاب بهاتا�صاريا، والفيلم من اإنتاج يو تي يف لالإنتاج ال�صينمائي و ت�صيليز اإنرتتينمنت . 

جمتمع االمارات
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يرتدون حفا�شات ملنعهم من املراحي�س
الطرد  لتجنب  الأط��ف��ال  حفا�صات  لرت����داء  امل�صانع  اأح���د  ع��م��ال  ا�صطر 
من  الإدارة  منعتهم  اأن  بعد  املياه  دورات  على  ت��رددوا  ما  اإذا  الوظيفة  من 

ا�صتعمالها. 
اأرباب  قيام  الو�صطى، على  باأمركا  العمال يف هندورا�ض  نقابات  واحتجت 
اتخاذ  على  واإجبارهم  العمال  بتخويف  الأم��ان  لأحزمة  م�صنع  يف  العمل 
هذه اخلطوة غر املاألوفة لتجنب الف�صل من العمل اإذا ا�صتخدموا دورات 

املياه. 
اأن  ، اململوكة من قبل كوريا اجلنوبية، نفت  اأن �صركة كيونغ �صني لر  اإل 
ادعاءات  اأن  على  واأ�صرت  املياه،  دورات  ا�صتخدام  من  عمالها  منعت  تكون 

نقابات العمال جمرد مزاعم غر �صحيحة ومتهورة . 
احلفا�صات  ارت��داء  اإن  غالينو،  ماريا  ال�صركة،  يف  ال�صابقة  املوظفة  وقالت 
كان حمرجاً للغاية ويقوم فريق من 30 مفت�صاً بالتحقيق الآن يف م�صاألة 

احلفا�صات. 

وفاة اأغنى امراأة يف اإ�شبانيا
توفيت �صيدة الأعمال ال�صبانية روزاليا مرا امل�صاركة يف تاأ�صي�ض جمموعة 
الأزياء انديتيك�ض والتي ت�صمل �صل�صلة حمالت التجزئة العمالقة زارا عن 

عمر يناهز ال�69 عاما.
وذكرت جمموعة انديتيك�ض ام�ض الأول اأن مرا اأ�صيبت بنزيف يف املخ بينما 
كانت تق�صي عطلة مع ابنتها يف جزيرة مينوركا ونقلت جوا اإىل م�صت�صفى 
يف ل كورونا يف م�صقط راأ�صها غالي�صيا �صمال غرب ا�صبانيا حيث توفيت يف 

ال�صاعات الأوىل من اليوم.
وقدرت جملة فورب�ض ثروة مرا ب�4.6 مليار يورو )6.1 مليار دولر(، ما 

يجعلها اغنى امراأة يف ا�صبانيا. 
ويف  كخياطة  للعمل  ع�صر  احل��ادي��ة  �صن  امل��در���ص��ة يف  ت��رك��ت  م��را  وك��ان��ت 
من�صوجات  �صركة  الث��ن��ان  واأ�ص�ض  اورتيغا.  امانكيو  تزوجت   ،1991 ع��ام 
زارا و ما�صيمو دوت��ي و  اأخ��ذت يف الت�صاع لت�صمل �صل�صلة حمالت  �صغرة 
�صرتاديفاريو�ض . واجنب الثنان طفلني وتطلقا عام 1986 ولدى اورتيغا 

ثروة تقدر ب�43 مليار يورو ما يجعله واحدا من اغنى رجال العامل.
احلكومية  امليزانية  خف�ض  م��را  انتقدت  املتوا�صعة،  باأ�صولها  وامي��ان��ا 

للرامج الجتماعية وعار�صت اأي�صا اإجراءات تقييد عمليات الجها�ض.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

طائرات بال طيار 
ملكافحة البعو�س 

رمب�����ا ت�����ص��ب��ح ج�����زر ف����ل����وري����دا كيز 
البالد  يف  م���ك���ان  اأول  الم���ري���ك���ي���ة 
طيار  ب�������دون  ط�����ائ�����رات  ي�������ص���ت���خ���دم 
ر�صد  خ��الل  م��ن  البعو�ض  ملكافحة 
للق�صاء  مت��ه��ي��دا  ت���ك���اث���ره  م��ن��اط��ق 
املدير  ع��ل��ي��ه. وق�����ال م��اي��ك��ل دوي�����ل 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل��ه��ي��ئ��ة ف����ل����وري����دا كيز 
املرور  ح��اول��ت  اذا  البعو�ض  ملكافحة 
�صتجد  ال�صغرة..  اجل��زر  اأن��ح��اء  يف 
انها غابة م�صيفا ان الطائرات بدون 
ط��ي��ار ل��ن حت��ل حم��ل ج��ه��ود الفراد 
���ص��ت�����ص��اع��د يف حت���وي���ل جهود  وامن�����ا 
ي�صبه  ما  اىل  احل�صرة  على  الق�صاء 
. و���ص��ي��ق��دم رئي�ض  ال��ذك��ي��ة  ال��ق��ن��اب��ل 
نورث  ومقرها  ارييل  كوندور  �صركة 
كارولينا عر�صا للطائرة بدون طيار 
من طراز مافريك يف رحلة جتريبية 
امام م�صوؤولني على امل بيع الطائرة 
األ�����ف دولر   65 ث��م��ن��ه��ا  ي��ب��ل��غ  ال���ت���ي 
ال�صياحية  املعامل  اأ�صهر  من  لواحدة 

يف الولية. 
نحو  بعد  على  اجل��زر  �صل�صلة  وت��ب��داأ 
�صاعة جنوبي ميامي بولية فلوريدا 
خليج  يف  م��ي��ل   200 ل��ن��ح��و  ومت���ت���د 
اجلنوبي  ال���ط���رف  وي���ق���ع  امل��ك�����ص��ي��ك 
م�صافة  ع���ل���ى  وي�������ص���ت  ك����ي  مل��ن��ط��ق��ة 
90 م��ي��ال م��ن ���ص��واط��ئ ك��وب��ا. وقال 
التنفيذي  املدير  كولرت�صون  فريد 
الطائرة  ان  اري��ي��ل  ك��ون��دور  ل�صركة 
وزنها رطلني  يبلغ  التي  ب��دون طيار 
القدم  ون�������ص���ف  ق���دم���ني  وط���ول���ه���ا 
ميكنها ان تطر ملدة 90 دقيقة على 
ارتفاع 200 قدم. وملكافحة البعو�ض 
حرارية  ب��ك��ام��رات  ت��زوي��ده��ا  �صيتم 
ي�صع  التي  ال��رك  تظهر  ان  ميكنها 
ف��ي��ه��ا ال��ب��ع��و���ض ال��ب��ي�����ض ع��ل��ى �صكل 

نقط �صوداء على الر�ض.

امراأة ترى العامل باملقلوب
ام�����راأة ���ص��اب��ة م��ن ���ص��رب��ي��ا ت��ع��اين م��ن ا���ص��ط��راب غريب 
حيث ترى كل �صيء راأ�صا على عقب واأجرت على قراءة 
�صا�صة  ع��ل��ى  الإن���رتن���ت  وت�صفح  ال��ت��ل��ف��زي��ون  وم�����ص��اه��دة 
هارفارد  جامعة  م��ن  خ���راء   ، عقب  على  را���ص��ا  مقلوبة 
ومعهد ما�صات�صو�صت�ض للتكنولوجيا، الذي فح�صت ادعاء 
امل���راأة اأن��ه��ا تعاين م��ن ا���ص��ط��راب يف ال��دم��اغ ن��ادر ي�صمى 
ظاهرة التوجه املكاين وهذا يعني اأن عينيها ترى كل �صي 

مقلوب.

مالب�س من البطيخ
اب��ت��ك��ر ���ص��ي��ن��ي��ون م��الب�����ض م��ن ال��ب��ط��ي��خ امل��ث��ل��ج مل�صاعدة 
على  احل����رارة  درج���ات  ارت��ف��اع  على  التغلب  يف  اأطفالهم 
ال����ب����الد.  وب��ح�����ص��ب ���ص��ح��ي��ف��ة ال���ي���وم ال�����ص��ع��ودي��ة، فقد 
التوا�صل الجتماعي وحمطات  انت�صرت موؤخرا مبواقع 
البطيخ، وذكرت  التلفزيون �صور لأطفال يرتدون قطع 
اجلديدة  الطريقة  اإن  الريطانية  ميل  ديلي  �صحيفة 
ت��ع��ت��ر ���ص��دي��ق��ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة ، وت�����ص��اه��م يف ت��رط��ي��ب ج�صم 
الأطفال من احلرارة الالفحة، لكن اإحدى امل�صاكل التي 
قد تنجم عنها تتمثل يف اأن ب�صرة الطفل ح�صا�صة للغاية، 
واأن الع�صر الناجت من البطيخ قد ي�صبب التهيج، فيما 
البطيخ فرتة طويلة  ارت��داء  اأن  اإىل  اآخ��ر  احتمال  ي�صر 
لتكون  �صانحة  الفر�صة  يجعل  م��ا  تعفنه  اإىل  ي���وؤدي  ق��د 

البكتريا واجلراثيم. 

قبعات م�شادة للغ�س 
ذك���رت ت��ق��اري��ر اأن اإح����دى اجل��ام��ع��ات ال��ت��اي��الن��دي��ة اأزال���ت 
�صورة من �صفحتها على موقع التوا�صل الجتماعي في�ض 
بوك لطالب يجتازون اختبارا وهم يرتدون ع�صائب راأ�ض 
انتقادات.   ال�صورة  تلك  اأث��ارت  اأن  بعد  الغ�ض  من  متنعهم 
ن�صرت  قد  كا�صيت�صارت  بجامعة  الطلبة  اإدارة  هيئة  وكانت 
الأربعاء �صورة ملئة طالب يف كلية ال�صناعات الزراعية وهم 
ي��رت��دون ع�صائب راأ����ض م��ع ك��ل واح���دة منها ورق��ت��ان على 
الخ��ت��ب��ارات.  وقالت  الغ�ض يف  الوجه متنعهم من  جانبي 
اأزال  الطلبة  اإدارة  جمل�ض  اإن  ب��و���ص��ت  ب��ان��ك��وك  �صحيفة 
الت�صريحات  من  موجة  اأث��ارت  اأن  بعد  اخلمي�ض  ال�صورة 
ال�صلبية.  واأو�صح املجل�ض اأن القبعات املناه�صة للغ�ض كانت 
اأدى  ما  �صغرة  كانت  الختبار  غرفة  لن  نظرا  �صرورية 
اإىل تكد�ض الطالب بجوار بع�صهم البع�ض. وقال كا�صيان 
التوا�صل  موقع  على  تاما�صات  بجامعة  ال�صتاذ  تيجبرا 
الجتماعي في�ض بوك اإن ا�صتخدام القبعات )اإجراء( فا�صل 

حتى لو كان اجلميع يف الغرفة يجتازون الختبار .

ثمانيني يقتل زوجته 
رغم بلوغه من العمر 79 عاما قام لبناين بقتل زوجته 
عرث  وق��د  عاما   79 اي�صا  العمر  من  تبلغ  التي  العجوز 
داخل  راأ�صها،  يف  ن��اري  بطلق  م�صابة  ال��زوج��ة  جثة  على 
غرفة نومها ومت توقيف زوج ال�صحية وبحوزته امل�صّد�ض 
امل�صتخدم يف اجلرمية، وبداأ التحقيق معه ملعرفة ا�صباب 

اجلرمية .

الأطفال امل�شابون بالتوّحد اأكرث مهارة يف الريا�شيات 
وجدت درا�صة جديدة اأن الأطفال امل�صابني بالتوحد ويتمتعون بن�صبة ذكاء متو�صطة يكون اأداوؤهم اأف�صل يف اختبارات 

الريا�صيات مقارنة بالأطفال غر امل�صابني بهذه احلالة والذين لديهم ن�صبة الذكاء نف�صها.
وذكر موقع هلث داي نيوز الأمركي اأن الباحثني يف جامعة �صتانفورد وجدوا اأن تفوق الأطفال امل�صابني بالتوّحد 
باملهارات احل�صابية يرتبط باأمناط تن�صيط منطقة حمددة يف الدماغ ترتبط عادة بتمييز الوجوه والأ�صياء املرئية. 
وقال الباحث امل�صوؤول عن الدرا�صة فينود مينون يبدو اأن منطاً فريداً لتنظيم الدماغ يكمن وراء قدرات حل امل�صائل 

عند الطفال امل�صابني بالتوحد.
و�صملت الدرا�صة 18 طفاًل م�صاباً بالتوحد يف �صن بني 7 و12 عاماً وجمموعة اأخرى موؤلفة من 18 طفاًل غر 
م�صاب باحلالة. واأظهر اجلميع مهارات لفظية وقراءة عادية يف اختبارات موحدة، اإل اأن امل�صابني بالتوحد تغلبوا 

على نظرائهم يف الختبارات احل�صابية.
البطنية  ال�صدغية  الق�صرة  ملنطقة  معتاد  غر  ن�صاطاً  بالتوحد  امل�صابني  لالأطفال  الدماغية  ال�صور  واأظ��ه��رت 

الدماغية امل�صوؤولة عن معاجلة الوجوه والأ�صياء املرئية الأخرى.
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ال�شفدعة حتب الذكر املوهوب
قال باحثون اأمركيون اإن اأنثى ال�صفدع حتّبذ الذكور القادرة على 

القيام مبهام عّدة يف وقت واحد خالل ندائها للتنا�صل.
وقال الباحثون من جامعة ميني�صوتا الذين راقبوا جمموعة من 
�صفادع ال�صجر الرمادية اإن الأ�صوات التي تطلقها ذكور ال�صفادع 
ترتاوح عادًة بني 20 و40 نب�صة يف كّل نداء، وعددها بني 5 و15 

نداء يف الدقيقة.
واأ�صاروا اإىل اأن الإناث تف�صل عادًة النداءات الأطول والأكرث تكرراً 
اإن الأم��ر لي�ض �صهاًل  الباحثة ج�صيكا وورد  يف وقت واح��د وقالت 
واأ�صافت  الب�صر  الوقت عينه لدى  والرق�ض يف  الغناء  ي�صبه  وهو 
القادرين  ال�صركاء  الب�صر نف�صل  اأننا نحن  اأن نتخيل  ال�صهل  من 
بنجاح مثل جني مدخول جيد وطهو  متعددة  باأمور  القيام  على 

الطعام واإدارة الأموال والهتمام بالأطفال .

الديك الرومي ي�شتعني ب�شديق جلذب الأنثى
يلجاأ الديك الرومي ذو املالمح الذكورية البارزة اإىل �صديق اآخر 
ذكر مل�صاعدته يف جذب الإناث واأفادت درا�صة ن�صرت يف دورية بلو�ض 
جينريك العلمية اأن ذكور الديوك الرومية الرية امل�صيطرة، ذات 
�صفاتها  اإىل  ت�صتند  امللون  الراأ�ض  مثل  البارزة  الذكورية  املالمح 
اجلينية كما ت�صتخدم �صديق اأقل ذكورية ل يتزاوج قط، كي جتذب 
اإن  اأوك�صفورد  لندن وجامعة  الباحثون من جامعة  وقال  الإن��اث. 
ا�صتخدامها  ط��ري��ق��ة  تكمن يف  ال��روم��ي��ة  ال��دي��وك  ذك���ور  ج��اذب��ي��ة 

جليناتها اأكرث ما تكمن بالختالف بني تلك اجلينات.
اجلينات  ن�صاط  ت��راج��ع  يف  يكمن  امل��وؤث��ر  العامل  اأن  اإىل  واأ���ص��اروا 
ال��ذي ل يتزاوج، وع��ادة ما يكون  ال�صديق  الديك  الذكورية لدى 
عينها  البي�ض  دفعة  اإىل  وينتمي  امل�صيطر  للديك  اأخ  الديك  ذلك 

التي ولد منها ذلك الديك.
وقالت الباحثة جوديث مانك توجد بع�ض الأدل��ة التي تفيد باأن 
اأكرث  امل�صيطر جتعله  ال��ذك��ر  ح��ول  ج��ّذاب��ني  تابعني  ذك���ور  وج���ود 
جاذبية لالإناث ، وتابعت تنظر الإناث اإىل الأخوة اأي�صاً حني تنظر 
اإىل الذكر امل�صيطر، فذلك يعطيها فكرة اأو�صع حول ما �صيح�صلن 

عليه من جينات ال�صريك الذكر . 

القردة ت�شبح كالب�شر
اأثبت �صريط فيديو مت ت�صويره لقردين، كل على حدة، اأن القردة 
ميكنها اأن ت�صبح مثل الب�صر، رمبا لي�ض بنف�ض الدرجة من املهارة، 
ولكنها تتبع الأ�صلوب نف�صه، على عك�ض غالبية الثدييات الرية، 
التى ت�صبح ب�صكل غريزي بوا�صطة التجديف بالكفوف، فيما يعتقد 
العلماء اأن اأ�صلوب ال�صباحة املختلف اخلا�ض بالب�صر والقردة يرجع 
اإىل احلياة بني الأ�صجار. ون�صرت �صحيفة ديلي ميل الريطانية، 
�صورا من الفيديو الذي يظهر واحدا من ال�صمبانزي يدعى كوبر، 
الأمريكية،  مي�صوري  ولي��ة  يف  �صباحة  بركة  يف  مهاراته  يعر�ض 
الركة  ق��اع  اإىل  بالغو�ض  ا�صتمتع  بل  بال�صباحة،  يكتف  مل  حيث 

العميقة التي ت�صل اإىل 6 اأقدام، للتقاط بعد الأ�صياء من القاع.
جنوب  يف  ويتواتر�صراند  جامعة  من  بندر  ريناتو  الباحث  وق��ال 
اأنه  اعتقدنا  حيث  احل��ي��وان،  �صلوك  م��ن  ج��ًدا  انده�صنا  اأفريقيا 

�صيكون خائًفا من املاء.
املمثلة كامال لوبيز لدى و�سولها اأكادميية الفنون والعلوم حل�سور حفل توزيع جوائز الأو�سكار خالل عر�س فيلم 
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األف �شاعة خدمة 
تفر�س على براون 

كري�ض  املغني  اأم��رك��ي  قا�ض  اأم��ر 
براون، بالقيام باألف �صاعة اإ�صافية 
م���ن اأع���م���ال خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع بعد 
كان  �صاعات  ح��ول  بالكذب  اتهامه 

عليه اأن يقوم بها �صابقاً.
النيابة  اأن  زي  اأم  ت��ي  موقع  وذك��ر 
اأجن��ل�����ض اتهمت  ل��و���ض  ال��ع��ام��ة يف 
�صراحه  اط����الق  ب��ان��ت��ه��اك  ب�����راون 
اع���ت���دائ���ه  امل���������ص����روط يف ق�����ص��ي��ة 
ال�صابقة  حبيبته  ع��ل��ى  ب��ال�����ص��رب 
تزوير  خ��الل  م��ن  ري��ه��ان��ا،  املغنية 
ي��ق��وم فيها  اأن���ه ك��ان  �صاعات ادع���ى 
ب��خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع، م��ث��ل ق��ول��ه اإنه 
يجمع القمامة يف فرجينيا فيما 
ك���ان يف ال���واق���ع ع��ل��ى م��نت طائرة 
القا�صي  واأم���ر  كانكون  يف  خا�صة 
براون بالقيام باألف �صاعة اإ�صافية 
وكان  املجتمع  خ��دم��ة  اع��م��ال  م��ن 
بالقيام  ال�����ص��اب��ق  يف  اأدي�����ن  ب�����راون 
خدمة  اأع��م��ال  م��ن  �صاعة  ب�1440 

املجتمع.

توقف حمرك 
البحث جوجل 

ال�صهر  ال��ب��ح��ث  حم����رك  ت���وق���ف 
ج���وج���ل ع���ن ال��ع��م��ل م��وؤق��ت��ا ليلة 
ال�صبت ملدة مل تتجاوز خم�ض دقائق 
، وبينما اأكدت �صركة غوغل وجود 
بع�ض  على  اأث���رت  بالفعل  م�صكلة 
اأنها مل  اإل  خدماتها الإلكرتونية، 
يف  طبيعتها،  عن  بال�صبط  تف�صح 
حادثة تعد الأوىل من نوعها منذ 

عام 2009.
حمرك  خ��دم��ات  اأن  م�صادر  ونقل 
الريد  فيها  مبا   ، جوجل  البحث 
وموقع   ، ج��ي��م��ي��ل  الإل�����ك�����رتوين 
م�صاركة الفيديو يوتيوب ، وخدمة 
التخزين ال�صحابي جوجل درايف ، 
توقفت كلها عن العمل ملدة ق�صرة 

مل تتجاوز خم�ض دقائق.

•• الفجر – تون�ض  

بعد  وذل���ك  امل��ت��زوج  م��ن��زل ع�صيقها  داخ���ل  ف��ت��اة  توفيت 
ا�صت�صافته لها م�صتغال غياب زوجته التي حتولت اإىل 
الفطر  عيد  مبنا�صبة  عائلتها  لزيارة  اأخ��رى  حمافظة 

املبارك.
باأحد  يقطنان  ال��زوج��ني  اأن  امل��ج��راة،  الأب��ح��اث  وتفيد 
للعا�صمة  اجلنوبية  بال�صاحية  الزهراء  مدينة  اأحياء 
عادية  وك��ان��ت عالقتهما  اأب��ن��اء  ب��ث��الث��ة  ورزق����ا  ت��ون�����ض 
ارتبط  ال��زوج  اأن  غر  ملحوظة،  خالفات  ت�صوبها  ول 
بعالقة مع فتاة تعّرف اإليها باعتبارها حريفة لل�صركة 
التي يعمل بها، وتوطدت عالقتهما �صيئا ف�صيئا اإىل اأن 

اأ�صحيا يختليان ببع�صهما البع�ض يف اأماكن خمتلفة.
واأفادت الأبحاث، اأنه مبنا�صبة عيد الفطر املبارك، ويف 

ث��اين اأي��ام��ه ق��ررت ال��زوج��ة زي���ارة اأهلها ب��اإح��دى مدن 
حمافظة نابل، وتعّذر على الزوج مرافقتها، فا�صطحبت 

معها اأبناءها الثالثة على اأن تعود بعد يومني اآخرين.
ا�صتغل الزوج غياب زوجته واأبنائه، وا�صت�صاف ع�صيقته 
فا�صتجابت  ���ص��ي��اف��ت��ه،  يف  ال��ل��ي��ل��ة  ق�����ص��اء  اإىل  ودع���اه���ا 
لرغبته، ثم خلدا اإىل النوم، وعند �صاعات ال�صباح، اأفاق 
الزوج باكرا ودعا ع�صيقته اإىل اأن تنه�ض من نومها، اإل 
اأنها مل جتبه، وعبثا حاول اإنها�صها اإل اأنها مل حترك 

�صاكنا.
املكان  ع��ني  على  وبحلولهم  الإ���ص��ع��اف،  ب��اأع��وان  ات�صل 
اكت�صفوا اأن الفتاة متوفاة منذ �صاعات قليلة، وبا�صت�صارة 
ذمة  على  ب��ال��زوج  بالحتفاظ  اأذن���ت  العمومية  النيابة 
الأبحاث يف ظل �صكوك ا�صتهالكه وع�صيقته لكمية من 

املخدرات.

ا�شت�شاف ع�شيقته يف منزله فتوفيت 
على فرا�س الزوجية..!

هل تعتذر �شريين عن الغناء؟
ما زالت الفنانة �صرين عبد الوهاب تلتزم ال�صمت حيال مطالبات اجلمهور امل�صري لها بالعتذار 

عن الغناء يف ختام مهرجان اأ�صوات ن�صائية يف املغرب، املقرر اإقامته يوم 24 اآب املقبل، وذلك 
ب�صبب الأحداث التي ت�صهدها م�صر الآن.

 ، في�صبوك  امل�صرية على موقع  النجمة  التعليقات على �صفحة  انهالت  اخر،  من جانب 
تطالبها بالعتذار نظراً اإىل حالة احلزن التي يعي�صها ال�صعب امل�صري ب�صبب ال�صتباكات 

بني قوات الأمن والإخوان امل�صلمني ومن جهتها، مل ترد �صرين على هذه التعليقات 
ومل توؤكد م�صاركتها اأو اعتذارها.


