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رادوي: نتطلع اإىل اإجنازات غري م�سبوقة 
مع فو�ساتي ورحيل كوزمني ال يعنيني

عربي ودويل

�سيف بالدي يدمج ذوي االحتياجات اخلا�سة 
يف جميع فعاليات واأن�سطة الربنامج 

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

ال�سب�سي والغنو�سي يف لقاء باري�سي..
هل هي بداية االنفراج واأ�سبوع احل�سم يف تون�ص؟

•• دبي -وام:

قام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ملقر  ب��زي��ارة تفقدية  ام�س  رع��اه اهلل  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
الإدارة العامة لالإقامة و�شوؤون الأجانب بدبي رافق �شموه خاللها �شمو 
اآل مكتوم نائب حاكم دبي والفريق  را�شد  ال�شيخ مكتوم بن حممد بن 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير  �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد 
�شاحب  مكتب  مدير  الفتان  را���ش��د  م�شبح  الفريق  وم��ع��ايل  الداخلية 
و�شعادة  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  ال�شمو 
بدبي  وال�شيافة  الت�شريفات  دائ���رة  ع��ام  مدير  �شليمان  �شعيد  خليفة 
نائب  �شمو  ملكتب  العام  النعيمي المني  نا�شر خريباين  اللواء  و�شعادة 
املرافقني. وقد رافق  الداخلية وع��دد من  ال��وزراء وزي��ر  رئي�س جمل�س 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  ال�شمو  �شاحب 
خالل اجلولة يف اإدارات واأق�شام اإدارة القامة �شعادة اللواء حممد اأحمد 
املري مدير الإدارة العامة لالإقامة و�شوؤون الأجانب الذي �شرح ل�شموه 
الإقامة  لق�شم  للمراجعني  املعامالت  واأجن��ازات  العمل  اآلية  ومرافقيه 
واأذونات الدخول التي ت�شمل الزيارة والعمل.. وتوقف �شموه عند بع�س 
الكاونرتات يف الق�شم واآطماأن على �شري العمل والت�شهيالت التي تقدمها 
الإدارة للجمهور من خالل اإجنازات املعامالت بزمن قيا�شي حر�شا على 
م�شالح النا�س وع��دم تعطيلها .                                    )التفا�شيل 

   

حمدان بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة ت�ضطلع بدور 
حموري يف جمال العمل الإن�ضاين على م�ضتوى العامل

•• ابوظبي -وام:

املنطقة  نهيان ممثل احلاكم يف  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  اأك��د 
ال��غ��رب��ي��ة رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة ال��ه��الل الح��م��ر ان دول����ة الم������ارات العربية 
اآل نهيان رئي�س  ال�شيخ خليفة بن زايد  ال�شمو  املتحدة بقيادة �شاحب 
الن�شاين  العمل  ب��دور حم��وري يف جمال  الدولة حفظه اهلل ت�شطلع 
العاملي  اليوم  ت�شريح مبنا�شبة  �شموه يف  وقال  الدولية.  ال�شاحة  على 
للعمل الن�شاين الذي ي�شادف التا�شع ع�شر من اغ�شط�س من كل عام 
الذي تقدمه دولة الم��ارات للق�شايا الن�شانية يف خمتلف  الدعم  اإن 
الثابتة  الم���ارات  �شيا�شة  من  اإنطالقا  ياأتي  ال��ق��ارات  وع��ر  ال�شاحات 
التي تدعو للتعاون بني الدول وال�شعوب من اجل تعزيز ال�شالم العاملي 
وهي ال�شيا�شة التي و�شعها املغفور له الوالد ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
نهيان طيب اهلل ثراه ويوا�شل م�شريتها �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان الذي يوجه دائما باملبادرة لتقدمي العون لكل ال�شقاء 

وال�شدقاء يف اوقات املحن وال�شدائد.                   )التفا�شيل �س3(

بلدية مدينة اأبوظبي توا�ضل ت�ضليم 
الدفعة الثالثة من م�ضاكن الفالح للم�ضتحقني

•• ابوظبي-الفجر:  

وا�شلت بلدية مدينة اأبوظبي ام�س ت�شليم مفاتيح امل�شاكن اجلديدة 
مل�شروع  الثالثة  املرحلة  �شمن  ا�شمائهم  اعتمدت  الذين  للمواطنني 
ال�شيخ  ال�شمو  بناء على توجيهات �شاحب   ، ال�شكنية  الفالح  مدينة 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واأمر الفريق اأول 
�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات امل�شلحة.                            )التفا�شيل �س5(

حممد بن را�شد خالل تفقده الإدارة العامة لالإقامة و�شوؤون الأجانب  )وام(

تفقد الإدارة العامة للإقامة و�ش�ؤون الأجانب

حممد بن را�ضد يوؤكد اأهمية تطوير العمل الإداري احلكومي يف جميع اجلهات

الدخان يت�شاعد عقب ق�شف جوي على مدينة الالذقية )رويرتز(

اأكد اأن البلد يت�شع للجميع وحماية الدولة اأمانة ول ت�شامح مع العنف 

ال�ضي�ضي: �ضرف حماية اإرادة ال�ضعب اأعز من حكم م�ضر

•• عوا�صم-وكاالت:

عدة  اأن  للجزيرة  نا�شطون  اأف���اد 
البلدات  يف  ام�����س  ن�شبت  ح��رائ��ق 
الواقعة على طريق مطار دم�شق 
العا�شمة،  ���ش��رق  ج��ن��وب  ال���دويل 
�شخ�شا   11 ق����ت����ل  ح������ني  يف 
للنظام  م��وال��ون  مقاتلون  بينهم 
ه��ج��وم على حاجز  وم��دن��ي��ون يف 
وا�شلت  بينما  ح��م�����س،  ري���ف  يف 
ا�شتعادة  قوات النظام حماولتها 
مناطق خ�شرتها بريف الالذقية.
ال��ن��ا���ش��ط��ون ����ش���ورا تظهر  وب����ث 
اندلع النريان يف بع�س املنازل يف 
اإن  وقالوا  وببيال،  مقداد  �شيدي 
على  امل�شتمر  الع�شوائي  الق�شف 
تلك البلدات براجمات ال�شواريخ 
املن�شاآت  اأ�شفر عن احرتاق بع�س 

ال�شناعية فيها.
باملدفعية  ال��ق�����ش��ف  ط�����ال  ك���م���ا 
ال��ث��ق��ي��ل��ة م����دن وب���ل���دات حجرية 
ريف  ال�شام يف  وداري��ا ومع�شمية 
دم�������ش���ق، وخم���ي���م ال����ريم����وك يف 
العا�شمة وفقا لحتاد تن�شيقيات 
�شنت قوات  ال�شورية. كما  الثورة 
بلدة  يف  مداهمات  حملة  النظام 
جديدة عرطوز اإ�شافة ل�شتباكات 
زينب  ال�شيدة  مدينة  يف  عنيفة 
البلد  ح���ج���رية  ب���ل���دة  وحم���ي���ط 
بني اجلي�س احلر وق��وات النظام 
ولواء  اهلل  بقوات حزب  املدعومة 

اأبو الف�شل العبا�س.
املر�شد  ق���ال  ح��م�����س،  ري���ف  ويف 
ال�������ش���وري حل���ق���وق الإن�������ش���ان اإن 
هاجموا  املعار�شة  من  م�شلحني 
ح�شن  ب��ل��دة  يف  التفتي�س  نقطة 
وق���ت���ل���وا خ��م�����ش��ة م���ق���ات���ل���ني من 
بينهم  مدنيني  و�شتة  ال�شبيحة 
مقاتلي  اأن  م�����ش��ي��ف��ا  ام�����راأت�����ان، 
املعار�شة تعر�شوا اأي�شا خل�شائر.

����ش���ك���ان حم���ل���ي���ون جبهة  وات����ه����م 
الهجوم  عن  بامل�شوؤولية  الن�شرة 
ت�شم  م��ن��ط��ق��ة  يف  وق������ع  ال�������ذي 
و�شفته  بينما  م�شيحية،  غالبية 
الر�شمية  ال�شورية  الأنباء  وكالة 

باملذبحة.
ق�شف  ا�شتهدف  ذل��ك  غ�شون  يف 
�شلمى  م�شيف  احلربي  الطريان 

بجبل  ال����ش���ت���ب���اك���ات  وحم��������اور 
ظل  يف  الالذقية،  بريف  الأك���راد 
مقاتلي  بني  ال�شتباكات  توا�شل 
اجلي�س احلر واجلي�س النظامي.
اىل ذلك و�شل فريق من مفت�شي 
ال�شلحة  ح����ول  امل��ت��ح��دة  المم 
دم�شق  اىل  ام�������س  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
للتحقيق يف التهامات با�شتخدام 
هذا النوع من ال�شلحة يف النزاع 
امل�شتمر لكرث من عامني، بح�شب 

م�شور وكالة فران�س بر�س.
واف��اد امل�شور ان اكرث من ع�شرة 
ام�س  ظهر  بعد  و�شلوا  مفت�شني 
اىل فندق فور �شيزنز يف العا�شمة 
ال�شورية، حيث كانت يف انتظارهم 
جمموعة من ال�شحافيني. ال ان 

املفت�شني مل يدلوا باأي ت�شريح.

•• القاهرة-وكاالت:

اأن  ام�س  ال�شي�شي،  الفتاح  عبد  اأول  الفريق  امل�شري  الدفاع  وزير  اأكد 
لل�شعب امل�شري اإرادته احلرة يف اأن يختار من ي�شاء حلكمه، واأن القوات 

امل�شّلحة وال�شرطة اأمناء على اإرادة ال�شعب يف اختيار حكامه.
وقدم ال�شكر لكل الدول التي وقفت بجوار ال�شعب امل�شري موؤكدا ان 
والمارات  ال�شعودية  بالذكر  وخ�س  موقفهم  لهم  ين�س  لن  ال�شعب 
الرئي�س  لن�����ش��ار  ر���ش��ال��ت��ه  ان  ال�شي�شي  وق���ال  وال��ب��ح��ري��ن   والردن 

ال�شالمي املعزول حممد مر�شي هي ان م�شر تت�شع للجميع.
لكن ال�شي�شي حذر اي�شا من انه لن يكون هناك ت�شامح مع من يلجاأ 
البالد  ت�شهدها  التي  العنف  اعمال  ان  ال�شي�شي  الفريق  واكد  للعنف. 

على خلفية التظاهرات املوؤيدة لال�شالميني لن تركع الدولة.
امل�شلحة وهيئة  القوات  قادة و�شباط  لقائه مع عدد من  وقال خالل 
ان  يجب  وامل�شريني  ال��دول��ة  �شريكع  العنف  ان  يت�شور  من  ال�شرطة 
وحرق  والعباد  البالد  تدمري  ام��ام  ن�شكت  لن  م�شيفا  نف�شه،  يراجع 

الوطن وترويع المنني.
د ال�شي�شي على اأن جي�س و�شرطة م�شر مل يخونوا العهد ولكنهم  و�شدَّ
ال�شي�شي  وق��ال  يحكمه.  من  اختيار  يف  امل�شري  ال�شعب  اإرادة  ينفذون 
نفق  يف  للدخول  م�شر  �شيقود  ال�شيا�شي  ال�شراع  اأن  من  حذرنا  لقد 
قمنا  ما  واأن  ديني،  اأ�شا�س  على  و�شراع  اقتتال  اإىل  و�شيتحول  مظلم، 
به من اإجراءات كانت �شفافة واأمينة ونزيهه ومبنتهى الفهم والتقدير 

الدقيق للمواقف والأحداث واإنعكا�شاتها على الأمن القومي.
وا�شتعر�س جملة من املواقف التي متثِّل فر�شاً �شيعها النظام ال�شابق 
واتباعه خالل العام املا�شي من اأجل تعديل امل�شار ال�شيا�شي يف البالد، 

والراأي  ال�شيا�شية  والقوى  النظام  بني  التفاهم  من  م�شاحة  واإيجاد 
ال��ع��ام م��ن خ��الل ال��ع��دي��د م��ن امل��ق��رتح��ات ال��ت��ي �شاعت اأم���ام التعّنت 
وال�شلف وعدم ال�شتجابة لأى ن�شح حقيقي ُيخرج البالد من دائرة 
الأزمات، والعتقاد بتاآمر اجلميع واأنهم على احلق املبني والباقي على 

�شالل.
وا�شتطرد قائاًل اأقول ملن يردد مقولة ا�شتيالء اجلي�س على ال�شلطة، 
واأق�شم: اإن �شرف حماية اإرادة ال�شعب اأعز من حكم م�شر، ولي�شت يف 
�شبيل رغبة و�شلطان اأو اإق�شاء لأحد، واإننا اأكرث حر�شاً على الإ�شالم 
والرتويع  للتخويف  اأداة  اأب����داً  ي��ك��ن  مل  ال���ذي  ال�شحيح  مبفهومه 
على  و�شيحا�شبنا  اهلل  اأم��ام  جميعاً  �شنقف  واإننا  لالآمنني،  والرتهيب 

املهمة املكلفني بها فى حماية اأمن الوطن واملواطنني.
كما اأ�شار ال�شي�شي اإىل اأن الدعوة التي وجهها لنزول املواطنني لتفوي�س 
والإعالم  للعامل  ر�شالة  كانت  الإره���اب  مع  للتعامل  امل�شّلحة  القوات 
اإرادتهم ورغبتهم  امل�شريني حرية  اأنكر على ماليني  الذي  اخلارجي 
مفاهيمهم  ي��ع��ّدل��وا  ب���اأن  ل��الآخ��ري��ن  ور���ش��ال��ة  ال��ت��غ��ي��ري،  يف  احلقيقية 
فى  ف��رد  ك��ل  ي��درك  وحتى  ال�شعب،  لإرادة  ي�شتجيبوا  واأن  واأف��ك��اره��م 
القوات امل�شلحة وال�شرطة حجم الأمانة امللقاة على عاتقهم..لفتاً اإىل 
اأن م�شر تواجه حالياً حتديات �شيا�شية واقت�شادية واأمنية قد تكون 
اأكر من قدرة م�شر كدولة، ولكنها لي�شت اأكر من قدرات امل�شريني 
ويجب  اجلميع  رقبة  يف  اأم��ان��ة  م�شر  اأن  على  م�شدداً  ووط��ن،  ك�شعب 

علينا كجي�س و�شرطة اأن نحفظ الأمانة ونحمي م�شر و�شعبها.
د جمل�س ال��وزراء امل�شري، م�شاء ام�س التزامه بتنفيذ خطة  وقد جدَّ

خارطة امل�شتقبل للتقّدم نحو الدميقراطية.
من جانبه اأعلن وزير اخلارجية امل�شري نبيل فهمي ام�س رف�س بالده 

ال��دول وقف  بع�س  ،ولتهديدات  امل�شرية  الأزم��ة  لتدويل  اأي حماولة 
امل�شاعدات مل�شر.

على  منفتحون  نحن  بالقاهرة  موؤمتر �شحايف عقده  فهمي يف  وق��ال 
املجتمع الدويل اإل اأن الق�شية داخلية و�شيادية، وعدد كبري من الدول 
لتدويل  حم��اول��ة  اأي  ��ا  راف�����شً مماثلة،  اأح��داث��ا  اأي�شا  �شهد  ال�شديقة 

امل�شاألة امل�شرية.
ال�شوء  ت�شليط  ال��دويل يف  املجتمع  اأن هناك تخاذًل من  واأك��د فهمي 
وغ�ّس الطرف عن عنف جماعة الإخ��وان امل�شلمني، واإذا كان املجتمع 
اأن يوجه انتقادات  بال�شرعية وبحقوق الإن�شان عليه  الدويل متم�شكاً 
الهتمام  بني  �شارخ  تناق�س  وج��ود  اإىل  م�شرياً  اجلماعة،  عنف  �شد 

ب�شبط النف�س والتخاذل الدويل يف اإدانة العنف.
واأ�شاف اأن التهديد بوقف امل�شاعدات من جانب بع�س الدول مرفو�س 
، موؤكًدا اأنه طالب اجلهات الإدارية مبراجعة امل�شاعدات التي حت�شل 

عليها م�شر بجدية وبعدالة، واأن الكرامة امل�شرية عالية ولن تهتز.
ال��ذي انت�شرت فيه وح���دات م��ن اجلي�س امل�شري  ال��وق��ت  ج��اء ه��ذا يف 
حول مقر املحكمة الد�شتورية العليا ام�س قبل احتجاجات مزمعة من 

ان�شار الرئي�س املعزول.
و�شوهد �شباط اجلي�س وال�شرطة متجمعني حول املنطقة يف القاهرة 
كما و�شل اىل حميط املحكمة عدد من املدنيني امل�شريني دفاعا عنها 
يف الوقت الذي ا�شتعد فيه التحالف الوطني للدفاع عن ال�شرعية لعدة 

م�شريات اىل املحكمة.
يف حني قرر التحالف الرئي�شي لال�شالميني يف م�شر الحد الغاء عدد 
من التظاهرات التي كان من املقرر ان تخرج ام�س يف القاهرة، وذلك 

لأ�شباب امنية، بح�شب ما اكدت متحدثة با�شم الئتالف.

فريق مفت�شي الأ�شلحة الكيماوية ي�شل �ش�ريا

�ضحايا يف حم�ص وحرائق قرب مطار دم�ضق 
بالعمل  يتتعتترف  الحتتتتتالل 
القد�ص اأحياء  تهويد  على 

•• غزة-وام:

العرية  هاآرت�س  �شحيفة  قالت 
اأم��������الك  ق������ان������ون  ت���ف���ع���ي���ل  اإن 
ال��غ��ائ��ب��ني ���ش��رق��ي ال���ق���د����س هو 
جزء من حماولت تهويد اأحياء 
م�شادرة  خ��الل  م��ن  فل�شطينية 
حقوق ملكية الفل�شطينيني على 
ف�شل  وخلق  املدينة  يف  اأمالكهم 
وال�شفة  القد�س  ا�شطناعي بني 
ال�شكاين.  امل�����ش��ت��وى  يف  ال��غ��رب��ي��ة 
عددها  يف  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  واأ�����ش����ارت 
القانون  اأن  اإىل  ام�����س  ال�����ش��ادر 
ت�شمى  ما  بعد  �شابقا  تفعيله  مت 
وك��ان يهدف  ال�شتقالل  ب� حرب 
بال�شتيالء  لإ���ش��رائ��ي��ل  لل�شماح 
الفل�شطينيني  اأم��������الك  ع���ل���ى 
الذين كانوا يعي�شون خارج حدود 
خميمات  يف  ومعظمهم  ال��دول��ة 
هاآرت�س  واأو���ش��ح��ت  ال��الج��ئ��ني. 
اأن القانون توقف لفرتة ثم عاد 
العمل به بعد حرب الأيام ال�شتة 
القد�س  م��دي��ن��ة  اح���ت���الل  ع��ق��ب 
وك�����ان ب���ظ���روف خم��ت��ل��ف��ة حيث 
اأ�شحاب الأمالك غائبني  اأ�شبح 
اأماكن  ي����غ����ادروا  مل  اأن���ه���م  رغ����م 
�شكنهم اإل اأن امل�شت�شار القانوين 
بعدم  اأم���ر  �شمغار  م��ئ��ري  اآن����ذاك 
ا�شتغالل  لع����ت����ب����اره  ت��ف��ع��ي��ل��ه 
وخ��رق��ا حل��ق��وق امل��ل��ك��ي��ة. ولفتت 
ال����ذي  ال���ك���ب���ري  ال�����ش��ج��ي��ج  اإىل 
 2006 ع���ام  ال��ق��د���س  يف  ح�شل 

بعد حماولت تفعيل القانون.

وزير الداخلية الليبي ي�ضتقيل 
احتجاجا على �ضحب �ضالحياته

•• طرابل�س-يو بي اأي:

قّدم وزير الداخلية الليبي العقيد 
حم���م���د ال�������ش���ي���خ، ام�������س الأح������د، 
�شهرين  م��ن  اأق���ل  بعد  ا�شتقالته 
املن�شب  ه�����ذا  يف  ت��ع��ي��ي��ن��ه  ع���ل���ى 
اإحتجاجاً  زي����دان،  علي  بحكومة 

على �شحب �شالحياته.
اإىل  ا����ش���ت���ق���ال���ت���ه  ال�������ش���ي���خ  وع�������زا 
ال��وزراء علي زيدان  �شحب رئي�س 

لل�شالحيات وتعطيل العمل.
جميع  ي��ع��ّط��ل  زي������دان  اإن  وق�����ال 
ومهام  ال�شرطة  لتفعيل  احل��ل��ول 
رئي�س  اأن  م�شيفاً  وزارت����ه،  عمل 
احل��ك��وم��ة مل ي��ت��ع��اون م��ع��ن��ا على 
العقيد  خ���ل���ف  وق�����د  الإط���������الق. 
ال�شيخ يف �شهر مايو املا�شي نظريه 
قدم  ب��دوره  ال��ذي  �شوايل  عا�شور 
كوزير  عمله  مهام  من  ا�شتقالته 

للداخلية يف حكومة زيدان.
وك������ان ال�����ش��ي��خ ق����د ع���ر����س على 
الثقة  م���ن���ح���ه  خ������الل  ال�����رمل�����ان 
خ��ط��ت��ه ل��ت��ع��زي��ز الأم������ن حم����دداً 
اأ�شا�شية  اأعترها  اأمور   3 ذلك يف 
بينها  م��ن  املقبلة  امل��رح��ل��ة  خ��الل 
الإب�����ق�����اء ع���ل���ى ب��ع�����س الأج����ه����زة 
يحدث  ل  حتى  القائمة  الأم��ن��ي��ة 
بعقيدة  وت��ف��ع��ل��ي��ه��ا  اأم���ن���ي،  ف����راغ 
اأمنية وطنية بعيدة عن اجلهوية 
عدم  ع��ل��ى  و���ش��دد  ال�شخ�شية،  اأو 
اأكرث  الأم��ن��ي��ة  امل��ن��ظ��وم��ة  حتميل 
ت�شكيالت  با�شتخدام  تتحمل  مما 

تنق�شها املهنية.

الفجر........    04:30            
الظهر.......    12:26  
الع�رص........   03:58   
املغرب.....   06:54  
الع�ساء......   08:24
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الأمن اللبناين ي�ضبط
 �ضيارة حمملة باملتفجرات 

•• بريوت-رويرتز:

قالت م�شادر امنية ام�س ان قوات المن اللبنانية �شبطت �شيارة حمملة 
باملتفجرات واعتقلت اربعة رجال ي�شتبه باعدادهم قنابل وذلك بعد ايام 

من تفجري اوقع قتلى يف ال�شاحية اجلنوبية ببريوت.
كيلومرتا   15 بعد  على  ال�شبت  اكت�شفت  ال�شيارة  ان  امل�شادر  وا�شافت 
جنوبي العا�شمة يف بلدة الناعمة وهي حمملة بخم�س حاويات من مادة 

تي.ان.تي �شديدة النفجار وكذلك مادة نيرتوجل�شرين.
ويحتجز الرجال الربعة لال�شتباه باعدادهم متفجرات ل�شتخدامها يف 
�شيارات ملغومة لكن ل يعتقد ان لهم �شلة مبا مت ك�شفه ام�س الول او 
بال�شيارة امللغومة التي قتلت 27 �شخ�شا قبل ثالثة ايام. والنفجار الذي 
انفجار  اكرث  اهلل هو  لبريوت حيث معقل حزب  ال�شاحية اجلنوبية  هز 

يوقع قتلى منذ احلرب الهلية التي دارت بني عامي 1975 و1990.
القى حزب اهلل بالالئمة فيه على مت�شددين بعد  ال��ذي  وج��اء النفجار 
ا�شهر من تنامي التوتر الطائفي يف لبنان ل�شباب من بينها تدخل حزب 

اهلل �شد املعار�شني يف احلرب الهلية ب�شوريا.
واودى ال�شراع امل�شتمر منذ عامني بحياة 100 الف �شخ�س داخل �شوريا 
لهجمات  البقاع  �شهل  تعر�س  مع  اللبنانية  احل��دود  عر  العنف  وامتد 

�شاروخية ون�شوب قتال يف �شوارع مدينتي �شيدا وطرابل�س.
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تفقد الإدارة العامة للإقامة و�ش�ؤون الأجانب

حممد بن را�ضد يوؤكد اأهمية تطوير العمل الإداري احلكومي يف جميع اجلهات

نادي تراث الإمارات ي�ضت�ضيف طالب �ضيف بالدي ويدعم ن�ضاطاتهم

�ضرطة عجمان تلقي القب�ص على اأحد كبار مروجي 
املخدرات بحوزته 5 األف حبة ترامادول

م�ضابا بينهم مواطنان يف حادثي   11
تدهور �ضيارتني براأ�ص اخليمة 

•• عجمان ـ الفجر 

اإدارة مكافحة املخدرات يف  متكنت 
عجمان،  ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة 
مكافحة  اإدارة  م����ع  وب���ت���ع���اون���ه���ا 
املخدرات يف القيادة العامة ل�شرطة 
على  القب�س  اإل��ق��اء  م��ن  ال�شارقة، 
اأح���د ك��ب��ار م��روج��ي امل���واد املخدرة 

واملوؤثرات العقلية.
وت�������ش���ري ت��ف��ا���ش��ي��ل ال��ع��م��ل��ي��ة اإىل 
اأن  تفيد  م��ع��ل��وم��ات  الإدارة  تلقى 
اجلن�شية،  خ��ل��ي��ج��ي  اإ.اأ.م  امل���دع���و 
املخدرات  م���ن  ك��م��ي��ة  ع��ل��ى  ي��ح��وز 
ال���رتوي���ج، وب��ن��اء ع��ل��ي��ه مت  بق�شد 
قبل  م��ن  م�����ش��رتك  ف��ري��ق  ت�شكيل 
والر�شد  وب��امل��ت��اب��ع��ة  الإدارت��������ني، 
اإلقاء  ل��ي��ت��م  امل���ع���ل���وم���ات،  ت����اأك����دت 
11 من  ال�  املتهم يف  القب�س على 
ال�شهر اجلاري، وبتفتي�س �شيارته، 
األف ح��ب��ة م��ن نوع   5 ع��ل��ى  ع��رث 
ترامادول ، ف�شال عن اأنوع خمدرة 
اأخرى مدرجة يف اجلداول املرافقة 
بقانون مكافحة املخدرات، وتعتر 
من ذات تاأثري خطري على اجلهاز 
اإىل الوفاة يف  ت��وؤدي  الع�شبي، كما 

حال اإ�شاءة ا�شتخدامها.
املخدرات  م��ك��اف��ح��ة  اإدارة  ول��ف��ت��ت 
التحري  اأن  ع��ج��م��ان،  ���ش��رط��ة  يف 
اأ�شحاب  م��ن  ان��ه  تبني  املتهم  ع��ن 

ال�������ش���واب���ق يف ج���رائ���م امل����خ����درات، 
وي��ع��ت��ر اأح�����د اخ���ط���ر امل���روج���ني، 
اتخاذ  ان��ه مت  اإىل  الإدارة  واأ���ش��ارت 
الإج�������������راءات ال���ق���ان���ون���ي���ة ك���اف���ة، 
الق�شية وحتويلها  وا�شتيفاء ملف 
لإمت������ام  ال����ع����ام����ة،  ال���ن���ي���اب���ة  اإىل 

الإجراءات القانونية.
واأ�شادت الإدارة بالتعاون والتن�شيق 
اإدارات  ب���ني  امل���ع���ل���وم���ات  وت����ب����ادل 
م��ك��اف��ح��ة امل����خ����درات يف ال���دول���ة، 
لرجال  امل��ت��م��ي��ز  احل�����ريف  والأداء 

العقيد  ���ش��ع��ادة  ووج����ه  امل��ك��اف��ح��ة. 
���ش��ع��ي��د ح��م��ي��د احل��و���ش��ن��ي مدير 
ب�شرطة  امل��خ��درات  مكافحة  اإدارة 
ب�شرورة  الأم����ور  اأول���ي���اء  ع��ج��م��ان 
النتباه  وت��رك��ي��ز  احل���ر����س  ���ش��دة 
والهتمام بالأبناء ومراقبة جميع 
وخارجة  املنزل  داخ��ل  �شلوكياتهم 
والتعرف على اأ�شدقائهم ومنعهم 
م���ن اأ����ش���دق���اء ال�����ش��وء ب���الإق���ن���اع ، 
اإغ�����راءات  رف�����س  ح���ول  وتنبيههم 
املخدرات  الآخرين لهم يف تعاطي 

واإطالعهم  ف���ورا  عنهم  والتبليغ 
على املخاطر الناجمة عن ا�شتعمال 

املخدرات حلمايتهم منها.
مكافحة  اأن  ����ش���ع���ادت���ه  واأ������ش�����اف 
امل�����خ�����درات م�������ش���وؤول���ي���ة ي���ج���ب اأن 
املجتمع  يف  اجل��ه��ود  ب��ه��ا  تت�شافر 
وو�شائل  ل��ل��م��در���ش��ة  اأن  م����وؤك����داً 
الإعالم دوراً هاماً وبارزاً اإىل جانب 
دور ال�شرطة والأ�شرة يف احلد من 
ه��ذه ال��ظ��اه��رة وحم��ارب��ة مروجي 

املخدرات حلماية املجتمع.

•• اأبوظبي-وام:

ا���ش��ت�����ش��اف ن���ادي ت���راث الإم�����ارات 
املنت�شبني  ال���ط���ل���ب���ة  م����ن  ن��خ��ب��ة 
ل��ل��م��رك��ز امل��ج��ت��م��ع��ي ال���ث���ق���ايف يف 
الثقافة  ل�����وزارة  ال��ت��اب��ع  اأب��وظ��ب��ي 
وال�شباب وتنمية املجتمع..يف اإطار 
وفعاليات  ب��رام��ج  يف  م�شاركتهم 
م�����ش��روع �شيف ب���الدي . وك���ان يف 
�شعيد  ال��ط��الب��ي  ال��وف��د  ا�شتقبال 
الأن�شطة  اإدارة  املناعي مدير  علي 
يف النادي حيث اأعد لهم برناجما 
ثقافيا تراثيا ريا�شيا للم�شاهمة يف 

وامل�شاريع  الكتب  م��ن  حمتوياته 
التي تخدم ثقافة واإب��داع النا�شئة 
�شالة  وا���ش��ت��ق��ب��ل��ت   . وال�������ش���ب���اب 
الكرى  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال��ن�����ش��اط��ات 
يف ال���ن���ادي ال��ط��ل��ب��ة امل�����ش��ارك��ني يف 
كما  ال���ق���دم  ل���ك���رة  خ���ا����س  دوري 
ت������درب امل�������ش���ارك���ون ع���ل���ى اأ����ش���ول 
ح�شن  م�شبح  يف  ال�شباحة  ريا�شة 
ال�����ش��ب��اب . واأك����د امل��ن��اع��ي يف ختام 
ال���زي���ارة ع��ل��ى ت��وا���ش��ل ال���ن���ادي يف 
يف  ال�شبابية  الن�شاطات  كافة  دعم 
الدولة مبا يف ذلك ن�شاط م�شروع 
الفر�شة  واإت���اح���ة  ب����الدي  ���ش��ي��ف 

���ش��ع��ادت��ه ب��اإ���ش��ت��ق��ب��ال ال��ف��وج الأول 
امل�����ش��ارك��ني يف ���ش��ي��ف بالدي  م���ن 
اأمام كافة  اأن الباب مفتوح  موؤكدا 
امل�شاركني يف هذا احلدث ال�شبابي 
لقاءات  ه��ن��اك  و���ش��ت��ك��ون  ال��ك��ب��ري 
النادي من خاللها  جديدة يدعم 
جت��رب��ة امل�����ش��ارك��ني و���ش��ق��ل��ه��ا بكل 
. م��ن ناحية  م��ا ه��و ممتع ومفيد 
ثانية عر طلبة �شيف بالدي عن 
الأن�شطة  اإدارة  مل��ب��ادرة  تقديرهم 
لهم  الت�شهيالت  كافة  وتقدميها 
ملمار�شة برامج جديدة خارج اإطار 
�شيف بالدي مما يعمق جتربتهم 

اإجناح جتربتهم ال�شبابية الواعدة. 
وا���ش��ت��م��ل ال��رن��ام��ج ال����ذي اأع���ده 
اإدارة  ال�شبابية يف  الن�شاطات  ق�شم 
الأن�شطة يف النادي للم�شاركني يف 
ع��ر���س جملة  ع��ل��ى  ب���الدي  �شيف 
التوعوية  الوثائقية  الأف���الم  من 
ال�شقار  زاي���د  ب��ع��ن��وان  فيلم  منها 
 : م��ن��ه��ا  اأخ�������رى  واأف���������الم  الأول 
ال�شمراء  وال��ب��ادي��ة  ال��رم��ال  ب��ح��ر 
ومهرجان املجاهيم ومزاينة الإبل 
العرب  وب���ادي���ة  ال���ع���رب  وق��ن��ا���ش��ة 
امل�����ش��ارك��ون م��ق��ر مركز  زار  ك��م��ا   .
على  واطلعوا  واملعلومات  امل�شادر 

لالإ�شتفادة  فيه  امل�شاركني  لكافة 
وفعاليات  ن�������ش���اط���ات  ك���اف���ة  م����ن 
وب���رام���ج وم���راف���ق ال���ن���ادي وعلى 
راأ�شها جزيرة ال�شمالية وميادينها 
اإطار  يف  وذل��ك  املختلفة  الرتاثية 
التوجيهات ال�شديدة ل�شمو ال�شيخ 
ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �شلطان 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
رئ���ي�������س ن�������ادي ت�������راث الإم���������ارات 
ال�شباب  اإىل خدمة قطاع  الرامية 
وفتح  الدولة  يف  موؤ�ش�شاته  وكافة 
اأبناء  كافة  اأم���ام  ال��ن��ادي  ن�شاطات 
الإم�������ارات . واأع������رب امل��ن��اع��ي عن 

وبخا�شة يف املجال الرتاثي ورفعوا 
يف ختام زيارتهم ال�شكر والتقدير 

تقدمه من  ما  النادي على  لإدارة 
وتوجيهات  ون�������ش���اط���ات  جت������ارب 

هذا  يف  للم�شاركني  مثمر  وتعاون 
امل�شروع الوطني الهادف . 

•• دبي -وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ق��ام 
ن��ائ��ب رئي�س  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
تفقدية  بزيارة  ام�س  رعاه اهلل  دبي 
ملقر الإدارة العامة لالإقامة و�شوؤون 
الأجانب بدبي رافق �شموه خاللها 
بن  حممد  ب��ن  مكتوم  ال�شيخ  �شمو 
را���ش��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب ح��اك��م دبي 
والفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
الفريق  وم���ع���ايل  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر 
مكتب  مدير  الفتان  را���ش��د  م�شبح 
الدولة  نائب رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير 
وال�شيافة  الت�شريفات  دائ���رة  ع��ام 
بدبي و�شعادة اللواء نا�شر خريباين 
�شمو  ملكتب  ال��ع��ام  الم��ني  النعيمي 
وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 

احلكومية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  وال���دوائ���ر 
ت�شهيل  اىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي  املحلية 
والتخفيف  امل��راج��ع��ني  م��ع��ام��الت 
املعنية  ال��دوائ��ر  بني  تنقالتهم  من 
وم����ن ه����ذه امل�������ش���اري���ع ال���ت���ي اطلع 
ت��ك��ام��ل وهو  م�����ش��روع  ���ش��م��وه  عليها 
الدارة  ب���ني  الل����ك����رتوين  ال���رب���ط 
يف  ال�شحة  وهيئة  ال�شحة  ووزارة 
ال��ذي ترتبط  ت��ب��ادل  دب��ي وم�شروع 
و�شوؤون  لالقامة  العامة  الدارة  به 
وم�شروع  العمل  وزارة  مع  الجانب 
التنمية  ودائ��رة  الدارة  ت�شكني بني 
وم�شروع  دب�����ي  يف  الق���ت�������ش���ادي���ة 
الدارة  ب���ني  الل����ك����رتوين  ال���رب���ط 
وه��ي��ئ��ة ال��ط��رق وامل��وا���ش��الت بدبي 
ثم م�شروع ربط البيانات الكرتونيا 
النرتبول  وم��ن��ظ��م��ة  الدارة  ب���ني 
ال��دول��ي��ة. وق��د اأف���اد ال��ل��واء حممد 
اأحمد املري خالل الح�شاءات التي 
نائب  ال�شمو  �شاحب  اىل  اأوج��زه��ا 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 

املراجعني  ع��ل��ى  واجل���ه���د  ال���وق���ت 
���ش��م��وه اىل  وول�����ج  ال���ع���الق���ة.  ذوي 
املخ�ش�شة  ال�������ش���ي���دات  جم���ال�������س 
حيث  ل���الإدارة  املراجعات  لل�شيدات 
الأوىل  وه��ى  املجال�س  ه��ذه  تعتر 
املوؤ�ش�شات  م�شتوى  على  نوعها  من 
وال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة امل��ك��ان الذي 
بعيدا  خ�شو�شيتها  للمراأة  يحفظ 
الرجال.  جلو�س  ومكان  زحمة  عن 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  تفقد  ك��م��ا 
اإدارة  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د 
وجتاذب  املوظفني  وحيا  اجلن�شية 
واملراجعني  اأط��راف احلديث معهم 
م��ن امل��واط��ن��ني وامل��واط��ن��ات طالبي 
ال�شفر  جتديد اجلن�شيات وجوازات 
وغريها من املعامالت ذات ال�شلة. 
وزار �شموه يف الثناء متحف الدانة 
فيه مناذج  تعر�س  ال��ذي  الدارة  يف 
ال�شادرة  القدمية  ال�شفر  ج���وازات 
منذ  وال�شادرة  الدولة  قيام  ماقبل 
الم���ارات  دول���ة  1971 ولدة  ع��ام 

من  ع�شر  ال�شابع  اىل  ال�شابع  م��ن 
مليون  اإىل  احل��ايل  اأغ�شط�س  �شهر 
وبالن�شبة  م�����ش��اف��ر.  األ����ف  وم��ائ��ت��ي 
ال�������ذي يربط  ال�������ري  مل���ن���ف���ذ ح���ت���ا 
ال�شقيقة  عمان  �شلطنة  مع  الدولة 
املنفذ  م�شتخدمي  ع��دد  ن��اه��ز  فقد 
و�شبعني  اأرب��ع��ة  البلدين  واىل  م��ن 

األف م�شافر. 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
ارتياحه  اأعرب عن  اآل مكتوم  را�شد 
مل��ا ���ش��اه��ده م��ن ت��ط��ور م��ل��ح��وظ يف 
اأداء الدارة العامة لالإقامة و�شوؤون 
الج�����ان�����ب خ���ا����ش���ة جل���ه���ة اإجن������از 
و�شائل  ك���اف���ة  وت���وف���ري  امل���ع���ام���الت 
الراحة والح��رتام للمراجعني من 
كافة اجلن�شيات. واأكد �شموه جمددا 
الداري  العمل  تطوير  اهمية  على 
احلكومي يف جميع اجلهات ل �شيما 
���ش��م��وه ان  اخل��دم��ي��ة منها م��ع��ت��را 
الروتني والبريوقراطية احلكومية 
لدى  والتميز  الب���داع  روح  تقتالن 

الداخلية وعدد من املرافقني. وقد 
رئي�س  ن��ائ��ب  ال�شمو  �شاحب  راف���ق 
ال����دول����ة رئ���ي�������س جم��ل�����س ال�������وزراء 
اإدارات  حاكم دبي خالل اجلولة يف 
اللواء  �شعادة  القامة  اإدارة  واأق�شام 
الإدارة  م��دي��ر  امل���ري  اأح��م��د  حممد 
الأجانب  و���ش��وؤون  لالإقامة  العامة 
ومرافقيه  ل�����ش��م��وه  ����ش���رح  ال������ذي 
املعامالت  واأجن������ازات  ال��ع��م��ل  اآل��ي��ة 
للمراجعني لق�شم الإقامة واأذونات 
ال�����دخ�����ول ال����ت����ي ت�����ش��م��ل ال����زي����ارة 
والعمل.. وتوقف �شموه عند بع�س 
ال���ك���اون���رتات يف ال��ق�����ش��م واآط���م���اأن 
والت�شهيالت  ال���ع���م���ل  ����ش���ري  ع���ل���ى 
من  للجمهور  الإدارة  تقدمها  التي 
خ���الل اإجن������ازات امل��ع��ام��الت بزمن 
النا�س  م�شالح  على  حر�شا  قيا�شي 
وعدم تعطيلها .. ثم اطلع �شاحب 
ب���ن را�شد  ال�����ش��ي��خ حم��م��د  ال�����ش��م��و 
لين  الأون  ق�����ش��م  ع��ل��ى  م��ك��ت��وم  اآل 
لإجناز املعامالت الكرتونيا لتوفري 

املعامالت  جم��م��وع  اأن  دب���ي  ح��اك��م 
الدارة  اأجنزتها  التي  اللكرتونية 
الجانب  و���ش��وؤون  لالقامة  العامة 
املن�شرم  العام  خ��الل  و�شلت  بدبي 
ماليني  خم�شة  على  ي��زي��د  م��ا  اىل 
الر�شائل  ع��دد  بلغ  حني  يف  معاملة 
جدد  برنامج  تلقاها  التي  الن�شية 
األف   500 اإىل ما يناهز  يف الإدارة 
ر�شالة ن�شية خالل الفرتة نف�شها. 
املعامالت اللكرتونية  وو�شل عدد 
الربع  خ�����الل  اجن����ازه����ا  مت  ال���ت���ي 
الأول من العام اجل��اري اإىل ثالثة 
عدد  بلغ  ح��ني  يف  معاملة  م��الي��ني 
ذاتها  ل��ل��ف��رتة  ال��ن�����ش��ي��ة  ال��ر���ش��ائ��ل 
كما  ر�شالة.  األ��ف  اأربعمائة  ح��وايل 
تطرق مدير الدارة العامة لالإقامة 
و�شوؤون الأجانب اإىل اإح�شائية عدد 
الدويل  دب��ي  مطار  عر  امل�شافرين 
بلغ  وال�����ذي   2012 ال���ع���ام  خ���الل 
يف  م�شافر  مليون  وثالثون  خم�شة 
ح���ني و���ش��ل ال���ع���دد خ����الل الفرتة 

�شموه  وت��ف��ق��د  امل���ت���ح���دة.  ال��ع��رب��ي��ة 
كذلك اإدارة ال�شرتاتيجية والتميز 
ق�شمي مركز  ت�شم  والتي  املوؤ�ش�شي 
الإت���������ش����ال ك�����ول ���ش��ن��رت واجل������ودة 
وا�شتمع �شموه ومرافقوه اىل مهمة 
بهما.  املناطة  والواجبات  الق�شمني 
اللكرتونية  اخل��دم��ات  ق��ط��اع  ويف 
�شاهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
ت�شمن  عر�شا  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
مدير  من  �شموه  له  اإ�شتمع  �شرحا 
القطاع العقيد خالد نا�شر املرزوقي 
العامة  الإدارة  م�������ش���اري���ع  ح�����ول 
ل��الإق��ام��ة و����ش���وؤون الأج���ان���ب بدبي 
ت��وف��ره��ا للعمالء  ل��ت��ي  واخل���دم���ات 
وم���واط���ن���ني وبع�س  م��ق��ي��م��ني  م���ن 
الإح�شاءات املتعلقة بعدد املراجعني 
وامل����ع����ام����الت ال���ت���ي ي���ت���م اإجن����ازه����ا 
وم�����ا اىل ذلك  ال����ع����ام  م�����دى  ع���ل���ى 
العر�س  وت�����ش��م��ن  م��ع��ل��وم��ات.  م��ن 
التعريف بامل�شاريع التي ترتبط بها 
الحتادية  ال���وزارات  ببع�س  الإدارة 

تت�شبب  ذات����ه  ال���وق���ت  ويف  امل���وظ���ف 
النا�س  م�شالح  وت��اخ��ري  تعطيل  يف 
وال�شرار بها وه��ذا ما ل نريده .. 
اأن ت�شل  بل نريد لدولتنا احلبيبة 
بجدارة  ع��امل��ي��ا  واح�����د  ال���رق���م  اإىل 
وبجهود اأبنائها وبناتها ل باملجاملة 
احل�شارة  اأه����ل  ن��ح��ن   .. وامل��ح��اب��اة 
واأ�شحابها ومن حقنا ان نكون روادا 
لالبداع والتميز والعطاء من اجل 
دولتنا  �شمعة ومكانة  احلفاظ على 
 . النا�س  اإ�شعاد  اأجل  ومن  املرموقة 
رئي�س  نائب  ال�شمو  �شاحب  و�شدد 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي على ان تكون دوائرنا ومنافذنا 
اجل��وب��ة وال��ب��ح��ري��ة وال��ري��ة مثال 
ل��ل��ت�����ش��ه��ي��الت ولح���������رتام ك���رام���ة 
النظر عن  بغ�س  الن�شان وحقوقه 
فالن�شان  وديانته  لونه  او  جن�شيته 
وتعاىل  �شبحانه  اهلل  حباه  ..اإن�شان 
وف�شله  وال��ن��ط��ق  وال��ك��رام��ة  العقل 

بذلك على �شائر خملوقاته .

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

ت�شبب حادث تدهورة �شيارة �شالون يف ا�شابة موطنني من ال�شباب ) 19 
و 20 عاماً ( كانا ي�شتقالن ال�شيارة يف اإحدى املناطق براأ�س اخليمة.

والدوريات  امل���رور  اإدارة  م��دي��ر  العلكيم  �شعيد  علي  العقيد  وبح�شب   
ب�شرطة راأ�س اخليمة فان حادث تدهور ال�شيارة كان نتيجة عدم اللتزام 
بال�شرعة املقررة على الطريق وهو ما اأدى لال�شطدام بالر�شيف ومن ثم 
تدهورت املركبة وا�شتقرت مقلوبة يف اجلزيرة الفا�شلة بني الطريقني.  
وفور الالبالغ عن وقوع احلادث مت حتريك دوريات ال�شرطة و�شيارات 
الإ�شعاف والإنقاذ للموقع حيث جرت عملية نقل امل�شابني اىل امل�شت�شفى 
لتلقي العالج ال��الزم ، فيما مت حتويل ملف احل��ادث للجهات املخت�شة 

لإ�شتكمال باقي الجراءات الالزمة.
راأ�س  العامة ل�شرطة  بالقيادة  العمليات  اآخ��ر، تلقت غرفة   ومن جانب 

اأب( على طريق  )ب��ي��ك  ملركبة  ت��ده��ور  ح���ادث  وق���وع  ع��ن  ب��الغ  اخليمة 
الأخ����رى من  ال��دخ��ول اىل اجل��ه��ة  ال�شائق  ال�����ش��اع��دي نتيجة حم��اول��ة 
الطريق عر فتحة ال��دوران ، ولكن احلمولة الزائدة من الركاب ،اأدت 
اآ�شيويني   9 اإ�شابة  لفقدان توازن ال�شيارة وتدهورها وهو ما ت�شبب يف 
اإل   ، احل���ادث  موقع  م��ن  بالفرار  ال�شائق  لذ  فيما  متفاوتة،  باإ�شابات 
، مت  ، وبعد ت�شكيل فريق بحث وحت��ِر  ال�شرطة  اأف��راد  اأن كفاءة ويقظة 
دوريات  توجيه  مت  كما   ، ال�شاعة  عن  اأق��ل  خ��الل  ال�شائق  اإىل  التو�شل 
، ون��ق��ل امل�شابني  ال��ب��الغ  مل��وق��ع  ال�شرطة و���ش��ي��ارات الإ���ش��ع��اف والإن��ق��اذ 

للم�شت�شفى لتلقي العالج الالزم.
ودعا املقدم اأحمد �شعيد النقبي - مدير اإدارة املرور و الدوريات بالإنابة 
جميع قائدي املركبات وم�شتخدمي الطرق الإلتزام بالقواعد والأنظمة 
املرورية التي و�شعت من اأجل �شالمتهم واحلفاظ على اأرواحهم واأرواح 

الآخرين وعدم تعري�شهم للخطر.

اختتام فعاليات الدورة الت 24 ملهرجان رم�ضان ال�ضارقة  جلنة التوعية الأمنية يف �ضرطة دبي تعقد اجتماعها الرابع 
لالألعاب يف ال�شارقة..اأما الع�شرة جوائز املتبقية كانت نقدية بقيمة األفي 
واأدنوك  للمهرجان  العليا  التنظيمية  اللجنة  فائز مقدمة من  لكل  درهم 

للتوزيع.
 ويف ختام ال�شحب توجه عبدالعزيز �شطاف رئي�س جلنة ال�شحوبات يف غرفة 
جتارة و�شناعة ال�شارقة..بال�شكر لل�شيد عبداهلل اخلمي�س مدير العالقات 
اخلتامي  لل�شحب  الت�شهيالت  ك��ل  ق���دم  ال���ذي  م���ول  امل��ي��غ��ا  يف  احل��ك��وم��ي��ة 
املركزي  وال�شوق  ال�شارقة  اك�شبو  مركز  اإىل  ال�شكر  وجه  ..كما  للمهرجان 
و جميع مراكز الت�شوق التي ا�شت�شافت ال�شحوبات الأ�شبوعية للمهرجان 
اجلمهور  �شكر  الفني..فيما  والدعم  الت�شهيالت  ال�شحب  لفريق  وقدمت 
الأ�شبوعية  ال�شحوبات  املهرجان وح�شوره  فعاليات  وم�شاركته يف  لتفاعله 

ما كان له الأثر الكبري يف جناح املهرجان. 

•• ال�صارقة-وام:

دورته  يف  فعالياته  املا�شية  قبل  الليلة  ال�شارقة  رم�شان  مهرجان  اختتم 
وا�شتمرت حتى  املا�شي  يوليو  ع�شر من  احل��ادي  انطلقت يف  التي   24 ال��� 
ال�شابع ع�شر من اأغ�شط�س اجلاري. وتوج اخلتام باإجراء ال�شحب اخلتامي 
العليا ورعاة  التنظيمية  اللجنة  املقدمة من   12 ال�  املهرجان  على جوائز 
امل��ه��رج��ان وال����ذي اأق��ي��م يف م��رك��ز م��ي��غ��ام��ول و���ش��ط م�����ش��ارك��ة متميزة من 
اجلمهور . وقد فاز باجلائزة الأوىل وهي �شيارة ني�شان باثفندر قي�س حميد 

عبداهلل من العراق مقدمة من ال�شركة العربية لل�شيارات.
.اأما اجلائزة الثانية فكانت من ن�شيب حممد خليفة ال�شام�شي من دولة 
الإمارات وهي جائزة عينية بقيمة ثمانية الف درهم مقدمة من بيت املرح 

اإىل  التوعوية  ال�شركاء والرتكيز على حتول اخلدمات  وتعامل مع 
خدمات ذكية وتعزيز اجلانب اللكرتوين فيها ب�شكل عام �شيحقق 
العديد من الفوائد التي تتعدى تقليل التكلفة املادية و�شرعة ودقة 
التوا�شل و�شول اإىل حتقيق الهدف الرئي�شي من عمليات التوعية 
بالو�شول اإىل اأكر عدد من اجلمهور امل�شتهدف وا�شتقطابهم لفهم 
الر�شالة التوعوية وال�شتفادة املرجوة منها. وناق�س احل�شور جملة 
بتعريف  واملتعلقة  التوعوية  بالأن�شطة  الرئي�شية  املو�شوعات  من 
العامة  امل�شاكن وال��ذي تنفذه الدارة  اأمن  اف��راد اجلمهور برنامج 
ر�شائل  بث  اإمكانية  بحث  جانب  اإىل  اجلنائية  واملباحث  للتحريات 
توعية من خالل برنامج ملن يهمه الأمر الذي يعر�س على قناة نور 

دبي وغريها من املو�شوعات الأخرى.

•• دبي-وام:

عقدت جلنة التوعية الأمنية يف �شرطة دبي اجتماعها الرابع خالل 
العام اجلاري برئا�شة العقيد الدكتور جا�شم خليل مريزا مدير اإدارة 
التوعية الأمنية يف الدارة العامة خلدمة املجتمع ب�شرطة دبي نائب 

رئي�س اللجنة. 
ح�شر الجتماع اأع�شاء اللجنة املقدم الدكتور اأحمد اآل العلي رئي�س 
ق�شم التوعية الدينية واملكتبات والرائد حممد �شامل املهريي رئي�س 
اللجنة من  اأع�����ش��اء  ب��اق��ي  ج��ان��ب  اإىل  اجل��رمي��ة  م��ن  التوعية  ق�شم 
خمتلف الإدارات العامة ومراكز ال�شرطة. واأكد نائب رئي�س اللجنة 
على اأهمية انتهاج الأ�شاليب غري التقليدية يف تنفيذ الرامج التوعية 
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م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�شارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام الق�يني

م�شت�شفى ام القوين                7656888
را�س اخليمة 

م�شت�شفى �شقر                       2223666
م�شت�شفى �شيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأب�ظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى الأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى الماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�شارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  اب�ظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية الأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بالزا  6669240

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

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

العني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شالم اجلديدة       7543887

ال�شارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الكورني�س  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام الق�ين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

حمدان بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة ت�ضطلع بدور حموري يف جمال العمل الإن�ضاين على م�ضتوى العامل

القائم باأعمال �ضفارة الدولة بلبنان ي�ضيد بدور موؤ�ض�ضة خليفة لالأعمال الإن�ضانية

خريية حممد بن را�ضد تنفذ م�ضاريع رم�ضانية داخل الدولة وخارجها  بت 32 مليون درهم

•• ابوظبي -وام:

زايد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  اأك��د 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة 
الهالل  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س  ال���غ���رب���ي���ة 
الحمر ان دولة الم��ارات العربية 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ق��ي��ادة  امل��ت��ح��دة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
تظطلع  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 
العمل  جم����ال  يف  حم�����وري  ب�����دور 
الدولية.  ال�شاحة  على  الن�شاين 
مبنا�شبة  ت�شريح  يف  �شموه  وق��ال 
اليوم العاملي للعمل الن�شاين الذي 

لكل  العون  لتقدمي  باملبادرة  دائما 
ال����ش���ق���اء وال����ش���دق���اء يف اوق����ات 

املحن وال�شدائد. 
بن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  واأ���ش��اف 
يواجهها  التي  التحديات  ان  زاي��د 
للغاية  ك��ب��رية  الن�������ش���اين  ال��ع��م��ل 
يف ظ���ل الزم�����ات امل��ال��ي��ة واإرت���ف���اع 
ال����ش���ع���ار و����ش���ح امل������وارد م���ن جهة 
وات�شاع  ال����ك����وارث  ح����دة  واإزدي��������اد 
املنكوبني  اع��داد  وت�شاعف  رقعتها 
من جهة اخرى ما يحتم م�شاعفة 
الدويل  املجتمع  قبل  من  اجلهود 
ملواجهة  الن�����ش��ان��ي��ة  وم��ن��ظ��م��ات��ه 

ال�����ش��ح��اي��ا. وذك���ر ���ش��م��وه ان هيئة 
ال��ه��الل الح��م��ر وخ����الل ثالثني 
ع��ام��ا م���ن م�����ش��ريت��ه��ا وح��ت��ى الن 
ونفذت  اغاثية  م�شاعدات  قدمت 
م�������ش���اري���ع ت���ن���م���وي���ة خم��ت��ل��ف��ة يف 
ح���وايل م��ائ��ة دول���ة ح���ول العامل. 
�شركاء  يقدمه  مب��ا  �شموه  وا���ش��اد 
لرامج  دعم  من  الن�شاين  العمل 
وان�����ش��ط��ة ال��ه��الل الح��م��ر .. كما 
ومنظمات  ب��ه��ي��ئ��ات  ���ش��م��وه  ا����ش���اد 
العمل الن�شاين الدولية والممية 
اجل  م��ن  جميعا  تعمل  التي  كافة 
والكرامة  احل���ي���اة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 

ي�شادف التا�شع ع�شر من اغ�شط�س 
من كل عام اإن الدعم الذي تقدمه 
الن�شانية  للق�شايا  المارات  دولة 
يف خمتلف ال�شاحات وعر القارات 
ياأتي اإنطالقا من �شيا�شة المارات 
ال��ث��اب��ت��ة ال��ت��ي ت��دع��و ل��ل��ت��ع��اون بني 
تعزيز  اج��ل  م��ن  وال�شعوب  ال���دول 
ال�شيا�شة  وه����ي  ال��ع��امل��ي  ال�����ش��الم 
ل���ه الوالد  امل��غ��ف��ور  ال��ت��ي و���ش��ع��ه��ا 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
طيب اهلل ثراه ويوا�شل م�شريتها 
خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
ال����ذي يوجه  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 

الهالل  ح���م���الت  م����ع  اجل���م���ه���ور 
لدعم  املتنوعة  الإن�شانية  الأحمر 
ال�شعفاء واملحرومني داخل الدولة 
و خارجها كما عر �شموه عن ثقته 
يف ابناء الوطن وكل املقيمني على 
ار�س المارات بالتفاعل مع ق�شايا 
الن�شان يف كل مكان وتقدمي الدعم 
لرامج هيئة الهالل الحمر التي 
ت�شارع اىل جندة املنكوبني واغاثة 
العامل  م��ك��ان يف  اي  امل��ل��ه��وف��ني يف 
والكوارث  للمحن  يتعر�س  ال��ذي 
تواجهها  ع��ق��ب��ات  اي����ة  م��ت��ح��دي��ة 
الن�شاين لغاثة  اداء عملها  اثناء 

ال��ت��ح��دي��ات وح��م��اي��ة احلياة  ه���ذه 
خا�شة  الن�������ش���ان���ي���ة  وال����ك����رام����ة 
الذين  والطفال  للن�شاء  بالن�شبة 
ي���ع���دون م���ن اك����رث ال���ف���ئ���ات التي 
وا�شار  ن���زاع.  او  ك��ارث��ة  ب��اي  تتاثر 
ال�����ش��دد اىل جهود  ���ش��م��وه يف ه���ذا 
اغاثة  الح���م���ر يف  ال���ه���الل  ه��ي��ئ��ة 
الردن  يف  ال�����ش��وري��ني  ال��الج��ئ��ني 
الردين  الم��ارات��ي  املخيم  وان�شاء 
وتقدمي  ال��الج��ئ��ني  الآف  لي����واء 
لهم  والتعليمية  ال�شحية  الرعاية 
الن�شانية.  كرامتهم  يحفظ  مب��ا 
وثمن �شمو ال�شيخ حمدان جتاوب 

املتطوعني  وب��ج��ه��ود  الن�����ش��ان��ي��ة 
وامل���ن���ت�������ش���ب���ني ل����ل����ه����الل الح����م����ر 
املتوا�شلة لعالء راية المارات يف 
ف�شاء العمل الن�شاين. ودعا �شمو 
نهيان  ال  زاي��د  بن  حمدان  ال�شيخ 
الدولية  اجل��ه��ود  ك��ل  ت�شافر  اإىل 
الحتياجات  م��واج��ه��ة  اج����ل  م���ن 
ال��ت��ي يت�شع  امل��ت��زاي��دة  الن�����ش��ان��ي��ة 
ميثل  م��ا  وه��و  با�شتمرار  نطاقها 
العمل  امام منظمات  حتديا جديا 
مواجهته  م��ن  م��ف��ر  ل  الن�����ش��اين 
حت��ق��ي��ق��ا ل��ل�����ش��الم وال���ش��ت��ق��رار يف 

العامل. 

•• بريوت-وام:

اجلنيبي  حممد  حمد  �شعادة  اأ���ش��اد 
ال���ق���ائ���م ب���اأع���م���ال ����ش���ف���ارة ال���دول���ة 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ب���دع���م  ل��ب��ن��ان  يف 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
للق�شايا  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 
الن�شانية القليمية والعاملية. وقال 
اأنباء  ل��وك��ال��ة  ت�����ش��ري��ح  ���ش��ع��ادت��ه يف 
الإمارات )وام( خالل لقائه برئي�س 

الح���رتام  ك��ل  لقيت  دولر  م��ل��ي��ون 
النازحيني  ق���ب���ل  م����ن  وال���ت���ق���دي���ر 
اللبنانية  الرا���ش��ي  اإىل  ال�شوريني 
الدولة  م��ن  بالتقدير  حظيت  كما 
الداخلية  ب���وزارة  ممثلة  اللبنانبة 
التي  الجتماعية  ال�����ش��وؤون  ووزارة 
قدمت لهذا امل�شروع كل المكانيات 

خلدمة هذا الرنامج .
 واأ�شار اإىل اأن هذه املكرمة ال�شخية 
و�شلت اىل النازحني يف كل بقعة من 

املوؤ�ش�شة  ع���ام  مل��دي��ر  اأي�����ش��ا  ال�����ش��ك��ر 
����ش���ع���ادة حم���م���د ح����اج����ي اخل�����وري 
وفد  رئي�س  امل��زروع��ي  عيد  ولل�شيد 
اع�شاء  وجميع  لبنان  يف  املوؤ�ش�شة 
فريق  وخرة  بكفاءة  م�شيدا  الوفد 
اىل  الو�شول  ا�شتطاع  ال��ذي  العمل 
جميع املناطق التي تاأوي النازحني 
�شعادة  ا�شاد  . من جانبه  ال�شوريني 
حممد ح��اج��ي اخل���وري م��دي��ر عام 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  موؤ�ش�شة 

بن  خليفة  موؤ�ش�شة  وف��د  واأع�����ش��اء 
الإن�شانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زاي��د 
التي  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ه���ذه  اأن  ل��ب��ن��ان  يف 
رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ا���ش��م  حتمل 
ومكانتها  �شهرتها  اكت�شبت  الدولة 
الن�شانية.  واعمالها  اجنازاتها  من 
واأو�شح اجلنيبي اأن املكرمة ال�شخية 
املتمثلة يف م�شروع اإغاثة 135 الف 
يف  ال�شوريني  الالجئني  م��ن  اأ���ش��رة 
لبنان بقيمة ت�شل اإىل اأكرث من 20 

كان �شائال اهلل ان يحفظه وان يدمي 
على دولة المارات وقيادتها اخلري 

والرفاه.
ل�شمو  والتقدير  ال�شكر  ق��دم  كما   
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ 
وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
موؤ�ش�شة  رئ��ي�����س  ال��رئ��ا���ش��ة  ����ش���وؤون 
نهيان لالأعمال  اآل  زايد  بن  خليفة 
وجهوده  دع���م���ه  ع��ل��ى  الإن�������ش���ان���ي���ة 
وم��ت��اب��ع��ت��ه ل���ه���ذا امل�������ش���روع. ووج���ه 

اللبنانية من �شماله  بقاع الرا�شي 
اىل جنوبه من �شرقه اىل غربه من 
ال�شاحل اىل اجلبل حيث يعتر هذا 
امل�شاريع  امل�شروع من ا�شخم واكرث 
ال�شوريني  للنازحني  ق��دم��ت  ال��ت��ي 
ختام  يف  �شعادته  وق���دم   . لبنان  يف 
ت�شريحه ال�شكر والتقدير ل�شاحب 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
حلر�شه للو�شول لكل حمتاج اينما 

�شفارة  بطاقم  الإن�شانية  لالأعمال 
�شعادة  راأ�شهم  وعلى  بلبنان  الدولة 
حمد حممد اجلنيبي القائم باعمال 
الدعم  �شبل  كل  لتوفريها  ال�شفارة 
من  لتمكينها  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة  ال�����الزم 
خالل  وم��ن  غاياتها  اإىل  ال��و���ش��ول 
التوا�شل الفعال مع املجتمع املحلي 
ال�شعوبات  ك���ل  ل��ت��ذل��ي��ل  ال��ل��ب��ن��اين 
وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��ع��رت���س تنفيذ 

هذه املهمة الن�شانية النبيلة. 

•• دبي-وام:

اآل  را�شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  نفذت 
مكتوم لالأعمال اخلريية والإن�شانية 
الرم�شانية  امل�����ش��اري��ع  م���ن  ع�����ددا 
اخلريية للم�شتحقني داخل الدولة 
عدد  يف  امل�شلمني  م��ن  وامل��ح��ت��اج��ني 
وال�شديقة  ال�����ش��ق��ي��ق��ة  ال�����دول  م���ن 
اإطار  وذل��ك يف   .. العامل  بلدان  من 
الدعم  اإي�شال  املوؤ�ش�شة على  حر�س 
يف  املجتمع  ���ش��رائ��ح  ملختلف  ال���الزم 
املحدود  ال��دخ��ل  ذوي  م��ن  ال���دول���ة 
من  اأك��رث  بلغت  بتكلفة  واملحتاجني 
م��ن خاللها  دره���م مت  م��ل��ي��ون   32
تنفيذ 35 م�شروعا رم�شانيا. وقال 
بوملحة  اإب��راه��ي��م  امل�شت�شار  �شعادة 
لل�شوؤون  دب��ي  حاكم  �شمو  م�شت�شار 
رئي�س  ونائب  والثقافية  الإن�شانية 
املوؤ�ش�شة  اأن  املوؤ�ش�شة  اأمناء  جمل�س 
هذا  الرم�شاين  املري  بتوزيع  قامت 
ال���ع���ام مب��ن��ح��ة م���ن ق��ري��ن��ة �شاحب 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  ال�شمو 
جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دب���ي �شمو 
مكتوم  اآل  جمعة  بنت  هند  ال�شيخة 
داأب��ت على تنفيذ برنامج املري  التي 
الرم�شاين �شنويا من خالل املوؤ�ش�شة 
من اأجل دعم الأ�شر املتعففة خالل 
ه����ذا ال�����ش��ه��ر ال��ف�����ش��ي��ل ���ش��ائ��ال اهلل 
خريا  ويثيبها  ذل��ك  منها  يتقبل  اأن 
يوم  لها  اإنفاقها ويجعله ذخرا  على 
اأن��ه مت  . واأو���ش��ح بو ملحة  القيامة 
تنفيذ امل�شروع عن طريق البطاقات 
الذكية املمغنطة وهي فكرة طموحة 
ال�شاد�شة  للمرة  املوؤ�ش�شة  تنفذها 
ال�شنوات  يف  جناحها  اأثبتت  اأن  بعد 
ممغنطة  بطاقة  ب��اإ���ش��دار  ال�شابقة 
تعطى  اأ���ش��رة  لكل  القيمة  مدفوعة 
ب�شراء  ل��ي��ق��وم  امل�شتفيد  لل�شخ�س 
املواد الغذائية التي يريدها يف �شهر 
رم�شان وذلك بالتعاون مع جمموعة 
ال��ل��ول��و ه��اي��ر م��ارك��ت وقد  متاجر 
اإ�شتفادت من هذا امل�شروع هذا العام 
بقيمة  اأ���ش��رة   100 و  اآلف  اأرب��ع��ة 
بزيادة  دره���م  األ���ف   590 مليونني 
األف  بلغت  امل�شتفيدة  الأ�شر  عدد  يف 
و 100 اأ���ش��رة ع��ن ال��ع��ام امل��ا���ش��ي . 
الرم�شاين  امل��ري  م�����ش��روع  اأن  وذك���ر 
العمل  وب��رام��ج  م�شاريع  من  يعتر 

اختيارها  مت  التي  املناطق  من  عدد 
م����ع اأح�������د امل���ك���ات���ب امل���ت���ع���اون���ة مع 
امل��وؤ���ش�����ش��ة ح��ي��ث اإ����ش���ت���ف���ادت 978 
التوزيعات  ه��ذه  من  م�شرية  اأ���ش��رة 
املواد  على  اإ�شتملت  والتي  الغذائية 

الغذائية ال�شرورية.
امل�شروع  تنفيذ  مت   .. موريتانيا  ويف 
املختلفة  امل���ق���اط���ع���ات  م���ن  ع����دد  يف 
ل  اأ���ش��رة   500 منه  اإ�شتفادت  حيث 
اأفراد  �شبعة  اأف��راده��ا عن  ع��دد  يقل 
بينما احتوت الطرود الغذائية التي 
على  امل�شتفيدين  على  توزيعها  مت 
ال��ت��م��ر وال�����ش��ك��ر وال��ط��ح��ني واللنب 
املوؤ�ش�شة  ور���ش��دت  وال��زي��ت.  والأرز 
لل�شومال ذلك الذي حظي باهتمام 
ك��ب��ري م���ن ق��ب��ل��ه��ا ه���ذا ال���ع���ام ن�شبة 
النازحني عن ديارهم  اأعداد  لتزايد 
درهم  م��ل��ي��ون  مبلغ   .. وم��ن��اط��ق��ه��م 
عدد  يف  التوزيع  ومت  املفاطر  لهذه 
النازحني  وخم��ي��م��ات  امل��ن��اط��ق  م��ن 
. وق���د اإ���ش��ت��ف��ادت اأك����رث م���ن ثالثة 
اآلف و 850 اأ�شرة مبتو�شط �شبعة 
و�شمل  ال����واح����دة  ل���الأ����ش���رة  اأف�������راد 
ال���ذي مت توزيعه  ال��غ��ذائ��ي  ال��ط��رد 
وزيت  والدقيق  وال�شكر  الأرز  م��واد 
وبالن�شبة  الأطفال.  الطعام وحليب 
تنفيذ  ف��ق��د مت  الآ���ش��ي��وي��ة  ل���ل���دول 
م�شروع املفاطر يف ع�شر دول وذلك 
التكافل  ومعاين  قيم  اإر���ش��اء  بهدف 
امل�����ش��ل��م��ني يف �شتى  ب���ني  وال���رتاح���م 
اأ�شحاب  على  خا�شة  الأر�����س  ب��ق��اع 
الدخول املحدودة يف الدول الفقرية 
بالعامل الإ�شالمي . ففي اأفغان�شتان 

التي  واملبتكرة  احلديثة  الإن�����ش��اين 
كانت  ح���ي���ث  ل��ل��م��ح��ت��اج��ني  ت����ق����دم 
امل�شمار وما  رائ��دة يف هذا  املوؤ�ش�شة 
زالت توا�شل هذا العطاء م�شتلهمة 
احلكيمة  القيادة  توجيهات  ذلك  يف 
التكنولوجيا  ب��اإ���ش��ت��خ��دام  ل��دول��ت��ن��ا 
ت����ق����دمي اخل����دم����ات  احل����دي����ث����ة يف 
م�شيفا  ومبتكرة  ب�شيطة  بطريقة 
باأهمية  ي��ح��ظ��ى  امل�������ش���روع  ه����ذا  اأن 
املوؤ�ش�شة  لإدارة  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ك��ب��رية 
مع  تعاونها  ثمرات  من  ثمرة  كونه 
كل  يف  اخل���ريي  العمل  يف  �شركائها 
اإمارات الدولة حيث مت اإعتماد اآلية 
توزيع هذه البطاقات بالتن�شيق مع 
اجلمعيات اخلريية العاملة لت�شليم 
كل  للم�شتفيدين  ال��ب��ط��اق��ات  ه���ذه 
بالدور  واأ���ش��اد بوملحة   . اإم��ارت��ه  يف 
من  امل��ح�����ش��ن��ون  ب���ه  ي�شطلع  ال����ذي 
رج���ال الأع��م��ال واأف����راد املجتمع يف 
العمل اخل���ريي بكل  دع��م جم���الت 
اأن����واع����ه ح��ي��ث ق���ام���ت امل��وؤ���ش�����ش��ة يف 
اأموال  بتوزيع  الف�شيل  ال�شهر  هذا 
 454 و  اآلف  خم�شة  ع��ل��ى  ال��زك��اة 
البهجة  ال���دول���ة لإدخ�����ال  اأ����ش���رة يف 
وال�شرور اإىل نفو�شهم يف هذا ال�شهر 
الفطر  ع��ي��د  وم��ن��ا���ش��ب��ة  ال��ف�����ش��ي��ل 
املبارك ..وبلغت جملة املبالغ املوزعة 
من اأموال الزكاة 21 مليون درهم. 
اإتفاقية  وقعت  قد  املوؤ�ش�شة  وكانت 
بنك  م��ع  جمتمعية  و�شراكة  ت��ع��اون 
دبي الإ�شالمي تهدف لتوزيع اأموال 
ب��ل��غ��ت م��ب��ال��غ الزكاة  ال���زك���اة ح��ي��ث 
للموؤ�ش�شة  ال��ب��ن��ك  ب��ه��ا  ت���رع  ال��ت��ي 

ثمانية ماليني درهم . ووجه �شعادة 
�شكره  بوملحة  اإب��راه��ي��م  امل�شت�شار 
وتقديره لكل من تعاون مع املوؤ�ش�شة 
مو�شحا  لديها  اأم��وال��ه  زك��اة  واأودع 
املح�شنني  مع  �شي�شتمر  التعاون  اأن 
واخل����ريي����ن ورج������ال الأع����م����ال من 
اأج����ل خ��دم��ة ال��ف��ق��راء وامل�����ش��اك��ني . 
املوؤ�ش�شة  م�����ش��اري��ع  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
م�شروع  كذلك  ت�شمل  الدولة  داخل 
من  الإ�شتهالكية  املنتجات  ت��وزي��ع 
النا�س  يحتاجها  التي  ال�شكر  م��ادة 
الكرمي و�شكر يف هذا  ال�شهر  خالل 
ال�شدد م�شنع اخلليج لل�شكر الذي 
التوايل  على  الثالثة  ولل�شنة  ت��رع 
بكميات من ال�شكر بلغت 135 طنا 
ب��ق��ي��م��ة 486 األ����ف دره����م وق���د مت 
اجلمعيات  على  منها  كميات  توزيع 
ال���ع���ام���ل���ة يف الإم���������ارات  اخل����ريي����ة 

 612 و  اأك���رث م��ن خم�شة م��الي��ني 
األف درهم.

مفاطر  تنفيذ  مت   .. فل�شطني  ففي 
رم�شان يف مناطق قطاع غزة حيث 
قامت املوؤ�ش�شة بتوزيع هذه املفاطر 
اجلمعيات  اإح������دى  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
ال��ع��ام��ل��ة داخ���ل فل�شطني  اخل��ريي��ة 
اأ�شرة   26 و  األ���ف  منها  وا���ش��ت��ف��ادت 
عبارة  امل��ف��اط��ر  وك��ان��ت  فل�شطينية 
ع���ن ����ش���الت غ���ذائ���ي���ة حت���ت���وي على 
الأرز  الأ�شا�شية مثل  الغذائية  املواد 
والعد�س  والزيت  والدقيق  وال�شكر 
تنفيذ  مت  ال����ع����راق  ويف   . وغ���ريه���ا 
مناطق  يف  ال�شائم  اإف��ط��ار  م�شروع 
خمتلفة يف هذا البلد واإ�شتفادت منه 
258 اأ�شرة عراقية ل يقل اأفرادها 

عن �شبعة اأفراد لالأ�شرة الواحدة.
امل��ف��اط��ر يف  ت��وزي��ع  .. مت  ويف م�شر 

على  املوؤ�ش�شة  م��ن  حر�شا  الأخ���رى 
اإىل بيت  ال�شلعة املهمة  و�شول هذه 
امل�شاريع  كل م�شتفيد. وعلى �شعيد 
الدولة  خ�����ارج  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  مت  ال���ت���ي 
اأو�شح اإبراهيم بوملحة اأن موؤ�ش�شة 
حممد بن را�شد اآل مكتوم لالأعمال 
اخلريية والإن�شانية داأبت على تنفيذ 
مثل هذه امل�شاريع يف عدد من الدول 
الدول  وبع�س  والإ�شالمية  العربية 
امل�شلمني  التي يوجد فيها عدد من 
حيث قامت بتنفيذ مفاطر رم�شان 
اآ�شيوية  يف عدة دول عربية واأخ��رى 
واأمريكا  ه��اي��ي��ت��ي  ويف  واأف���ري���ق���ي���ة 
بزيادة  بلدا   31 ع��دده��ا  بلغ  وك��ن��دا 
10 دول عن العام املا�شي وزيادة يف 
عدد الأ�شر امل�شتفيدة حيث بلغ عدد 
الأ�شر امل�شتفيدة لهذا العام 29 األف 
513 اأ�شرة مبيزانية اإجمالية بلغت 

املفاطر  من  اأ�شرة  األ��ف  اإ�شتفادت   ..
وك��ذل��ك اإ���ش��ت��ف��ادت 477 اأ����ش���رة يف 
مفاطر  ت���وزي���ع���ات  م����ن  ب��اك�����ش��ت��ان 
رم�������ش���ان ب��ي��ن��م��ا اإ����ش���ت���ف���ادت 200 
اأ�شرة من هذا امل�شروع يف اأندوني�شيا 
احلال يف طاجك�شتان حيث  وكذلك 
هذا  م���ن  اأ�����ش����رة   247 اإ����ش���ت���ف���ادت 

امل�شروع.
م�شروع  املوؤ�ش�شة  ن��ف��ذت  الهند  ويف 
م��ف��اط��ر رم�������ش���ان يف ع����دة ولي����ات 
بالتعاون  ف��ي��ه��ا  امل��ف��اط��ر  ت��وزي��ع  مت 
الهندية  اجل��م��ع��ي��ات  م���ن  ع���دد  م���ع 
8 اآلف  ا���ش��ت��ف��ادت  اخل��ريي��ة ح��ي��ث 
م�شلمة  ه���ن���دي���ة  اأ������ش�����رة   580 و 
�شتة  الأ���ش��رة  اأف����راد  ع��دد  مبتو�شط 
اأ�شرة طردا  كل  ا�شتلمت  وقد  اأف��راد 
14 �شنفا من  غذائيا يحتوي على 

املواد الغذائية املختلفة.
و  اآلف  اأربعة  اإ�شتفادت  اليابان  ويف 
300 اأ�شرة من امل�شلمني اليابانيني 
تنفذه  ال������ذي  امل���������ش����روع  ه�����ذا  م����ن 
املوؤ�ش�شة للمرة الثالثة على التوايل 

يف هذا البلد الكبري.
تنفيذ  مت   .. الأفريقية  ال���دول  ويف 
امل�شروع يف 15 دول بزيادة �شبع دول 
الرتكيز  وق��د مت  املا�شي  ال��ع��ام  ع��ن 
يف تنفيذه على دعم الأ�شر الفقرية 
التي بلغ عددها حوايل ع�شرة اآلف 
يف  اأ�شرة   471 اإ�شتفادت  وقد  اأ�شرة 
رم�شان  مفاطر  توزيعات  من  غانا 
بينما اإ�شتفادت 500 اأ�شرة من هذا 
امل�شروع يف ال�شنغال . وبلغ عدد الأ�شر 
اأ�شرة من   250 امل�شتفيدة يف كينيا 
اإ�شتفادت  اأثيوبيا  ويف  املفاطر  ه��ذه 
املفاطر حيث  اأ�شرة من هذه   500
اح��ت��وت ال��ط��رود ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ت��ي مت 
توزيعها على امل�شتفيدين على التمر 
وال�����ش��ك��ر وال��ط��ح��ني وال��ل��نب والأرز 
والزيت. ونوه بوملحة باأن املوؤ�ش�شة 
ومراكز  م�شاجد  يف  امل�شروع  نفذت 
واإ�شتفادت منه  اإ�شالمية يف هاييتي 
والوليات  ك��ن��دا  ويف   . اأ���ش��رة   211
و�شط  امل�����ش��روع  تنفيذ  مت  امل��ت��ح��دة 
ه����ن����اك حيث  امل�������ش���ل���م���ة  اجل����ال����ي����ة 
من  م�شلمة  اأ���ش��رة   150 اإ�شتفادت 
هذه املفاطر يف كندا بينما اإ�شتفادت 
توزيعات  من  اأمريكية  اأ�شرة   113

هذه املفاطر

مراكز الأطفال بال�ضارقة تطلق م�ضابقة احلافظ ال�ضغري ال�ضوؤون الإ�ضالمية تختتم برنامج وطني حياتي 
•• ال�صارقة-وام:

ل�شوؤون  الأع��ل��ى  للمجل�س  التابعة  الأط��ف��ال  م��راك��ز  اإدارة  اأط��ل��ق��ت 
لعام  الأوىل  ال���دورة  ال�شغري  احل��اف��ظ  م�شابقة  بال�شارقة  الأ���ش��رة 
الفئة  �شمن  بال�شارقة  امل��راك��ز  اأط��ف��ال  جميع  وت�شتهدف   2013
- وهي م�شابقة حلفظ  واإناثا  ذك��ورا  �شنة   12 اإىل   6 العمرية من 
التجويد - وذلك  واأح��ك��ام  ال��ت��الوة  مل��ه��ارات  ال��ك��رمي طبقا  ال��ق��راآن 
امل�شابقة  وت�شمل  اجل��اري.  واأغ�شط�س  ويوليو  يونيو  الأ�شهر  خالل 
ثالثة جم��الت وه��ي ج��زء ع��م وج��زء ت��ب��ارك وج��زء ق��د �شمع حيث 
تتم املناف�شة فيها وفقا لل�شروط اخلا�شة بامل�شابقة اأهمها اأن يكون 

املت�شابق متقنا لأحكام التجويد ومتمكنا من �شحة خمارج احلروف 
وحالت الوقف والبتداء كما حددت الإدارة موعدا لتحكيم امل�شابقة 
ملوؤ�ش�شة  التابعة  التحكيم  جلنة  اأع�شاء  قبل  من  الأطفال  ومقابلة 
ال�شارقة للقراآن وال�شنة التي �شت�شرف على تقييم الأطفال احلفظة 
خالل منت�شف �شهر �شبتمر املقبل يف مركز الطفل باملدام. وتاأتي 
امل�شابقة �شمن �شل�شلة من الأن�شطة الثقافية التي تطلقها الإدارة يف 
التناف�س بني الأطفال ف�شال  اإىل غر�س روح  الرامية  اإطار خطتها 
عن اإبراز الأطفال احلفظة لكتاب اهلل العزيز وتعزيز روح التناف�س 
القراآن الكرمي واإتقان  بني الأطفال والرتقاء مبهاراتهم يف حفظ 

تالوته.

•• دبي-وام:

برنامج  الول  اأم�س  اخل��ريي  والعمل  الإ�شالمية  ال�شوؤون  دائ��رة  اختتمت 
وطني حياتي الذي نظمه ق�شم الإر�شاد الديني..وذلك �شمن م�شروع ن�شر 
التوعية الدينية للعام احلايل يف م�شجد مالك بن اأن�س يف منطقة احلمرية 
اإن  بالإنابة  والإر�شاد  التوجيه  اإدارة  وقال جا�شم اخلزرجي مدير  دبي.  يف 
الرنامج الذي نفذه الواعظ اأول ف�شيلة ال�شيخ اأحمد اإ�شماعيل..يهدف اإىل 
ن�شر التوعية الدينية وتر�شيخ الفكر ال�شحيح والنتماء للهوية الوطنية .. 
اأداء عمله من اأجل  اإن�شان يف املجتمع والتفاين يف  بجانب تو�شيح دور كل 
احلفاظ على اأمن الوطن وامل�شاركة الفاعلة يف رقيه ورفعة مكانته يف جميع 

املحافل..م�شريا اإىل اأن الرنامج يهدف اأي�شا اإىل القتداء بال�شابقني يف 
اإخال�شهم لوطنهم. من جانبه قال اإبراهيم املن�شوري رئي�س ق�شم الإر�شاد 
الديني اإن املحا�شر تناول يف الرنامج الذي ا�شتمل على �شبع حما�شرات..
دور ال�شباب امل�شلم يف طلب العلم والنهو�س بالأمة من اأجل خدمة املجتمع 
املر�شلني  ب�شيد  والتاأ�شي  ال�شوء  رفقاء  جتنب  وكيفية  الوطن  �شاأن  ورف��ع 
�شيدنا حممد �شلى اهلل عليه و�شلم يف �شلوكياته وتعامالته..م�شت�شهدا يف 
ذلك بال�شرية النبوية ال�شريفة وبع�س مواقف ال�شحابة ر�شوان اهلل تعاىل 
عليهم اأجمعني. واأ�شاف املن�شوري اأنه يف نهاية الرنامج اأقيمت م�شابقة 
دينية ثقافية للح�شور حلثهم وت�شجيعهم على طلب العلم والتعلم و من 

ثم تقدمي اجلوائز للفائزين. 
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بهدف التاأكيد على قدرتهم يف امل�شاركة 

�ضيف بالدي يدمج ذوي الحتياجات اخلا�ضة يف جميع فعاليات واأن�ضطة الربنامج 

فعاليات ترفيهية وبرامج تدريبية ل�ضيف 
بالدي يف الغربية

 •• املنطقة الغربية-الفجر:

الغربية  باملنطقة  املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزارة  م��رك��ز  نظم 
فعاليات ترفيهية وبرامج تدريبية لطالب مراكز �شيفنا مميز وذلك �شمن 
ال��ذي ينفذ يف كل  ب��الدي  برنامج �شيف  الكبري  ال�شنوي  الوطني  امل�شروع 
اأنحاء دولة الإمارات يف الفرتة من 12-8-2013 وحتى 2013-9-5 
العامة  والهيئة  املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزارة  تنظمه  وال���ذي 

لرعاية ال�شباب والريا�شة وبالتعاون مع عدة جهات على م�شتوى الدولة.
�شهد الأ�شبوع الأول من فعاليات �شيف بالدي 2013 بالغربية اإقباًل من 
الطالب والطالبات واولياء المور على الت�شجيل حيث بلغ عدد امل�شاركني 
حتى الآن قرابة 120 من البنني والبنات وما زال الت�شجيل م�شتمراً ومن 

املتوقع زيادته يف الأ�شبوع الثاين من الرنامج .
ويت�شمن �شيف بالدي لهذا العام عدداً من الفعاليات املختلفة التي تالئم 
كافة اإحتياجات الفئات امل�شتهدفة من امل�شاركني فمنها الدورات التدريبية 
وور�س العمل اإىل جانب الرحالت الرتفيهية والزيارات امليدانية وامل�شابقات 
والذهنية  الثقافية  وال��رام��ج  الرتفيهية  والأل��ع��اب  وال��رتاث��ي��ة  الثقافية 

لتنمية مهارات الطالب ول�شغل اأوقات فراغهم مبا هو مفيد ونافع.
اأن  بالغربية  ب��الدي  �شيف  على  امل�شرف  املن�شوري  را���ش��د  عائ�شة  واأك���دت 

املركز الثقايف بالغربية اإتخذ كافة الإ�شتعدادات ل�شتقبال كافة امل�شاركني 
اأهداف  اه��م  م��ن  اأن  اإىل  وامل��ح��ا���ش��رات م�شرية  العمل  وور����س  ال����دورات  يف 
الرنامج هي م�شاعدة امل�شاركني على ا�شتثمار اأوقات فراغهم وتعزيز الهوية 
الوطنية وتنمية احل�س الوطني وتقوية روح الولء والإنتماء وكذلك رعاية 
املوهوبني واملتميزين وتوجيههم وتدريبهم على حتمل امل�شوؤولية وامل�شاركة 

التطوعية وامل�شوؤولية املجتمعية جتاه املجتمع.
 1:  9 من  للبنات  �شباحية  فرتتني  علي  ي�شتمل  الرنامج  اأن  واو�شحت 
ظهراً واأخرى م�شائية للبنني من 5 :9 م�شاًء واأن الفئة العمرية ق�شمت 
اإىل فئتني من �شن 7 �شنوات اإىل 11 �شنة ومن �شن 12 �شنة اإىل 18 �شنة . 
وقالت اإن الرنامج ي�شتمل على دورة اللغة الإجنليزية والفنون الت�شكيلية 
ودورة  اإلكرتونية  مواقع  وت�شميم  وال�شباحة  التجميل  وفن  الطهي  وفن 

توعوية والر�شم للبنات .
كما ي�شتمل على دورة اللغة الإجنليزية والفنون الت�شكيلية وت�شميم مواقع 
امل�شابقات  اإىل جانب   ، للبنني  والر�شم  القدم  وال�شطرجن وكرة  اإلكرتونية 

والرحالت وور�س العمل واملحا�شرات. 
ال�شباب  وت��اأه��ي��ل  لتدريب  ك��ب��رية  فر�شة  يعتر  ب���الدي  �شيف  اأن  وذك���رت 
لتحمل  واإعدادهم  �شخ�شياتهم  و�شقل  القيادة  على  والطالبات  والطالب 

م�شوؤولياتهم يف امل�شتقبل.

•• دبي –عجمان-الفجر:

ي��وا���ش��ل الأ���ش��ب��وع ال��ث��اين م��ن ال��رن��ام��ج ال��وط��ن��ي �شيف ب���الدي 2013 
التي  امل��راك��ز  على  وامل�����ش��رف��ني  ال�شباب  م��ن  ك��ب��رية  زي���ادة  و���ش��ط  فعالياته 
على  والتعرف  الت�شجيل  عمليات  انتهاء  بعد  الرنامج  فعاليات  حتت�شن 
وممار�شة  للعمل  املنظمة  واللوائح  والقواعد  وتوقيتاتها  الأن�شطة  برامج 
الن�شاط والتي حتتوي بكل دقة على حقوق وواجبات كل الأطراف امل�شاركة 

يف هذا الرنامج الفعال املثمر.
ال�شبوع  خالل  بقوة  حا�شرة  املجتمعية  التنمية  ور���س  اأن  للنظر  الالفت 
ال�شباب  بتعريف  اهتمام كبري  ال�شيف احل��ايل، وهناك  الثاين يف فعاليات 
وتنظم  الإم��ارات��ي  املجتمع  حتكم  التي  وال�شلوكيات  الأخ���الق  مبنظومة 
عن  لل�شرطة  توعوية  وور����س  امل��ح��ا���ش��رات  ت�شمل  كما  وت��ق��ال��ي��ده،  ع��ادات��ه 
املخدرات وبرنامج حماية وور�شة حماية امل�شتهلك وور�شة ال�شرة املتما�شكة 
اجلرافيكي  الت�شميم  ودورة  دب��ي  بلدية  تقدمها  وال��ت��ي  بيئتي  وور���ش��ة   .

والت�شوير الفوتوغرايف .
املخدرات  باأخطار  التوعية  حول  حما�شرة  على  احل��ايل  الأ�شبوع  وي�شمل 
على  دبي  �شرطة  من  متخ�ش�شني  عليها  ال�شوء  ي�شلط  الثقافية  باملراكز 
املحا�شرة يف  تلك  و�شتقام  منها وجتنبها  احلماية  و�شبل  املخدرات  ا�شرار 
�شباب  مركز  يف  ينظم  ث��م  اأغ�شط�س   20 الثالثاء  ال�شارقة  �شباب  مركز 
ام  مبركز  ور�شة  يليها   ، امل�شتهلك  حماية  كيفية  بعنوان  ور�شة  ا  عجمان 
راأ�س  م��رك��ز  ام��ا   ) ال��ف��وت��وغ��رايف  )الت�شوير  ع��ن��وان  حت��ت  الثقايف  القيون 

اخليمة الثقايف فيقدم ور�شة فنون امل�شرح .
واأكد الدكتور حبيب غلوم العطار نائب رئي�س اللجنة العليا املن�شق العام 
للرنامج الوطني �شيف بالدي يف دورته ال�شابعة، اأن ان�شطة هذا العام التي 
ينظمها الرنامج يف اأكرث من 55 مركزا على م�شتوى الدولة وت�شتهدف 
الإحتياجات  ذوي  م��ن  اإخ��وان��ن��ا  ت��غ��ف��ل  مل  منت�شب،  األ����ف   22 م��ن  اك���رث 
اخلا�شة حيث يتم تنظيم برامج خا�شة بهم يف الأ�شغال الرتاثية والفنون 
خالل  من  املراكز  وحر�شت  الريا�شية،  اللعاب  بع�س  واأي�شا  الت�شكيلية، 
جداول الفعاليات على دجمهم مع اأقرانهم من ال�شوياء يف كافة الرامج 
الأخ�����رى، ك��م��ا ي��ت��م الح��ت��ف��اء ب���ذوي الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ش��ة خ���الل الأي���ام 
املفتوحة يف املراكز امل�شاركة ، مو�شحا اأن ذوي الحتياجات اخلا�شة هم اأحد 
العنا�شر الفاعلة يف املجتمع التي يجب دعمها وتفعيل طاقاتها يف التنمية 

املجتمعية ال�شاملة.
املعاقني  باأن�شطة  بالهتمام  وجهت  العليا  اللجنة  اأن  اإىل  العطار  واأ���ش��ار 
لكافة املراكز، ودعت مدراء املراكز اإىل تنظيم فعاليات خا�شة بهم، تتنا�شب 

خمتلفة.كما  األ��ع��اب  ع��دة  يف  الريا�شية  وال��دوري��ات  امل�شابقات  من  العديد 
الرحالت  بجانب  وال�شعبية  الرتاثية  امل�شابقات  من  جمموعة  تنظيم  مت 
لتعريف  والتاريخية  الرتاثية  امل��ع��امل  �شملت  التي  والرتفيهية  العلمية 

الطالب مبعامل الوطن.

برنامج اإعداد رائد امل�شتقبل م�شاهمة غرفة عجمان يف فعاليات 
�شيف بلدي 2013

بن غدير: �شيف بلدي فر�شة لتعريف ال�شباب بعامل العمال
�شمن فعاليات �شيف بالدي الذي تنظمة وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية 
جتارة  غرفة  نظمت   ، والريا�شة  ال�شباب  لرعاية  العامة  والهيئة  املجتمع 
امل�شتقبل  رائ��د  اإع��داد  برنامج  �شمن  توعوية  حما�شرة  عجمان،  و�شناعة 
من  ع��دد  بح�شور  وذل��ك  الرنامج  فعاليات  �شمن  الغرفة  تنظمة  ال��ذي 
لل�شباب  جتاربهم  ونقل  خراتهم  ل�شرد  الناجحة  الوطنية  ال�شخ�شيات 
اأعمال و�شعادة  ، رجل  اإ�شت�شافة �شعادة خلف بن غدير  والطلبة، حيث مت 
وال�شتاذة  الحت����ادي،  ال��وط��ن��ي  املجل�س  ال�شام�شي،ع�شو  جمعه  �شلطان 
عائ�شة عبد الرجمن العالمية وزارة الرتبية والتعليم برنامج العلم نور 

بقناة نور دبي.
و���ش��ه��د امل��ح��ا���ش��رة ���ش��امل ال�����ش��وي��دي م��دي��ر ع���ام غ��رف��ة ع��ج��م��ان، وحممد 
وع��ددا من  والعمال،  ال�شتثمار  تنمية  – قطاع  تنفيذي  اجلناحي مدير 
والطلبة من خمتلف  وال�شابات  ال�شباب  بجانب عدد من  الغرفة  موظفي 

مدار�س المارة، وذلك مبقر الغرفة.
املتحدثون كيفية توجيه الطلبة وال�شباب للعمل احلر وامل�شاريع   وتناول 
�شتوؤثر مبا�شرة على  والتي  العلمية  اإختيار تخ�ش�شاتهم  اخلا�شة وكيفية 
وزيادة  الوطنية  الهوية  على  التاأكيد  م��ع  م�شتقبال،  الوظيفي  جمالهم 
التفكري  وكيفية  املختلفة  احلياة  مواقف  مع  التعامل  وم��ه��ارات  الإنتماء 

ال�شليم واملنطقي، والتحفيز على امل�شتقبل .
واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  اأهمية  غدير  بن  خلف  �شعادة  اأو�شح  حيث   
ل�شباب العمال والطلبة واأ�شباب النجاح والف�شل وكيفية البداية لتكوين 
وعدم  ال�شر  خالل  من  النجاح  اأ�شباب  تقدمي  بجانب  اخلا�شة  امل�شاريع 
امل�شروع  ل�شاحب  املجهود  ب��ذل  اأهمية  على  و�شدد  الخ��ري��ن  على  الإت��ك��ال 
دور  اأهمية  اىل  اأ���ش��ار  كما  بعد  فيما  م�شروعه  ثمار  يجني  لكي  بالبداية 
اجلهات احلكومية يف تذليل ال�شعاب لهذه الفئة من خالل خف�س الر�شوم 

مع العمل على ت�شويق منتجاتهم.
الم���ارات  ح��ك��ام  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  يقدمها  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات  �شعادته  وث��م��ن   
العمل احلر والتوجه للم�شاريع  ال�شباب جتاه  و�شيوخها والتي تدعم فئة 

وم�شتوى الإعاقة اإ�شافة اإىل الرتكيز على ان�شمامهم لالأن�شطة الرتفيهية 
الفنية والريا�شية ويف  املواهب  الع�شرات من  اأن هناك  والرحالت، موؤكدا 
فعاليات  اإىل  املن�شمني  الإع��اق��ة  ذوي  فئة  اكت�شافها يف  ال��رتاث مت  جم��ال 
العديد  اكت�شاف  اي�شا  املنتظر  ال�شابقة ومن  الع��وام  �شيف بالدي خالل 

هذا العام.
 واأ�شاف العطار اأن الهداف ال�شرتاتيجية ل�شيف بالدي تركز على اإعالء 
واإعالء  الوطنية  الهوية  على  وال��رتك��ي��ز  للوطن  والن��ت��م��اء  ال���ولء  قيمة 
قيمتها يف نفو�س الجيال اجلديدة للم�شاهمة يف خلق ال�شخ�شية الوطنية 
التي ل فرق فيها بني ال�شواء وذوي الإعاقة، كما اأن توجيهات معايل ال�شيخ 
كانت  املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة  وزي��ر  نهيان  ال  مبارك  بن  نهيان 
وا�شحة بعدم ا�شتثناء اأي من فئات املجتمع من ال�شتفادة من اأن�شطة �شيف 
الريا�شات  اأندية  ا�شتهداف  ال�شنية، ومن هنا كان  املراحل  بالدي يف كافة 
معها  للتعاون  الإعاقة  جمال  يف  تعمل  التي  واجلمعيات  واملراكز  اخلا�شة 
لتنظيم اأن�شطة وبرامج ت�شاعد على دجمهم يف جمتمع �شيف بالدي على 
مدى ثالث ا�شابيع، م�شددا على ان هذا ل يتم لأهداف اإن�شانية فقط واإمنا 
لإميان اللجنة العليا للرنامج الوطني بطاقات وقدرات ذوي الإعاقة التي 
ميكن ان متثل اإ�شافة كبرية لكافة الن�شطة الثقافية والرتاثية واملجتمعية 

والريا�شية التي يتم تنفيذها خالل الدورة ال�شابعة من �شيف بالدي.
 2013  ودعا نائب رئي�س اللجنة العليا للرنامج الوطني �شيف بالدي 
اإىل الهتمام بذوي الإعاقة لي�س فقط خالل الدورات ال�شيفية واملنا�شبات 
فقط واإمن���ا على م���دار ال��ع��ام، م��ن واق���ع ان اأح���د اأه���م م��وا���ش��ف��ات الدول 
املتقدمة والناه�شة يقا�س مب�شتوى اخلدمات التي تقدم لذوي الإعاقة يف 

كافة املجالت، م�شددا على اأن الأمارات �شباقة يف هذا املجال .
ان  ال�شبابية  املراكز  جلنة  رئي�س  الزعابي  نا�شر  اأو�شح  اخ��ر  جانب  وم��ن   
اأن اللجنة  املراكز ال�شبابية ت�شهد اقبال كبري من جميع الفئات ، م�شيفا 
ح��ر���ش��ت ع��ل��ى ت��ن��وع ال��ف��ع��ال��ي��ات ب��ني ال��ن�����ش��اط ال��ري��ا���ش��ي ال����ذي يت�شمن 
الريا�شية  الأل��ع��اب  من  وغريها  الطائرة  والكرة  القدم  ك��رة  يف  م�شابقات 

الأخرى بالإ�شافة اإىل الألعاب الرتفيهية وامل�شابقات العملية.
 واأ�شاف اأن الفعاليات ب�شكل عام يف املراكز ال�شبابية متيزت بالتنوع الذي 
ال�شعبي والهوية الوطنية وغر�س القيم  يجمع بني احلفاظ على املوروث 

الوطنية يف نفو�س الطالب.
 بالإ�شافة اإىل تدريبهم على الإبداع والإنتاج والبتكار وت�شليحهم بالعديد 
واملهنية  العملية  الطالب يف حياتهم  التي يحتاجها  واملعارف  املهارات  من 

،اإ�شافة اإىل اكت�شاف املواهب يف �شتى املجالت.
 واأ�شار اإىل اأن اللجنة مل تغفل اجلوانب الرتفيهية والريا�شية حيث تقام 

من  العديد  تنفيذ  يف  عجمان  غرفة  دور  ثمن  كما  واملتو�شطة،  ال�شغرية 
املبادرات التي من �شاأنها الرتقاء بفئة ال�شباب والطلبة من اجلن�شني كما 
اأ�شاد مبدى جتاوب الغرفة يف امل�شاركة مبثل هذه الدورات والندوات والتي 
ي�شمن  الذي  املنا�شب  الطريق  اختيار  اىل  الوطن  �شباب  توجيه  ت�شب يف 

رفعة المارات وتقدمها .
الوطني  املجل�س  ع�شو  ال�شام�شي،  جمعه  �شلطان  �شعادة  اأ�شار  جانبه  من   
ال�شركات  لتنظيم  قانون  م�شروع  قدمت  القت�شاد  وزارة  ب��اأن  الحت���ادي، 
من  النوع  ه��ذا  على  كت�شجيع  للمواطنني  اململوكة  واملتو�شطة  ال�شغرية 
و�شوف  للمواطنني  ا�شتثمارية  فر�س  توفر  التي  الإقت�شادية  الأن�شطة 
من  م�شرتياتها  من  ن�شبة  تكون  ب��اأن  مبوجبه  الحتادية  احلكومة  تتكفل 
ا�شت�شارات ودرا�شات جدوى  امل�شروع تقدمي  امل�شاريع كما ي�شمن هذا  هذه 
وتقدمي قرو�س مي�شرة ال�شداد ف�شال عن اإعفاء امل�شاريع من الر�شوم التي 

تفر�شها اجلهات احلكومية .
اللقاءات  هذه  مثل  باأهمية  ال�شام�شي  �شلطان  �شعادة  اأكد  كلمته  ختام  ويف 
وبرنامج   2013 ب���الدي  �شيف  ب��رن��ام��ج  اأ���ش��اد  كما  ب��ت��ك��راره��ا،  مطالبا 
لختيار  وتاأهيلهم  فيه  وامل�شاركني  للطلبة  واأهميتة  امل�شتقبل  رائ��د  اإع��داد 
اأو  الدرا�شية  تخ�ش�شاتهم  باإختيار  �شواء  م�شتقبال  بحياتهم  يفيدهم  ما 

جمالتهم الوظيفية.
برنامج  اهمية  على  الرحمن،  عبد  عائ�شة  الإعالمية  اأك��دت  جانبها  من   
وال����دورات  امل��ع��رف��ة  خ���الل  م��ن  ال���ق���درات  تنمية  يف  بالدي2013  �شيف 
الأكادميي  التخ�ش�س  اإختيار  اإح�شان  اهمية  على  �شددت  كما   ، والرامج 
وخا�شة خالل مرحلة الثانوية والنظر اىل متطلبات �شوق العمل وقالت ان 
الختيار ياأتي بالتوجيه �شواء من خالل وزارة الرتبية والتعليم اأو ال�شرة 
الطموح وال�شر وكيفية  اهمية  لل�شباب والطلبة احل�شور  ، كما و�شحت 
الو�شول للهدف، كما اأ�شارت اىل اإهتمام وزارة الرتبية والتعليم بعمل خطة 
لرتغيب ال�شباب بالتخ�ش�س يف ال�شلك التعليمي نظرا لندرة القبال عليه 
من الذكور، كما ا�شادت مببادرات القيادة احلكيمة باملكرمات الدائمة التي 
العمل  الوطن لأختيار  �شباب  لتوجه  لتكون مبثابة حافز  للمعلمني  تقدم 

بالتدري�س. 
من  احل�����ش��ور  وال�شباب  الطلبة  على  اجل��ن��اح��ي،  حممد  ���ش��دد  جانبه  م��ن 
الإ���ش��ت��ف��ادة م��ن ه��ذه ال��ل��ق��اءات وال��ت��ي جتمع عن�شر اخل���رة م��ع م�شئويل 
اإل ج��زء ب�شيط من  م��ا هما  وال��رن��ام��ج  ال��ن��دوة  ان  ال��ق��رار، مو�شحا لهم 
جهود جبارة توفرها احلكومة الر�شيدة من اأجل ال�شباب والطلبة ، وطالب 
عماد  لنهم  م�شتقبلهم  على  توؤثر  والتي  الفر�س  هذه  باإ�شتغالل  ال�شباب 

الوطن وبهم ترتقي الإمارات ليوا�شلوا ما بداأه الآباء واملوؤ�ش�شني.

غرفة عجمان تنظم حلقة نقا�ضية بعنوان احلكومة الذكية 
•• عجمان ـ الفجر 

املويجعي  ع��ب��داهلل  ���ش��ع��ادة  ت��راأ���س 
جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
نقا�شية  حلقة   ، عجمان  و�شناعة 
الذكية  احل���ك���وم���ة  ع����ن����وان  حت����ت 
اأه��م��ي��ة احلكومة  ن��اق�����ش��ت  وال���ت���ي 
 ، واأه��داف��ه��ا  ومتطلباتها  ال��ذك��ي��ة 
ال�شويدي  ���ش��امل  احل��ل��ق��ة  ح�����ش��ر 
التنفيذيون  وامل���دراء  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
الأق�شام  وروؤ�شاء  الإدارات  وم��دراء 

بالغرفة.
املويجعي  ع���ب���داهلل  ���ش��ع��ادة  واأك�����د 
كونها  احللقة  ع��ن��وان  اأهمية  على 
والتي  ال��ذك��ي��ة  للحكومة  تتطرق 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اأط��ل��ق��ه��ا 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال������وزراء ح��اك��م دب���ي رع����اه اهلل، و 
للحكومة  ال����ث����اين  اجل����ي����ل  ت���ع���د 
ان  �شاأنها  من  والتي  الإلكرتونية 
حتدث نقلة نوعية كبرية يف جمال 
و�شرعتها وتوفري  تقدمي اخلدمة 
اأو  ال��وق��ت واجل��ه��د ���ش��واء للعمالء 

املوظفني.
فرح  عبدالفتاح  الدكتور  واأو���ش��ح 
ماهية  الإق���ت�������ش���ادي،  امل�����ش��ت�����ش��ار 
تتيح  وال����ت����ي  ال���ذك���ي���ة  احل���ك���وم���ة 
متميزة  ع����ام����ة  خ����دم����ة  ت����ق����دمي 
اجلمهور  ع���ل���ى  ت���رك���ز  وم���ب���دع���ة 
ب��ت��ك��ل��ف��ة اق�����ل و����ش���رع���ة، ك���م���ا قام 
الذكية  احل��ك��وم��ة  ب���ني  ب��امل��ق��ارن��ة 
واحلكومة الإلكرتونية من ناحية 
ج��ه��ة ال���رتك���ي���ز ل��ك��ل م��ن��ه��ا ون���وع 
اخلدمات والتكلفة ومدى التكامل 
وال�شراكة بني الفراد واملوؤ�ش�شات، 

كما قام ب�شرح متطلبات احلكومة 
الذكية من ناحية القدرة الب�شرية 
الإرادة  ت�شاحبها  ان  يجب  والتي 
والوعي  وال��ث��ق��اف��ي��ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
بجانب الإب��داع والإبتكار واخلرة 
وامل��ع��رف��ة وال��ت��دري��ب م�����ش��ددا من 
التخطيط  وج�����ود  ع��ل��ى  خ��الل��ه��ا 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي امل�����ش��ب��ق، ه���ذا اإىل 
واملالية  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ت���واف���ر  ج���ان���ب 
وجمتمع  طبيعة  مالئمة  وم���دى 
احلكومة  ان  واأو������ش�����ح  ال���ع���م���ل. 
ال��ذك��ي��ة ت��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ع��دي��د من 
العنا�شر ومنها اجلهات احلكومية 
تقنية  و���ش��رك��ات  احلكومية  و�شبه 
والبنية  والت�������ش���الت  امل��ع��ل��وم��ات 
التحتية، وخالل احلقة قام بعر�س 
للخدمات  امل���م���ار����ش���ات  لف�������ش���ل 
دول  من  بعدد  تُقدم  التي  الذكية 

العامل يف خمتلف املجالت.
وتخللت احللقة النقا�شية عدد من 
او�شح  احل�����ش��ور حيث  م��داخ��الت 

التنفيذي  املدير  اجلناحي  حممد 
ت���ن���م���ي���ة ال����ش���ت���ث���م���ار  ق�����ط�����اع   –
كان  عجمان  غرفة  ان  والع��م��ال، 
للم�شتقبل  اإ�شت�شرافية  نظرة  لها 
فيما يخ�س اخلدمات الذكية، فقد 
حر�شت الغرفة منذ العام 2010 
على اإطالق مثل هذه النوعية من 
اخل��دم��ات وال��ت��ي ك��ان��ت ع��ب��ارة عن 
الغرفة  ي��خ�����س  م��ا  ي��ق��دم  تطبيق 
واأخبار  واإ���ش��ت��ف�����ش��ارات  اأخ��ب��ار  م��ن 
الغرفة منذ  ان  وخ��دم��ات، م��وؤك��دا 
بتحديثه  ت��ق��وم  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ب���داي���ة 
لزيادة اخلدمات املقدمة عليه من 
خ��الل ع��دد م��ن امل��راح��ل لتطوير 
تفعيل  م����ع  ي���ت���الئ���م  امل���ن���ت���ج مب����ا 

احلكومة الذكية بالدولة.
اأو����ش���ح خ��ال��د علوان  م���ن ج��ان��ب��ه 
والدعم  ال�����ش��ب��ك��ات  ق�����ش��م  رئ��ي�����س 
بالغرفة  املمار�شات  اأف�شل   ، الفني 
�شريعة  خ����دم����ات  ت����ق����دم  وال����ت����ي 
للمتعامل  واجل��ه��د  ال��وق��ت  ت��وف��ر 

الغرفة  ب�����ان  م���ن���وه���ا  وامل�����وظ�����ف، 
�شتطلق يف الفرتة املقبلة عدد من 
واأه��م��ه��ا خ��دم��ة بوابة  اخل���دم���ات 

الدفع اللكرتوين .
اأكد  النقا�شية  احل��ل��ق��ة  خ��ت��ام  ويف 
على  الغرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
اهمية تكاتف كافة الإدارات لإيجاد 
خ��دم��ة ذك��ي��ة م��ت��م��ي��زة ، ك��م��ا �شدد 
جهدهم  اجل��م��ي��ع  ي��ب��ذل  اأن  ع��ل��ى 
لك�شر حاجز اخلوف والرهبة من 
التعامل باخلدمات الذكية، وختاما 
املويجعي  ع���ب���داهلل  ����ش���ع���ادة  وج����ه 
واإبداء  لتعاونهم  للح�شور  ال�شكر 
اآراه�����م وال���ت���ي ���ش��ي��ك��ون ل��ه��ا الثر 
ت��ق��دمي خ���دم���ات ذكية  ال��ك��ب��ري يف 
رائدة بغرفة عجمان وموؤكدا على 
اأهمية مثل هذه احلقات النقا�شية 
النظر  ل��وج��ه��ات  ت��ت��ط��رق  وال���ت���ي 
منها  الإ�شتفادة  اأج��ل  م��ن  والآراء 
ومبا ينمي وعي وق��درات موظفي 

الغرفة الوظيفية. 

التوجيه الأ�ضري براأ�ص اخليمة ينجح يف انهاء اخلالفات الأ�ضرية وديا 
رغبته يف الإف�شاح عن الزواج واإقامة العر�س.

وكان ق�شم التوجيه الأ�شري اتبع ما يعرف بنظام ال�شت�شارات الهاتفية 
املحكمة  اىل  التوجه  ح��رج  ال��زوج��ات من  بع�س  ينتاب  ما  على  للتغلب 
لل�شكوى �شد اأزواجهن واي�شا طلب احل�شول على الر�شادات ةالن�شائح 
التي متكنهن من التغلب على خمتلف امل�شاكل الأ�شرية وغري ال�شرية 
ويتم  التامة  ال�شرية  يلتزم  بنهج  امل�شكالت  التعامل مع هذه  يتم  حيث 

التوجيه والن�شح حتى يتم تفادي هذه امل�شاكل وحلها ب�شكل نهائي .
ت��اأث��ريات �شلبية على حياة  مل��ا لها م��ن  ال��غ��رية  املكي ب�شدة م��ن  وي��ح��ذر 
الأ�شر، خا�شة املتزوجني حديثاً والذين غالباً ما يقعون يف العديد من 
تدفع  والتي  اللزوم،  الزائدة على  الغرية  وراء  الجن��رار  ج��راء  امل�شاكل 

البع�س اأحيانا ملراقبة الآخر مراقبة دقيقة.

حول الق�شايا الخرى .
ومن املفارقات املثرية لالنتباه فان اخلالفات الأ�شرية التي جاءت اىل 
اىل  متقاربة  ن�شباً  �شجلت  منه  الأول  الربع  يف  الأ�شري  التوجيه  ق�شم 
74 خالفاً  الق�شم يف يناير  ا�شتقبل  املثال  البع�س فعلى �شبيل  بع�شها 

اأ�شريا مقابل 72 خالفا يف فراير و 73 يف مار�س.
التفكك  مواجهة  يف  منيع  �شد  حائط  الأ�شري  التوجيه  ق�شم  ي�شكل  و 
بني  ال�شراع  اجل��ادة لنهاء  امل�شاعي  يبذل من  ما  خ��الل  ال���ش��ري من 
ان  قبل  الزوجية  ع�س  اىل  بالعودة  واقناعهما  ودي��ة  بطرق  ال��زوج��ني 
نف�شه  امل��ك��ي  وبح�شب  ال��ط��الق  نحو  ويتجه  بينهما  اخل��الف��ات  يتطور 
فان تلك امل�شاعي كثريا ما اأتت اأكلها بالتغلب على الرغبة اجلاحمة يف 
الطالق واملوافقة على حل اخلالفات بالرتا�شي خا�شة مع املتزوجني 

حديثا .
وب��امل��ق��ارن��ة �شهدت  الأ���ش��ري��ة  الأ���ش��رة �شمن �شجل اخل��الف��ات  وت��ن��درج 
م��ق��ارن��ة ���ش��ه��دت زي����ادة م��ل��ح��وظ��ة خ��ا���ش��ة اجل��ال��ي��ات ال��ع��رب��ي��ة وبع�س 
اجلاليات الآ�شيوية، وعزا املكي تلك اخلالفات اىل العامل املادي الذي 
اإىل  وغ��ريه��ا،  واحل�شانة  وال�شكن  الأ���ش��رة  على  النفقة  خالفات  يولد 
وال�شهر  �شيئة  معاملة  ال��زوج��ة  ومعاملة  وال�شتم  ال�شب  عامل  جانب 

خارج املنزل.
واأ�شار اإىل اأن غالبية اخلالفات التي تقع قبل اإمتام مرا�شم الزواج جتد 
يف  احتواوؤها  يتم  ب�شيطة  خالفات  معظمها  اأن  خا�شة  للحل،  طريقها 
الق�شايا  ه��ذه  اأغلب  اأن  اإىل  م�شرياً  ت�شتفحل،  اأن  قبل  املنا�شب  الوقت 
يكون بعد الزواج الأول لعتبارات عديدة لدى الزوج، من �شمنها عدم 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

قال امل�شت�شار جا�شم املكي رئي�س ق�شم التوجيه والإ�شالح الأ�شري براأ�س 
اخليمة ان الق�شم جنح يف انهاء العديد من اخلالفات الأ�شرية بالطرق 
الودية والقليل مما تعذر حلها بالطرق الودية متت احالتها اىل الق�شاء 

للف�شل فيها كما حدث مع 129 حالة منذ بداية العام .
وتك�شف الح�شائيات ال�شادرة عن ق�شم التوجيه وال�شالح ال�شري عن 
زيادة يف اخلالفات الأ�شرية يف راأ�س اخليمة حيث بلغ عددها 500 حالة 
خالف اأ�شري منذ بداية العام اجلاري 2013 منها ، 58 يف �شهر واحد 
اأبرز الأ�شباب التي توؤجج اخلالفات بني الزوجني النفقة ،  فقط ومن 
ال��زوج خارج املنزل وعدم الرغبة يف التفاهم  ، �شهر  ، احل�شانة  ال�شكن 
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تلقت جمعية دار الر ترعاً خريياً من فندق �شرياتون �شاطئ 
اجل��م��ريا ب��دب��ي، وج���اء ه��ذا ال��ت��رع يف اإط���ار ال��ت��ع��اون امل�شرتك 
اجلمعية  لأي��ت��ام  ودع��م��اً  ال��ر  دار  وجمعية  ال��ف��ن��دق  اإدارة  ب��ني 

واأن�شطتهم.
نائب  اإبراهيم  اأ�شامة  من  الترع  �شيك  اجلمعية  ت�شلمت  وق��د 
م��ن حممد عبداملنعم  ك��ل  وذل���ك بح�شور  ال��ف��ن��دق  ع��ام  م��دي��ر 
كيبار  واإي��ب��ي��ك  احلكومية  العامة  ال��ع��الق��ات  م�����ش��وؤول  ب�شيوين 

مديرة العالقات العامة والإعالم بالفندق.
وقد اأثنى حممد �شهيل املهريي ع�شو جمل�س اإدارة جمعية دار 
�شرياتون  فندق  دع��م  على  املحلية  ال�����ش��وؤون  قطاع  رئي�س  ال��ر 

ل��ه��م �شكر  ال���ر وم��ق��دم��اً  ���ش��اط��ئ اجل��م��ريا لأي��ت��ام جمعية دار 
اأن هذا التعاون من  اإىل  وتقدير دار الر لهذا الترع وم�شرياً 
اإدارة الفندق للعام الثالث على التوايل يعد مثاًل يحتذى  قبل 
ملوؤ�ش�شات املجتمع املدين املتعاونة مع دار الر يف العمل اخلريي 
والإن�شاين وخدمة الأيتام الذين نعمل جاهدين لإدخال الفرح 

وال�شرور اإىل قلوبهم.
من جانبه اأ�شار اأ�شامة اإبراهيم اإىل حر�س اإدارة فندق �شرياتون 
مع  والإن�شاين  اخل��ريي  تعاونهم  تقدمي  على  اجلمريا  �شاطئ 
الرم�شانية  الفندق  فعاليات  يف  وخ�شو�شاً  ال��ر  دار  جمعية 
الفندق  اإدارة  فيها  ت�شارك  طاملا  وال��ت��ي  ال��ك��رمي  ال�شهر  خ��الل 

الكرمي  اجلمهور  م��ع  الفندق  ع��ام  مدير  داغ��ر  داين  يف  ممثلة 
من نزلء الفندق الذين يكونون اأكرث حر�شاً لتقدمي تعاونهم 
فعاليات  يف  للتعاون  الدائم  وحر�شهم  بهم  والحتفاء  لالأيتام 

واأن�شطة دار الر الأخرى.
�شاطئ  فندق  لترع  تثميناً  ت��ذك��اري��ة  هدية  اجلمعية  وق��دم��ت 
ال��ر ون�شخة ف��اخ��رة من  اجل��م��ريا ع��ب��ارة ع��ن درع جلمعية دار 
هذا  اأن  وباعتبار  اإب��راه��ي��م،  اأ���ش��ام��ة  ت�شلمها  ال��ر  دار  م�شحف 
ال��ت��ع��اون وال��ت��رع ي��دل دلل���ة وا���ش��ح��ة على ح��ر���س موؤ�ش�شات 
واإدخال  فرحهم  وم�شاركتهم  ب��الأي��ت��ام  الهتمام  على  املجتمع 

ال�شرور اإىل قلوبهم.

ابوظبي-الفجر: 

ام�س  اأبوظبي  مدينة  بلدية  وا�شلت 
اجلديدة  امل�����ش��اك��ن  م��ف��ات��ي��ح  ت�����ش��ل��ي��م 
ا�شمائهم  اعتمدت  الذين  للمواطنني 
مدينة  مل�شروع  الثالثة  املرحلة  �شمن 
الفالح ال�شكنية ، بناء على توجيهات 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
واأمر الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  بن 

نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة.
وكانت البلدية قد �شلمت حتى نهاية 
امل�شاكن  م��ن   1130 اخلمي�س  دوام 
 ،1326 عددهم  البالغ  للم�شتحقني 
املر�شوم  ����ش���دور  ف���ور  ���ش��ارع��ت  ح��ي��ث 
باإعداد الإجراءات التنفيذية للتجاوب 
ال�شريع مع متطلبات تنفيذه ، وكلفت 
ال�شاأن  فريق عمل متخ�ش�س يف هذا 

امل�شتفيدين  ا���ش��ت��ق��ب��ال  ب�����داأت  ح��ي��ث 
املدرجة اأ�شماوؤهم ل�شتكمال اإجراءات 
اآل���ي���ة مرنة،  ال���ب���ي���وت، وف����ق  ت�����ش��ل��ي��م 

لتحقيق هذا الهدف.
املواطنني  ح�����ش��ر  ال��ب��ل��دي��ة  وب�������داأت 
امل�شمولني باملكرمة الذين مل يتقدموا 
حتى  لهم  املخ�ش�شة  املنازل  ل�شتالم 
يت�شنى دعوتهم عر الر�شائل الن�شية 
منازلهم  وا�شتالم  اإجراءاتهم  لتكملة 
يف اق���رب وق���ت ، و ارج��ع��ت ذل���ك اىل 
تواجد بع�شهم خارج الدولة او بحكم 
متكنهم  دون  ح��ال��ت  اخ����رى  ظ����روف 
من مراجعة البلدية وانهاء اجراءات 

ا�شتالم منازلهم.
وكانت البلدية قد �شارعت فور �شدور 
املر�شوم اىل جتهيز ملفات امل�شتحقني 
حما�شر  واعتماد  ميلك  ل  و�شهادات 
الكهرباء  ت��و���ش��ي��ل  واوراق  الت�شليم 
العقارية  ال��دار  �شركة  مع  والتن�شيق 

ل���ت�������ش���ل���ي���م امل����خ����ط����ط����ات وامل���ف���ات���ي���ح 
الهند�شية  وامل��خ��ط��ط��ات  ال��داخ��ل��ي��ة 
وهواتف  اأ����ش���م���اء  وق��ائ��م��ة  ل��ل��م�����ش��ك��ن 

�شركات ال�شيانة.
للت�شليم  م��ن��ف��ذا   25 جت��ه��ي��ز  ومت 
ت�شليم  اج�������راءات  م���ا حت��ت��اج��ه  ب��ك��ل 
املكرمة وذلك ت�شهيال على املواطنني 
والتحقق من  الت�شليم  لإمت��ام عملية 
الأوراق الثبوتية حيث وفرت البلدية 
الإم���ك���ان���ات ال��ف��ن��ي��ة وجم��م��وع��ة من 
من  الكبري  التدفق  ملجاراة  املوظفني 
امل�شمولني  واملواطنات  املواطنني  قبل 

باملكرمة.
و ب��ال��رغ��م م��ن ت��واف��د اأع�����داد كبرية 
باملكرمة  امل�����ش��م��ول��ني  امل��واط��ن��ني  م��ن 
العمل  اآل���ي���ة  اأن  اإل  الأول  ال���ي���وم  يف 
بف�شل  وذل��ك  و�شال�شة  بهدوء  �شارت 
التي  اجليدة  والرتتيبات  ال�شتعداد 
اأعدتها البلدية ل�شتقبال امل�شتحقني 

بالتعاون  اأبوظبي  بلدية  وخ�ش�شت   ،
مع دائرة النقل اأماكن وقوف جمانيه 
املواقف  يف  واخلمي�س  الأرب���ع���اء  اأي���ام 
ال��ت��ي ت��ق��ع ع��ل��ى ����ش���ارع ال�����ش��ي��خ زايد 
وكذلك   )1( رق��م  بوابة  من  بالقرب 
ال�شيارات  اإي�����ق�����اف  خ���دم���ة  ت���وف���ري 
ال�شيارات  وو�شعت خدمة  كما  جمانا 
امل��ت��ن��ق��ل��ة م��ن اأج����ل ت��و���ش��ي��ل خدمات 
الحتياجات  اإىل ذوي  امل�شاكن  ت�شليم 
اخلا�شة امل�شمولني باملكرمة يف اأماكن 
اإقامتهم وتواجدهم والتوا�شل معهم 
ت�شليمهم  اإج����راءات  ا�شتكمال  بهدف 

البيوت .
للتوزيع  اأب��وظ��ب��ي  �شركة  ج��ه��زت  كما 
منفذا لتلقي طلبات التحويل اخلا�شة 
بتو�شيل خدماتها املياه والكهرباء من 
مبنى البلدية بالتزامن مع اخلدمات 
و�شركة  اأب��وظ��ب��ي  بلدية  م��ن  املقدمة 
ال�����دار ال��ع��ق��اري��ة ح��ت��ى الن��ت��ه��اء من 

ت�شليم كافة امل�شتفيدين من املكرمة.
تخ�شي�س  م��وع��د  ال�����ش��رك��ة  وت��ع��ت��م��د 
احت�شاب  يف  ل��ل��ب��دء  ال��ت�����ش��ل��ي��م  ك���ت���اب 
املياه  خ����دم����ات  ا����ش���ت���ه���الك  ت���ع���رف���ة 
وال���ك���ه���رب���اء ع��ل��ى امل�����ش��ت��ف��ي��د، وع���دم 
ت�شبق  ت��ع��رف��ة  لأي  امل�شتفيد  حت��م��ل 
تاريخ ح�شوله على كتاب التخ�شي�س 
وت�شلم امل�شكن ب�شكل ر�شمي من بلدية 

اأبوظبي.
ال�شكنية  ال����ف����الح  م���دي���ن���ة  وت���ع���ت���ر 
جميع  ب��ني  للتعاون  مثالياً  من��وذج��اً 
القطاعات يف اأبوظبي من اأجل حتقيق 
يعك�س  كما  الإ�شرتاتيجية،  الأه��داف 
التزام حكومة اأبوظبي بتحقيق روؤية 
اإر�شاء  خ���الل  م��ن   2030 اأب��وظ��ب��ي 
تعمل  وراق��ي��ة  م�شتدامة  جمتمعات 
على �شون وتعزيز الهوية الإماراتية 

والرتقاء بنمط احلياة.
ف��ي��ال على   4857 امل�����ش��روع  وي�����ش��م 

مليون   12،5 تبلغ  اإجمالية  م�شاحة 
م����رت م����رب����ع، ت�����ش��م جم���م���وع���ة من 
املرافق موزعة على 5 اأحياء لكل منها 
مرافق عامة ت�شم م�شاجد ومدار�س 
مزيج  جانب  اإىل  جمتمعية  وم��راف��ق 

من املحال.
وت�شمل املرحلتان الأوىل والثانية من 
مبا  م�شكن،   2000 ت�شييد  امل�شروع 

بالإ�شافة  واخل��دم��ات،  امل��راف��ق  فيها 
اىل م�شجد ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 

نهيان الذي يت�شع ل� 2000 م�شٍل.
مقربة  على  العامة  امل��راف��ق  وتتوافر 
ج��ان��ب مركز  اإىل  امل�����ش��اك��ن  ك���ل  م���ن 
كل  ي�شم  باأكمله  للم�شروع  رئي�شي 
ذل��ك مركز  امل��راف��ق اخلدمية مب��ا يف 
ومكاتب  وم�شت�شفى  للت�شوق  جت��اري 

جتارية.
معمارية  بت�شاميم  امل�شروع  ويتميز 
م��ب��ت��ك��رة ت��ت��م��ا���ش��ى م���ع من���ط احلياة 
الأ����ش���ري���ة ل��ل��م��واط��ن��ني ، وي�����ش��ه��م يف 
ت��ق��وي��ة ال����رواب����ط الج��ت��م��اع��ي��ة من 
امل��ت��ن��زه��ات وال�������ش���اح���ات التي  خ����الل 
والتجارية  ال�شكنية  امل��راف��ق  تتخلل 

والرتفيهية للم�شروع.

•• ابوظبي- الفجر

عزمه  ع��ن  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  اأع��ل��ن 
توفري ما يزيد عن 11 األف مقعداً اإ�شافياً 
ب��امل��دار���س اخل��ا���ش��ة وذل���ك يف اأك���رث املناطق 
ج���ذب���اً ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن يف ق���ط���اع امل���دار����س 
والفالح  والوثبة  اأ  خليفة  كمدينة  اخلا�شة 
ب���اإم���ارة اأب��وظ��ب��ي وال���ت���ي م���ن امل��ف��رت���س اأن 
حلول  م��ع  الطلبة  ل�شتقبال  ج��اه��زة  تكون 
وياأتي   ،2016  -2015 ال��درا���ش��ي  ال��ع��ام 
اإىل  ال��رام��ي��ة  اإط����ار ج��ه��ود املجل�س  ذل���ك يف 
تلبية الطلب املتزايد على املدار�س اخلا�شة 
اأن ي��ط��رح قطاع  يف الإم������ارة.  وم���ن امل��ق��رر 
باملجل�س  اجل��ودة  و�شمان  اخلا�شة  املدار�س 
لتقدمي  جديداً  طلباً  املقبلة  الفرتة  خ��الل 
وم�شغلي  امل�شتثمرين  ل�شتقطاب  ع��رو���س 
املدار�س الراغبني يف بناء وتطوير وت�شغيل 
مدار�س خا�شة جديدة تلبي معايري اجلودة 
املعتمدة لدى املجل�س، حيث �شبق واأن طرح 
العام  يف  ال��ع��رو���س  ل��ت��ق��دمي  طلبا  امل��ج��ل�����س 
للم�شتثمرين  اأرا������سٍ  وتخ�شي�س  امل��ا���ش��ي 
ومن  عليها  جديدة  مدار�س  لبناء  املوؤهلني 
املقرر اأي�شا اأن تقدم تلك املدار�س عدداً من 
املناهج الدرا�شية التي يزداد الطلب عليها يف 
قطاع املدار�س اخلا�شة وهي املنهاج الهندي 
منهاج  على  عالوة  والريطاين  والأمريكي 

وزارة الرتبية والتعليم. 
وقال �شعادة املهند�س حمد الظاهري املدير 
و�شمان  اخلا�شة  املدار�س  لقطاع  التنفيذي 
اجلودة اأن املجل�س ي�شع يف مقدمة اأولوياته 
املدار�س  يف  التعليم  م�شتويات  اأرق��ى  تقدمي 
موؤكداً  للجميع  مالئمة  وباأ�شعار  اخلا�شة 
اأن ط��ل��ب ت���ق���دمي ال���ع���رو����س ه���و ج����زء من 
املدار�س  ع��دد  ل��زي��ادة  املجل�س  ا�شرتاتيجية 
�شنوياً   5% بن�شبة  الإم������ارة  يف  اخل��ا���ش��ة 
هذا  ومن  للطلبة،  ال�شنوية  الزيادة  ملواكبة 
املنطلق فاإننا ن�شعى اإىل ت�شجيع امل�شتثمرين 
توفري  ل�شمان  ودعمهم  التعليم  جم��ال  يف 

جتارب تعليمية ناجحة ورائدة.
عدد  زي����ادة  ي�شتهدف  املجل�س  اإن  واأ����ش���اف 
ذات  الأماكن  الواقعة يف  املدار�س  املقاعد يف 
الكثافة ال�شكانية املرتفعة يف الإمارة، لذلك 
املوؤهلني  امل�شتثمرين  مع  املجل�س  يتوا�شل 
على م�شتوى الإمارة والدولة واملنطقة ممن 
مي��ت��ل��ك��ون خ���رة ت��رب��وي��ة م��ت��م��ي��زة وق����درات 
اإدارة  جم��ال  يف  ناجح  و�شجل  كبرية  مالية 
على  ت�شجيعهم  بغر�س  امل��دار���س  وت�شغيل 

اإن�شاء وت�شغيل مدار�س خا�شة جديدة. 
على  الت�شهيل  بغر�س  اأن��ه  ال��ظ��اه��ري  واأك���د 
املدار�س  امل�شتثمرين اجلادين �شيوفر قطاع 
والدعم  الت�شهيالت  كافة  باملجل�س  اخلا�شة 
احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع  بالتن�شيق  ال����الزم 

املطلوبة  ال���رخ�������س  ل����ش���ت���خ���راج  الأخ�������رى 
الالزمة خ��الل مرحلة  الإر���ش��ادات  وتقدمي 

البناء. 
ويف معر�س اإجابته على �شوؤال ب�شاأن اأ�شباب 
لإن�شاء  املخ�ش�شة  الأرا����ش���ي  قطع  مت��رك��ز 
املدار�س اجلديدة يف مناطق خليفة اأ والوثبة 
والفالح اأو�شح الظاهري اأنه مل يعد يتوفر 
كما  اأبوظبي  جزيرة  داخ��ل  اأرا����سٍ  قطع  اأي 
اأن هذه املناطق ت�شهد منواً كبرياً واأ�شبحت 
جتتذب املزيد من العائالت موؤخراً، م�شرياً 
اإىل اأن تلك املناطق اأ�شبحت ل تعتر بعيدة 

عن مدينة اأبوظبي. 
وك�شف املهند�س طارق العامري مدير اإدارة 
اخلا�شة  امل��دار���س  بقطاع  الأع��م��ال  تطوير 
على  الطلب  اأن  املجل�س  يف  اجل��ودة  و�شمان 
قد  اخلا�شة  امل��دار���س  يف  الدرا�شية  املقاعد 
املتوفر  بينما  201،744مقعداً  حالياً  بلغ 
175،441 مقعداً وبحلول العام  منها هو 
املتوقع  م���ن   2016-  2015 ال���درا����ش���ي 
 225،521 اإىل  لي�شل  الطلب  يرتفع  اأن 
اإىل  ج��اه��داً  املجل�س  ي�شعى  ول��ذل��ك  مقعداً 
اإيجاد كافة الفر�س الالزمة لت�شهيل عملية 
ج��دي��دة يف  م��دار���س خا�شة  وت�شغيل  اإن�����ش��اء 

الإمارة. 
تنظيم  يعتزم  املجل�س  اأن  العامري  واأو���ش��ح 
ور�شة عمل يف �شهر اأكتوبر القادم ت�شتهدف 

الراغبني يف تقدمي العرو�س وال�شتثمار يف 
قطاع التعليم، وذلك بهدف تعريفهم باآلية 
التعليمية  لالأرا�شي  العرو�س  تقدمي طلب 
واإع��داد وثائق التقدمي من حيث املتطلبات 
جميع  على  ال��رد  �شيتم  كما  واملالية  الفنية 
امل�����ش��ارك��ني يف ط��ل��ب تقدمي  ا���ش��ت��ف�����ش��ارات 
العرو�س وذلك ل�شمان تقدمي عرو�س ذات 
طلب  متطلبات  م��ع  تتنا�شب  ع��ال��ي��ة  ج���ودة 
تقدمي العرو�س، وكذلك اإلقاء ال�شوء على 
من  ال��ت��ي  الأرا���ش��ي  ه��ذه  تخ�شي�س  اأهمية 
املزمع ت�شغيلها بعدة مناهج خمتلفة حددها 
املجل�س، وهي املرة الثانية التي يطرح فيها 
اأب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ط��ل��ب لتقدمي  جم��ل�����س 
العرو�س من امل�شتثمرين وم�شغلي املدار�س 

املحليني والإقليميني. 
املجل�س طلب تقدمي  ين�شر  اأن  املتوقع  ومن 
الر�شمية  ال�شحف  اإع��الن يف  العرو�س عر 
املزيد  لتوفري  ال��ق��ادم  �شبتمر  �شهر  خ��الل 
للم�شتثمرين  والتفا�شيل  امل��ع��ل��وم��ات  م��ن 
ال�شروط  ف��ي��ه��ا  امل�������ش���ارك���ة  يف  ال���راغ���ب���ني 
عرو�س  تقدمي  لطلب  الالزمة  واخلطوات 
ومبجرد  خ��ا���ش��ة،  م���دار����س  وت�شغيل  ل��ب��ن��اء 
امل�شتثمرين اجلادين،  العرو�س من  ا�شتالم 
اإج���راءات  واخت�شار  ت�شهيل  املجل�س  يعتزم 
بغر�س  ال��الزم��ة  امل��واف��ق��ات  على  ح�شولهم 

البدء يف بناء املدار�س وت�شغيلها.

دار الرب تتلقى دعم �ضرياتون �ضاطئ اجلمريا لالأيتام

ر�شائل ن�شية ملن مل ي�شتلم�ا منازلهم

بلدية مدينة اأبوظبي توا�ضل ت�ضليم الدفعة الثالثة من م�ضاكن الفالح للم�ضتحقني

بتخ�شي�شه اأرا�ٍس تعليمية للم�شتثمرين 

اأبوظبي للتعليم يوفر 11 األف مقعدًا اإ�ضافيًا باملدار�ص اخلا�ضة 
بحلول العام الدرا�ضي 2015 -2016 

•• دبي-وام:

كرم �شعادة اللواء خبري خمي�س مطر املزينة القائد العام 
نائب  لن��غ  كري�شتني  م��اري  �شعادة  بالنيابة  دب��ي  ل�شرطة 
القن�شل العام الفرن�شي بدبي مبنا�شبة انتهاء فرتة عملها 
التكرمي  ح�شر  ال��دول��ة.  ل��دى  ل��ب��الده��ا  للقن�شل  كنائب 
الإدارة  مدير  ال��ه��وي��دي  �شعيد  ال�شالل  ال��دك��ت��ور  العميد 
ملحق  ال���ش��دي  وعلي  بالنيابة  الإداري����ة  لل�شوؤون  العامة 
بالقن�شلية الفرن�شية والرائد الدكتور من�شور الع�شيمي 

اول ح�شني  وامل��الزم  العالج  اإدارة اخلدمات و�شوؤون  مدير 
املزينة على  ال��ل��واء  واأث��ن��ى  اخل��دم��ات.  ق�شم  رئي�س  النجار 
تعزيز عالقات  القن�شل يف  ن��ائ��ب  ب��ه  ق��ام��ت  ال���ذي  ال���دور 
..متمنيا  املجالت  من  العديد  يف  البلدين  بني  ال�شداقة 
لها النجاح والتوفيق يف مهام عملها امل�شتقبلية. ويف ختام 
تذكارية  درعا  املزينة  خمي�س  اللواء  �شعادة  اأه��دى  الزيارة 
يف  عملها  ف��رتة  انتهاء  مبنا�شبة  كري�شتني  م��اري  ل�شعادة 
الدولة كما وكرم �شعادته علي ال�شدي امللحق بالقن�شلية 
الفرن�شية لتعاونه الدائم مع القيادة العامة ل�شرطة دبي.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�شبتمر  خ��الل  ال��ب��دء  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  تعتزم 
ال���ق���ادم اإن�������ش���اء وت��ط��وي��ر خ��م�����س ح���دائ���ق يف ك���ل من 
ال�شاخمة والعدلة مب�شاحة اإجمالية تقدر بحوايل 60 
ال�شكان  احتياجات  لتلبية  ا�شتجابة  وذل��ك  مربع  الف 
ت�شهدها  التي  ال�شاملة  العمرانية  النه�شة  ومواكبة 

مدينة اأبوظبي و�شواحيها. 
واملنتزهات  اإدارة احلدائق  الفال�شي مدير  را�شد  واأكد 
الرتفيهية يف بلدية مدينة اأبوظبي اأن م�شروع تطوير 
مناطق  ترفيهية يف  ومرافق  واإن�شاء حدائق ومالعب 
مدينة  بلدية  روؤي��ة  مع  من�شجماً  ياأتي  الرئي�شي  الر 
يحقق  عاملية  ك��ف��اءة  ذو  بلدي  نظام  الهادفة  اأبوظبي 
التنمية امل�شتدامة املن�شودة ويعزز معايري جودة احلياة 
يف  املتمثلة  لر�شالتها  وجت�����ش��ي��دا   ، اب��وظ��ب��ي  ام����ارة  يف 
على  املرتكزة  البلدية  اخلدمات  معايري  اأج��ود  تقدمي 
جمتمعنا  م��ع  الفّعالة  امل�شاركة  خ��الل  م��ن  ال��ع��م��الء، 

و�شركائنا. 
واأ�شاف اأن مكونات امل�شروع تتوزع على خم�شة حدائق 
اأربع حدائق منها يف منطقة ال�شاخمة وحديقة واحدة 
يف ال��ع��دل��ة ح��ي��ت تتباين م�����ش��اح��ات احل��دائ��ق م��ا بني 

. 7600-14000م2 
طبيعي  متنف�س  توفري  اإىل  يهدف  امل�شروع  اأن  وق��ال 
وترفيهي يف منطقتي ال�شاخمة والعدلة وزيادة الرقعة 
و  جمالياً  مظهراً  و  �شحية  بيئة  يوفر  مما  اخل�شراء 
ممار�شة  ع��ل��ى  ال��ت�����ش��ج��ي��ع  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ح�����ش��اري��اً 
مالعب  اإتاحة  خ��الل  من  وذل��ك  الريا�شية  الأن�شطة 
ولكافة  الريا�شات  خمتلف  ملمار�شة  متنوعة  ريا�شية 
اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  وك��ذل��ك  العمرية  الفئات 

اأعلى  ت�شتويف  الأطفال  وتوفري مناطق خا�شة لألعاب 
�شبل الرفاهية واجلودة وا�شرتاطات ال�شالمة العامة. 
لت�شاميم  فائقة  عناية  البلدية  اإي��الء  الفال�شي  واأك��د 
احلدائق عر تكري�س هوية فريدة ومميزة لكل حديقة 
ال��ع��ن��ا���ش��ر التجميلية  ع��ل��ى ح���ده م��ن خ���الل اع��ت��م��اد 
با�شتخدام  ال���ش��ت��دام��ة  مفاهيم  وتر�شيخ   ، املختلفة 
املواد العالية اجلودة ، والرت�شيد يف الطاقة با�شتخدام 
الأنظمة املتطورة املوفرة لالإنارة وكذلك الرت�شيد يف 
ا�شتهالك مياه الري حيث روعي يف م�شاريع الت�شميم 
اإدخال النباتات املحلية املختارة بن�شبة 20 – 30 % 

، ومبا يتنا�شب مع الناحية الت�شميمية.
واأ�شاف اأنه مت الأخذ بالعتبار معظم متطلبات �شكان 
املجتمع  خدمات  اإدارة  مع  بالتن�شيق  املحيطة  املناطق 
من خالل م�شح ميداين وذلك �شعيا من بلدية مدينة 
واإ�شراك  املجتمعية  امل�����ش��ارك��ة  ت��ع��زي��ز  ن��ح��و  اأب��وظ��ب��ي 
والعنا�شر  املناطق يف حتديد مكونات  ال�شكان يف هذه 

والأن�شطة املتنوعة يف ت�شاميم احلدائق.
اأه����م م��ك��ون��ات وعنا�شر  ع��ل��ى ال�����ش��ع��ي��د ذات����ه ت�����ش��م��ل 
احل���دائ���ق م��الع��ب م�����ش��غ��رة ل��ك��رة ال��ق��دم ، ومالعب 
متعددة ال�شتخدامات ،ومالعب اأطفال جلميع الفئات 
العمرية وكذلك لذوي الحتياجات اخلا�شة، ومعدات 
للتمارين الريا�شية ، ونوافري مائية، ومناطق مظللة 
خا�شة للتنزه، ومناطق مظللة خا�شة لل�شواء ،ومناطق 

مفتوحة لال�شتجمام و�شاحات عامة.
املتوقع  ال��ت��اري��خ  اأن  على  بالتاأكيد  الفال�شي  واختتم 
هو  اخلم�شة  احل��دائ��ق  م�شروع  اأع��م��ال  بتنفيذ  للبدء 
منت�شف �شبتمر املقبل من العام احلايل 2013 على 
اأن ت�شتمر مدة التنفيذ �شنة واحدة بحيث تنتهي جميع 

الأعمال بنهاية �شبتمر من العام املقبل 2014. 

اللواء املزينة يكرم نائب القن�ضل الفرن�ضي

تبداأ تنفيذ امل�شروع يف �شبتمرب املقبل

بلدية مدينة اأبوظبي تعتزم اإن�ضاء 
وتطوير 5 حدائق يف ال�ضاخمة والعدلة

•• عجمان-وام:

بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  افتتح 
امل��ج��ل�����س الأعلى  ال��ن��ع��ي��م��ي ع�����ش��و  را����ش���د 
حاكم عجمان م�شاء ام�س جامع عبداهلل 
احلليو  منطقة  يف  غليطة  ب��ن  �شعيد  ب��ن 
اأ�شاد �شاحب ال�شمو حاكم  بعجمان. وقد 
اهلل  بيوت  جتدها  التي  بالرعاية  عجمان 
م���ن ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
اهلل   الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  واخوانه 

الأعلى حكام المارات. 
لل�شوؤون  العامة  للهيئة  تقديره  واأب���دى 

الإ���ش��الم��ي��ة والأوق�����اف ع��ل��ى ج��ه��وده��ا يف 
���ش��م��وه عن  ب���ي���وت اهلل. واأع�������رب  رع���اي���ة 
على  املواطنني  لإق��ب��ال  وتقديره  ���ش��روره 
عبيد  الحتفال  ح�شر   . امل�شاجد  ع��م��ارة 
العامة  الهيئة  ف��رع  مدير  الزعابي  حمد 
بعجمان  والأوق����اف  الإ�شالمية  لل�شوؤون 
و�شعادة حمد عبداهلل بن غليطة ال�شكرتري 
عجمان  ح��اك��م  ال�شمو  ل�شاحب  اخل��ا���س 
احلكومية  ال����دوائ����ر  م�����دراء  م���ن  وع�����دد 
ولفيف من الأعيان . وقد ثمن مدير فرع 
والرعاية  الكبري  الدعم  بعجمان  الهيئة 
ب��ه��ا الهيئة من  ال��ت��ي حت��ظ��ى  امل��ت��وا���ش��ل��ة 
اآل  �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 

نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�شاحب 
اآل مكتوم  ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
اأ�شحاب  واإخوانهما  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم 
ال�����ش��م��و اأع�������ش���اء امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى حكام 
الإمارات والفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

القائد الأعلى للقوات امل�شلحة. 
كبرية  ع���ن���اي���ة  ت�����ويل  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  واأك�������د 
امل�شتمرة  امل��ت��اب��ع��ة  خ���الل  م��ن  ب��امل�����ش��اج��د 
املعمارية  ال����ن����م����اذج  وف�����ق  ل��ت�����ش��ي��ي��ده��ا 
تزويدها  مع  للبيئة  املالئمة  الإ�شالمية 
باأحدث و�شائل التقنية ال�شوتية وفر�شها 

باأجود اأنواع ال�شجاد مع مراعاة احتياجات 
امل�شلني من كبار ال�شن وذوي الحتياجات 
جامع  اأن  الزعابي  عبيد  وق��ال  اخلا�شة. 
ي��ت��م��ي��ز مبوقعه  غ��ل��ي��ط��ة  ب����ن  ع����ب����داهلل 
بني  الرابط  ال�شارع  على  يقع  اذ  احليوي 
بن  حممد  ال�شيخ  و���ش��ارع  عجمان  ام���ارة 
وت��ب��ل��غ م�شاحته  و����ش���ارع الم������ارات  زاي����د 
730 مرتا مربعا ويت�شع ل 700 م�شل 
ب��ال��ن�����ش��اء وم��ل��ح��ق به  وب���ه م�شلى خ��ا���س 
�شكن الإمام ومكتبة ودورات مياه واأماكن 
ل��ل��و���ش��وء م���ع ت���وف���ري م���داخ���ل وخم����ارج 
اىل  اخلا�شة  الحتياجات  ل��ذوي  خا�شة 

جانب مواقف عديدة للم�شلني.

النعيمي يفتتح جامعا يف عجمان 

•• عجمان ـ الفجر  

152 دورة  ب��ع��ج��م��ان  ال��ب��ل��دي��ة وال��ت��خ��ط��ي��ط  ن��ف��ذت دائ�����رة 
تدريبية ملوظفيها �شارك بها قرابة 1349 موظف وموظفة 
من خمتلف القطاعات والفئات الوظيفية، وذلك بتوجيهات 
الدائرة  رئي�س  النعيمي  حميد  ب��ن  را���ش��د  ال�شيخ  �شمو  م��ن 
واإك�شابهم  تاأهيل وتدريب املوظفني املوطنني  وحر�شه على 

خرات ومهارات جديدة تخدم الدائرة.
العو�شي  ال���رزاق  عبد  اأحمد  املهند�س  �شعادة  اأك��د  ذل��ك  اإىل 
لكافة  الوظيفي  التمكني  ب��اأن  بالإنابة  للدائرة  العام  املدير 

تاأهيل وتدريب  اإ�شرتاتيجياتها يف  اأهم  الب�شرية من  امل��وارد 
اإك�شابهم خرات توؤهلهم  الب�شرية فيها والعمل على  املوارد 
اأن  اإىل  ، م�����ش��رياً  ال��دائ��رة  لتحقيق روؤي���ة ور���ش��ال��ة واأه����داف 
ينفذها  متكاملة  تدريب  خطة  لديها  الب�شرية  امل��وارد  اإدارة 
،م��ن خ��الل تنفيذ برامج  املواطنة  املهنية  ال��ك��وادر  ع��دد من 
،ومنها  ال��دائ��رة  وق��ط��اع��ات  ب��خ��دم��ات  ع��الق��ة  ذات  تدريبية 
تنفيذ بع�س الدورات عن طريق ا�شتثمار القدرات الداخلية 
من الكوادر الب�شرية واملوؤهلة ممن يحملون �شهادات مدرب 
معتمد ، لتطبيق منهجية التدريب وتقدمي بع�س الدورات 

التدريبية للموظفني.

واأكد �شعادة املدير العام بالإنابة باأن هذه الدورات التدريبية 
مت  ال��ذي��ن  امل��وظ��ف��ني  اأداء  ت��ط��وي��ر  يف  ك��ب��ري  ب�شكل  �شاهمت 
عملهم  م��واق��ع  يف  اإي��ج��اب��ي��ة  ب�شمات  ل��ه��م  وك��ان��ت  تاأهيلهم 
املهني.  والتاأهيل  التدريب  ومتطلبات  منهجيات  لرتجمته 
جمال�س  �شملت  التدريبية  ال���دورات  اأن  اإىل  �شعادته  واأ���ش��ار 
نفو�س  يف  حميد  وق��ع  لها  وك��ان  والو�شطى  العليا  القيادات 
امل�����ش��ارك��ني ف��ي��ه��ا ك��ن��وع م���ن ت��غ��ي��ري من���ط ال��ع��م��ل واكت�شاب 
مهارات جديدة ت�شاعدهم يف التمكني املهني باأعلى مقايي�س 
اجلودة العاملية ترجمة ملنهجيات التدريب والتاأهيل للموارد 

الب�شرية املتعارف عليها عامليا.

مب�شاركة 1349 م�ظفا وم�ظفة

بلدية عجمان تقدم 152 دورة تدريبية ملوظفيها خالل الن�ضف الأول من العام اجلاري
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•• ابوظبي-الفجر:

ال�����ش��ي��خ نهيان  حت���ت رع���اي���ة م���ع���ايل 
الثقافة  وزي������ر  ن���ه���ي���ان  ال  م����ب����ارك 
يف  يعقد  املجتمع  وتنمية  وال�����ش��ب��اب 
ال�شاد�س  ي����وم  اب���وظ���ب���ي  ال��ع��ا���ش��م��ة 
م���ن ���ش��ب��ت��م��ر اي���ل���ول امل��ق��ب��ل موؤمتر 
للتمري�س حتت  ال��دويل الول  النور 
بناء وتعزيز  التمري�س المن  عنوان 
التقنية  كلية  مبقر  والتميز  للجودة 
والذي  ابوظبي  يف  للطالبات  العليا 
النور  م�شت�شفيات  جمموعة  ينظمه 
يف ابوظبي بح�شور عدد من مديري 
واملخت�شني  الط���ب���اء  و  ال��ت��م��ري�����س 
يف  ال�شحة  وهيئة  ال�شحة  وزارة  من 
للخدمات  ابوظبي  و�شركة  ابوظبي 
ال�شيخ  وم���دي���ن���ة  ���ش��ح��ة  ال�����ش��ح��ي��ة 
العديد  و  ابوظبي  يف  الطبية  خليفة 

من املحا�شرين الدوليني.
الرئي�س  العوم  قا�شم  الدكتور  واك��د   
التنفيذي ملجموعة م�شت�شفيات النور 
اخلدمات  ان  ع��ل��ى  امل����وؤمت����ر  رئ��ي�����س 
ال��ت��م��ري�����ش��ي��ة ج����زء ا���ش��ا���س وه����ام يف 
املكتملة  ال�شحية  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي 
ذات  متري�شية  خ��دم��ات  ت��وف��ري  وان 
ان  ���ش��ان��ه  م��ن  ومتميز  ع���ال  م�شتوى 
ال�شحية  اخل��دات  م�شتوى  من  يعزز 

امل���ق���دم���ة ل��ل��م��ر���ش��ى وامل���راج���ع���ني يف 
امل���ن�������ش���ات ال�����ش��ح��ي��ة وب���ال���ت���ايل فان 
اهمية  تقل  ل  التمري�شية  ال��ك��وادر 
الطبية  الفنية  والكوادر  الطباء  عن 
الخرى . وقال الدكتور قا�شم العوم 
ال��ت��م��ري�����س وتطوير  ن��ظ��را له��م��ي��ة 
م�شتوى اخلدمات التمري�شية والتي 
ال�شحية  القطاعات  باهتمام  حتظى 
ارتاينا عقد هذا املوؤمتر الذي ي�شكل 
من�شة هامة ملناق�شة خمتلف الق�شايا 
بالتمري�س  امل��ت�����ش��ل��ة  وامل��و���ش��وع��ات 
وت��ع��زي��ز اخل���دم���ات ال��ت��م��ري�����ش��ي��ة يف 

القطاع ال�شحي . 
واو���ش��ح ان اه��داف امل��وؤمت��ر تتمثل يف 
التقليدية  امل��م��ار���ش��ات  ب��ني  التفريق 
و   ، ال����ط����ب  م���ه���ن���ة  واجل������دي������دة يف 
واأهميتها  اجل��دي��دة  امل��ع��ارف  تطبيق 

العالقة  و   ، ال���ع���دوى  م��ك��اف��ح��ة  يف 
و و�شف   ، وامل���ري�������س  امل��م��ر���س  ب���ني 
املمر�شة  به  ال��ذي تقوم  الهام  ال��دور 
، و حتديد  اجل���ودة  ن��ظ��ام  يف تطبيق 
ال�شعوبات يف تطبيق جتارب �شريرية 
و فرق   ، ج��ي��دة  ن��وع��ي��ة  وذات  ف��ع��ال��ة 
نقاط  وحتديد  ال�شريعة  ال�شتجابة 
عقالنية  مناق�شة  و   ، املبكر  الإن���ذار 
ل�شتخدام اأدلة معتمدة يف املمار�شات 
الق�شايا  ت��ف�����ش��ري  و   ، ال��ت��م��ري�����ش��ي��ة 
ترتتب  التي  والقانونية  الخالقية 
التمري�س  مم��ار���ش��ة  يف  اأث����ار  عليها 
املر�شى  ���ش��الم��ة  م��ب��ادئ  وت��ع��ري��ف   ،
واأخطاء الرعاية ال�شحية ، و امل�شاءلة 

والعدالة يف الرعاية ال�شحية.
مدير  الدويني  ام��ان  الدكتور  وق��ال 
جمموعة  يف  امل�������ش���ت���م���ر  ال���ت���ع���ل���ي���م 

العام  الأم����ني  و  ال��ن��ور  م�شت�شفيات 
الفعاليات  يف  ي�������ش���ارك  ل���ل���م���وؤمت���ر 
ال��ت��ي ي��ح�����ش��ره��ا م���ا ب���ني 250 اىل 
مديروالتمري�س  و  خمت�س   300
فئاتهم  ب����ك����اف����ة  امل�����م�����ر������ش�����ون  و 
 ، التمري�س  وط��الب  وتخ�ش�شاتهم 
خالل  املحا�شرات  القاء  يف  وي�شارك 
اربع  اىل  ت�شل  التي  املوؤمتر  جل�شات 
ج��ل�����ش��ات حم���ا����ش���رون دول����ي����ون من 
وهيئة  ال�����ش��ح��ة  وزارة  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
مدينة  ويف  ظ��ب��ي  اأب�����و  يف  ال�����ش��ح��ة 
م�شت�شفى  ويف  الطبية  خليفة  ال�شيخ 
ال��ك��ورن��ي�����س وم�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات ال���ن���ور و 
م�شت�شفيات ال�شارقة و ا�شار الدكتور 
الدويني ان هيئة ال�شحة يف اأبو ظبي 
ق���ررت اع��ت��م��اد ج��ل�����ش��ات امل���وؤمت���ر مبا 

يعادل 6 �شاعات معتمدة.
وتتحدث يف اجلل�شة الوىل الدكتورة 
م�شت�شفى  م���دي���رة  ال�����ش��ال��ح  اأم��ي��ن��ة 
ال��ع��ني ع��ن الآث����ار املرتتبة  ال��ن��ور يف 
والقانونية  الأخالقية  الق�شايا  على 
تتحدث  و  التمري�س  مم��ار���ش��ة  على 
ال��دك��ت��ورة خ��ور���ش��ي��د خ��واج��ة رئي�س 
ال��ت��م��ري�����س يف م�����ش��ت�����ش��ف��ى ال���ن���ور يف 
العني عن براهني ممار�شة التمري�س 

يف بناء وتعزيز اجلودة والتمييز . 
ويف اجلل�شة الثانية تتحدث الدكتورة 

فاطمة الرفاعي مدير الدارة املركزية 
بناء  ال�شحة عن  للتمري�س يف وزارة 
ثقافة اأمن املر�شى ، وتتحدث كاترين 
النجار من كليات التقنية عن اخلرة 
ال�شريرية ودورها يف جودة وممار�شة 
نازين  الآم��ن كما يتحدث  التمري�س 
ماميون من منطقة ال�شارقة الطبية 

عن التميز يف التمري�س .
الثالثة حممد  و يتحدث يف اجلل�شة 
النور  م�شت�شفى  م��ن  اهلل  ع��ب��د  ع��ل��ي 
فرع �شارع املطار عن فريق ال�شتجابة 
ال�شريعة وتعديل نقاط الأنذار املبكر 
و تتحدث ليندا ميكا لو�شكا�س املدير 
الكورني�س  م�شت�شفى  يف  الكلينيكي 
ع���ن ط����رق م��ك��اف��ح��ة ال���ع���دوى ، ويف 
ايلينكا  ت��ت��ح��دث  ال���راب���ع���ة  اجل��ل�����ش��ة 
ب���اف���ل���وف���ا رئ���ي�������س ال���ت���م���ري�������س قي 
عن  امل���ط���ار  ����ش���ارع  ال���ن���ور  م�شت�شفى 
واملمر�شة  امل���ري�������س  ب���ني  ال���ع���الق���ة 
ل��ي��ن��دا ه��ا���ش��ك��ي��ن��ز نائب  ت��ت��ح��دث  و   ،
ال�شيخ  مدينة  يف  التمري�س  رئي�س 
اأ�شا�س  امل�شاءلة  ع��ن  الطبية  خليفة 
العدالة ، كما تتحدث الدكتورة اأروى 
اأبو  يف  ال�شحة  هيئة  من  امل�شواحي 
التمري�س  خ��دم��ات  ج���ودة  ع��ن  ظبي 
من وجهة نظر ال�شحة العامة يعقب 

ذلك جل�شة حوار ومناق�شة عامة . 

•• ال�صارقة-الفجر:

ك�����ش��ف ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب��ن اأحمد 
ال�شارقة  م��رك��ز  رئ��ي�����س  القا�شمي 
الإعالمي عن ر�شد مكافاآت مالية 
ال�شارقة  ج��ائ��زة  ف��ئ��ات  م��ن  ل��ع��دد 
لالت�شال احلكومي ت�شل اإىل 36 
الف دولر اأمريكي موزعة على �شتة 
ت�شملها  11 فئة  اأ���ش��ل  م��ن  ف��ئ��ات 
ب����ه����دف حتفيز  وذل�������ك  اجل�����ائ�����زة 
وامل��ت��م��ي��زي��ن يف جمال  امل���ب���دع���ني 
وتكرميهم  والت�������ش���ال  الإع�������الم 
ال��ذي ب��ات عن�شراً ه��ام��اً م��ن اأجل 
الرتقاء مب�شتوى الأداء الإعالمي 
وتر�شيخ اأف�شل ممار�شات الت�شال 

احلكومي.
هذا واأكد ال�شيخ �شلطان بن اأحمد 
ومن  ال�شارقة  اإم���ارة  اأن  القا�شمي 
وت��وج��ي��ه��ات �شاحب  دع����م  خ����الل 
�شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و 
بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س 
للجائزة  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  الأع��ل��ى 
الإع��������الم  ت����ط����وي����ر  اإىل  ت�������ش���ع���ى 
والت�����ش��ال احل��ك��وم��ي يف الإم����ارة 
م�شهد  اإىل  ال����و�����ش����ول  ب����ه����دف 
اإع���الم���ي م��ت��ك��ام��ل وم��ت��ن��ا���ش��ق مع 

الإعالم املحلي والعربي والعاملي.
اأحمد  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  و���ش��دد 
ال�شارقة  جائزة  اأن  على  القا�شمي 
ل����الت���������ش����ال احل����ك����وم����ي ت���ه���دف 
املوؤ�ش�شات  م�����ش��ارك��ة  ت��ع��زي��ز  اىل 
جم���ال  يف  الأف���������ش����ل  ت����ق����دمي  يف 
الت�����ش��ال احل��ك��وم��ي دع��م��اً لروؤية 
م��رك��ز ال�����ش��ارق��ة الع��الم��ي لبناء 
الت�شال  لفكر  ج��دي��دة  منظومة 
احل�����ك�����وم�����ي مب������ا ي���ت���م���ا����ش���ى مع 
الثقافية  ال�����ش��ارق��ة  اإم������ارة  روؤي�����ة 
اإمارة  مكانة  وتر�شيخ  والإعالمية 
مرموق  اإعالمي  كمركز  ال�شارقة 

يف املنطقة.
ال�شارقة  م���رك���ز  رئ���ي�������س  واأ������ش�����ار 
الكرمية  ب���ال���رع���اي���ة  الإع�����الم�����ي 
�شلطان  ال�شيخ  �شمو  يوليها  التي 
القا�شمي  �شلطان  ب��ن  حم��م��د  ب��ن 
ال�شارقة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  العهد  ويل 

ل��ل��ج��ائ��زة وامل��ت��اب��ع��ة احل��ث��ي��ث��ة من 
ل��ت��ط��ورات��ه��ا وحجم  ���ش��م��وه  ق��ب��ل 
امل�����ش��ارك��ة احل��ك��وم��ي��ة ف��ي��ه��ا، وحث 
ال�شيخ �شلطان بن اأحمد القا�شمي 
احلكومي  ال��ق��ط��اع��ني  م��وؤ���ش�����ش��ات 
الفر�شة  ان��ت��ه��از  ع��ل��ى  واخل���ا����س 
ف����ئ����ات اجل����ائ����زة  وامل���������ش����ارك����ة يف 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، ع��ل��م��اً ب����اأن اآخ����ر موعد 
ل���ش��ت��الم الأع����م����ال امل�����ش��ارك��ة هو 
�شبتمر   15 امل��واف��ق  الأح����د  ي���وم 

.2013
ه�����ذا وت�������ش���م���ل ال���ف���ئ���ات ال���ت���ي مت 
ت��خ�����ش��ي�����س م���ك���اف���اآت م��ال��ي��ة لها 
ج����ائ����زة اأف�������ش���ل ب���رن���ام���ج اإذاع������ي 
برنامج  اأف�����ش��ل  وج���ائ���زة  ح�����واري 
بال�شوؤون  ي��خ��ت�����س  ت���ل���ف���زي���وين 
الراهنة وخ�ش�س لكل منهما مبلغ 
اأمريكي،  دولر  اآلآف   8 يعادل  ما 
الفئتني  هاتني  اجلوائز يف  ومتنح 
والإذاعية  التلفزيونية  ل��ل��رام��ج 
الراهنة  ال�����ش��وؤون  ح��ول  املخت�شة 
يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
موؤلفة  الرامج  هذه  تكون  بحيث 
ا�شبوعية  اأو  ي��وم��ي��ة  ح��ل��ق��ات  م���ن 
التقارير  عر�س  يف  بالتميز  تّت�شم 
وعمق  بدقة  الإخبارية  والق�ش�س 
يف البحث عن ال�شوؤون الراهنة يف 

الدولة.
لختيار  التقييم  معايري  ون�شت   
يعر�س  اأن  اجل��ائ��زة  يف  ال��ف��ائ��زي��ن 
الرنامج حتلياًل ممتازاً لالأحداث، 
ويعك�س دقة وعمق البحث، ويقدم 
منه  ُي�����ش��ت�����ش��ف  ق���ي���م���ة  ذا  خ�������راً 
الق�ش�س  ت���ق���دمي  يف  احل���رف���ي���ة 
الإخ��ب��اري��ة وع��ر���ش��ه��ا. واأم����ا فيما 
يتعلق بجائزة اأف�شل برنامج اإذاعي 
ح��واري يف دول��ة الم��ارات العربية 
املتحدة فقد ا�شرتطت اجلائزة اأن 
يكون للرنامج تاأثري اإيجابي على 
عدداً  ت��ن��اول��ه  خ���الل  م��ن  امل�شتمع 
من املوا�شيع الجتماعية با�شلوب 
ي�شتمل  ب��ح��ي��ث  وم���ق���ن���ع،  مم���ت���ع 
ويرتبط  الدقيقة  املعلومات  على 

بالأحداث اأو الق�شايا اجلارية.
ووفقاً ملعايري تقييم اجلائزة اأي�شاً 

الرنامج  يحّفز  اأن  ي�شرتط  فاإنه 
ت�شّوراً  وي��ق��دم  امل�����ش��ت��م��ع،  اه��ت��م��ام 
وعر�شاً وافيني للمو�شوع، وُيظهر 
تقدمي  يف  الإب����داع����ي����ة  امل�����ه�����ارات 
الأمثل  وال����ش���ت���خ���دام  امل���و����ش���وع، 

للو�شائل ال�شمعية والتحريرية.
جائزة  خ�ش�شت  ذل��ك  اإىل  اإ�شافة 
احلكومي  ل���الت�������ش���ال  ال�������ش���ارق���ة 
دولر  ال������ف   12 م���ب���ل���غ  ك����ذل����ك 
على  بالت�شاوي  مق�شمة  اأم��ري��ك��ي 
حتقيق  اأف�شل  ج��ائ��زة  هما  فئتني 
�شحفي عن دولة الإمارات العربية 
املتحدة ) 6 اآلف دولر ( وجائزة 
اأف�����ش��ل م��ت��ح��دث ر���ش��م��ي يف اإم���ارة 
حيث   ،) دولر  اآلف   6 ال�شارقة) 
متنح جائزة اأف�شل حتقيق �شحفي 
عن حدث اأو ق�شية مهمة ح�شلت 
يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
ال�شتق�شاء  م�����ه�����ارات  وت���ع���ك�������س 
تقدمي  يف  وال��ت��م��ي��ز  الإخ�����ب�����اري، 
اإثارة  م��ن حيث  الإع��الم��ي��ة  امل���ادة 
الرتبوية  اأو  الجتماعية  الق�شايا 
اأو ال�شحية اأو البيئية يف املجتمع، 
واحليادية  باملو�شوعية  والتحلي 
املهنية  وال��روح  واجل���راأة  والنزاهة 

يف طرح الق�شية مثار البحث.
اأف�شل متحدث  فيما متنح جائزة 
والهيئات  امل��وؤ���ش�����ش��ات  يف  ر���ش��م��ي 
وال�����دوائ�����ر احل��ك��وم��ي��ة يف اإم�����ارة 
�شخ�شية  ذا  ي��ك��ون  مل���ن  ال�����ش��ارق��ة 
مقتدرة حوارية واأظهر خالل مدة 
التوا�شلية  واملهارة  القدرة  وجيزة 
ال�شحيحة،  امل���ع���ل���وم���ة  ن���ق���ل  يف 
والتجاوب مع الق�شايا التي ت�شغل 

الإيجابي  والتفاعل  املتلقي،  فكر 
واإدارة  ال�����ش��ح��اف��ي��ني،  اأ���ش��ئ��ل��ة  م���ع 
و�شائل  م���ع  وال���ع���الق���ة  الأزم��������ات 

الإعالم ب�شكل مهني وفعال. 
ال�شارقة  ج���ائ���زة  خ�����ش�����ش��ت  ك��م��ا 
اآلف   8 لالت�شال احلكومي مبلغ 
دولر اأمريكي توزع بالت�شاوي على 
لإمارة  ال�شاب  الإع��الم��ي  جائزتي 
وجائزة  دولر(  اآلف   4 ال�شارقة) 
لدولة  ���ش��ح��ف��ي��ة  ����ش���ورة  اأف�������ش���ل 
الإمارات العربية املتحدة ) 4 اآلف 
الإعالمي  جائزة  ومتنح   .) دولر 
اإعالمي  عمل  م�شروع  عن  ال�شاب 
ب���ه ط��ال��ب جامعي  م��ت��م��ي��ز ت��ق��دم 
الفرتة  خ��الل  جامعية  طالبة  اأو 
اجلامعات  اإح�����دى  يف  ال��درا���ش��ي��ة 
املعرتف بها يف اإمارة ال�شارقة وفق 
اللجنة.  ت�شعها  معينة  م��ع��اي��ري 
الإعالمي  التحكيم  جلنة  وتختار 
ال�شابة  الإع����الم����ي����ة  اأو  ال�������ش���اب 
بالقدرة  تتعلق  ���ش��روط  على  ب��ن��اًء 
املعرفية  امل���ع���اي���ري  اإت�����ق�����ان  ع���ل���ى 
واملهنية والإب��داع يف جمال الإنتاج 
اأو  العامة  العالقات  اأو  الإع��الم��ي 
م�شاريع تخرج متميزة يف امل�شمون 
�شورة  اأف�شل  جائزة  اأما  وال�شكل. 
العربية  الم��ارات  لدولة  �شحفية 
للمتقدمني  مت��ن��ح  ف��ه��ي  امل��ت��ح��دة 
الت�شوير  جم�����ال  يف  امل��ت��م��ي��زي��ن 
اأن ت��ع��ك�����س امل����ادة  ال�����ش��ح��ف��ي ع��ل��ى 
امل���������ش����ورة الأح����������داث وال���������ش����وؤون 
ال��راه��ن��ة يف اإب���داع وح��رف��ي��ة، حيث 
اختيار  يف  التحكيم  معاير  ترتبط 
املادة امل�شورة الفائزة وفق �شروط 
بال�شتعانة  اللجنة  ت�شعها  معينة 

براأي املخت�شني يف هذا املجال.
ومم�����ا جت�����در الإ�������ش������ارة اإل����ي����ه اأن 
ال�����ش��ارق��ة لالت�شال  ج��ائ��زة  ف��ئ��ات 
11 جائزة  املوزعة على  احلكومي 
وهي  جم��م��وع��ت��ني  اإىل  م��ق�����ش��م��ة 
اأع�شاء  قبل  م��ن  امل��خ��ت��ارة  الفئات 
الفئات  وجمموعة  التحكيم  جلنة 
الفئات  ت�شتمل  ح��ي��ث  امل��ر���ش��ح��ة، 
امل���خ���ت���ارة ع���ل���ى ج���ائ���زت���ني ل����دول 
وهما  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س 

الإعالمية  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة  ج����ائ����زة 
وج���ائ���زة ال���ري���ادة الإع���الم���ي���ة. يف 
املر�شحة  ال���ف���ئ���ات  ت�����ش��ت��م��ل  ح���ني 
لإمارة  اأرب��ع جوائز  فقد خ�ش�شت 
ممار�شة  اأف�����ش��ل  وه����ي  ال�����ش��ارق��ة 
ات�شال حكومي وجائزة الإعالمي 
اأف�����ش��ل متحدث  ال�����ش��اب وج���ائ���زة 
اأف�������ش���ل موقع  وج�����ائ�����زة  ر����ش���م���ي 

الكرتوين اإخباري.
وخ�������ش�������ش���ت ج�����ائ�����زة ال�������ش���ارق���ة 
احلكومي خم�س جوائز  لالت�شال 
املتحدة  العربية  الم���ارات  ل��دول��ة 
توا�شل  اأف���������ش����ل  ج�����ائ�����زة  وه������ي 
الت�شال  خ���دم���ة  يف  اج���ت���م���اع���ي 
احل��ك��وم��ي وج��ائ��زة اأف�����ش��ل �شورة 
حتقيق  اأف�����ش��ل  وج��ائ��زة  �شحفية 
برنامج  اأف�����ش��ل  وج���ائ���زة  �شحفي 
بال�شوؤون  ي��خ��ت�����س  ت���ل���ف���زي���وين 
اأف�����ش��ل برنامج  ال��راه��ن��ة وج��ائ��زة 

اإذاعي حواري.
ال�شارقة  ج���ائ���زة  وت�����ش��اه��م  ه����ذا 
اأطلقها  التي  احلكومي  لالت�شال 
م�����رك�����ز ال�����������ش�����ارق�����ة الإع������الم������ي 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بتوجيهات 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي 
اأف�شل  تر�شيخ  يف  ال�شارقة،  حاكم 
املمار�شات املهنية يف قطاع الت�شال 
اخلليج  م��ن��ط��ق��ة  يف  احل����ك����وم����ي 
جائزة  ف��ك��رة  اأن  ي��ذك��ر  ال���ع���رب���ي. 
احلكومي  ل���الت�������ش���ال  ال�������ش���ارق���ة 
املوؤ�ش�شات  ج��ه��د  لتثمني  ت��ب��ل��ورت 
واملجموعات  والإق��ل��ي��م��ي��ة  املحلية 
والأف���������������راد، ودع��������م اإجن����ازات����ه����م 
اإيجاد  يف  ت�شاهم  التي  واإبداعاتهم 
�شناعة اإعالمية حملية وخليجية 
وعربية متميزة، وذلك تقديراً من 
للدور  الإع��الم��ي  ال�شارقة  م��رك��ز 
نواحي  ل��الإع��الم يف جميع  الكبري 
والقت�شادية  ال�شيا�شية  احل��ي��اة 
واأهمية   ، والجتماعية  والثقافية 
الت�����ش��ال احل��ك��وم��ي ال���ذي يعتر 
اإع���الم���ي���اً كونه  م��ك��م��ال ًو���ش��ري��ك��اً 
املراآة التي تعك�س جممل الأحداث 

والتطورات والإجنازات.

•• ال�صارقة-وام:

�شارفت دائرة الأ�شغال العامة بال�شارقة على النتهاء من 
الإمارة  م��دار���س  م��ن  ملجموعة  ال��الزم��ة  ال�شيانة  اأع��م��ال 
وذلك يف اإطار التح�شري ل�شتقبال العام الدرا�شي اجلديد. 
وتتنوع اأعمال ال�شيانة بني جزئية وم�شتدامة لعدة مدار�س 
اأخرى  م��دار���س  على  امل��ح��دودة  التعديالت  بع�س  واإج���راء 
حيث بلغت ن�شبة الإجناز 60 يف املائة بتكلفة اإجمالية تبلغ 
10 ماليني درهم. وقال املهند�س يو�شف ال�شويجي مدير 
ال�شيانة  اأعمال  اإن  بال�شارقة  العامة  الأ�شغال  دائ��رة  ع��ام 
يف  ب���داأت   »2014  -  2013« ال��درا���ش��ي  للعام  للمدار�س 
�شاحب  لتوجيهات  تنفيذا  وذل���ك  امل��ا���ش��ي  ي��ول��ي��و  مطلع 
ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ب�شرورة الهتمام باملدار�س 
وتاأهيلها اإىل مدار�س منوذجية لكي تتنا�شب مع متطلبات 
مع  تتما�شى  التي  اجلديدة  التعليمية  واملعايري  الو�شائل 
اخلطط التعليمية الهادفة اإىل تطوير املنظومة التعليمية 
والرتقاء مب�شتوى املباين املدر�شية. واأ�شاف اأنه مت البدء 
املوؤمل النتهاء  الداخلية للم�شروع ومن  ال�شيانة  باأعمال 
باأعمال  ال��ب��دء  ث��م  وم���ن  اجل����اري  ال�شهر  اأواخ����ر  يف  منها 
اأكتوبر  �شهر  مطلع  يف  تنتهي  ال��ت��ي  اخل��ارج��ي��ة  ال�شيانة 

الطلبة  الإزع���اج على  ن��وع من  اأي  ت�شكل  لن  والتي  القادم 
ال�شيانة  اأن  اإىل  واأ�شار  الدرا�شي.  العام  افتتاح  اأيام  اأول  يف 
ال�����ش��ن��وي لدائرة  ال��ع��ق��د  ت��ق��ع �شمن  ل��ل��م��دار���س  اجل��زئ��ي��ة 
الأ�شغال العامة بحيث يتم جتديد و�شيانة مرافق حمددة 
املدار�س  احتياجات ومتطلبات  املدر�شية بح�شب  املباين  يف 
على  مدر�شة   23 على  ال�شيانة  اأع��م��ال  حاليا  تتم  حيث 
م�شتوى الإمارة ..مو�شحا اأن الدائرة �شتقوم اأي�شا باأعمال 
ب�شيانة  املخت�شة  املدنية  والأع��م��ال  امل�شتدامة  ال�شيانة 
الف�شول وامل�شرح واملخترات العلمية والقاعات اإ�شافة اإىل 
اأن  ال�شويجي  الداخلية واخلارجية. وقال  الأ�شباغ  اأعمال 
املدار�س التي �شتجري عليها اأعمال ال�شيانة هي الأندل�س 
ورابعة  والنخيالت  واأ���ش��م��اء  والرماقية  والأرق���م  وم��رمي 
واخلان  واخل��ال��دي��ة  والقلعة  و�شهيب  والغافية  العدوية 
وج��وي��زع وال��روي�����ش��ة والبطائح والإ���ش��الح وع��ب��داهلل بن 
وال�شحوة  والثميد  وال�شفاء  وال����وادي  والهالليات  اأن�����س 
بال�شارقة  العامة  الأ�شغال  دائ��رة  وتعمل  ن��زوى.  ومدر�شة 
على تنفيذ و�شيانة عدد كبري من امل�شاريع احليوية والتي 
تخدم �شريحة كبرية من اأبناء الإمارة وت�شم امل�شت�شفيات 
واملدار�س ومباين الدوائر احلكومية ا�شافة اىل عدد من 
الحتياجات  لتلبية  التي تهدف جميعها  مراكز اخلدمات 

القائمة وتوفري البيئة املثالية للعاملني فيها.

•• ال�صارقة-الفجر:

النخبة  م�شروع  فعاليات  ال�شارقة  جامعة  يف  انطلقت 
الإدارة  الأكادميي والوظيفي، الذي تنظمه  التاأهيل  يف 
املجل�س الأعلى  اإحدى موؤ�ش�شات  النا�شئة  العامة ملراكز 
ل�����ش��وؤون الأ����ش���رة ل��ل��ع��ام ال��ث��ام��ن ع��ل��ى ال��ت��وايل برعاية 
التدريب  م��ع معهد  وب��ال��ت��ع��اون  الإم�����ارات،  م��وا���ش��الت 
اأنت  والدرا�شات الق�شائية يف ال�شارقة حتت �شعار معنا 

من النخبة .
ي�����ش��ارك يف ف��ع��ال��ي��ات امل�����ش��روع 20 ن��ا���ش��ئ��اً و���ش��اب��اً من 
يف  املنت�شرة  الثمانية  النا�شئة  مراكز  لكافة  املنت�شبني 
يف  ومناطقها،  مدنها  مبختلف  ال�شارقة  اإم���ارة  اأرج���اء 
ف�شاًل  ال�شارقة،  ومدينة  وال�شرقية،  الو�شطى  املنطقة 
ع��ن اأرب���ع���ة م�����ش��رف��ني م��ن ال��ط��الب امل��ت��ف��وق��ني الذين 

تخرجوا من فعاليات امل�شروع يف دوراته ال�شابقة.
واأو�شح �شعيد بطي حديد مدير اإدارة مراكز النا�شئة اأن 
م�شروع النخبة ُيعد من اأهم الرامج والفعاليات التي 
املهارات  اأبنائها  اإك�شاب  بهدف  النا�شئة  مراكز  تنظمها 
الأكادميية  ل��ل��ح��ي��اة  ال���الزم���ة  وال��ق��ي��ادي��ة  ال�شخ�شية 
املتنوعة،  امل�شروع  برامج  خالل  من  وذلك  والوظيفية، 
التي ت�شهم يف تاأهيل امل�شاركني ل�شوق العمل كونهم على 
بكتابة  املعنية  ال���دورات  عر  الوظيفية،  احلياة  اأع��ت��اب 

ال�شرية الذاتية وكيفية اجتياز املقابالت ال�شخ�شية. 
واأ���ش��اف ح��دي��د اأن���ه ق��د مت الت��ف��اق ه��ذا ال��ع��ام وللمرة 
وال��دوائ��ر احلكومية يف  املوؤ�ش�شات  ع��دد من  الأوىل مع 
اإمارة ال�شارقة خلو�س امل�شاركني جتربة العمل امليداين 
للم�شاركني  ا�شتقبالها  ع��ر  وذل��ك  املوؤ�ش�شات،  ه��ذه  يف 
وتتمثل  امل�شروع،  تنفيذ  ف��رتة  خ��الل  عملياً  وتدريبهم 
هذه املوؤ�ش�شات يف القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة ممثلة 
يف اإدارة ترخي�س الآليات وال�شائقني ، ودائرة اخلدمات 
ت�شديق  اإدارة  يف  ممثلة  ال�شارقة  وبلدية  الجتماعية، 
لالإعالم  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  جانب  اإىل  الإي��ج��ار،  عقود 

ممثلة يف مركز ال�شارقة للتدريب الإعالمي.
والدرا�شات  ال���ت���دري���ب  م��ع��ه��د  ب��ت��ع��اون  ح��دي��د  واأ�����ش����اد 
تنفيذ  يف  النا�شئة  م��راك��ز  م��ع  ال�����ش��ارق��ة،  يف  الق�شائية 
املعهد  ا�شت�شافة  عر  النخبة  م�شروع  فعاليات  بع�س 
لهذا  امل�����ش��روع  وحم��ا���ش��رات  ع��م��ل  ور����س  دورات  لعقد 

العام. 
اجلامعي  الت�شجيل  برنامج  امل�شروع  فعاليات  وب��داأت 
يف مبنى اإدارة جامعة ال�شارقة، والذي قدمته الدكتورة 
ن���ادي���ة ف���رح���ات م���دي���رة وح�����دة ال��ت��وج��ي��ه الأك����ادمي����ي 
تعرف  حيث  ال�����ش��ارق��ة،  جامعة  يف  الطلبة  وا�شتقطاب 
واأهم  ال�شارقة،  جامعة  كليات  اإىل  خالله  من  النا�شئة 
القبول  واآليات  اللتحاق  و�شروط  املتاحة  التخ�ش�شات 

والت�شجيل.
ال��دوائ��ر احلكومية  ال��ط��الب على  اأع��ق��ب ذل��ك ت��وزي��ع 
امل��م��ث��ل��ة يف ���ش��رط��ة ال�������ش���ارق���ة وال���ب���ل���دي���ة واخل���دم���ات 
الجتماعية ومركز ال�شارقة للتدريب الإعالمي لتنفيذ 
على  ال��ت��ع��رف  ب�����ش��اأن  املهني  التاأهيل  ب��رن��ام��ج  فعاليات 
موظف  لكل  الوظيفية  وامل��ه��ام  املوؤ�ش�شات  ه��ذه  اأق�����ش��ام 

واأ�شرار النجاح يف احلياة الوظيفية.
اللغة  دورة  على  ي�شتمل  امل�شروع  اأن  بالذكر  واجل��دي��ر 
الإجنليزية التي نهدف من خاللها اإىل تنمية مهارات 
وا�شتخداماتها  الإجنليزية  اللغة  جم��ال  يف  امل�شاركني 
قراءة وكتابة وحمادثة، باعتبارها من اأهم اللغات التي 
تتحدث بها جميع �شعوب العامل والتي متكن امل�شاركني 

من اإمتام درا�شتهم اجلامعية. 
الرتفيهية  ال���رام���ج  م���ن  جم��م��وع��ة  ج��ان��ب  اإىل  ه���ذا 
وامللل  الرتابة  حاجز  ك�شر  يف  ت�شاهم  التي  والريا�شية 

وزيادة التح�شيل الأكادميي واملعريف لدى امل�شاركني .
ال�شارقة  جامعة  �شكن  يف  امل�شروع  يف  امل�شاركني  ويقيم 
بتعليمات  ت��ع��ري��ف��ه��م  وق����د مت  امل�������ش���روع،  ف����رتة  ط����وال 
ت��ف��ق��دي��ة يف �شكن  واإر�������ش������ادات الإق�����ام�����ة ع����ر ج���ول���ة 

اجلامعة. 

حتت رعاية نهيان بن مبارك اآل نهيان 

موؤمتر عن التمري�ص يوم 6 �ضبتمرب املقبل يف ابوظبي يناق�ص تطبيق املعارف اجلديدة واأهميتها يف مكافحة العدوى

حتتفي برواد الت�شال يف الربع الأخري من العام اجلاري

مركز ال�ضارقة الإعالمي ير�ضد 36 األف دولر للفائزين بجائزة ال�ضارقة لالت�ضال احلكومي

اأ�ضغال ال�ضارقة تنجز 60 % من اأعمال �ضيانة جمموعة من مدار�ص الإمارة

انطالق فعاليات م�ضروع النخبة لنا�ضئة املراكز 

الدكت�ر قا�شم الع�ممعايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 

•• ال�صارقة-وام:

اختتمت واجهة املجاز املائية بال�شارقة برناجمها ال�شيفي احلافل 
بالأن�شطة املائية والذي ا�شتمر من 10 حتى 17 اأغ�شط�س احلايل 
اإىل  اإمارة ال�شارقة  وحتولت خالله الوجهة الرتفيهية الرائدة يف 
الألعاب  من  متنوعة  باقة  من  قدمته  مبا  مده�شة  مائية  حديقة 
املجاز  واجهة  زوار  ومتكن  واملمتعة.  الرتفيهية  املائية  والفعاليات 
املائية اإىل جانب الألعاب والفعاليات املائية من الإ�شتمتاع مبجموعة 
من الأن�شطة الرتفيهية والعرو�س الأخرى منها عرو�س الألعاب 
العرو�س  املائية وكرنفال من  القدم  الفتتاح وكرة  يوم  النارية يف 
الكوميدية اجلوالة والألعاب املائية البهلوانية ف�شال عن الألعاب 

الأن�شطة  من  وغريها  املجانية  العمل  وور���س  املمتعة  الرتفيهية 
التي ا�شتمرت على مدار اأ�شبوع كامل. ويف الإطار ذاته كان الأطفال 
»قرا�شنة  بعنوان  على موعد مع عر�س ترفيهي م�شوق لالأطفال 
15 حتى  املظللة من  الفعاليات  اأقيم يف منطقة  الذي  الكاربيبي« 
امل��زروع��ي مدير  وق��ال حممد فا�شل   .  2013 اأغ�شط�س  17 من 
واجهة املجاز املائية ان الرنامج ال�شيفي قدم الفر�شة لزوار واجهة 
املجاز املائية لالإ�شتمتاع باإجازة �شيفية رائعة خ�شو�شا مع ارتفاع 
درجات احل��رارة يف منت�شف ف�شل ال�شيف. و�شهدت واجهة املجاز 
املائية خالل احت�شانها لهذه الفعاليات والأن�شطة املائية زيادة يف 
عدد زوار خالل عطلة نهاية الأ�شبوع نتيجة لل�شعبية الكبرية التي 
تتميز بها هذه الفعاليات. واأ�شاف املزروعي انه رغم اإختتام احلدث 

الرئي�شي �شوف ت�شتمر الألعاب املائية يف مكانها مما يتيح الفر�شة 
ال��زوار الإ�شتمتاع بالكثري من الألعاب املائية ف�شال عن  ملزيد من 
للعب  زوارن���ا  اأم���ام  مفتوحة  �شتبقى  التي  املائية  الأل��ع��اب  حديقة 
واجهة  افتتاح  ويعود  ال�شيف.  ح��رارة  من  والإنتعا�س  والإ�شتمتاع 
با�شتثمارات  اإجنازها  مت  التي  �شروق  م�شاريع  باكورة  املائية  املجاز 
بلغت 120 مليون درهم اإىل 26 مار�س 2012 وتتميز مبوقعها 
الإم���ارة على بحرية خالد  التجارية واحليوية يف  امل��واق��ع  اأب��رز  يف 
ال�شارقة والتي  الرائدة يف  ال�شياحية والرتفيهية  الوجهات  اإحدى 
ت�شت�شيف عددا من الفعاليات الكرى. وحتت�شن الواجهة العديد 
والتي  �شفافها  على  املنت�شرة  ال�شهرية  العاملية  واملقاهي  املطاعم 

تتمتع جميعها باإطاللت خالبة على نافورة ال�شارقة. 

اختتام الربنامج ال�ضيفي لواجهة املجاز املائية يف ال�ضارقة
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اآلف و 500 اأ�ضرة من املت�ضررين بال�ضيول ا�ضتفادت من م�ضاعدات هيئة الهالل الحمر بولية اخلرطوم  3
•• اخلرطوم-وام:

ا�شتفادت 3 اآلف و 500 اأ�شرة من املرحلة الأوىل من برنامج هيئة الهالل 
ومت  اخل��رط��وم.  ال�شودانية  العا�شمة  يف  ال�شيول  مت�شرري  مل�شاندة  الأح��م��ر 
والنامو�شيات  امل�شمعات  ت�شمنت  التي  الإي��واء  م��واد  كبرية من  كميات  توزيع 
املعاناة  لتخفيف  الإن�شانية  جهودها  الهيئة  وع��ززت   .. والفر�س  والبطانيات 
الأكرث  ال�شودان  ال�شيول يف عدد من ولي��ات  املت�شررين من  و حت�شني حياة 
املت�شررة  املناطق  امل��وج��ود حاليا يف  وفدها  خ��الل حتركات  وذل��ك من  ت��اأث��را 
الأ�شواق  من  ال�شرعة  وجه  على  وتوفريها  الحتياجات  وح�شر  لال�شتق�شاء 
ال�شودانية. قام وفد الهيئة ام�س بجولة تفقدية يف حملية �شرق النيل بولية 
اخلرطوم التي تعتر من املحليات الأ�شد تاأثرا حول العا�شمة وقف خاللها 
على حجم الأ�شرار التي اأ�شابت ال�شكان املحليني يف مناطق الكرياب ومرابيع 
متطلبات  اإىل  وا�شتمع  الإن�شانية  ظروفهم  على  كثب  عن  واأطلع  ال�شريف.. 
الأه���ايل يف ال��وق��ت ال��راه��ن. وي��ب��داأ ال��وف��د غ��دا ت��وزي��ع امل��زي��د م��ن امل�شاعدات 

الهالل  وفد  ت�شرف  حتت  اللوج�شتية  و  الب�شرية  قدراتها  ت�شع  ال�شفارة  اأن 
ب�شرية  اأ���ش��رارا  التي خلفت  الإن�شانية  الأزم��ة  الدولة يف هذه  �شفري  الأحمر 
و  الأزم���ات  اأهله  و  ال�شودان  اأن يجنب  امل��وىل عز وج��ل  داعيا  ومادية كبرية.. 
الكوارث. من جانبه اأ�شاد عثمان جعفر الأمني العام للهالل الأحمر ال�شوداين 
بتجاوب هيئة الهالل الأحمر الفوري مع تداعيات الكارثة من بدايتها.. وقال 
اإن الهيئة تعتر من اأوائل اجلمعيات الوطنية واملنظمات الإن�شانية التي بادرت 
ق��درات جمعيته  تعزيز  و  للمت�شررين  امل�شاعدة  و  الدعم  بتقدمي  نف�شها  من 
اإن وفد  .. م�شيفا  اأف�شل وجه  املتاأثرين على  بواجبها جتاه  للقيام  الوطنية 
الهيئة املوجود حاليا يف املناطق املت�شررة يعتر من اأول الوفود التي و�شلت 
وت�شميم  تخطيط  وتبنى  طبيعتها  على  الأو�شاع  وعاين  الكارثة  م�شرح  اإىل 
اطالعه  خ��الل  من  فاعلة  علمية  اأ�ش�س  على  الإغاثية  العمليات  و  ال��رام��ج 
اأن هذا هو  على الأح��وال عن قرب وا�شتق�شاء حقائق الأزم��ة ميدانيا. واك��د 
اإغاثة امللهوفني..  دين الإم��ارات و�شعبها الذي يهب دائما لنجدة املنكوبني و 
وقال اإن العمل امليداين امل�شرتك حاليا بني اجلمعيتني يعتر ترجمة عملية 

من  وف��د  فيها  راف��ق��ه  ال��ت��ي  ال��زي��ارة  نتائج  على  وف��ق��ا  للمتاأثرين  الإن�شانية 
جمعية الهالل الأحمر ال�شودانية واأع�شاء �شفارة الدولة يف اخلرطوم. وعقب 
اجلولة عقد وفد الهيئة اجتماعا تن�شيقيا مبقر ال�شفارة ح�شره �شعادة ح�شن 
اأحمد �شليمان ال�شحي �شفري الدولة لدى جمهورية ال�شودان و�شامل �شلطان 
ال�شويدي رئي�س وفد الهيئة لقيادة عملياتها الإغاثية يف ال�شودان اإىل جانب 
الجتماع  وناق�س  ال�شوداين.  الأحمر  الهالل  جمعية  يف  امل�شوؤولني  من  عدد 
مظلة  تو�شيع  و  ال��ت��وزي��ع  واآل���ي���ات  للمت�شررين  وامل�����ش��ان��دة  ال��دع��م  اأول���وي���ات 
الوليات  بعدد من  التي حلقت  الأ�شرار  امل�شاعدات يف �شوء  امل�شتفيدين من 
ال�شودانية ومت تكوين غرفة عمليات م�شرتكة مبقر الهالل الأحمر ال�شوداين 
واأكد  للمتاأثرين.  املتزايدة  الحتياجات  ملقابلة  الرامج  تن�شيق  و  للمتابعة 
الفي�شانات  كارثة  �شحايا  جت��اه  ال�شريع  الإم���ارات  حت��رك  اأن  ال�شفري  �شعادة 
اأوا���ش��ر الأخ���وة و  ال�����ش��ودان انطالقا م��ن  الأ���ش��ق��اء يف  ج��اء لتلبية احتياجات 
اإن ما يجري تنفيذه  ال�شقيقني. وقال  ال�شعبني  التي تربط  املتينة  العالقات 
الآن من برامج وعمليات اإغاثية جاء من منطلق اأخوي و اإن�شاين م�شريا اإىل 

لعالقات التعاون و ال�شراكة القائمة بينهما على ال�شاحة ال�شودانية من خالل 
التفاقيات املوقعة بينهما. وحول تفا�شيل املرحلة الأوىل من برنامج الهيئة 
بداأت  اإنها  قال   .. الوطنية  والتن�شيق مع جمعيته  بالتعاون  تنفيذه  الذي مت 
�شرق  ت�شررا يف  املناطق  اأك��رث  و�شملت  املبارك  الفطر  لعيد  الأول  اليوم  منذ 
النيل منها مرابيع ال�شريف و الكرياب حيث مت توزيع 3 اآلف و 500 م�شمع 
و7 اآلف بطانية و7 اآلف نامو�شية و 8 اآلف فر�شة على ال�شكان املت�شررين 
.. واأكد اأن تلك املناطق ل تزال حتتاج للدعم و امل�شاندة لفتا اإىل اأن املرحلة 
الثانية ت�شمل مناطق وحمليات اأم درمان اإىل جانب ولية اجلزيرة. ول تزال 
تداعيات اأزمة ال�شيول يف ال�شودان تخيم على املتاأثرين الذين بلغ عددهم 40 
األف اأ�شرة ح�شب اآخر اإح�شائية ر�شمية اأعلنها وزير الداخلية ال�شوداين رئي�س 
اللجنة العليا للدفاع املدين يف موؤمتره ال�شحفي م�شريا اإىل اأن عدد ال�شحايا 
راأ�س  اآلف   3 ونفقت  �شخ�شا   77 امل�شابني  ع��دد  وبلغ  قتيال   53 اإىل  ارتفع 
اأدت  251 موؤ�ش�شة عامة.. ويف ولية اخلرطوم وحدها  وانهارت  املا�شية  من 

ال�شيول اإىل تدمري 18 األف منزل معظمها يف حملية �شرق النيل.

مدير مرور دبى يتفقد اإدارتي حوادث ال�ضري والتقنيات املرورية 

العقيد الفال�ضي ي�ضيد بتطور اأداء اأبناء الدورة ال�ضيفية ب�ضرطة دبي

ال�شح�ح للرتاث ال�طني ت�شيد بجه�د �شلطان بن زايد يف اإحياء الرتاث

نادي تراث الإمارات ا�ضت�ضاف يف ال�ضمالية الور�ضة ال�ضيفية لل�ضحوح

•• دبي-وام:

امل�شت�شار  امل��ه��ن��د���س  ال���ل���واء  اأك����د 
حممد �شيف الزفني مدير الإدارة 
ال��ع��ام��ة ل��ل��م��رور يف ���ش��رط��ة دبي 
�شرورة الدقة واجلودة والرتقاء 
يف ال���ع���م���ل ل��ت��ح��ق��ي��ق الأه�������داف 
اخلدمات  ت���ق���دمي  م���ن  امل���رج���وة 
والو�شول اإىل اأرقى امل�شتويات يف 
اأف�شل  وحتقيق  اخلدمة  تقدمي 
املجتمع.  اأفراد  اخلدمات جلميع 
ج���اء ذل���ك خ���الل ج��ول��ة تفقدية 
ق���ام ب��ه��ا ال��ل��واء ال��زف��ني لإدارت����ي 
حوادث ال�شري والتقنيات املرورية 

املا�شي  ب��ال��ع��ام  ومقارنتها  عنها 
اأخطر  ع����ن  ل�������ش���رح  ب���الإ����ش���اف���ة 
اإم�������ارة دبي  احل�������وادث يف ط����رق 
من حيث اأع��داد ح��وادث الوفيات 
ون��اق�����س م���ع حم��ق��ق��ي احل����وادث 
اأ���ش��ب��اب احل����وادث امل���روري���ة التي 
�شحيتها  وراح  م����وؤخ����را  وق���ع���ت 
ال��ع��دي��د م��ن الأ���ش��خ��ا���س. ووجه 
بعمل درا���ش��ة لأ���ش��ب��اب احل���وادث 
منها  والتقليل  للحد  وحتليلها 
اإ�شرتاتيجية  حت��ق��ي��ق  ب���ه���دف 
ال��ع��ام��ة ل�شرطة دب��ي يف  ال��ق��ي��ادة 
ان��خ��ف��ا���س ن�����ش��ب��ة ال���وف���ي���ات اإىل 
 .2020 ع����ام  ب��ح��ل��ول  ال�����ش��ف��ر 

بالإ�شافة  الإم�����ارة  ���ش��وارع  ع��ل��ى 
ب�شورة  الأجهزة  تلك  تقييم  اإىل 
وانخفا�س  ارت��ف��اع  ملعرفة  دوري���ة 
احل�������وادث امل�����روري�����ة. ك��م��ا وجه 
بتقييم موظفي مدخلي البيانات 
التي  ال�شائعة  الأخ���ط���اء  مل��ع��رف��ة 
يتم ارتكابها اأثناء عملية الإدخال 
واإعداد اآلية عمل ملعاجلتها وعقد 
اجتماعات دورية بني اإدارة حوادث 
املرورية  التقنيات  واإدارة  ال�شري 
وحتليل  درا�����ش����ة  ب���ه���دف  وذل�����ك 
دورية  ب�����ش��ورة  ال�����ش��وارع  وتقييم 
ملعرفة الأماكن والتقاطعات التي 
اآلية  وعمل  احل���وادث  فيها  تكرث 

اإطار موا�شلة اجلولت  وذلك يف 
الفرعية  الإدارات  على  التفقدية 
ل��ه��ا بهدف  ال��ت��اب��ع��ة  والأق�������ش���ام 
الطالع على �شري العمل وتذليل 
الوظيفية  وامل���ع���وق���ات  ال��ع��ق��ب��ات 
وجدت.  اإن  والإداري����ة  وامليدانية 
وبداأ اللواء الزفني جولته بتفقد 
وا�شتمع  ال�����ش��ري  ح�����وادث  اإدارة 
خ���الل���ه���ا ل�������ش���رح ق���دم���ه ال���رائ���د 
عبداهلل ثاين بن غالب الفال�شي 
حول  ال�شري  ح��وادث  اإدارة  مدير 
يف  امل��روري��ة  احل����وادث  اإح�شائية 
ال��ع��ام اجل����اري م��ن ح��ي��ث حالت 
الناجمة  والإ�����ش����اب����ات  ال����وف����اة 

وتابع مدير الإدارة العامة للمرور 
التقنيات  اإدارة  ب��ت��ف��ق��د  ج��ول��ت��ه 
املرورية وا�شتمع اإىل �شرح مف�شل 
من الرائد حمد �شرور اخلالدي 
املرورية  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اإدارة  م��دي��ر 
ب��ال��وك��ال��ة ح����ول ع��م��ل��ي��ة اإدخ�����ال 
خم��ال��ف��ات ال�����ش��رع��ة ع���ن طريق 
 . ال����رادارات  ال�شبطية  الأج��ه��زة 
كما ناق�س مع مدخلي املخالفات 
املخالفة  امل��رك��ب��ات  ر���ش��د  عملية 
يف ح�����ال ���ش��ب��ط ت���ل���ك الأج����ه����زة 
اآن واح���د ووج���ه اإىل  مل��رك��ب��ات يف 
للرادارات  حتليلية  درا���ش��ة  عمل 
املطلوبة  بال�شورة  توزيعها  ليتم 

•• دبي-وام:

اأكد العقيد را�شد خليفة بن دروي�س 
�شرطة  اأكادميية  مدير  الفال�شي 
النخراط  اأه��م��ي��ة  ب��ال��وك��ال��ة  دب���ي 
الع�شكرية  ب���ال���دورات  والل��ت��ح��اق 
لطلبة املدار�س خالل اإجازة نهاية 
ال��ع��ام ال��درا���ش��ي والن�����ش��م��ام اإىل 
الأن�شطة والرامج ال�شيفية التي 
تنظمها القيادة العامة ل�شرطة دبي 
خلدمة  ال��ع��ام��ة  الإدارة  يف  ممثلة 

بالنتماء للهوية الوطنية وتعزيز 
والإق���دام  وال�شجاعة  ال��ف��داء  روح 
والطاعة وحتمل امل�شوؤولية ف�شال 
والن�شباط  ال���ن���ظ���ام  ت��ع��ل��م  ع���ن 
تنظيم  واإدارة  امل��واع��ي��د  واح����رتام 
ي��ع��ود ع��ل��ي��ه��م بالنفع  ال���وق���ت مب���ا 
التي  ال��ق��وي��ة  ال�شخ�شية  ب��ن��اء  يف 
تن�شدها القيادة الر�شيدة لالإ�شهام 
م�شرق  م�������ش���ت���ق���ب���ل  ����ش���ن���اع���ة  يف 
ب�شواعد اأبناء الوطن. واأ�شاد مدير 
بالوكالة  دب���ي  ���ش��رط��ة  اأك���ادمي���ي���ة 

بع�س  ال���ع�������ش���ك���ري���ة  وال����ع����رو�����س 
املالحظات لإك�شاب الطلبة الفنون 
واملهارات الالزمة لتاأدية العرو�س 
داعيا  متقنة  بطريقة  الع�شكرية 
لتحقيق  اجل���ه���ود  م�����ش��اع��ف��ة  اإىل 
اأف�شل م�شتويات الأداء مبا يرتقي 
والتطلعات  ال����روؤى  م�شتوى  اإىل 
على  ال�شباب  م��ن  جيل  تخريج  يف 
والثقافة  الوعي  م�شتوى عال من 
ال��ت��ف��اين يف حب  روح  ل��دي��ه  تخلق 
الوطن والولء لقيادته الر�شيدة. 

برنامج  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  امل��ج��ت��م��ع 
الفال�شي  العقيد  واأ���ش��ار   . وط��ن��ي 
التدريب  ب��رن��ام��ج  ت��ف��ق��ده  خ���الل 
الأن�شطة  برامج  �شمن  الع�شكري 
لطلبة   2013 ل���ع���ام  ال�����ش��ي��ف��ي��ة 
ال�����دورات  ه���ذه  دور  اإىل  امل���دار����س 
الع�شكرية يف غر�س مبادئ اللتزام 
بواجبات الوطن وتنمية الف�شائل 
والقيم والأخالق وتن�شئة العتماد 
على النف�س وتعلم احرتام الأنظمة 
ال�شعور  وت���ع���م���ي���ق  وال�����ق�����وان�����ني 

الذي  الأداء  وم�شتوى  ب��امل��درب��ني 
الطلبة خالل فرتة وجيزة  قدمه 
م��ن عمر ال���دورة ال��ت��ي ب���داأت منذ 
الإدارة  حر�س  اإىل  م�شريا  اأ�شبوع 
على  دبي  �شرطة  لأكادميية  العليا 
اأجل  من  الإمكانات  كافة  ت�شخري 
العقيد  واأب�����دى   . ال�����دورة  اإجن�����اح 
را�شد خليفة بن دروي�س الفال�شي 
خالل ا�شتعرا�شه طابور التفتي�س 
الأداء  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى  ل���ل���وق���وف 
للحركات  ال��ط��ل��ب��ة  اإت���ق���ان  وم����دى 

اأ����ش���اد ���ش��ع��ادة ع��ب��داهلل را���ش��د بن 
جمل�س  رئي�س  ال�شحي  لقيو�س 
للرتاث  ال�����ش��ح��وح  جمعية  ادارة 
ال���وط���ن���ي ب���اله���ت���م���ام وال����دع����م 
ال���الحم���دود ال����ذي ي��ول��ي��ه �شمو 
ال�������ش���ي���خ ����ش���ل���ط���ان ب����ن زاي�������د ال 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  مم���ث���ل  ن���ه���ي���ان 
وبرامج  ال���دول���ة جل��ه��ود  رئ��ي�����س 
ال�شعبي  ال����رتاث  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 
ا�شالة  ل��ل�����ش��ب��اب  ي��ح��ف��ظ  ال�����ذي 
ال�شباب  ويوؤهل  وعراقته  املا�شي 
ال�شعبي  امل��������وروث  ح���ف���ظ  ع���ل���ى 
م��ن الن���دث���ار وي��ع��زز ف��ي��ه��م روح 
املحافظة على العادات والتقاليد 
ار�شى  التي  ال�شيلة  الم��ارات��ي��ة 
ال�شيخ  ال��ب��اين  املوؤ�ش�س  دعائمها 
نهيان طيب  ال  �شلطان  بن  زاي��د 

اهلل ثراه.
واث��ن��ى ع��ل��ى روؤي����ة ال���ن���ادي يف ان 
وطنية  م��ن��ظ��م��ة  اأف�������ش���ل  ي���ك���ون 
اأبعاد  ذات  ع�����ش��ري��ة  جم��ت��م��ع��ي��ة 
ح�شارية واإ�شعاع عاملي ت�شاهم يف 
بناء ال�شخ�شية الوطنية املتوازنة 
املوؤهلة للقيادة يف الألفية الثالثة 
وبر�شالة النادي يف ن�شر وتر�شيخ 
ال���رتاث، وت��اأه��ي��ل ق��ط��اع ال�شباب 
والنا�شئة ليكونوا اأع�شاء فاعلني 
ثقافة  م��ن  اإط���ار  يف  املجتمع،  يف 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  وت����راث 
املتحدة، ومبا يتواكب مع طبيعة 

الع�شر ومتطلباته.
ال�شحوح  ج��م��ع��ي��ة  ب����ارك����ت  ك���م���ا 
للنادي  ال�شرتاتيجية  الأه���داف 
تراث  على  املحافظة  يف  املتمثلة 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
برتاث  الأجيال  وتثقيف  وتعليم 

والتقاليد واملمار�شات الأ�شيلة يف 
نفو�شهم .

اإرثاً غنياً  واكد امتالك الإمارات 
وحتر�س  امل���ت���ن���وع  ال������رتاث  م���ن 
ع���ل���ى ال���ت���م�������ش���ك ب����ه واحل����ف����اظ 
اإىل  الدولة  اهتمام  وامتد  عليه، 
الإ�شهام يف احلفاظ على الرتاث 
الإن�������ش���اين ال���ع���امل���ي، م���ن خالل 
اإقامة �شراكات عاملية مع العديد 
من الدول واملنظمات املتخ�ش�شة 
ال��رتاث ون�شر  يف جم��الت �شون 

الثقافة والفنون.
ال�����ن�����ادي على  ب��ت��ن��ظ��ي��م  وا������ش�����اد 
الفعاليات  من  املئات  العام  م��دار 
وامل���ل���ت���ق���ي���ات وامل����ه����رج����ان����ات من 
خالل مراكزه ومقاره يف اأبوظبي 
وال����ع����ني و����ش���وي���ح���ان وج����زي����رة 
الرتاثية  وال����ق����رى  ال�����ش��م��ال��ي��ة 
لل�شراع  الإم������������ارات  وم����در�����ش����ة 
العديد من  الفلك  ه��واة  ورابطة 
الأن�����ش��ط��ة ال��ت��ي ت��ر���ش��خ امل����وروث 
الرتاث  مفردات  وحتيي  ال�شعبي 
وت���رب���ط الأج����ي����ال ب��ج��ي��ل الآب����اء 
والأج�������داد ل��ك��ي ي��ح��اف��ظ��وا على 

الرتاث الوطني .
العالمية  اللجنة  رئي�س  واأك���د 
ب���ج���م���ع���ي���ة ال���������ش����ح����وح ل����ل����رتاث 
يف  املجتمعية  �شراكتها  ال��وط��ن��ي 
لدى  ال�شيفي  ال��ف��راغ  ا�شتثمار 
ال�شيف  ه�����ذا  خ�����الل  ال����ط����الب 
ل��ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون امل�������ش���رتك يف 
امل���������ش����وؤول����ي����ة الج����ت����م����اع����ي����ة يف 
املجتمعية  ب��ال��ت��وع��ي��ة  امل�����ش��اه��م��ة 
با�شتثماره ل�شالح توعية ال�شباب 
مبا�شي الباء والجداد والعادات 

والتقاليد ال�شيلة.

الآباء والأجداد.وتنظيم وتطوير 
الدولة  برتاث  املتعلقة  الأن�شطة 
والبحوث  ال���درا����ش���ات  واإج��������راء 
الإم���ارات والأدب  ب��رتاث  املتعلقة 
والق�ش�س  ال�شعر  مثل  ال�شعبي 
ال��وع��ي املعمق  والأم���ث���ال ون�����ش��ر 
ل��ل��ح�����س ال���وط���ن���ي ل����دى الأب���ن���اء 
وت��اأك��ي��د الل���ت���زام ب����رتاث الآب����اء 
والأج�������داد واإث������راء ال��ن��ف�����س بكل 
معطيات الثقافة واملعرفة والعلوم 
املعار�س  بذلك.وتنظيم  املتعلقة 

املتعلقة باجلانب الرتاثي.
جاء ذلك خالل زيارة وفد اع�شاء 
الرتاثية  ال�����ش��ي��ف��ي��ة  ال����ور�����ش����ة 
جل���م���ع���ي���ة ال���������ش����ح����وح ل����ل����رتاث 
ال����وط����ن����ي ب���اب���وظ���ب���ي جل���زي���رة 
حيث  للنادي  التابعة  ال�شمالية 
�شعيد  �شعادة  ا�شتقبالهم  يف  ك��ان 
علي املناعي بن متيم مدير ادارة 
وافيا  �شرحا  لهم  الن�شطة وقدم 

عن ان�شطة الناجدي وبراجمه .
وا���ش��ت��ع��ر���س خ�����راء ال�����رتاث يف 
الور�شة  اع�����ش��اء  ام���ام  ال�شمالية 
ال�شحوح  جل��م��ع��ي��ة  ال�����ش��ي��ف��ي��ة 

الرتاثية  اخل������رات  م���ن  امل���زي���د 
بالنخلة  العناية  يف  املتخ�ش�شة 
وقطف ثمارها وت�شذيبها . وا�شاد 
حممد �شعيد اليتيم ع�شو جمل�س 
اللجنة  رئ��ي�����س  اجل��م��ع��ي��ة  ادارة 
الع����الم����ي����ة م�������ش���رف ال���ور����ش���ة 
تراث  على  للمحافظة  باجلهود 
دولة الإمارات ونقله اإىل الأجيال 
القادمة وتثقيفهم به عن طريق 
تنظيم وتطوير خمتلف الأن�شطة 
الريا�شات  وف��ع��ال��ي��ات  الثقافية 
على  النادي  يعمل  كما  الرتاثية، 
ن�شر الرتاث الإماراتي والرتويج 
له عن طريق دعم الأدب ال�شعبي، 
والأمثال  والق�ش�س  ال�شعر  مثل 
تراث  ن���ادي  وب��ج��ه��ود  ال�شعبية. 
برعاية  يحظى  ال���ذي  الإم�����ارات 
ودع����م ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
�شاحب  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د 
رئي�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و 
النادي اإىل املحافظة على الرتاث 
والهوية الوطنية وحفز الأجيال 
ع���ل���ى ال��ت��م�����ش��ك ب������رتاث الآب������اء 
والأجداد وغر�س القيم والعادات 

للحد منها. 
العامة  الإدارة  م��دي��ر  اأط��ل��ع  كما 

على  دب�����ي  ����ش���رط���ة  يف  ل���ل���م���رور 
الجن�������ازات ال��ت��ي ح��ق��ق��ه��ا فريق 

وردع  م����ت����اب����ع����ة  يف  ال���ت���ق�������ش���ي 
املتالعبني بلوحات الأرقام. 

ت�ا�شل فعاليات احلملة املرورية �شيف بل ح�ادث بالفجرية

حمالت للتوعية املرورية على طرق الإمارة واملراكز ال�ضيفية

�ضحة دبي ت�ضدر تعميما لتحديث بيانات العاملني بالقطاع ال�ضحي يف الإمارة

•• الفجرية-الفجر:

وحما�شراتها  اأن�شطتها  الفجرية  ب�شرطة  والدوريات  امل��رور  اإدارة  وا�شلت 
وطالب  لل�شائقني  ح���وادث  ب��ال  �شيف  امل��روري��ة  احلملة  �شمن  التوعوية 
وزارة  مع  بالتعاون  وذل��ك  ب��الإم��ارة  ال�شيفية  للمراكز  املنت�شبني  امل��دار���س 
الفعاليات  الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع، حيث مت الرتكيز من خالل 
على �شرورة التقيد بالأنظمة والقوانني املرورية، واأهمية �شيانة املركبات 
للحوادث  ت��الف��ي��اً  امل��ح��ددة  ب��ال�����ش��رع��ة  التقيد  ع��ن  ف�����ش��اًل   ، دوري  ب�شكل 
اخلطرية. ونوه مدير اإدارة املرور والدوريات العقيد علي را�شد بن عوا�س 
اإىل اأهمية توعية املجتمع بقواعد واآداب املرور، و�شرورة التعاون مع رجال 
واملمتلكات،  الأرواح  على  واملحافظة  امل��روري��ة  ال�شالمة  حتقيق  يف  امل���رور 
واآثارها  امل��روري��ة  احل���وادث  وخماطر  ال�شري  واأخ��الق��ي��ات  قواعد  وتر�شيخ 

الإجتماعية والإقت�شادية على كافة �شرائح املجتمع.

امل���رور والدوريات  ب����اإدارة  امل���روري  التوعية والإع����الم  ف��رع  اأق���ام  اإىل ذل��ك 
املنت�شبني  والطالبات  للطالب  امل��روري��ة  وال�شالمة  التوعية  حما�شرات 
للمراكز الثقافية ال�شيفية التابعة لوزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع 
التي  الأخ��ط��اء  وجتنب  العر  واأخ���ذ  لالإ�شتفادة  ب��الدي  �شيف  برنامج  يف 

ممكن اأن تعر�س حياتهم للخطر.
واأك����د امل��ح��ا���ش��ري��ن ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ت��ع��اون ج��م��ي��ع ���ش��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع وطالب 
اجلامعات واملدار�س يف ن�شر وتعميم الوعي على كافة اأفراد املجتمع بهدف 
رفع ن�شبة الوعي املروري حفاظاً على �شالمة الأرواح واملمتلكات والتوعية 
بقواعد واآداب املرور ، وما ينجم عن املخالفات املرورية من خ�شائر فادحة 

ب�شرية ومادية.
م��وؤك��دي��ن ب��اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ة ب��ني املجتمع ورج����ال امل����رور م��ن اأجل 
توعية  يف  امل�شتفيدين  وم�شاركة  الطرق  م�شتخدمي  اأرواح  على  املحافظة 

اأ�شرهم واملجتمع بهذا اخل�شو�س.

•• دبي-وام:

اأ�شدرت اإدارة التنظيم ال�شحي بهيئة ال�شحة بدبي ام�س تعميما اإىل كافة 
العاملني بالقطاع ال�شحي يف امارة دبي ب�شرورة حتديث بياناتهم يف نظام 
 - �شريان  نظام  واأطلق  الطبية.  واملهن  املن�شاآت  �شريان اخلا�س برتخي�س 
الأخ��ري من  الربع  - يف  الطبية  بالرتاخي�س  الكرتوين خا�س  نظام  وه��و 
العام 2011 حيث مت منذ تطبيقه حتى اليوم اإجراء اأكرث من 341 األفا 
املن�شاآت  تطبيق  اإمكانية  النظام  هذا  ويتيح   . اإلكرتونية  معاملة   404 و 
ال�شحية وامل�شتثمرين واملتخ�ش�شني يف الرعاية ال�شحية نظاما الكرتونيا 
ي�شهل الإجراءات ويب�شطها وي�شاهم يف توفري بيئة خالية متاما من العمل 
الورقي. ويوفرالنظام خدماته لأكرث من 446 مركزا �شحيا منت�شرة يف 
ممن  ال�شحية  الرعاية  يف  للمتخ�ش�شني  ميكن  حيث  خمتلفة  دول��ة   74
اإلكرتوين  التقدم بطلب للح�شول على ترخي�س  يرغبون بالعمل يف دبي 
م��ن خ��الل ه��ذا النظام م��ن اأي م��ك��ان يف ال��ع��امل. وق���ال ال��دك��ت��ور رم�شان 
ابراهيم مدير اإدارة التنظيم ال�شحي بهيئة ال�شحة بدبي انه منذ اإطالق 
ه���ذا ال��ن��ظ��ام ل��وح��ظ ح���دوث ق��ف��زة ن��وع��ي��ة يف اع����داد ال��ط��ل��ب��ات ���ش��واء على 

اأو  ال�شعيد الفردي ممن يرغبون يف العمل لدى القطاع ال�شحي يف دبي 
ال�شحية  الرعاية  لتقدمي  من�شاآت  تاأ�شي�س  يف  يرغبون  ممن  امل�شتثمرين 
يوفر  حيث  ال�شحية  القطاعات  جميع  ي�شمل  النظام  ان  وذك���ر  دب���ي.  يف 
ترخي�س 117 تخ�ش�شا وي�شتطيع الأطباء واملن�شاآت ال�شحية من خالله 
اليوم التقدم بطلب ترخي�س ملزاولة املهن ال�شحية يف اإمارة دبي . وي�شكل 
نظام �شريان حافزا كبريا لال�شتثمار يف جمال تقدمي الرعاية ال�شحية يف 
دبي ل�شهولته والراحة التي يوفرها مل�شتخدميه ما يعد من اأهم العوامل 
اإم��ارة دبي  اأنه يوجد يف  التي حتفز وجتذب امل�شتثمرين والعمالء . يذكر 
العام  القطاعني  دب��ي يف كل من  2310 من�شاآت �شحية يف  يزيد على  ما 
24500 ممار�س طبي يف جمال الرعاية  واخلا�س توظف ما يزيد على 
ال�شحية منهم 18500 يف القطاع اخلا�س و6000 يف القطاع العام اىل 
جانب 31 م�شت�شفى 27 يف القطاع اخلا�س واأربعة م�شت�شفيات يف القطاع 
احلكومي. و�شهد العام 2012 افتتاح ثالثة م�شت�شفيات جديدة يف القطاع 
اخلا�س كما اأن هناك عددا منها حتت الإن�شاء والتي من املتوقع اأن ت�شيف 
521 جممع  اإم��ارة دبي اإىل جانب  اإ�شايف اإىل م�شت�شفيات  1500 �شرير 

عيادات و566 �شيدلية عاملة يف �شوق الإمارة.

�ضرطة ال�ضارقة تكثف حمالت ال�ضبط املروري �ضمن مبادرتها �ضيف اآمن
•• ال�صارقة-وام: 

�شرطة  اإدارة  يف  ممثلة  ال�����ش��ارق��ة  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ت��وا���ش��ل 
املنطقة ال�شرقية حملة ال�شبط املروري يف املنطقة ال�شرقية والتي 
جاءت �شمن �شل�شلة احلمالت املرورية التوعوية املكثفة التي نظمتها 
بداأت  التي  اآم��ن  مبادرتها �شيف  ال�شيف �شمن  الإدارة خالل فرتة 

مطلع �شهر يونيو املا�شي حتى نهاية �شهر اأغ�شط�س اجلاري. 
خا�س  بوجه  املرورية  املخالفات  مرتكبي  �شبط  احلملة  وت�شتهدف 
عن  املنبثقة  ال�شارقة  ل�شرطة  العامة  القيادة  اإ�شرتاتيجية  اإط��ار  يف 

احلايل عن ت�شجيل نحو 2351 خمالفة متنوعة مت حتريرها من 
قبل فرع الدوريات ووحدة املباحث والتعقيب بالإدارة. 

الفرتة  خ��الل  تنظيمها  مت  التي  امل��روري  ال�شبط  حمالت  ور�شدت 
والالمبالة  الإهمال  والتي متثلت يف  الظواهر  العديد من  املا�شية 

وعدم حمل رخ�شة القيادة اأو ملكية املركبة
املركبات  يف  اجل���وه���ري���ة  ال���ت���غ���ي���ريات  خم���ال���ف���ات  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة   
زجاج  تلوين  ن�شبة  وزي����ادة  وت��ه��ور  بطي�س  وال��ق��ي��ادة  وال���ش��ت��ع��را���س 
���ش��ج��الت التقرير  ب��ه وغ��ريه��ا. وك�شفت  امل��رك��ب��ات ع��م��ا ه��و م�����ش��رح 
الإح�شائي ال�شادر من �شرطة ال�شرقية عن اأنه مت حجز نحو 251 

م�شتويات  اأع��ل��ى  ب��ل��وغ  اإىل  ال��ه��ادف��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال�شالمة املرورية جلميع م�شتخدمي الطريق.

املرورية  املخالفات  من  للتقليل  املرورية  احلمالت  م�شمون  وياأتي   
املرتكبة و�شبط �شلوك ال�شائقني من خالل تطبيق لئحة املخالفات 
الظواهر  ح��دة  من  التقليل  اإىل  الأوىل  بالدرجة  ال�شاعية  امل��روري��ة 

ال�شلبية املرورية التي تكرث خالل فرتة ال�شيف حتديدا . 
وقامت �شرطة ال�شرقية بتكثيف الرقابة وتنظيم نقاط مرورية على 
الطرق الداخلية يف خمتلف مدن املنطقة ال�شرقية بخورفكان وكلباء 
اأغ�شط�س   18 حتى  ال�شبط  ح�شيلة  اأ���ش��ف��رت  حيث  احل�شن  ودب���ا 

23 خمالفة  ن��اري��ة يف ح��ني مت حت��ري��ر  12 دراج���ة  مركبة وح��ج��ز 
حتت بند خمالفة القيادة بدون رخ�شة ومت التنبيه على 152 من 
م�شتخدمي الدراجات الهوائية ومت حتويل نحو 23 ق�شية مرورية 

للنيابة العامة. 
�شرورة  املركبات  قائدي  ال�شارقة  ل�شرطة  العامة  القيادة  وتنا�شد 
اللتزام بقواعد ال�شري واملرور والتعاون اليجابي مع اجلهاز الأمني 
تاأتي  التي  احلمالت  ه��ذه  مثل  تنظيم  من  املن�شودة  للغاية  و�شول 
بهدف تعزيز ال�شالمة املرورية ورفع وعي ال�شائقني ب�شرورة النتباه 

للحد من الظواهر ال�شلبية التي توؤرق ال�شارع املروري.
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ان��ه��ال ع��اط��ل بالطعن على ط��ال��ب حتى ف���ارق احل��ي��اة  واأ���ش��اب اآخر 
عقب قيامه ب�شرقة توك توك كرها عنهما برو�س الفرج ، مت �شبطه 
وبحوزته مطواة قرن غزال ، حترر حم�شر بالواقعة واأخطرت النيابة 

ملبا�شرة التحقيق.
وب�شحبته  مب�شر  الفرج  رو���س  بق�شم  مباحث  معاون  النقيب  متكن 
دائ��رة ق�شم  38 عاما عاطل ومقيم  خ.ع.م  املرافقة من �شبط  القوة 
اخلليفة م�شجل خطر متنوع و ال�شابق اتهامه فى 37 ق�شية اأخرهم 
�شالح  اأبي�س" وبحوزته  "�شالح  الفرج  رو�س   2013 ل�شنة   3404
اأبي�س مطواة قرن غزال عقب قيامه ب�شرقة توك توك كرها عن كل 

من اأ.اإ.ع 17 عاما طالب ومقيم حمافظة اجليزة توفى اإثر اإ�شابته 
م�شاب  ت��وك  ت��وك  �شائق  ع��ام��ا   19 م.ث.ع  ،و  بالبطن  ن��اف��ذ  ب��ج��رح 
بجرح قطعى بالفخذ الأي�شر حتت تهديد ال�شالح الأبي�س امل�شبوط 

بحوزته.
ومبواجهته اأمام اللواء مدير الإدارة العامة ملباحث العا�شمة اعرتف 
التوك  �شبط  باإر�شاده  ومت  اإليه  امل�شار  النحو  على  املواقعة  بارتكابه 
توك امل�شتوىل عليه ، حترر املح�شر رقم 3014 ل�شنة 2013 وتولت 
من  ارتكبه  عما  مناق�شته  تطوير  وج���ارى  التحقيق  العامة  النيابة 

حوادث اأخرى.

يقتل طالبًا وي�ضيب �ضائقًا ل�ضرقة توك توك 

اأ�شرع العمال اإىل رئي�شهم الذين راأوه قادما اإليهم برتنح والدم ينزف منه بغزارة 
وهالهم اأنه كان مطعونا يف كتفه بخنجر حاد ل زال مغرو�شا يف مو�شع الطعن 
ويف احلال طلب اأحدهم �شيارة الأ�شعاف كما ات�شل ب�شرطة النجدة وكان رئي�س 
يقول هناك  وهو  العمل  اإىل موقع  ي��وؤدي  اإىل طريق فرعي  بيده  ي�شري  العمال 
�شيارة املحا�شب لقد قتله املجرم ويف احلال كانت �شيارة ال�شعاف تنقل امل�شاب اإىل 
املنطقة ومعانية اجلثة والبحث يف  با�شرت تفتي�س  ال�شرطة فقد  اأما  امل�شت�شفى 
ظروف هذه اجلرمية وكان وا�شحا اأن اجلرمية ارتكبت بهدف ال�شرقة فالقتيل 
ال�شخم  ال�شكني  املجمع  هذا  ان�شاء  تتوىل  التي  ال�شركة  حما�شب  هو  م�شطفى 
وم�شاريع اأخرى غريه وكان هذا اليوم هو موعد ت�شليم العمال لرواتبهم ولكن 
احلقيقة التي كانت بها اأموال الرواتب مل تكن موجودة فلقد �شرقت بعد طعنه 
طعنة قاتلة بال�شدر مزقت قلبه على الفور وكان على �شابط املباحث الذي اأنيط 
به التحقيق يف احلادث اأن يتوجه اإىل امل�شت�شفى ملعرفة كل املالب�شات من رئي�س 

العمل لإعطاء  العمال الذي كان يرافق املحا�شب يف جولته على مواقع 
امل�شت�شفى  يف  القتل  ملحاولة  معه  وتعر�س  ال�شهرية  رواتبهم  العمال 

كانت الإجراءات الالزمة لإ�شعاف رئي�س العمال قد متت فقد انتزع 
تعوي�شا  اإليه  الدماء  نقل  اجل��رح ومت  وعولج  كتفه  اخلنجر من 

عما نزف منه من دماء ومل يجد ال�شابط بدا من النتظار اإىل 
ال�شباح ح�شب اأوامر الأطباء لأن امل�شاب كان يف حالة اإرهاق 

اأما اخلنجر فلم ي�شتطع  التي نزفها  �شديدة بعد الدماء 
اأثر لب�شمة ويف اليوم  اأي  اأن ي�شتخرج  خبري الب�شمات 

التايل توجه ال�شابط اإىل املوقع لإعادة �شوؤال العمال 
والبحث يف مكان اجلرمية .

عمالة وافدة
مل يجد لدى رئي�س العمال ما يفيده حول احلادثة 
اأن يتجه  العمال  ع��ادة رئي�س  اأن من  وكل ما عرفه 
ك�شفا  ليقدم  ال�شركة  مقر  اإىل  �شهر  ك��ل  نهاية  يف 
ب��اأ���ش��م��اء ال��ع�����ش��رات م��ن ال��ع��م��ال ال��ذي��ن يعملون يف 
املوقع واملواقع املختلفة املتقاربة فت�شرف لهم اإدارة 

ال�شركة ا�شتحقاقاتهم املالية ب�شيك يتم �شرفه عن 
طريق اأحد البنوك ثم يت�شلم املحا�شب وبرفقته رئي�س 

العمال الأموال لت�شليمها للعمال .
يف  رواتبهم  ت�شليمهم  على  حري�شة  ال�شركة  وكانت 

موعدها لأن اأغلبهم كان يقوم بتحويلها اإىل اأهله 
يف بلده فورا ومل يجد �شابط املباحث جديدا 

الل�س الذي  اأن يفيده يف بحثه عن  ميكن 
املحا�شب  ث��م طعن  ال�����ش��ي��ارة  اع��رت���س 

ورئي�س العمال و�شرق النقود وهرب 
اأما كيف ترك القاتل اخلنجر يف 

كتف رئي�س العمال ومل��اذا فهذا 
رئي�س  عنه  ي�شاأل  ���ش��وف  م��ا 

العمال.

اإفادة رئي�س 
العمال عن 

ال�اقعة
ك�������ان  ال���������������ش�������ب�������اح  يف 
ال�����������ش�����اب�����ط وم�����ع�����اون�����ه 
امل�شت�شفى  اإىل  ي��ت��ج��ه��ان 
وك��ان��ت ح��ال��ة امل�����ش��اب قد 
الأطباء  و�شمح  حت�شنت 
رئي�س  اأف����اد  ب��ا���ش��ت��ج��واب��ه 

باأنه ذهب يف �شباح  العمال 
ذلك اليوم اإىل املقر الرئي�شي 

لل�شركة ليقدم البيان ال�شهري 
اإمتام  وب��ع��د  ال��ع��م��ال  مب�شتحقات 

الإج���������راءات الإداري��������ة امل���ع���ت���ادة قام 
امل�شروع  نحو  بالتوجه  واملحا�شب  ه��و 

ومعهما كل الرواتب يف حقيبة املحا�شب 
عادتهما  م��ن  وك���ان  اخل��ا���ش��ة   م�شطفي 
اأن يخت�شراالطريق باملرور باأحد الطرق 
وفجاأة  امل�������ش���روع  اإيل  امل����وؤدي����ة  ال��ف��رع��ي��ة 
ا�شطر  مم��ا  غريبة  �شيارة  اعرت�شتهما 
اإىل  �شيارته  ي��ق��ود  ك��ان  ال���ذي  املحا�شب 
اعرتتهما  التي  ال�شيارة  وكانت  التوقف 
���ش��خ�����ش��ان ال�����ش��ائ��ق و����ش���اب اآخ����ر وقبل 
قد  ال�شاب  ك��ان  اأن  يريد  م��اذا  ن�شاأل  اأن 
بطعن  ق��ام  وب�شرعة  ال�شيارة  ب��اب  فتح 
املحا�شب واأما اأنا فكنت مم�شكا باحلقيبة 
وق���د اأخ��ذت��ن��ي ال��ده�����ش��ة واخل�����وف من 
املفاجاأة التي مل تخطر لنا على بال ويف 

ثوان كان املجرم بطعن املحا�شب ثم يطعنني يف كتفي حتى ي�شتطيع ا�شتخال�س 
اأتت بهم وفروا  التي  ال�شيارة  اإىل  واأ�شرع  احلقيبة من يدي والتي خطفها مني 
هاربني وترك اخلنجر مغرو�شا يف كتفي اأما اأنا فا�شتطعت ب�شعوبة اأن اأخرج  من 
ال�شيارة واجته اإىل املوقع فوجدين العمال على احلالة التي كنت عليها حيث مت 

بعدها اإ�شعايف.

اجلاين كان يعمل ب�ج�د املال يف ال�شيارة كيف؟
كان ال�شابط ي�شتمع اإىل اأقوال رئي�س العمال ب�شيء من الده�شة فمعنى اإفادته اأن 
اجلاين كان يعلم بوجود املال يف ال�شيارة وخط �شريها اإذن فاحلادث خمطط له 
ومدبر باإحكام وملا �شاأل ال�شابط رئي�س العمال عن اأو�شاف املجرمني اأفاد باأنهما 
ما  حجمهما  اأو  طولهما  يف  ولي�س  اأو�شافهما  معرفة  ي�شتطع  فلم  ملثمني  كانا 
مييزهما عن غريهما فهما متو�شط الطول والوزن وكانا يركبان �شيارة بي�شاء 

�شغرية .
اأو موظفي  العمال  اأن لأحد  اأخ��رى فالبد  التحقيق مرة  ال�شابط  عاود 
املال وموعد  ال�شركة �شلعا باملو�شوع واإل كيف عرف اجلناة بوجود 
ال��ت��ي مت��ر فيها وب���ذل ال�شابط  ال�����ش��ي��ارة وال��ط��ري��ق  م���رور 
جهدا كبريا فالعمال كثريون واأقوالهم ثابتة ل تناق�س 
يدله  ما  اأي منهم  لدى  اأن يجد  ي�شتطيع  فيها مل 
ولو  متغيبا  اأح��ده��م  يكن  مل  وك��ذل��ك  �شيء  على 
لفرتة ب�شيطة يف ذلك اليوم عن عمله بل اإنهم 
موظفو  اأم��ا  رواتبهم  بانتظار  ك��ان��وا  جميعا 
ال�شركة فاأغلبهم مل يكن له علم مبو�شوع 
الرواتب يف ذلك اليوم لعمال هذا املواقع 
اأو غ��ريه��ا م��ن امل���واق���ع الأخ�����رى فقط 

هي  املالية  الإدارة 

امل�شوؤولة ومل يفد التحقيق بعالقة اأي منهم باجلرمية.
مل يرتك ال�شابط اأي عامل اأو موظف اإل وحقق معه واأعاد التحقيق مع رئي�س 
العمال امل�شاب عله يجد يف اأقواله �شيئا جديدا يفيده فت�س املنطقة عمم حدوث 
ال�شرقة على اأق�شام ال�شرطة جميعا يف اأنحاء البالد حتى اأو�شاف ال�شيارة التي 
رقم  اأي  التقاط  ي�شتطع  مل  العمال  رئي�س  لأن  ب�شيء  تفد  مل  اجل��اين  بها  ك��ان 
اأرقامها ولأي عالمة متيزها عن غريها من ال�شيارات و�شع اجلميع حتت  من 
املراقبة لأي��ام طويلة دون جدوى ومب��رور الأي��ام قل احلديث عن احلادثة حتى 
انعدم متاما فما عاد اأحد يذكره فقد مر �شهران اأو اأكرث على هذه الق�شية ومن 
عادة النا�س الن�شيان ب�شهولة اأما رئي�س العمال فقد التاأم جرحه واإن كان ما يزال 
كثري ال�شرود والتفكري فقد اأثر عليه احلادث كثريا ول ي�شتطيع ن�شيانه ب�شهولة 
كالآخرين فقد كاد اأن ميوت هو الآخر وكان يحمد اهلل اأمام اجلميع  اأن كتب اهلل 
له النجاة  لي�شتطيع العودة يف الإجازة اإىل بالده لريى زوجته اأولده واأهله ولول 

حاجة ال�شركة اإليه ل�شافر عائدا على الفور.
كان العمل بامل�شروع يزداد يوما بعد يوم وكانت ال�شركة تزيد من العمالة كلما 

ازداد العمل فامل�شروع �شخم جدا ويجب النتهاء منه يف موعده املحدد.

وانك�شف امل�شت�ر
وذات يوم و�شلت جمموعة جديدة من العمال ويبدو اأن بع�شهم كان يعرف بع�س 
العمال القدامى يف امل�شروع فما كاد اأحد هوؤلء العمال اجلدد يلمح رئي�س العمال 
حتى اأ�شرع اإليه يعانقه غري اأن رئي�س العمال مل يبِد �شروراً للقاء ابن بلده وكان 
يتكلم باقت�شاب �شديد ويحاول اأن ينهي احلديث مع هذا الوافد اجلديد ولكن 

هذا ا�شتمر يف الكالم اأهلك ي�شلمون عليك وعلى اأخيك.
بقي رئي�س العمال �شامتا اأما العمال الذين كانوا بالقرب منهما فقد بدا على من 
�شمع منهم احلديث ال�شتغراب والده�شة فهم ل يعرفون اأن هناك اأخا لرئي�س 
العمال يف هذه البلدة وكيف مل يح�شر لزيارته اأو ال�شوؤال عنه وقت 
تعر�شه للحادث وراح البع�س ي�شاأل رئي�س العمال هل حقا لك �شقيق 
هنا؟ واأجاب باقت�شاب باأنه ح�شر ومنذ فرتة ق�شرية جدا ويعمل يف 
مدينة بعيدة عن هنا ومل ي�شمحوا له يف العمل باجازة نظرا حلداثة 
تعيينه كان هذا احلديث يف امل�شاء.ويف �شباح اليوم التايل كان احلوار 
واأمر  معاونيه  م��ع  ال��ف��ور  على  ح�شر  ال��ذي  ال�شابط  اإىل  انتقل  ق��د 
ومل��اذا مل  تخرين  اأخ��وك  اأينم  و�شاأله  ف��ورا  العمال  با�شتدعاء رئي�س 
اأخيه  ع��ن��وان  اأع��ط��ى  وب�شرعة  ال��رج��ل ولكنه  م��ن قبل فوجئ  ب��وج��وده 
ملكان عمله ل�شتدعائه  �شرطة  اأقرب ق�شم  باإبالغ  �شارع  الذي  لل�شابط 
وبالفعل و�شل بعد ثالث �شاعات تقريبا مبرافقة ال�شرطة وبداأ ال�شابط 
با�شتجواب �شفيق رئي�س العمال عرف اأنه دخل البالد قبل نحو �شهر من 
اأخيه نظرا لظروف  اأنه مل ي�شتطع احل�شور لزيارة  واأف��اد   اأخيه  اإ�شابة 
اإعادة فتح التحقيق من جديد يف الق�شية ويف مكتبه جل�س  العمل. ومت 
رئي�س العمال و�شقيقه اأمام ال�شابط كل منهما مبواجهة الآخر ونظر 
الباردة  النظرة  نف�س  ال�شارمة  املالمح  نف�س  ال�شابط  اإليهما 
التي ل تتم عن �شيء وملا طلب من رئي�س العمال اإعادة 
اأقواله اأعادها وبنف�س التفا�شيل الأوىل دون اأي اإ�شافة 
قال  ال�شابط  ولكن  قلب  ظهر  ع��ن  يحفظها  وك��اأن��ه 
اأنك تكذب منذ البداية  اأنا عرفت  اأنت تكذب  بهدوء 
كانت رواتبكم كاذبة ولذلك و�شعتك طوال الفرتة 
لقد  ول��ك��ن دون ج���دوى  امل��راق��ب��ة  املا�شية حت��ت 
وات�شالتك  ر�شائلك  يف  ج��دا  حري�شا  كنت 
التي كنا نراقبها جيدا مل جند �شدك 
لك  اأخ  وود  وم��ع  الآن  اأم���ا  ���ش��يء  اأي 

فقد فهمت كل �شيء.
ثم �شرخ فيه ال�شابط اأين اأوجه لك 
بال�شرتاك  وال�شرقة  القتل  تهمة 
العمال  رئ��ي�����س  ب��ق��ي  �شقيقك  م��ع 
���ش��ام��ت��ا اأم�����ا ���ش��ق��ي��ق��ة ف��ق��د اع����رتاه 
ي��رجت��ف فاغتنم  واأخ����ذ  ال���ش��ط��راب 
به  و���ش��رخ  ا���ش��ط��راب��ه  فر�شة  ال�شابط 
اأنت جمرم يا فوزي اعرتف فهذا اأف�شل لك 
واأخذ فوزي ي�شيح ل اأنا مل اأقتل �شقيقي هو الذي 
قتل املحا�شب ثم ا�شتمر يقول قبل اجلرمية ب�شهر ح�شرت 
عمل  عقد  يل  وف��ر  ال��ذي  �شقيقي  طلب  علي  بناء  هنا  للعمل 
باإحدى ال�شركات ويدو اأنه كان قد اأعد اخلطة لال�شتيالء على 
رواتب العمال مل يعلن عن وجودي لأحد انتظرته يف املكان املتفق 
عليه حيث طلب من املحا�شب الذي كان يقود ال�شيارة اأمن يتوقف 
قليال وفورا طعنه يف �شدره وناولني اخلنجر وطلب مني اأن اأطعنه 
يف كتفه واأن اأبقي اخلنجر مكانه فهذا اأ�شلم للجرح ويقلل من النزف 
وناولني حقيبة النقود التي حولتها اأنا على دفعات ومن عدة بنوك اإىل 
اأهلنا هناك وبقيت بعيدا عن وحتى ل نثري اأي �شكوك كان ال�شقيق يتكلم 
والرود  بدل اجلمود  واخل��وف  الرعب  وقد حل يف وجهه  �شديد  بانفعال 
وبينما كان ال�شابط ياأمر باإيداعهم ال�شجن متهيدا لعر�شهما على النيابة 
واملحكمة كان فوزي يبكي وي�شرخ م�شرتحما اأما �شقيقه رئي�س العمال فكان ل 
يزال على �شمته وجتهمه وبرودة نظراته .وحكمت املحكمة بالإعدام على رئي�س 

العمال وبال�شغال ال�شاقة 15 عاما لل�شقيق.

يعرف على �ضقيقه بجرمية القتل و�ضرقة الأموال
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براأت حمكمة باك�شتانية اماما كان اتهم زورا فتاة م�شيحية بتدني�س 
كتاب خطت فيه اآيات قراآنية قبل ان يتم توقيفه بالتهمة نف�شها يف 
ق�شية اثارت جدل حادا يف البالد وقال وجد علي جيالين حمامي 
املتهم لوكالة فران�س بر�س ان املحكمة رف�شت كل التهامات املوجهة 
اىل خالد �شي�شتي وبراأته . وا�شاف ان التهام مل يقدم اي دليل وكل 
ال�شهود تراجعوا عن افاداتهم وكانت رمي�شا الفتاة المية البالغة من 
العمر 14 عاما اتهمت من قبل جريانها قبل عام باحراق �شفحات 
القانون  عليه  يعاقب  عمل  يف  ق��راآن��ي��ة،  اآي���ات  فيه  خطت  ك��ت��اب  م��ن 
ا�شابيع يف  الفتاة ثالثة  واوقفت  باك�شتان  بال�شجن مدى احلياة يف 

واحد من اق�شى �شجون البالد قبل ان يتم الفراج عنها.
وا�شقط الق�شاء التهم املوجهة اليها يف ت�شرين الثاين نوفمر وعند 
ت�شتقبلهم  ان  قبل  عائلتها  مع  لالختباء  ا�شطرت  �شراحها  اط��الق 
كندا وعادت الق�شية اىل الواجهة بتوقيف امام م�شجد احلي الذي 
كانت تقيم فيه رمي�شا واتهمت ال�شلطات حافظ حممد خالد �شي�شتي 
امل�شيحيني  لطرد  املحروقة  الوراق  بني  القراآن  بد�س �شفحات من 
 2012 اف��رج عنه بكفالة بعيد توقيفه ويف نهاية  من احل��ي. وق��د 
ا�شاد امل�شوؤولني امل�شيحيني يف باك�شتان بامل�شوؤولني امل�شلمني وو�شائل 

العالم واملجتمع املدين لك�شفهم الظلم الذي تعر�شت له الفتاة.
 

قبلت كوريا ال�شمالية ام�س اقرتاح احلكومة الكورية اجلنوبية عقد 
حمادثات عمل بني منظمتي ال�شليب الأحمر يف الكوريتني ملناق�شة 

م�شاألة برنامج مل �شمل الأ�شر امل�شتتة يف 23 اآب-اأغ�شط�س.
ال�شالم  )يونهاب(ان جلنة  اجلنوبية  الكورية  الأنباء  وكالة  واأف��ادت 
اأو�شحت  اأ�شدرت بياناً خا�شاً  والوحدة الوطنية يف كوريا ال�شمالية 
فيه ان ال�شمال �شينفذ برنامج مل �شمل الأ�شر امل�شتتة يف غ�شون عيد 
ال�شكر املقبل يف منتزه جبل كومكانغ، وتنفيذ برنامج مل ال�شمل عر 
الفيديو يف مطلع ت�شرين الأول-اأكتوبر املقبل مبنا�شبة اإعالن بيان 
اأكتوبر امل�شرتك. وذكرت اللجنة انها �شتعقد مباحثات عمل   4 يوم 
بني منظمتي ال�شليب الأحمر بالكوريتني يف 23 اآب-اأغ�شط�س وفقاً 
ملا اقرتحه اجلانب اجلنوبي، تقام يف منتزه جبل كومكانغ ملراجعة 
ل�شتخدامه.  تدابري  اجلنوبي  اجلانب  مع  وت�شع  ال�شمل  مل  مكان 
كما اقرتحت اللجنة على �شيول عقد حمادثات عمل بني الكوريتني 
ملناق�شة ا�شتئناف برنامج ال�شياحة جلبل كومكانغ يف كوريا ال�شمالية 
بيونغ  اأي��ام على  قبل  اقرتحت  �شيول  وكانت  اأغ�شط�س.   22 يوم  يف 
يانغ عقد حمادثات عمل بني منظمتي ال�شليب الأحمر يف البلدين 
ملناق�شة م�شاألة مل �شمل الأ�شر امل�شتتة وغريها من الق�شايا الإن�شانية 
ال�����ش��الم م��ن اجل��ان��ب الكوري  اآب-اأغ�����ش��ط�����س يف دار   23 وذل���ك يف 

اجلنوبي يف املنطقة املنزوعة ال�شالح التي تف�شل بني الكوريتني.

 
الالتينية  اأم��ري��ك��ا  الخ����رى يف  ال����دول  وم��ع��ظ��م  بوليفيا  ا���ش��م  ارت��ب��ط 
يتبعه  ال��ذي  املذهب  هي  والكاثوليكية  الع�شور  مر  على  بالكاثوليكية 
�شغرية  جمموعة  اأي�شا  البلد  يف  لكن  بوليفيا  �شكان  من  املئة  يف   80
الناخبون  ال�شنوات الخ��رية. اختار  امل�شلمني الذين زادوا عددا يف  من 
يف بوليفيا ايفو مورالي�س اأول رئي�س للبالد من ال�شكان ال�شليني عام 
2006 الذي �شعى منذ ذلك احلني اىل اجراء جمموعة من التعديالت 
الد�شتورية حيث األغى الفقرة التي تن�س على اأن الكاثوليكية هي الدين 
الر�شمي واأدخل ن�شا جديدا مفاده اأن بوليفيا دولة متعددة القوميات 
موؤكدا تنوع الثقافات والهويات فيها كما مد مورالي�س يده اىل ايران 
ث��م ���ش��ارت ط��ه��ران منذ   2008 ع��ام  �شفارة يف لب��از  التي فتحت لها 
والدولة يف  املجتمع  امل�شلمني يف  لزيادة عدد  قوة حمركة  ذلك احلني 

بوليفيا. 
واقرتحت ايران ابرام عدد من التفاقيات الثنائية مع بوليفيا ت�شمل 
ويف  الع�شكري.  امل��ج��ال  يف  وال��ت��ب��ادل  القت�شادية  للتنمية  م�شروعات 
املقابل رفعت بوليفيا القيود على تاأ�شريات الدخول لاليرانيني و�شهلت 
وجود امل�شوؤولني اليرانيني يف اأرا�شيها. وزاد عدد امل�شلمني يف بوليفيا 
يف اخلم�شة ع�شر عاما املا�شية من نفر قليل اىل 2000 �شخ�س ينتمي 

ال�شيعية. الطائفة  اىل  منهم  املئة  يف   25

عوا�صم

ا�سالم اباد

الباز

�سيول

اإيران م�ضتعدة
 ل�ضتئناف املفاو�ضات النووية 

•• طهران-ا ف ب:

اك���د وزي����ر اخل��ارج��ي��ة الي�����راين حم��م��د ج����واد ظ��ري��ف يف ات�����ش��ال هاتفي 
م�شتعدة  اي��ران  ان  ا�شتون  كاثرين  الوروب���ي  الحت��اد  وزي��رة خارجية  مع 
ل�شتئناف املفاو�شات النووية مع القوى الكرى، كما ذكرت و�شائل العالم 
اليرانية ام�س وقال ظريف ان جمهورية ايران ال�شالمية م�شتعدة لبدء 

مفاو�شات وفق برنامج زمني حمدد .
وا�شاف ان وجود ارادة �شيا�شية جدية )لدى القوى العظمى( بالعرتاف 
هذه  لت�شوية  جديدا  طرحا  �شيكون  لي��ران  امل�شروعة  النووية  باحلقوق 

امل�شاألة .
وكان الناطق با�شم ا�شتون اعلن ان وزيرة خارجية الحتاد الوروبي دعت 
ا�شتئناف  اىل  ال�شبت  هاتفي  ات�شال  الي��راين اجلديد يف  وزي��ر اخلارجية 

املفاو�شات حول امللف النووي اليراين.
وق���ال ال��ن��اط��ق ب��ا���ش��م ا���ش��ت��ون ال��ت��ي ت��ق��ود امل��ف��او���ش��ات ح���ول امل��ل��ف النووي 
الي��راين، يف بيان ان وزيرة خارجية الحتاد ات�شلت هاتفيا مبحمد جواد 
الثابت  والتزامها  ت�شميمها  اك��دت  و  اجل��دي��د  مبن�شبه  لتهنئته  ظريف 
البحث عن حل دبلوما�شي للم�شاألة النووية اليرانية . واكدت ا�شتون التي 
المن  جمل�س  يف  الع�شوية  الدائمة  اخلم�س  ال��دول  املفاو�شات  يف  متثل 
الدويل )الوليات املتحدة ورو�شيا وال�شني وفرن�شا وبريطانيا( واملانيا، ان 
هذه الطراف م�شتعدة للعمل مع فريق املفاو�شني اليرانيني اجلديد فور 

تعيينه .

انتقد املالكي ل�شماحه بدخ�ل مت�شددين باإيعاز من اإيران 

اجلربا: الأ�ضد منهار واحلر�ص الثوري يحكم �ضوريا

ليبيا تريد اإعادة النظام اإىل قطاعها النفطي 
•• طرابل�س-ا ف ب:

هددت احلكومة الليبية با�شتعمال 
ال���ق���وة لع������ادة ف���ر����س ال��ن��ظ��ام يف 
اقت�شاد  ع��م��اد  النفطي،  قطاعها 
حركات  ب��ه��ا  تع�شف  ال��ت��ي  ال��ب��الد 
احتجاج تت�شبب يف انخفا�س انتاج 
النفط واعلن رئي�س الوزراء الليبي 
جمموعة  ان  اجلمعة  زي���دان  علي 
النفطية  امل���ن�������ش���اآت  ح����ر�����س  م����ن 
قرروا  احلكومة  م��ع  املتخا�شمني 
ح�شابهم  ع��ل��ى  ال��ن��ف��ط  ت�����ش��دي��ر 

اخلا�س .
�شفينة  اي  بق�شف  زي����دان  وه���دد 
اذا  النفطية  امل���وان���ئ  م��ن  ت��ق��رتب 
املوؤ�ش�شة  م���ع  م��ت��ع��اق��دة  ت��ك��ن  مل 
الوطنية للنفط ومنذ عدة ا�شابيع 
النتاج  على  ال��ن��زاع��ات  تلك  اث��رت 
 500 اىل  انخف�س  ال��ذي  الليبي 
مليون  مقابل  يوميا  برميل  ال��ف 
نهاية  ويف  ال�������ش���اب���ق،  يف  ون�����ش��ف 
متوز-يوليو انخف�س النتاج حتى 

بلغ 300 الف برميل فقط.
وق��ال زي��دان ان جمموعات حر�س 
ب��ان��ت��ظ��ام م�شبات  ت��غ��ل��ق  امل��ن�����ش��اآت 
والزويتينة  ال��ري��ق��ة  يف  ال��ن��ف��ط 
ورا�س لنوف و�شدرا )�شرق( ومتنع 

الدفاع عن وجودهم وم�شاحلهم. 
وزير  العرو�شي  الباري  عبد  وق��ال 
النفط ان تلك ال�شطرابات طالت 
ليبيا  خ�شرت  وق��د  البالد  اقت�شاد 
مليار   1،6 متوز-يوليو   25 منذ 
النفط  وزي��ر  نائب  واعلن   . دولر 
عمر ال�شماخ اخلمي�س خ�شارة تبلغ 
النفطي  القطاع  يف  دولر  ملياري 
من  الوىل  ال�شبعة  ال�شهر  خالل 

ال�شنة اجلارية.
ا�شتمرت  اذا  ان�������ه  م�����ن  وح��������ذر 
ال����ش���ط���راب���ات ف�����ان ال����دول����ة لن 
تتمكن من ت�شديد الرواتب واعتر 
ا�شر  ال��و���ش��ع  ان  ال������وزراء  رئ��ي�����س 
مب�شداقية ليبيا يف ا�شواق النفط 
ا�شعاره  ارت���ف���ع���ت  ال�����ذي  ال��ع��امل��ي��ة 
انتاج  ب�شبب احداث م�شر وانهيار 
ليبيا واعرب عن ال�شف لن بع�س 
وتوجهوا  ل��ي��ب��ي��ا  ت���رك���وا  ال���زب���ائ���ن 
بالنفط  للتزود  اخ��رى  ا�شواق  اىل 
وق������د ع������اد ان����ت����اج ال���ن���ف���ط ال����ذي 
الناجت  اج��م��ايل  م��ن   80% ميثل 
ال����ذي  امل�������ش���ت���وى  اىل  ال����داخ����ل����ي، 
ال���ن���زاع مم��ا �شمح  ق��ب��ل  ك���ان عليه 
النمو  ان  اقت�شادي حتى  بانتعا�س 
 2012 جتاوز املئة يف املئة خالل 

ح�شب �شندوق النقد الدويل.

النابيب  يفتحوا  مل   ،2011 يف 
ت�شكلت وحدتهم  وق��د  ذل��ك.  رغ��م 
بعد �شقوط النظام لتاأمني املن�شاآت 
تقع  ال���ت���ي  ال����ب����الد  ال��ن��ف��ط��ي��ة يف 
�شحراوية  م��ن��اط��ق  يف  خ�����ش��و���ش��ا 
ل��ك��ن ق���دم���اء ال���ث���وار مل ي����رتددوا 
م���ن اجل  ال�������ش���الح  ا���ش��ت��ع��م��ال  يف 

ال�شفن من �شحن حمولتها.
وي��ت��ه��م احل��ر���س ال��ت��اب��ع��ني ل���وزارة 
ال����دف����اع رئ���ي�������س ال���������وزراء ووزي�����ر 
ال��ن��ف��ط م��ن��ذ ع����دة ا���ش��اب��ي��ع ببيع 

بالنفط ب�شكل غري قانوين.
ال��وط��ن��ي��ة للنفط  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ل��ك��ن 
ان  موؤكدة  احلكومة  اق��وال  دعمت 

كل �شفقات النفط قانونية واعلن 
ع��ل��ي زي����دان ان جل��ن��ة ت��ت��األ��ف من 
التحقيق  اج��ل  من  �شت�شكل  ق�شاة 

يف تلك التهامات .
ل���ك���ن احل�����ر������س وم���ع���ظ���م���ه���م من 
خالل  ب��رزوا  الذين  الثوار  قدماء 
القذايف  معمر  ن��ظ��ام  ���ش��د  ال��ث��ورة 

•• بريوت-ا ف ب:

ال�شلحة الكيميائية ال�شورية التي تعود اىل عدة 
لكنها  الو�شط  ال�شرق  تر�شانات  اك��ر  من  عقود 
العامة  املعلومات  ان  اذ  تكهنات  مو�شع  زال��ت  ما 
عنها غري متوفرة وقد و�شل فريق من مفت�شي 
ام�س  الكيميائية  ال�شلحة  ح��ول  املتحدة  المم 
با�شتخدام  الت��ه��ام��ات  يف  للتحقيق  دم�����ش��ق  اىل 
امل�شتمر لكرث  النزاع  النوع من ال�شلحة يف  هذا 
والوليات  وفرن�شا  بريطانيا  وتتهم  عامني.  من 
ال�شلحة  اىل  باللجوء  ال�شوري  النظام  املتحدة 
الكيميائية عدة مرات �شد املعار�شة. من جهتها، 

ان  املا�شي  ال�شبوع  دم�شق  حليفة  رو�شيا  اك��دت 
املعار�شة  مقاتلي  ا�شتخدام  على  الدليل  لديها 
ال�����ش��وري��ة غ���از ال�����ش��اري��ن ب��ال��ق��رب م���ن ح��ل��ب يف 
للمرة  ال�شوري  النظام  واقر  املا�شي.  اآذار-مار�س 
ميلك  بانه   2012 متوز-يوليو   23 يف  الوىل 
ا�شلحة كيميائية لكنه اكد انه مل ي�شتعملها ابدا 
تدخل  ح�شل  اذا  با�شتخدامها  مهددا  �شعبه  �شد 
واملعار�شة  ال��ن��ظ��ام  وي���ت���ب���ادل  غ���رب���ي.  ع�����ش��ك��ري 
يف  كيميائية  ا�شلحة  با�شتعمال  التهم  امل�شلحة 
النزاع الدائر منذ �شنتني يف �شوريا، احدى الدول 
ال�شلحة  ح��ظ��ر  م��ع��اه��دة  ت��وق��ع  مل  ال��ت��ي  اقليلة 
املنظمة  يف  ع�شوا  لي�شت  وب��ال��ت��ايل  الكيميائية 

املكلفة مراقبة تطبيق تلك املعاهدة. وبدا تنفيذ 
الرنامج ال�شوري خالل �شبعينات القرن املا�شي 
�شابقا،  ال�شوفياتي  الحت���اد  ث��م  م�شر  مب�شاعدة 
كذلك �شاهمت فيه اي�شا رو�شيا خالل الت�شعينات 
ثم ايران اعتبارا من 2005، كما افادت منظمة 
نوكليار ثريت ايني�شياتيف امل�شتقلة التي حت�شي 

املعطيات املفتوحة حول ا�شلحة الدمار ال�شامل.
النت�شار  م��ن  احل��د  برنامج  واع��ت��رت حمللة يف 
للدرا�شات  ال������دويل  امل��ع��ه��د  يف  ال���ش��ل��ح��ة  ون�����زع 
ال�شرتاتيجية انه اكر برنامج ا�شلحة كيميائية 
يف ال�شرق الو�شط، ان�شئ بهدف جمابهة الرنامج 

النووي ال�شرائيلي .

الأ�ضلحة الكيميائية ال�ضورية تر�ضانة غام�ضة 

�شابهها،  م���ا  اأو  ان��ت��ق��ام��ات  ه��ن��اك 
وه��ذا ه��و ال��ه��دف الأ���ش��ا���س. ولفت 
هو  احل��ر  ال�شوري  اجلي�س  اأن  اإىل 
ال�شورية  للثورة  الع�شكرية  ال��ذراع 
اجلي�س  ب�����اأرك�����ان  ي����ع����رتف  وم�����ن 
نتعامل  اأن  احلر فنحن م�شتعدون 
ل���ه روات�����ب ونعطيه  ون��ع��م��ل  م��ع��ه 
يف  وذل��ك  ونقويه،  وم��وؤن��ه  �شالحه 
ودولة  ال��ن�����ش��رة  جبهة  اإىل  اإ����ش���ارة 
الالجئني  وح��ول  وال�شام.  ال��ع��راق 
اأعداد  اأن  اأك���د اجل��رب��ا  ال�����ش��وري��ني، 
الالجئني يف دول اجل��وار جتاوزت 
مع�شكرات  اإىل  ذهبت  وقد  املليون، 
الالجئني يف تركيا خالل رم�شان، 
وذهبت اإىل مع�شكرات الالجئني يف 
يف  ال��ن��ازح��ني  م��ع  والتقيت  الأردن 
ح���وران ال��ذي��ن ج����اوؤوا م��ن حم�س 
اأن حوران  وري��ف دم�شق على رغ��م 
اجلي�س  ب��ني  متوا�شل  ق��ت��ال  فيها 
ن�شعى  ونحن  الأ�شد،  وجي�س  احلر 
اإىل مد يد العون لأهلنا النازحني 
ما  ت��اأم��ني  ون��ح��اول  وم�شاعدتهم، 
ل��ه��م م���ن حاجات  ت��اأم��ي��ن��ه  مي��ك��ن 

و�شروريات.
�شوريا  و�شع  الآن  اجلربا  وو�شف 
واأدواتها  اإي��ران  دعم  ب�شبب  املعقد، 
اهلل«  »ح���������زب  م������ن  امل����ن����ط����ق����ة  يف 
واحل���وث���ي���ني وغ����ريه����م، ووق�����وف 
رو�شيا اإىل جانب نظام ب�شار الأ�شد، 
اإىل  اأدت  التي  ال��ع��وام��ل  م��ن  وتلك 
املعقدة  املرحلة  اإىل  الثورة  اإي�شال 
ال��راه��ن��ة. و���ش��وري��ا ق��دم��ت الكثري 
من ال�شهداء، لكن الثورة ال�شورية 

قائمة ومتقدمة و�شتنت�شر.

والالذقية  دم�����ش��ق  م��ث��ل  ال���ك���رى 
وحماة اأ�شبحت يف يد الثوار، ولكن 
م�شاحتها  امل����دن  اأن  ت��ع��رف  وك��م��ا 
وامل�شاحة  ����ش���غ���رية  اجل���غ���راف���ي���ة 
ال�����ش��وري��ة ه���ي يف الأري�������اف، نحن 
ن��ت��ك��ل��م ع���ن اجل���زي���رة ودي����ر ال���زور 
امل��ئ��ة، وكذلك  80 يف  حم��رر منها 
تكون  اأن  واأمت����ن����ى  ودرع�������ا.  ح��ل��ب 
ال�����ش��ه��ور امل��ق��ب��ل��ة ح��ا���ش��م��ة، ول���دّي 
���ش��ت��ك��ون حا�شمة  ب��اأن��ه��ا  م��ع��ط��ي��ات 
�شعبنا  ث���ورة  ت��اري��خ  يف  ومف�شلية 

العظيم.
مطالبات  ح���ول  ����ش���وؤال  ع��ل��ى  وردا 
احتادية  ����ش���وري���ا  ب��ج��ع��ل  ال��ب��ع�����س 
اأن  اأك��د  عربية،  جمهورية  ولي�شت 
���ش��وري��ا عربية  اأم  ���ش��وري��ا احت��ادي��ة 
�شيء  ه��ن��اك  لي�س  للنقا�س،  ق��اب��ل 
لي�س  الأك���راد  اأن  واحلقيقة  مغلق، 
النف�شال  اأج��ن��دت��ه��م  يف  م���وج���وداً 

•• عوا�صم-وكاالت:

الوطني  الئ����ت����الف  رئ���ي�������س  ق�����ال 
ال�شوري اأحمد اجلربا ام�س الأحد، 
ا�شتعادة  على  ق���ادرة  امل��ع��ار���ش��ة  اإن 
الق�شري وغريها من املناطق اإذا ما 

ح�شلت على ال�شالح.
اأج��زاء كبرية  اأن  اإىل  ولفت اجلربا 
وحلب  وال����الذق����ي����ة  دم�������ش���ق  م����ن 
اأ����ش���ب���ح���ت يف يد  وح����م����اة واإدل��������ب 
الثوار، موؤكداً اأن ب�شار الأ�شد منهار 
ول يحكم البالد، بح�شب ما اأوردت 

�شحيفة احلياة اللندنية .
امل��ع��ارك �شد  ب��اأن من يقود  و�شرح 
ه���م احلر�س  ���ش��وري��ا  امل��ع��ار���ش��ة يف 
ال���ث���وري الإي�������راين وع��ن��ا���ش��ر من 
حزب اهلل وبع�س احلوثيني الذين 
ج����اوؤوا م��ن ال��ي��م��ن ب��دع��م اإي����راين، 
قالها  اهلل  ن�شر  اأن ح�شن  مو�شحاً 
مننع  لكي  �شوريا  يف  تدخلنا  علناً: 

�شقوط دم�شق.
مقبلة  ت�شوية  ب���اأي  يتعلق  وف��ي��م��ا 
باأنهم  ���ش��رح  ال�����ش��وري،  امل��ل��ف  اإزاء 
من  واأي  ب�شار  ب��وج��ود  يقبلوا  ل��ن 
زم��رت��ه، وط��ال��ب ب���اأن ُي��ع��اق��ب على 
م��ا ارت��ك��ب��ه م��ن ج��رائ��م ح���رب �شد 
ال�����ش��ع��ب ال�����ش��وري، ول ب��د م��ن اأن 
اأه�����داف  ���ش��ي��ا���ش��ي  اأي ح���ل  ي���خ���دم 

الثورة برحيل ب�شار الأ�شد.
ت�شليح  اأن  اأي�����ش��ا  اجل��رب��ا  واأو����ش���ح 
نوعية  ب��اأ���ش��ل��ح��ة  احل�����ر  اجل���ي�������س 
الثورة  م�����ش��ار  ���ش��ي��غ��ري  م���ت���ط���ورة، 
و�شينهيها مل�شلحة ال�شعب ال�شوري 
ونفى اجلربا تر�شيح مناف طال�س 
وق��ال مناف  احل��ر،  لقيادة اجلي�س 
ان�شق عن  اأن��ه  ال�شكر على  ي�شتحق 
النظام وهو كان من املقربني جداً 
وهذا  ال��ن��ظ��ام،  راأ����س  وم��ن  للنظام 
ن�شكره  ون���ح���ن  ل���ه  ي��ح�����ش��ب  ����ش���يء 

ع��ل��ى ه���ذا امل��وق��ف ال��وط��ن��ي، ولكن 
مركزاً  يتبواأ  اأن  يعني  ل  ان�شقاقه 
مو�شوع  ه����ذا  اجل��ي�����س،  ق���ي���ادة  يف 
اآخر، ومو�شوع اجلي�س الوطني هو 
بالتن�شيق مع رئي�س الأركان اللواء 
اجلي�س  وب��اإ���ش��راف  اإدري�������س  �شليم 
احلر فقط. من جانب اآخر، اأبدى 
ا���ش��ت��ي��اءه م��ن دور حكومة  اجل��رب��ا 
دخ����ول مقاتلني  امل��ال��ك��ي يف  ن����وري 
قال  حيث  ���ش��وري��ا،  اإىل  مت�شددين 
باإيعاز  الأ�شد  نظام  دعم  املالكي  اإن 

من اإيران.
العون،  ي���د  اجل���رب���ا مب���د  ون���ا����ش���د 
اأن جي�شنا احلر يخو�س  خ�شو�شاً 
الرتاب  ع��ل��ى  الآن  ال��ع��رب  م��ع��رك��ة 
ال�����ش��وري، كما ن��اأم��ل م��ن اأه��ل��ن��ا يف 
و�شعوباً  حكومات  العربية  ال���دول 
دع���م  م�������ش���وؤول���ي���ة  ي���ت���ح���م���ل���وا  اأن 
الئ���ت���الف ل��ن��دع��م ال�����ش��وري��ني يف 
ال���داخ���ل، ه���ذا ه���و ه��دف��ن��ا. هناك 
قليل،  لكنه  اخلليج  دول  م��ن  دع��م 
ال���وع���ود، وك���ان من  ون��ح��ن ننتظر 
�شيء  ه���ن���اك  ي���ك���ون  اأن  امل��ف��رت���س 
العيد  والآن  ال��ع��ي��د  ق��ب��ل  ملمو�س 
ناأمل  وكنا  ورم�شان م�شى،  انتهى 
باأن  ال�شوريني يف الداخل  اأن نفرح 
اإخوانهم العرب فعاًل وقفوا معهم 

وقفة حقيقية.
اململكة  اأن  م��ت��اأك��د  اأن���ا  وا���ش��ت��ط��رد: 
راأ�شها  وع��ل��ى  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
خ���ادم احل��رم��ني ال�����ش��ري��ف��ني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز، واإخوانه يف 
جمل�س التعاون يقومون بواجبهم 
دعم  ويف  ال�����ش��وري��ة  الق�شية  جت��اه 
الئتالف، لكننا نحتاج للمزيد من 

الدعم.
من  املحررة  امل�شاحات  وبخ�شو�س 
اأقل من الن�شف  اأفاد باأنها  �شوريا، 
ب��ق��ل��ي��ل، وه���ن���اك اأج�����زاء م���ن املدن 

عن �شعبهم. يف فرتة من الفرتات 
كان حزب البعث وهو حزب �شاحب 
الأك����راد  ك���ان  ف�شفا�شة،  ���ش��ع��ارات 
م�شطهدين يف حكمه، والآن لي�شت 
اأو غريهم  ا�شطهاد لالأكراد  فرتة 
اأك����راده����ا  ل��ل��ج��م��ي��ع  ����ش���وري���ا  الآن 
وم�شيحيوها  م�شلموها  وع��رب��ه��ا 
����ش���ن���ت���ه���ا و����ش���ي���ع���ت���ه���ا وع���ل���وي���وه���ا 
مكونات  وكل  ودروزه��ا،  وتركمانها 
الن�شيج ال�شوري يف بلد واحد ا�شمه 

�شوريا للجميع.
الئتالف  اأن  اإىل  اأ�شار اجلربا  كما 
مو�شوع  يف  ي���ف���ك���ر  ل  ال���������ش����وري 
اأُخ��ذ يف  املو�شوع  وه��ذا  ال�شحوات، 
ال�شحيح.  النقل  ع��ن  بعيد  اجت���اه 
ت�شكيل  ذك�������رت  ع���ن���دم���ا  ح��ق��ي��ق��ة 
اإعالم  ع��ر  يكن  مل  وط��ن��ي  جي�س 
�شحافية  م��ق��اب��ل��ة  يف  ول  م��ب��ا���ش��ر 
ك��ان لقائي مع  ت��ل��ف��زي��ون،  م��ع  ول 

اجل��ال��ي��ة ال�����ش��وري��ة يف ع���م���ان، مع 
العيد  يوم  ع�شاء  يف  ال�شهداء  اأبناء 
الأول، وكان فيه اأ�شئلة من الإخوة 
ال�شهداء  اأه������ايل  م���ن  والأخ��������وات 
والنازحني، و�شئلت عن �شبب طول 
النظام  �شقوط  ال��ث��ورة وع��دم  اأم��د 
احلر  الفرقة بني اجلي�س  واأ�شباب 
ف��ك��ان��ت الإج���اب���ة لهم،  يف داخ���ل���ه، 
وجوب  يف  نفكر  ون��ح��ن  �شهر  منذ 
وطني  جي�س  ن��واة  هناك  تكون  اأن 
للجي�س  حقيقية  قيادة  هو  ليكون 

احلر للمرحلة املقبلة.
وت���اب���ع: لأن�����ه ع��ن��دم��ا ن���دخ���ل اإىل 
منطقة حمررة فهذا اجلي�س يجب 
وعلى  امل��ن��اط��ق  ع��ل��ى  ي�����ش��ي��ط��ر  اأن 
واملمتلكات،  وال����وزارات  املحافظات 
ل��ي�����ش��ع��ر امل���واط���ن���ون ب����الأم����ان لأن 
على  يحافظ  نظامياً  جي�شاً  هناك 
اأمن النا�س والبلد، وحتى ل تكون 

النازحني الأ�ضد: �ضوريا م�ضممة على اجتثاث الإرهاب عدد  األفًا   688
ال�ضوريني يف لبنان 

•• بريوت-يو بي اأي:

بلغ عدد النازحني ال�شوريني يف لبنان الذين يتلقون امل�شاعدة 
و�شركائها،  الالجئني  ل�شوؤون  املتحدة  الأمم  مفو�شية  من 

اأكرث من 688 األف لجئ.
واأع��ل��ن��ت امل��ف��و���ش��ي��ة يف ت��ق��ري��ره��ا الأ���ش��ب��وع��ي ام�����س الأح���د، 
خالل  لديها  ت�شجيلهم  مت  �شخ�س  األ��ف   11 م��ن  اأك��رث  اأن 
يف  ال�شوريني  النازحني  عدد  جمموع  فبلغ  املا�شي،  الأ�شبوع 
لبنان الذين يتلقون امل�شاعدة من املفو�شية و�شركائها اأكرث 

من 688 األف لجئ.

ق���ادرة على ذل��ك م��ن خ��الل ت��الح��م ق��ل ن��ظ��ريه ب��ني جي�شها 
البا�شل و�شعبها املفعم باإرادة احلياة والميان بالوطن .

وكان الرئي�س ال�شوري اعتر يف خطاب القاه يف الرابع من اآب-
اغ�شط�س اجلاري ال حل ممكنا لالزمة �شوى ب�شرب الرهاب 
بيد من حديد ، وان احلرب ال�شعبية مب�شاركة ال�شوريني اىل 

جانب اجلي�س حت�شم املعركة خالل ا�شهر.
افق احلل  غياب  لال�شد يف ظل  الت�شريحات اجلديدة  وتاأتي 
الف   100 م��ن  اك��رث  مقتل  اىل  ادى  ال��ذي  للنزاع  ال�شيا�شي 

�شخ�س، بح�شب المم املتحدة.
حليفة  ورو�شيا  للمعار�شة،  الداعمة  املتحدة  الوليات  وتبذل 
ال��ن��ظ��ام، ج��ه��ودا ل��ع��ق م��وؤمت��ر دويل مب�����ش��ارك��ة ط���ريف النزاع، 

•• دم�صق-ا ف ب:

ام�����س ت�شميمه على  ال����ش���د  ب�����ش��ار  ال�����ش��وري  ال��رئ��ي�����س  اك���د 
اج��ت��ث��اث الره����اب م��ن ب���الده ال��غ��ارق��ة يف ن���زاع دام لك��رث من 
)�شانا(  الر�شمية  النباء  وكالة  عنه  نقلت  ما  بح�شب  عامني، 
وال�شادقة  البناءة  اجلهود  بكل  رحبت  �شوريا  ان  ال�شد  وق��ال 
ليجاد حل �شيا�شي لالزمة امل�شتمرة منذ منت�شف اآذار-مار�س 
2011، لكنها يف الوقت نف�شه م�شممة على مواجهة الرهاب 
املعار�شة  مقاتلي  اىل  ا���ش��ارة  يف   ، ج���ذوره  م��ن  اجتثاثه  حتى 

الذين يعدهم النظام ارهابيني .
واعتر خالل ا�شتقباله وفدا من اأحزاب موريتانية، ان دم�شق 

ثالثة  منذ  البلدان  وي�شعى  لالزمة.  حل  اىل  للتو�شل  �شعيا 
ت�شميته جنيف  على  ا�شطلح  ال��ذي  املوؤمتر  تنظيم  اىل  ا�شهر 
يف  وقع  دويل  لتفاق  العري�شة  اخلطوط  اىل  و�شي�شتند   ،  2
املدينة ال�شوي�شرية يف 30 حزيران-يونيو 2012 حول فرتة 
التح�شريات  وت��واج��ه  ورق.  على  ح��را  بقي  لكنه  انتقالية، 

للموؤمتر خالفات ا�شا�شية حول هدفه وامل�شاركني فيه.
واع��ل��ن ن��ائ��ب ل��وزي��ر اخل��ارج��ي��ة ال��رو���ش��ي غ��ي��ن��ادي غاتيلوف 
الثالثاء انه من غري املرجح عقد املوؤمتر الذي ا�شطلح على 
ت�شميته جنيف 2 ، قبل ت�شرين الول-اكتوبر و�شيعقد اجتماع 
حت�شريي للموؤمتر بني مو�شكو ووا�شنطن نهاية اآب-اغ�شط�س 

اجلاري.

املالكي يبحث مع 
فيلتمان ق�ضايا املنطقة 

•• بغداد-يو بي اأي:

بحث رئي�س الوزراء العراقي نوري 
املالكي ام�س مع نائب الأمني العام 
ال�شيا�شية  لل�شوؤون  املتحدة  ل��الأمم 
ق�شايا  خمتلف  ف��ي��ل��ت��م��ان،  ج��ف��ري 
�شوريا  يف  الو�شع  وخا�شة  املنطقة 
وم�����ش��ر ون���ق���ل ب���ي���ان ح��ك��وم��ي عن 
الأممي،  للمبعوث  ت��اأك��ي��ده  املالكي 
ال���ذي ي���زور ال��ع��راق ل��الإط��الع على 
اأحداث  يف  العراقية  النظر  وج��ه��ة 
املنطقة وخ�شو�شاً الو�شع يف �شوريا 
ي��دع��م اجلهود  ال��ع��راق  اأن  وم�����ش��ر، 
املبذولة لإيجاد حل �شيا�شي لالزمة 
ال�شعب  م��ع��ان��اة  واإن���ه���اء  ال�����ش��وري��ة 

ال�شوري ال�شقيق .
ودعا املالكي الأمم املتحدة واملجتمع 
املنطقة اىل ال�شغط  ال��دويل ودول 
على الأطراف ال�شورية للجلو�س اىل 
واإيجاد حل لالأزمة،  احل��وار  مائدة 
والإرهاب  التطّرف  وح��ّذر من دعم 
من قبل بع�س الأطراف يف املنطقة. 
راأى  الفل�شطينية  الق�شية  وح��ول 
واعتر  تعقيداً،  ت��زداد  اأنها  املالكي 
ما  النجاح  لها  يكتب  ل  احللول  اأن 
مل ي�شعر الفل�شطينيون باأنها حلول 

عادلة ومن�شفة .
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•• بغداد-وكاالت:

قتل اأربعة اأ�شخا�س ام�س على الأقل واأ�شيب 13 اآخرون بجروح 
يف انفجار عبوتني نا�شفتني ا�شتهدفتا موقفني لنتظار احلافالت 
عراقية.   اأمنية  م�شادر  بح�شب  بغداد،  العراقية  العا�شمة  غربي 
واأ�شافت اأن النفجارين ا�شتهدفا موظفني ينتظرون يف مواقف 
انتظار احلافالت يف حي العامرية واأخرى يف حي اخل�شراء املجاور 

. وت�شهد البالد منذ مطلع 2013 ت�شاعدا للعنف بالتزامن مع 
دي�شمر-كانون  يف  ب��داأت  حيث  �شّنية،  مناطق  يف  الغ�شب  تنامي 
الأول حركة احتجاج للتنديد بالتهمي�س الذي تتعر�س له. ومنذ 
 15 مبعدل  اأي  �شخ�شا   3490 جمموعه  ما  قتل  العام،  مطلع 
�شخ�شا يوميا، بح�شب ح�شيلة اأعدتها وكالة فران�س بر�س. و�شهد 
يوم اأم�س الأول ثالث هجمات متفرقة �شد عنا�شر قوات الأمن 
العراقية، فيما انفجرت �شاحنة مفخخة يف ميناء اأم ق�شر جنوب 

•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

للكني�شت،  التابعة  اأعلن ع�شو جلنة اخلارجية والأمن 
الكونغر�س  اإن  ه��ن��غ��ب��ي،  ت�����ش��اح��ي  ال�����ش��اب��ق،  رئ��ي�����ش��ه��ا 
الأمريكي ل ميار�س �شغوطا جدية من اأجل اأن توقف 
رئي�س  طالب  فيما  مل�شر،  امل�شاعدات  الأمريكية  الإدارة 
بعدم  وزرائ���ه  نتنياهو،  بنيامني  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي،  ال����وزراء 

اإطالق ت�شريحات حول الأحداث يف م�شر.
وقال هنغبي لإذاعة اجلي�س الإ�شرائيلي ام�س اإنه يقدر 
اأن الإدارة الأمريكية �شت�شتمر يف تقدمي امل�شاعدات املالية 
للحكم  م�شلحة  توجد  ل  اأن��ه  واأ���ش��اف  مل�شر.  ال�شنوية 
امل�شري بك�شر الأدوات ويف املقابل فاإن الإدارة الأمريكية 

م�شر،  يف  الأح���داث  م��ن  ر�شاها  ع��دم  بتو�شيح  ملزمة 
لكن ل توجد �شغوط جدية بهذا اخل�شو�س وامل�شلحة 
ب��ع��دم تنفيذ خ��ط��وات ل  ال��ي��وم ه��ي  العليا  الأم��ريك��ي��ة 
رجعة عنها . من جانبه اأ�شدر نتنياهو تعليمات لوزرائه 
بعدم التحدث لو�شائل الإعالم حول الأو�شاع يف م�شر 
اأحرونوت  يديعوت  �شحيفة  قالت  نف�شه  ال�شياق  ويف 
الإدارة  دبلوما�شية مقابل  اإ�شرائيل يف حالة طوارئ  اإن 
الأمريكية واأو�شحت ال�شحيفة اأن التخوف يف اإ�شرائيل 
هو من اأنه يف حال وقف امل�شاعدات الأمريكية عن م�شر 
�شتدفع  اإ�شرائيل  فاإن  الدولتني  العالقات بني  وتراجع 
الثمن من خالل احتمال امل�س باتفاقية ال�شالم امل�شرية 

– الإ�شرائيلية.

طالب  زي��ب��اري  هو�شيار  العراقي  اخلارجية  وزي��ر  وك��ان  ال��ب��الد. 
الإره����اب واجلماعات  م��واج��ه��ة  اأم��ن��ي��ا يف  ب���الده  ب��دع��م  وا�شنطن 
امل�شلحة. وقال لدى زيارته الوليات املتحدة اإننا بحاجة اإىل دعم 
ال��ولي��ات املتحدة يف جم��ال الأم���ن وحم��ارب��ة الإره����اب، ويف بناء 
القوات الأمنية العراقية لدرء اخلطر املتزايد من جبهة الن�شرة 
وتنظيم القاعدة يف منطقة ال�شرق الأو�شط . موؤكدا اأن العراق لن 

ينزلق اإىل حرب طائفية، واأنه لن يعود اإىل الوراء . 
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•• اأبوظبي-وام:

ق��ال��ت ن�����ش��رة اأخ���ب���ار ال�����ش��اع��ة اإن دول����ة الإم�����ارات 
العربية املتحدة اأعلنت تاأييدها ودعمها الكاملني 
امللك  ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  خطاب  مل�شمون 
���ش��ع��ود م��ل��ك اململكة  اآل  ع��ب��داهلل ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة ال�����ش��ق��ي��ق��ة ح����ول الأح�����داث 
موؤكدة   .. العربية  م�شر  جمهورية  يف  اجل��اري��ة 
احلرمني  خ������ادم  اه���ت���م���ام  ي��ع��ك�����س  اخل����ط����اب  اأن 
ال�����ش��ري��ف��ني وامل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة باأمن 
م�شر وا�شتقرارها وياأتي يف حلظة حمورية مهمة 
تتطلب موقفا جادا وحا�شما يقطع الطريق اأمام 
ال��ت��دخ��الت اخل��ارج��ي��ة يف ال�����ش��اأن امل�����ش��ري وينبع 
من حر�س العاهل ال�شعودي على املنطقة ويعر 
ت��درك ما يحاك �شدها  واعية متعقلة  عن نظرة 
اإماراتي  موقف  م�شر..  ا�شتقرار  عنوان  وحتت   .
ثابت اأ�شافت اأن دولة الإمارات جتدد بهذا التاأييد 
حفظ  يف  وحقها  م�شر  ب��ج��وار  ال��وق��وف  تاأكيدها 
اأع��م��ال العنف وال��ت��ط��رف التي  اأم��ن��ه��ا وحم��ارب��ة 
واملمتلكات  الأرواح  يف  ج�شيمة  خ�شائر  كبدتها 
ب�شرعة  ال�شادقة  الأخ��وي��ة  متنياتها  عن  وتعرب 
ت�شافر  خ���الل  م��ن  ال��ظ��روف  ه���ذه  ع��ل��ى  التغلب 
جهود اأبناء �شعبها وا�شتعادة دورها الريادي عربيا 
هذا  يف  م�شر  دع��م  اأن  وت���درك  ودول��ي��ا  واإقليميا 
للم�شوؤوليات  ا�شتجابة  هو  اإمن��ا  احلا�شم  الظرف 
العربية  الأم����ة  ل��ق�����ش��اي��ا  قبلها  م��ن  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
اإج��راءات احلكومة  ويتطلب وقفة عربية مل�شاندة 
ما  لكل  والت�شدي  الإره���اب  مواجهة  يف  امل�شرية 

من �شاأنه تهديد اأمنها القومي . 
مبينة اأن��ه امل��وق��ف ذات��ه ال��ذي ب���ادرت ال��دول��ة اإىل 
اإع��الن��ه ف��ور ان���دلع الأح����داث الأخ���رية يف م�شر 
ال�شيادية  ل��الإج��راءات  تفهمها  فيه  اأك��دت  وال��ذي 

جماعات  �شد  امل�شرية  احلكومة  اتخذتها  التي 
التطرف ال�شيا�شي والتي ت�شر على خطاب العنف 

والتحري�س . 
الإم����ارات  م��رك��ز  ي�شدرها  ال��ت��ي  الن�شرة  ون��وه��ت 
للدرا�شات والبحوث ال�شرتاتيجية يف هذا ال�شدد 
اآل نهيان  اأك��ده �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زاي��د  مبا 
وزير اخلارجية من حر�س الإمارات قيادة و�شعبا 
على الوقوف بجانب م�شر بكل قوة خالل املرحلة 
يف  لها  املختلفة  ال��دع��م  اأ�شكال  وت��ق��دمي  الراهنة 
اإنه  وق��ال  املتينة..  الثنائية  ال��ع��الق��ات  م��ن  اإط���ار 
يف هذا الإط��ار قدمت دول��ة الإم���ارات دعما ماليا 
يقدر بنحو ثالثة مليارات دولر مل�شر كجزء من 
برنامج للدعم املايل تقدمه اأبوظبي للقاهرة من 
قادرا على مواجهة  ليكون  اإقت�شادها  تعزيز  اأجل 
الن�شرة  وا�شتطردت   . وفاعلية  بكفاءة  التحديات 
اأن دولة الإمارات توؤكد متانة العالقات مع م�شر 
فطوال العقود املا�شية جمعت الدولتني مقاربات 
التوافق على  اإط��ار من  �شيا�شية م�شرتكة عدة يف 
ب��ال��ط��رق ال�شلمية  ال��ع��ن��ف وح���ل اخل���الف���ات  ن��ب��ذ 
وفقا ملبداأ ال�شرعية الدولية واأكدت اأخبار ال�شاعة 
الإماراتي  الدعم  اأن  الفتتاحي  مقالها  ختام  يف 
اإماراتيا  ق��وم��ي��ا  ال��ت��زام��ا  مي��ث��ل  م�شر  لل�شقيقة 
و�شرورة ا�شرتاتيجية يف اآن واحد ويعد اأحد اأهم 
تعد  التي  الإم��ارات��ي��ة  اخلارجية  ال�شيا�شة  ثوابت 
اأم���ن م�شر وا���ش��ت��ق��راره��ا ج���زءا م��ن اأم���ن اخلليج 
العربي وا�شتقراره.. وياأتي يف اإطار اإدراكها لأهمية 
العربية والإقليمية و�شرورة دعمها  مكانة م�شر 
الإقليمية  الأط���راف  لإ�شعار  بجوارها  وال��وق��وف 
والدولية بوحدة التما�شك العربي حيال الق�شايا 
ط��رح عقالين هدفه م�شلحة  اإط��ار  امل�شريية يف 
الإ�شالم  مل�شر  وانت�شارا  �شعوبها  وخ��ري  املنطقة 

والعروبة �شد من يوقدون نار الفتنة . 

اأخبـــار ال�شـــاعة: 
ا�ضتقرار م�ضر.. موقف اإماراتي ثابت

زعيم للقاعدة يدعو ملهاجمة دبلوما�ضيني اأمريكيني 
•• دبي-رويرتز:

قالت جمموعة تتابع اأن�شطة املت�شددين ومقرها الوليات 
املتحدة ام�س ان امريكيا ع�شوا يف تنظيم القاعدة دعا اىل 
�شن املزيد من الهجمات على الدبلوما�شيني الغربيني يف 
العامل العربي واأ�شاد مبقتل ال�شفري المريكي يف ليبيا يوم 

املا�شي. العام  اأيلول  �شبتمر   11
الو�شط  ال�شرق  اأنحاء  يف  ال�شفارات  غربية  دول  واأغلقت   
و�شمال افريقيا هذا ال�شهر بعد حتذير من هجوم حمتمل 
اأبوابها  فتح  ال�شفارات  م��ن  الكثري  واأع���اد  مت�شددين  م��ن 
وقالت بريطانيا ان �شفارتها يف اليمن �شتفتح اليوم بعد اأن 
ظلت مغلقة 12 يوما.  وادم جادان من مواليد كاليفورنيا 
دولر  مليون  قيمتها  م��ك��اف��اأة  ور���ش��دت  ال���ش��الم  واع��ت��ن��ق 
مقابل اعتقاله وذكرت جمموعة �شايت التي تتابع مواقع 
الثرياء  امل�شلمني  نا�شد  اأن���ه  الن��رتن��ت  على  املت�شددين 

ع��ر���س م��ك��اف��اأة ع��ل��ى امل��ت�����ش��ددي��ن ل��ق��ت��ل ���ش��ف��راء املنطقة 
المريكي  ال�شفري  لقتل  اأعلنت  التي  املكافاأة  اىل  وا�شتند 
يف اليمن. وذك��رت �شايت اأن ج��ادان قال يف ت�شجيل فيديو 
ان هذه  املت�شددون  ي�شتخدمها  ن�شر على مواقع  بالعربية 
قلوب اخل�شوم.  اخل��وف يف  زرع  اأث��ر كبري يف  لها  املكافات 
قيمتها  مكافاأة  العرب  جزيرة  يف  القاعدة  تنظيم  واأع��ل��ن 
ث��الث��ة ك��ي��ل��وج��رام��ات م���ن ال���ذه���ب م��ق��اب��ل ق��ت��ل ال�شفري 
 23350 ري���ال  م��الي��ني  خم�شة  اأو  �شنعاء  يف  الم��ري��ك��ي 
دولرا لي جندي اأمريكي هناك. وقتل ال�شفري المريكي 
اخرين يف  اأمريكيني  �شتيفنز وثالثة  كري�شتوفر  ليبيا  يف 
مت�شددون  عندما هاجم   2012 عام  ليبيا  بغرب  بنغازي 
ا�شالميون القن�شلية المريكية هناك خالل احتجاج على 
و�شبق  ال�شالم  عليه  حممد  للنبي  ي�شيء  ان��ه  قالوا  فيلم 
اأمريكيني ففي  دبلوما�شيني  ا�شتهداف  دعا ج��ادان اىل  ان 

اأغ�شط�س عام 2007  .

•• وا�صنطن-ا ف ب:

عاد الرئي�س المريكي باراك اوباما 
الق�شرية،  انتهاء عطلته  ام�س مع 
اىل وا���ش��ن��ط��ن ح��ي��ث ���ش��ي��واج��ه يف 
ال�شابيع املقبلة على الرجح ازمات 
والديون  امل��ي��زان��ي��ة  ح���ول  خ��ط��رية 
الذي  الوحيد  الر�شمي  واخل��ط��اب 
العطلة خ�ش�س مل�شر  القاه خالل 
عندما علق على التطورات الأخرية 
بقاء  وم��ع  امل�شرية.  ال�شاحة  على 
طريق  على  ب��ات  بلد  يف  التطورات 
توقف  وبا�شتثناء  ذهنه  يف  خطري 
جمموعة  ق��م��ة  حل�����ش��ور  ق�����ش��ري 
ايلول- مطلع  رو�شيا  يف  الع�شرين 

�شبتمر، يفرت�س ان يركز الرئي�س 
ال�شيا�شة  ع��ل��ى  ك��ث��ريا  الم���ريك���ي 
الول  ت�����ش��ري��ن  ح���ت���ى  ال���داخ���ل���ي���ة 
الكونغر�س  على  و�شيكون  اكتوبر. 
على  اجل��م��ه��وري��ون  يهيمن  ح��ي��ث 
اقلية  ال���ن���واب ومي��ل��ك��ون  جم��ل�����س 
معطلة يف جمل�س ال�شيوخ، التفاق 
بدء  قبل  والنفقات  ال���واردات  على 
ال�����ش��ن��ة امل��ال��ي��ة اجل���دي���دة يف الول 
من ت�شرين الول-اكتوبر ويف حال 
عدم التو�شل اىل اتفاق، �شت�شطر 
الدولة الفدرالية لغالق خدماتها 
ان  وم��ن��ذ  ال�شا�شية  غ��ري  الداري����ة 
يف  اغلبيتهم  اجلمهوريون  ا�شتعاد 
كادت   ،2011 يف  ال��ن��واب  جمل�س 
خالفاتهم مع اوباما يف هذا ال�شاأن 
ان توؤدي اىل حالة ال�شلل هذه عدة 
م����رات ق��ب��ل ان ي��ت��م ال��ت��و���ش��ل اىل 

اتفاقات يف اللحظة الخرية.

ل��ك��ن ب��ع�����س اجل��م��ه��وري��ني ه���ددوا 
الول  املرة لن  بال ير�شخوا هذه 
�شي�شهد  اكتوبر  الول  ت�شرين  من 
اي�شا دخول �شق كبري من ا�شالح 
ال�������ذي يعد  ال�������ش���ح���ي  ال����ت����اأم����ني 
اداء  ا���ش��ا���ش��ي��ا يف ح�����ش��ي��ل��ة  اجن�����ازا 
ال��رئ��ي�����س، ح��ي��ز ال��ت��ن��ف��ي��ذ. وميكن 
مل�����ح�����روم�����ني من  ل����الم����ريك����ي����ني 
للح�شول  الت�شجل  �شحية  تغطية 
ع��ل��ي��ه��ا. ون���ظ���م اجل���م���ه���وري���ون يف 
ت�شويتا  ارب���ع���ني  ال���ن���واب  جم��ل�����س 
رم���زي���ا لل���غ���اء ال����ش���الح وه����ددوا 
ميزانية  اي  على  الت�شويت  بعدم 
م����ان  ت�����وم�����ا������س  وراأى  مت�����ول�����ه 
اخل���ب���ري ب�������ش���وؤون ال��ك��ون��غ��ر���س يف 
م��رك��ز ب��روك��ي��ن��غ��ز اي��ن�����ش��ت��ي��ت��وت يف 
لي�س  ال���ش��واأ  ح���دوث  ان  وا�شنطن 
ام����را م���وؤك���دا. وق����ال م���ان لوكالة 
اجلمهوريني  ان  ب���ر����س  ف���ران�������س 
نف�شها  ال�����ش��غ��ط  و���ش��ائ��ل  مي��ل��ك��ون 
انتحارية  ع��م��ل��ي��ة  مل��ن��ف��ذ  امل��ت��وف��رة 
عراقيل  اي  نتائج  من  يعانوا  وق��د 
املقبلة.  الن��ت��خ��اب��ات  يف  ي�شعونها 
ارتياحه  ع��ن  نف�شه  اخل��ب��ري  وع��ر 
ل��ت��زاي��د ع��دد اجل��م��ه��وري��ني الذين 
ال�شاي،  ح����زب  ���ش��ي��ا���ش��ة  ي�����ش��ف��ون 
جناحهم املت�شدد الذي يعار�س اي 
والنتحارية.  باجلنونية  ت�شوية، 
وق��������ال ال���رئ���ي�������س اوب������ام������ا ال�����ذي 
اخلمي�س  حافلة  يف  بجولة  �شيقوم 
واجلمعة ل�شرح روؤيته القت�شادية، 
ال����دول����ة من  اغ�����الق خ���دم���ات  ان 
�شخ�س  مليون  ث��الث��ني  منع  اج��ل 
تغطية طبية  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  م��ن 

اخلزانة انها ل ت�شتطيع ان ت�شمد 
الول  ت�شرين  منت�شف  من  لبعد 
اك��ت��وب��ر وق���د رب���ط رئ��ي�����س جمل�س 
النواب جون بايرن رفع �شقف الدين 
النفقات،  يف  اجلديدة  باقتطاعات 
 2011 م���ذك���را مب��وق��ف��ه ���ش��ي��ف 
عندما جتنبت الوليات املتحدة يف 
اللحظة الخرية عجزا عن ت�شديد 
وتبقى  عليها.  امل��رتت��ب��ة  ال��دف��ع��ات 
لوباما  الت�شريعية  الداء  ح�شلة 
وليته  ب��دء  من  ا�شهر  ثمانية  بعد 
ال��رئ��ا���ش��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة خ��ال��ي��ة م��ن اي 
البي�س  البيت  ياأمل  بينما  اجن��از 

الغاء  اوباما  ويقرتح   . �شيئة  فكرة 
نفقات �شريبية لتمويل ا�شتثمارات 
لكن  ال��و���ش��ط��ى.  الطبقة  مل�شلحة 
اجلمهوريني ل يريدون البحث يف 
انعا�س جديدة. وكان العجز  خطة 
املزمن للحزبني عن التفاهم ب�شاأن 
ال�شرائب ادى يف اآذار مار�س املا�شي 
�شمل  ق�����ش��ري  ت��ق�����ش��ف��ي  ع���الج  اىل 
ف��درال��ي��ة وفر�س  ب���رام���ج  جت��م��ي��د 
عطل غري مدفوعة وخطر الزمة 
امليزانية ترافقه �شرورة رفع �شقف 
الدين القانوين وهي من �شالحية 
ال��ك��ون��غ��ر���س اي�����ش��ا. واك����دت وزارة 

ال��ن��واب حذو  ي��ح��ذو جمل�س  ان  يف 
مراجعة  بتبني  ال�����ش��ي��وخ  جم��ل�����س 
وهنا  اخل��ري��ف.  يف  الهجرة  لنظام 
اجلمهوريني  بع�س  يتوخى  اي�شا 
ال���ذي���ن ي�����ش��ب��ون اه��ت��م��ام��ه��م على 
ان���ت���خ���اب���ات م��ن��ت�����ش��ف ال����ولي����ة يف 
 ،2014 نوفمر  ال��ث��اين  ت�شرين 
يعترون  اج���������راءات  م����ن  احل������ذر 
املهاجريني  ع��ن  ب��ع��ف��و  ا���ش��ب��ه  ان��ه��ا 
ال�����ش��ري��ني وق����ال ت��وم��ا���س م���ان ان 
المر مل ي�شحم يف م�شاألة الهجرة 
فاجلمهوريون  ال���ش��الح  ف�شل  اذا 

هم الذين �شيدفعون الثمن .

اأوباما يعود اإىل وا�ضنطن وي�ضتعد لأيام �ضعبة 

اإ�ضرائيل تتوقع ا�ضتمرار امل�ضاعدات الأمريكية مل�ضر 

�ضيخ الأزهر يدعو امل�ضريني اإىل التوّحد 
•• القاهرة-يو بي اأي:

امل�شري  ال�شعب  ام�����س  ال��ط��ي��ب  اأح��م��د  الأزه����ر  �شيخ  دع���ا 
ع��ل��ى �شياغة  وال��ع��م��ل  ال��ف��ن،  ال��ت��وّح��د يف م��واج��ه��ة  اإىل 
بيان  الطيب، يف  اإق�شاء. وح��ثَّ  دون  م�شتقبل بالدهم من 
�شّماه  م��ا  مواجهة  على  امل�شري  ال�شعب   ، متلفز  �شوتي 
اأياد  اأجنبية وتتورط فيها  اأنظمة  التي تقوم عليها  الفن 
داخلية م�شلَّلة ، معرباً عن خال�س تعازيه لأ�شر ال�شهداء 
اأعمال  الذين ق�شوا يف  اأبناء م�شر جميعاً  وال�شحايا من 
وامل�شابني  للجرحى  ومتنياته  ال��ب��الد  يف  ال��دائ��ر  العنف 
من  جملة  الطيب  ��ه  ووجَّ  . ة  ال�شحَّ ومت��ام  ال�شفاء  عاجل 
الر�شائل للداخل واخلارج، يف مقدمتها ر�شالة للم�شريني 

بالعمل على �شياغة ور�شم م�شتقبل بالدهم بالتفاق بني 
داً على اأن هيبة  اجلميع ومن دون اإق�شاء اأي ف�شيل، م�شدِّ
اأمن  على  احل��ف��اظ  �شّماما  هما  القانون  و�شيادة  ال��دول��ة 
. وا�شتطرد  اأقطار الدنيا  املواطن واأرواح املواطنني يف كل 
قائاًل اإنه مع العبث باأي من هذين اخلطني الأحمرين فال 
اأمل ل يف اأمن ول يف ا�شتقرار ودعا �شيخ الأزهر يف ر�شالته 
والدقة  احل��ذر  توخي  اإىل  امل�شلحة  ال��ق��وات  رج��ال  الثانية 
بالتفريق بني من يتظاهر �شلمياً وبني من يتظاهر للعنف 
على  بال�شر  التحّلي  واإىل  وال��دم��ار  والقتل  والتخريب 
انفعالت املتظاهرين طاملا مل يعتدوا على مقدرات الوطن، 
اإطار  فاأنتم بهم خري كفيل يف  ذل��ك  ف��اإن خرجوا على كل 
القانون ، لفتاً اإىل اأن رجال اجلي�س يجب اأن يراعوا ذلك 

خالل جهودهم يف ن�شر الأمن يف ربوع البالد. ويف ر�شالته 
للم�شيحيني امل�شريني، اأكد الطيب اأن الإ�شالم بريء من 
امل�شيحية،  العبادة  ودور  الكنائ�س  بتخريب  يقوم  من  كل 
الكنائ�س  لها  تتعّر�س  ال��ت��ي  الع���ت���داءات  تلك  اأن  منبِّها 
تهدف اإىل جر البالد اإىل فتنة طائفية تنطلق من خطة 
كانت  م�شر  لأن  بالف�شل  عليها  حمكوم  واف��دة،  �شيطانية 
اأبّية على مثل هذه املحاولت الدنيئة . ويف  و�شتبقى دوماً 
�شياق الر�شائل، دعا الطيب من �شّماهم اأ�شدقاء م�شر يف 
اخلارج اإىل عدم التدّخل يف �شوؤون م�شر واللتزام بقوانني 
اإدراك  واإىل  الدولية،  والأع��راف  وباملواثيق  املتحدة  الأمم 
ترتيب  ق��ادرة على  العريقة،  اأن م�شر، بح�شارتها  حقيقة 

�شوؤونها الداخلية من دون اأي اإمالء اأو تاآمر .

بريطانيا تعيد فتح �ضفارتها يف اليمن
•• لندن-رويرتز:

اأعادت بريطانيا ام�س فتح �شفارتها يف العا�شمة اليمنية �شنعاء بعد اغالقها 
12 يوما ب�شبب خماوف امنية وقالت ال�شفرية الريطانية جني ماريوت 
كاملعتاد  �شتفتح  اليمن  يف  الريطانية  ال�شفارة  ان  تويرت  على  تغريدة  يف 
الق�شري وقالت  التوقف  نعتذر عن هذا  اغ�شط�س.   18 الح��د  ابتداء من 
وزارة اخلارجية الريطانية يف ال�شاد�س من اغ�شط�س اب انها �شحبت كل 
املوظفني من ال�شفارة ب�شبب وجود خطر كبري من حدوث عمليات خطف 
مت�شددون  �شن  كما  ال��ع��رب  ج��زي��رة  يف  ال��ق��اع��دة  لتنظيم  ق��اع��دة  وال��ي��م��ن 
هجمات من هناك �شد الغرب. واجلت وا�شنطن اي�شا الدبلوما�شيني من 
ال�شاد�س من اغ�شط�س اب ب�شبب تهديد بوقوع عمليات ارهابية  اليمن يف 

واغلقت فرن�شا والرنويج اي�شا �شفارتيهما يف �شنعاء.

•• القاهرة-وكاالت:

بالقاهرة  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة  اأم����رت 
من  اأ�شخا�س   404 بحب�س  ام�س 
املعزول  امل�����ش��ري  الرئي�س  اأن�����ش��ار 
يوما   15 مل�����دة  م���ر����ش���ي  حم���م���د 
بال�شغب  ات��ه��ام��ه��م  خ��ل��ف��ي��ة  ع��ل��ى 
رم�شي�س  اأح�����داث  يف  وال��ت��خ��ري��ب 
العديد  �شقوط  ع��ن  ا�شفرت  التي 

من القتلى و اجلرحى.
اليوم  ال��ي��وم  امل�شري  موقع  واأف���اد 
املحامي  وائل ح�شني،  امل�شت�شار  ان 
الأول العام بنيابة �شمال القاهرة، 
اأن�شار  م���ن   404 ب��ح��ب�����س  اأم�����ر 
 15 رم�شي�س  اأح�����داث  يف  م��ر���ش��ي 
يوماً بتهمة ال�شروع بالقتل والقتل 
وتكدير  ���ش��غ��ب  ب���اأع���م���ال  وال���ق���ي���ام 
ال�شلم العام وحماولة اقتحام ق�شم 

رو�س الفرج والتخريب.
اأن�شار  ب���ني  ا���ش��ت��ب��اك��ات  ووق���ع���ت 
م��ر���ش��ي م��ن ج��ه��ة، وق����وات الأم���ن 
والأه��ايل من جهة اأخرى مبيدان 
رم�شي�س اأم�س الأول، ما اأ�شفر عن 
واجلرحى  القتلى  ع�شرات  �شقوط 
مر�شي  اأن�����ش��ار  م��ن  الآلف  وك���ان 
الفتح  م�����ش��ج��د  اأم�������ام  اح���ت�������ش���دوا 
فعاليات  يف  للم�شاركة  برم�شي�س، 
الغ�شب  جمعة  عليه  اأط��ل��ق��وا  م��ا 
اعت�شامي  ف�س  على  احتجاجا   ،

رابعة والنه�شة .
العام  املن�شق  ذل��ك، قال  يف غ�شون 
حل����رك����ة مت�����رد حم����م����ود ب�����در اإن 
عزل  بعد  قتلوا  ال��ذي��ن  ال�شحايا 
ال��رئ��ي�����س امل�����ش��ري حم��م��د مر�شي 
ث��م��ن ����ش���روري لإن���ق���اذ م�����ش��ر من 
ج��م��اع��ة الإخ������وان امل�����ش��ل��م��ني، ومل 
حرب  اإىل  ال��ب��الد  ان���زلق  ي�شتبعد 

اأهلية.
اإىل  ر���ش��ال��ة  ل���دي���ه  اإن  ب����در  وق�����ال 

اأوباما  ب���اراك  الأم��ريك��ي  الرئي�س 
م��ف��اده��ا ل حت��ا���ش��رن��ا ع��ن كيفية 
اجلماعة  اإره��������اب  م����ع  ال���ت���ع���ام���ل 
امل�شاعدات  لأم��������وال  وب��ال��ن�����ش��ب��ة 
الرئي�س  اأن  ب��در  ي��رى  الأم��ريك��ي��ة 
اأوب���ام���ا مي��ك��ن��ه الح��ت��ف��اظ ب��ه��ا اأو 

فليذهب اإىل اجلحيم .
وق��ال ب��در )28 ع��ام��ا( يف مقابلة 
مع رويرتز عر الهاتف اإن ما متر 
به م�شر الآن ثمن باهظ للتخل�س 
من جماعة الإخ��وان الفا�شية قبل 
وتق�شي  �شيء  كل  على  تهيمن  اأن 

اجلميع .
ن�شحه  ال���������ذي  ب�������در  وي���ق�������ش���ي 
عن  ب��ال��ت��واري  اأمنيون  م�شوؤولون 
الأنظار يف مكان غري معلوم حفاظا 
ع���ل���ى ����ش���الم���ت���ه م��ع��ظ��م وق���ت���ه يف 
عر  ال�شيا�شية  التطورات  مراقبة 
هذا  ظهر  لكنه  التلفزيون،  �شا�شة 
العمومي  التلفزيون  يف  الأ���ش��ب��وع 
وط��ال��ب امل�����ش��ري��ني ب���اخل���روج اإىل 
ال�شوارع و التنظم يف جلان �شعبية 

حلماية املواطنني من الإخوان .
م�شر  تنزلق  اأن  ب��در  ي�شتبعد  ومل 
اإىل حرب اأهلية، لكنه ما زال يرى 
اأن عزل اأول رئي�س م�شري منتخب 
وداف����ع عن  ال�شحيح  ال��ق��رار  ك���ان 
مواجهة  يف  اجل���ي�������س  ع���م���ل���ي���ات 
ال�����ش��ل��ط��ات لأع���م���ال ال��ع��ن��ف التي 
تبعت ذل��ك، قائال اإن��ه مل ير خطاأ 
القوات  واإن  اجلي�س  ب��ه  ق��ام  فيما 
ال�شيا�شة  يف  ت��ت��دخ��ل  مل  امل�شلحة 

واإنه �شاهد على ذلك.
ونا�شط  وهو �شحفي  بدر  واأ�شاف 
اأنه يدعم ق��رارات اجلي�س  �شيا�شي 
من تلقاء نف�شه ودون اأي اإمالءات 
وتذهب  ���ش��ائ��ب��ة  ق�������رارات  لأن���ه���ا 
امل�شريون،  يريد  اإىل حيث  مب�شر 
موؤكدا اأن املتظاهرين من موؤيدي 

نطاق  على  العنيفة  الحتجاجات 
وا�شع .

اأدان  ال��ع��ام  الأم���ني  ان  اإىل  واأ���ش��ار 
الكنائ�س  ع��ل��ى  ال��ه��ج��م��ات  ب�����ش��دة 
املرافق  من  وغريها  وامل�شت�شفيات 
مقبولة،  غ��ري  انها  وراأى  ال��ع��ام��ة، 
م�����ش��ي��ف��اً اأن�����ه ل��ي�����س ه���ن���اك مرر 
البنى التحتية واملمتلكات  لتدمري 
مل�����ش��ت��ق��ب��ل م�شر  ل��ل��غ��اي��ة  ال���ه���ام���ة 
الق�شوى  الأولوية  اأن  بان  واعتر 
اللحظة  ه������ذه  يف  ل���ل���م�������ش���ري���ني 
اخلطرية يجب اأن تكون منع وقوع 
الأرواح  يف  اخل�����ش��ائ��ر  م���ن  م���زي���د 
وحث من هم يف ال�شوارع ومن هم 
اأق�شى  ا�شتخدام  على  ال�شلطة  يف 
والبتعاد  النف�س،  �شبط  درج���ات 

فوراً عن الت�شعيد.
ك���م���ا ن���ا����ش���د ال�������ش���ل���ط���ات وال����ق����ادة 
ت���ب���ن���ي خ���ط���ة ذات  ال�������ش���ي���ا����ش���ي���ني 

ويهاجمون  م�����ش��ل��ح��ون  م���ر����ش���ي 
النا�س ورجال ال�شرطة.

وق��ال ب��در خماطبا اأوب��ام��ا مل��اذا ل 
تذهب اأنت وم�شاعداتك ال�شغرية 
متهما  اجل���ح���ي���م  اإىل  ال���ت���اف���ه���ة 
يف  مقبول  غ��ري  بتدخل  وا�شنطن 
واأ�شاف  مل�شر.  الداخلية  ال�شوؤون 
دعم  على  اتفقت  مت��رد  ح��رك��ة  اأن 
ال��دع��وة اإىل ج��م��ع ت��وق��ي��ع��ات على 
املعونات  ب���وق���ف  ت��ط��ال��ب  وث��ي��ق��ة 

الأمريكية مل�شر.
من جانبه اأع��رب اأم��ني ع��ام الأمم 
املتحدة عن قلقه من التطورات يف 
م�شر موؤكداً ان الأولوية الق�شوى 
يجب اأن تكون ملنع وقوع مزيد من 

اخل�شائر الب�شرية.
بياناً  ب��ان  با�شم  املتحدث  واأ���ش��در 
ق���ل���ق من  الأخ��������ري  ان  ف���ي���ه  ذك�����ر 
تف�شي  ظل  يف  م�شر  يف  التطورات 

العملية  لإح������ي������اء  م�������ش���داق���ي���ة 
العنف،  اختطفها  التي  ال�شيا�شية 
جوهر  ه����و  ال����وق����ت  ان  م�����وؤك�����دا 

امل�شاألة.
واأ�شار الأمني العام اإىل ان ال�شاعات 
الأم�����ام  اإىل  ت��ت��ح��رك  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 

فقط، ولي�س اإىل الوراء.
حل  اإىل  امل�������ش���ري���ني  ك���اف���ة  ودع������ا 
امل�شي  اأج��ل  من  �شلمياً  خالفاتهم 
ق���دم���اً ويف غ�����ش��ون ذل�����ك، اأم����رت 
ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ب��ال��ق��اه��رة ام�س 
بحب�س 404 اأ�شخا�س من اأن�شار 
حممد  امل��ع��زول  امل�����ش��ري  الرئي�س 
على خلفية  يوما   15 ملدة  مر�شي 
يف  وال��ت��خ��ري��ب  بال�شغب  اتهامهم 
ا�شفرت  ال���ت���ي  رم�����ش��ي�����س  اأح������داث 
و  القتلى  من  العديد  �شقوط  عن 

اجلرحى.
واأف������اد م���وق���ع امل�����ش��ري ال���ي���وم ان 

مترد: �شق�ط �شحايا ثمن �شروري لإنقاذ م�شر

التحقيق مع املئات من اأن�ضار الإخوان بتهم القتل والإرهاب
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اخليط الأبي�س

النت�ضار مل�ضر.. انت�ضار للّذات
•• بقلم خرية ال�صيباين:

ك����م ي����ل����زم ال����ع����رب م����ن امل����ح����ن وم������ن احل�����رائ�����ق حتى 
ائبة  ال�شّ باملقاربة  ثّمة  ومن  املطلوب،  بالوعي  يت�شّلحوا 
والإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ف��اع��ل��ة، ال��ت��ي مت��ّك��ن��ه��م م��ن ا�شتباق 
النهيارات ومنع حدوثها، ويف اأ�شوا احلالت الّتوّقي من 

ارتدادات زلزلها ؟
���ش��وؤال ي�شتمّد وج��اه��ت��ه ال��ي��وم م��ن ت���ط���ّورات الأح����داث 
التي ت�شهدها بع�س البالد العربّية ويف �شدارتها م�شر 
باركان  كاد يع�شف  ال��ذي  الإخ��وان  ابُتليت بخريف  التي 

موؤ�ّش�شاتها وُيلحقها بنادي الدول الفا�شلة.
باتت  وقد  الفاجعة،  املقدمات وحيثيات  اإ�شهاب يف  ودون 
العرب مطالبون  اأّن  نعتقد  وانك�شف م�شتورها،  معلومة 
ال���ي���وم ب���الإ����ش���راع مب�����ش��اع��دة امل�����ش��ري��ني وال���وق���وف اإىل 
يواجهون  وه��م  الأه��ل��ي،  �شلمهم  على  حفاظا  جانبهم، 
م�شروعا جهّنميا، اأثبتت الوقائع ل التحاليل ال�شيا�شية 
اإذا ما كتب له  فقط انه لن ي�شتثني دولة عربية واحدة 

النجاح.
اإّن الهدف من هذا املخطط الخواين الدويل اجلهّنمي 
اإح��داث فو�شى عربّية �شاملة تزيد من وهن العرب  هو 
الإقليمية،  اخل��ارط��ة  من  ل�شطبهم  متهيدا  وارتهانهم، 
تكون  اإن�شاد  فرقة  يف  كومبار�س  جم��رد  اإىل  وحتويلهم 
وت��ت��ن��اق�����س مع  اإرادت����ه����م،  ف���وق  ف��ي��ه��ا  امل��اي�����ش��رتو  اإرادة 
والأدهى  ا�شتقاللية قرارهم، وتتعار�س مع م�شاحلهم، 
العرب للب�شرية وهو  ق��ّدم  اع��ّز ما  با�شم  يتّم  اأن كّل هذا 
الوطنية  اختطفت  جماعة  يد  وعلى  احلنيف،  الإ���ش��الم 
واأفرغتها من كل معانيها ودللتها، واختطفت الإ�شالم 
اأ�شبح  مّما  ال�شمحاء،  وقيمه  مقا�شده  كل  من  وجّردته 
ن�شرة م�شر يف حمنتها،  خ��الل  العرب، من  على  يحّتم 
حترير الإ�شالم مّمن يّدعون الّنطق با�شمه ، وهم يف كّل 
واد يهيمون، واإبراز اأّن اخلالف مع هذه اجلماعة، لي�س 
الدعائّية،  اأبواقهم  يف  وينفخون  يزعمون  كما  �شيا�شيا 
واإمّنا هو �شراع مع قوى فا�شّية تت�شرّت بالدين لتت�شّلق 
ومب�شائر  بالعقول  خاللها  م��ن  وت�شتبّد  ال�ّشلطة  اإىل 
الجتماعية  والعدالة  احلرية  لغري  تتوق  ل  جمتمعات 
وال��ع��ي�����س ب�������ش���الم..وه���ك���ذا ت��ف�����ش��د ال���دي���ن وت��ف�����ش��ل يف 

ال�شيا�شة. 
ودفعتها  اجلماعة  اأعمت  وغطر�شة،  ودوغمائّية  فا�شّية 
اإىل ال�شتمرار يف اخلطاأ، واللجوء اإىل عنف ال�شالح لعدم 
قدرتها على مواجهة اخل�شوم عر احلوار وقّوة احلّجة، 
وغّذت غرورها ومت�ّشكها ب�شرعّية مل ُتدرك اأّنها اهرتاأت 
حق  يف  ارتكبتها  التي  الأخ��ط��اء  م�شل�شل  بحكم  وانتفت 

م�شر و�شعبها، واأو�شلت البلد اإىل م�شارف الهاوية .
بحجم  دول��ة  موؤ�ش�شات  اأف��رغ��ت  التي  ه��ذه  �شرعّية  ف��اأّي 
ب��ال��ولءات من  وا�شتبدلتها  الكفاءات  ودوره��ا من  م�شر 

عدميي اخلرة والتجربة والأمّية ال�ّشيا�شّية؟
بدواليب  مت�شك  نف�شها  وج���دت  جلماعة  �شرعّية  واأّي 
ال�شلطة دون اأن تكون مهياأة لها اأو مالكة ملوؤهالت اإدارة 
حت�شني  على  ا�شتالمها  منذ  جهدها  وان�شّب  �شوؤونها، 
التفات  اأدن��ى  دون  بقاءها يف احلكم  ي�شمن  وم��ا  عر�شها 

ملعاناة �شعب ودون ا�شتجابة لتطلعاته؟
الإرهابي  وجهها  بك�شف  �شارعت  جلماعة  �شرعية  واأّي 
هادرة  ماليني  يف  وخ��رج  �شعبها  لفظها  �شاعة  والدموي 
غري  اأّنها  له  تبنّي  مهمة  عن  والتنحي  الرحيل  ي�شاألها 
جديرة بتحّمل م�شوؤولّية اأعبائها، ول متلك احلّد الأدنى 

من موا�شفات و�شروط القيام بها؟.
لقد اأدرك ال�شعب امل�شري، �شاحب ال�شيادة والإرادة التي 
يف  الإخ���وان  جماعة  ا�شتمرار  اأّن  عليها،  ُيعلى  ل  و  تعُلو 
واأمام  ال�شقوط،  على حافة  البالد  ي�شع  �شوف  ال�شلطة 
اأق���دم يف  ك��ارث��ة ل ي�شتطيع اح��د حتديد م��داه��ا، لذلك 
واإنقاذ  �شيادته،  ا�شتعادة  على  مبهرة  ا�شتثنائية  ح��ال��ة 

بالده من م�شري جمهول.
العنان  اجلماعة  تطلق  اأن  ومنتظرا  عا  متوّقّ ك��ان  واإذا 
جلنون اأن�شارها يف حماولة يائ�شة لفتح اأبواب اجلحيم 
ار�س  يف  والياب�س  الأخ�شر  على  لتاأتي  م�شراعيها  على 
ال��ك��ن��ان��ة، ف���اّن م��ا مل جن��د ل��ه ت��ف�����ش��ريا، وان ك��ّن��ا ندرك 
ال�����دويل امل�شبوه  ال���ت���داع���ي  ب��ع�����س خ��ل��ف��ي��ات��ه، ه���و ه����ذا 
بال�شورة وال�شوت  الوقائع،  ُتبنّي جميع  لن�شرة جماعة 
اإره��اب��ي��ة وفا�شّية  اأّن��ه��ا ج��م��اع��ة  وب��امل��م��ار���ش��ة والأق������وال، 
فعلت  كما  متاما   – م�شعدا  الدميقراطية  ا�شتخدمت 
على  النقالب  ثّمة  ومن  احلكم،  اإىل  للو�شول  النازّية- 
ل  فا�شي  تيوقراطي  نظام  واإق��ام��ة  الدميقراطية  تلك 
الذي  الخ��ت��الف  واحل��ق يف  والتعدد  للتنوع  فيه  جم��ال 

طبع م�شر عر الع�شور.
اأف��ا���ش��ت يف  اأّن ذات ال��ق��وى ال��غ��رب��ي��ة ل��ط��امل��ا  وال��غ��ري��ب، 
عن  اأخ��رى،  اأحيانا  وبدونه  اأحيانا،  حّق  لوجه  احلديث، 
م�����ش��روع��ّي��ة ح��رب��ه��ا ع��ل��ى ال��ت��ط��رف والإره������اب. ف��ه��ل اإّن 
التطرف والإرهاب ل ي�شتحق ت�شميته تلك اإّل اإذا طالت 
اياديه الغادرة بع�س مواطني الدول الغربية وا�شتهدف 
م�شاحلها، ويتحّول ذات الإرهاب وبنف�س اأدواته اإىل برد 
ويبط�س  يفتك  اإىل �شحّية حني  ج��اّلد  بل من  و���ش��الم، 

ويعبث ويدّمر مواطنه الأ�شلّية؟.
وازدواجّية معايريه،  الغربي مبكيالني  كيل  اعتدنا  لقد 
و�شور  امل�����ش��ري،  امل�����ش��ه��د  و���ش��وح  اأّن  نعتقد  ك��ّن��ا  ول��ك��ن 
ال��ه��م��ج��ّي��ة الخ��وان��ي��ة امل��ن��ف��ل��ت��ة م��ن ع��ق��ال��ه��ا، ك��ان��ت من 
الإرهابية  اجلماعة  هذه  من  املوقف  يجعل  ما  الو�شوح 
ل يحتاج اإىل ُلب�س، و ل اإىل جهد حتى يتبنّي كّل عاقل 
الطابع الدموي والعنيف حلركة الإخوان امل�شلمني، غري 
اأّن املوقف الغربي كان مفاجئا، مّما يقيم الدليل، وبعيدا 
ول من  ل�شنا من هواتها  نحن  التي  امل��وؤام��رة  فكرة  عن 
وبع�س  اجلماعة  بني  بليل  اأُب��رم��ت  �شفقة  اأّن  اأن�شارها، 
القوى الغربية يتم مبوجبها ا�شتالمهم ال�شلطة مقابل 
خدمات �شخّية توؤّمن م�شالح تلك الدول الإ�شرتاتيجية، 

ال�شعوب  م�شالح  م��ع  امل�شالح  تلك  تعار�شت  وان  حتى 
والأقطار التي حتكمها اجلماعة.

ت��ت��وّرع يف  ف��ال �شيء ي��ّرر ه��ذا الع�شق املفاجئ ل��دول ل 
والتعاي�س،  والت�شامح  الدميقراطية،  الدرو�س يف  اإعطاء 
وت��ع��م��ل ع��ل��ى ت�����ش��دي��ره��ا ح��ت��ى ع��ل��ى ظ���ه���ور ال���ب���وارج 
والدبابات، ع�شقهم، لتنظيم اثبت عملّيا ا�شتهانته بتلك 
القيم واملبادئ، ومل يتوّرع يف اغتيال وطن وحرقه حتى 
يبقى يف حكم �شعب ازدراه ولفظه، تنظيم توؤكد اأدبياته، 
ل  ان��ه  احل��ك��م،  يف  ل��ه  جتربة  اأول  يف  ممار�شاته  وك�شفت 
لكل  الأ�شا�شية  الركيزة  امل��واط��ن��ة،  ملفهوم  اعتبارا  يقيم 
بناء دميقراطي يحفظ متا�شك املجتمع وتوازنه ومينح 
الفر�س بالت�شاوي اأمام اأبناء ال�شعب الواحد، و�شعى بدل 
اأوىل،  درج��ة  مواطنني  اإىل  املواطنني  تق�شيم  اإىل  ذل��ك 
وه���م اأت��ب��اع��ه واأن�����ش��اره، وم��واط��ن��ني درج���ة ث��ان��ي��ة، وهم 
معار�شوه ومن خالفوه الراأي والنتماء الفكري والروؤى 

ال�شيا�شية.
الدول  بع�س  وح��ت��ى  الغربية،  ال���دول  بع�س  م��وق��ف  اإّن 
التي ل ثقل لها يف اخلارطة الدولية ول وزن ، يجب اأّل 
يثري ا�شتغرابنا فقط، ول يدعونا لإدانتها فح�شب، واإمّنا 
يدعونا اإىل اإقامة جبهة عربية لن�شرة م�شر ودعم حقها 
يف ا�شتقاللية قرارها الوطني وحق دولتها، الذي تكفله 
كل  ا�شتخدام  يف  الأممّية،  والقوانني  املواثيق  جميع  لها 
بنائها  و�شالمة  القومي  اأمنها  حلماية  �شاحلا  ت��راه  ما 
الإرهاب  مقاومة  يف  وحّقها  الأه��ل��ي،  و�شلمها  املجتمعي 
يف  للفوز  منا�شبا  ت��راه  ما  با�شتخدام  له  تتعر�س  ال��ذي 
هذه املعركة التي هي يف جوهرها �شراع من اجل حقوق 
حلق  انت�شارا  امل��وت  لكتائب  تت�شّدى  اأنها  مبا  الإن�شان 

�شعبها يف احلياة.
ول �شّك اأّن اخلطوة الإماراتية وال�شعودية الداعمة مل�شر، 
هي خطوة يف الجتاه ال�شحيح، حتتاج بدورها اإىل اإ�شناد 
الأهلية  واملنظمات  اجلمعيات  خالل  من  وم��دين  �شعبي 
العربية  املجتمعات  لخ��ون��ة  الراف�شة  احل��رة  والأق���الم 
مقطوع  مر�شد  �شطوة  اإىل  للخ�شوع  والراف�شة  ق�شرا، 
عن ع�شره ول ميلك مفرداته، وجماعة اختارت الإقامة 
يف املا�شي املظلم من التاريخ العربي الإ�شالمي، وفقدت 

�شلتها بواقعها وهواج�س �شعوبها واآمالها وتطلعاتها.
اقت�شاديا  ال��ع��رب��ي��ة م�����ش��ر  ال�����دول  ف��ي��ه��ا  ت�����ش��ن��د  ج��ب��ه��ة 
و�شيا�شيا، وتتوىل فيه القوى املدنية والأهلّية والإعالمية 
والثقافية مهمة نقل �شورة حقيقة ما يجري يف م�شر 
خ��ال��ي��ا لإخطبوط  امل���ي���دان  ُي����رتك  ح��ت��ى ل  ال��ع��امل  اإىل 
الدعائي والإعالمي  الدويل لالإخوان وجهازه  التنظيم 
الذي ل يجب ال�شتهانة به، وهو الذي اكت�شب خرة يف 
ال�شحية  دور  ولعب  والتزييف  والكذب  الت�شليل  فنون 
طيلة عقود فموقف بع�س الدول الغربية اليوم ي�شتمّد 
التزييف  على  وقدرتها  الكاذبة  الآل��ة  تلك  من  حججه 

وقلب احلقائق والتحول من جالد وجمرم اإىل �شحّية.
لالأداء  ُتعيد  ب��ان  كفيلة  م�شر  لن�شرة  عربية  جبهة  اإّن 
باله�شا�شة  الأخ����رية  ال�����ش��ن��وات  يف  ات�شم  ال���ذي  ال��ع��رب��ي، 
والرخاوة التي تالم�س ال�شلبية وال�شتقالة والالمبالة 
يف التعاطي مع جمريات الأمور يف اأكرث من دولة عربية، 
اعتباره،  العربي  القومي  ولالأمن  فاعليته،  له  تعيد  اأن 
علينا  ال���ذي  احلقيقي  م�شمونه  ال��ع��رب��ي  وللت�شامن 
اأ�شباب لي�س هنا  اأن يتال�شى ج��ّراء  ك��اد  ب��اأّن��ه  الع���رتاف 

جمال جردها وا�شتعرا�شها.
الفر�شة  ل��ت��ف��وي��ت  الأوىل  امل�����ش��وؤول��ّي��ة  اأّن  ن����درك  ن��ح��ن 
امل�شريني  م�شوؤولّية  تبقى  واملخططني  املتاآمرين  على 
الدولة  عليها  التي  الإن��ه��اك  حالة  اأم��ام  ولكن  اأنف�شهم، 
امل�شرية نتيجة �شنة واحدة من حكم الإخوان وتداعياته 
احل�شار  هذا  واأم��ام  الكارثّية،  والجتماعية  القت�شادية 
ال��ت�����ش��ك��ل، وحجم  ب������داأت م���الحم���ه يف  ال�����ذي  ال������دويل 
ا�شتعداء  يف  امل�شرية  ال��دول��ة  على  امل�شلطة  ال�شغوط 
ي�شبح  �شعبها احلرة،  ولإرادة  الوطنية  ل�شيادتها  �شريح 
من واجب العرب الوقوف اإىل جانب قاعدتهم الأ�شا�شّية 
الإخ���وان يف خريفهم  ل��ه  م��ا خطط  وم��رك��ز ثقلهم، لّن 
العربية،  الأق���ط���ار  جميع  اإىل  م�شر  ي��ت��ج��اوز  ال���دام���ي 
وُي�����ش��ّك��ل ت��ه��دي��دا لأم��ن��ه��ا ال��ق��وم��ي ي���وازي ويتقاطع مع 
تخفي  اأخ��رى ل  اإقليمية  قوى  ت�شكلها  التي  التهديدات 
�شهّيتها لأر�س العرب، وتوظيفها وتبّنيها لهذا الطابور 
يف  ن��ف��وذه��ا  وب�����ش��ط  م��اآرب��ه��ا  لتحقيق  اخل��ام�����س  امللتحي 

املنطقة العربية وفر�س و�شايتها علي �شعوبها.
احلديث،  العرب  تاريخ  من  كثرية  حمطات  اأثبتت  وق��د 
�شحيح.  والعك�س  م�شر  �شالمة  من  العرب  �شالمة  اأّن 
وتزداد هذه املقولة ر�شوخا وراهنّية اليوم ونحن نكت�شف، 
مبا ل يدع جمال لل�شك، اأّن الهدف املن�شود من الهيجان 
الخواين امل�شنود خارجّيا، هو تدمري م�شر واإ�شعال فتيل 
ونهو�شها،  واإعاقة �شحوتها  ربوعها،  الأهلّية يف  احلرب 

وما يعنيه ذلك من اإ�شعال للمنطقة العربية باأ�شرها.
وبعيدا عن كل اإن�شائية، ل نرتّدد يف الرّتديد مع القائلني 
اإّن الأمن امل�شري �شّمام الأمان لالأمن القومي العربي 
وبالتايل  واجلغرافيا،  التاريخ  حقائق  توؤكده  ما  وه��ذا   ،
املحرو�شة،  لها  تتعر�س  التي  امل��وؤام��رة  اأم��ام  ف��اإّن �شمتنا 
الذين  كل  مواجهة  يف  ودعمها  ن�شرتها  يف  تقاع�شنا  اأو 
التدخل  اأو  �شعبها،  وا�شتقرار  اأمنها  النيل من  يحاولون 
اجلرمية  يف  �شركاء  مّنا  يجعل  ل  الداخلية،  �شوؤونها  يف 
التي يرتكبها الإخوان يف حق امل�شريني فح�شب، واإمنا قد 

ن�شحو يوما على طوفان يجرفنا بدورنا..!
اإّن امل��ع��رك��ة م��ع ج��م��اع��ة الإخ�����وان ل ت���دور رح��اه��ا حول 
امل�شتقبل،  اآف��اق  لنا  يفتح  حا�شر  مدارها  واإمّن��ا  املا�شي، 
ومن �شيتخّلف من العرب عن هذه املعركة �شيجد نف�شه 

منبّتا ل ما�س ول حا�شر ول م�شتقبل.
ار�س  على  وك�شبها  امل�شتقبل  اجل  من  معركة  اإنها  اجل 
م�����ش��ر ي��خ��ت��زل ال���زم���ن ل��ب��اق��ي ال���ع���رب وُي��ع��ف��ي��ه��م من 

م�شاعفات هذه املحنة وتداعيات هذه التجربة املّرة!.

•• تون�س-ا ف ب:

كانوا يحاولون  افريقي  300 لجئ  التون�شية حواىل  ال�شلطات  انقذت 
الو�شول اىل اوروبا ليل ال�شبت-الحد قبالة ال�شواحل التون�شية وفق ما 
افادت الحد فران�س بر�س جمعية بوتز فور بيبول . وقال نيكانور هاون 
امل�شوؤول يف اجلمعية انه مت انقاذ زورق اول على متنه 240 �شخ�شا ق�شوا 
ثالثة ايام يف البحر قبالة جزر قرقنة )و�شط تون�س( حيث جنح القارب 
هائما  �شخ�شا،   46 متنه  وعلى  الثاين  ال��زورق  على  وع��رث  الرمل  على 
قبالة بن قردان، قرب احلدود التون�شية الليبية. ونقلت املجموعة الوىل 
من الالجئني اىل ميناء �شفاق�س، ثاين كرى مدن تون�س، والثانية اىل 

خميم احتجاز يف بن قردان. 
العاج وحتى  و�شاحل  وم��ايل  ت�شاد  الالجئني قدموا من  ان  ه��اون  وق��ال 

الذي  ال�شو�شة  خميم  لجئي  م��ن  الق��ل  على  منهم  ع�شرة  وان  امل��غ��رب 
فتح يف جنوب تون�س يف 2011 ل�شتقبال الالجئني الفارين من حرب 
ليبيا. واغلقت املفو�شية العليا لالجئني لالمم املتحدة خميم ال�شو�شة 
املئات من الالجئني ينتظرون  2013 بينما ما زال  يف حزيران-يونيو 

حال لو�شاعهم.  
الالجئني  او�شاع  دون حل  املخيم  اغ��الق  بيبول  فور  بوتز  انتقدت  وقد 
املتبقني وتخ�شى ان يكون الالجئون ال286 الذين متت اغاثتهم ليال 
قد طردوا اىل ليبيا من حيث ابحروا. وقال هاون قد يكون ذلك انتهاك 
املهاجرين غري  للعديد من  كبريا  تون�س معرا  وتعتر  ملعاهدة جنيف 
ال�شرعيني القادمني يف افريقيا جنوب ال�شحراء والراغبني يف الو�شول 
اىل اوروبا على من زوارق غري منا�شبة وقد ق�شى اللف منهم غرقا او 

اعتروا يف عداد املفقودين.

•• الفجر- تون�س - خا�س:

مفاجئة  ت����ك����ون  ق�����د  خ����ط����وة  يف 
تقلب  وق���د  ال��ع��ري�����س،  للجمهور 
وتربك  القائمة،  امل��ع��ادلت  جميع 
ال�شابقة  ال���ش��ت��ن��ت��اج��ات  ج��م��ي��ع 
خلط  وتعيد  القادمة،  والتوقعات 
تون�س  يف  النقاب  ُك�شف  الأوراق، 
ع���ن ل���ق���اء ج��م��ع ب���ني الأ�����ش����داد ، 
رئي�س  بباري�س  املا�شي  اخلمي�س 
را�شد  الإ�شالمية  النه�شة  حركة 
ال��غ��ن��و���ش��ي ب��رئ��ي�����س ح�����زب ن����داء 
تون�س الباجي قائد ال�شب�شي حيث 
ب��ح��ث ك��اله��م��ا احل��ل��ول املقرتحة 
الراهنة  الأزم��������ة  م����ن  ل���ل���خ���روج 
تعهدا  فيما  تون�س  تعي�شها  ال��ت��ي 
با�شتكمال احلوار جمددا يف تون�س 

دون حتديد موعد لذلك.
وقال الناطق الر�شمي با�شم حركة 
اأّن اللقاء  نداء تون�س ر�شا بلحاج، 
الغنو�شي  را���ش��د  م��ن  بطلب  ك���ان 
وب���ّل���غ م���ن خ��الل��ه ال��ب��اج��ي قائد 
النه�شة  ح��رك��ة  رئ��ي�����س  ال�شب�شي 
يف  املتمثل  الإن���ق���اذ  جبهة  م��وق��ف 
وتعيني  احل���ك���وم���ة  ح���ل  �����ش����رورة 
راأ���س احلكومة  كفاءة وطنية على 
املرحلة  م���ن  ت��ب��ق��ى  م���ا  مل��وا���ش��ل��ة 
الباجي  اأّن  اإىل  م�شريا  النتقالية 
اإىل  تنّقل  ق��د  ك��ان  ال�شب�شي  قائد 

باري�س للراحة على حد قوله.
يف  وردت  ت���ق���ري���ب���ا،  امل����ع����اين  ذات 
جاء  تون�س  ن��داء  حلركة  تو�شيح 
بالفعل مقابلة بني  مّت��ت  ان��ه  فيه 
ورا�شد  ال�����ش��ب�����ش��ي  ق��ائ��د  ال��ب��اج��ي 
الأوروبّية  اجلولة  اأثناء  الغنو�شي 
التي يقوم بها حالّيا رئي�س حركة 

نداء تون�س.
وقد عّر ال�شب�شي اأثناء اللقاء عن 
يف  عليها  املتفّق  بالأر�شّية  مت�ّشكه 
التي  الوطني  الإنقاذ  جبهة  اإط��ار 
الجتماعّية،  امل��ن��ظ��ّم��ات  دع��م��ت��ه��ا 
وفاقّية  خم������ارج  لإي����ج����اد  ���ش��ع��ي��ا 
ل���الأزم���ة ال��راه��ن��ة ال��ت��ي مت���ر بها 
حكومة  ت�شكيل  وخ��ا���ش��ة  ال��ب��الد 
�شخ�شّية وطنية  كفاءات ترتاأ�شها 
للجلو�س  اأوىل  كخطوة  م�شتقلة 

على طاولة املفاو�شات.
ال�شب�شي  قائد  الباجي  طلب  كما 
النه�شة  ح�����رك�����ة  رئ����ي���������س  م������ن 
املبادرات  م��ع  الي��ج��اب��ي  التعاطي 
ومكونات  للمعار�شة  ال�شيا�شّية 
املجتمع املدين واملنظمات الوطنّية 
يحمد  ل  م����ا  ال����ب����الد  ل��ت��ج��ن��ي��ب 
الأو�شاع  ت����اأّزم  م��ع  خا�شة  عقباه 
احلالة  وت����ده����ور  الق���ت�������ش���ادي���ة 

الأمنية بالبالد.
م����ن ج���ه���ت���ه، ق�����ال رئ���ي�������س حركة 
اأم�س  ال��غ��ن��و���ش��ي  را����ش���د  ال��ن��ه�����ش��ة 
الر�شمية  ���ش��ف��ح��ت��ه  ع��ل��ى  الأح�����د 
ال���ذي  ال���ل���ق���اء  ان  ب��ال��ف��اي�����ش��ب��وك 
برئي�س  امل��ا���ش��ي  اخلمي�س  جمعه 
ال��ب��اج��ي قائد  ن���داء تون�س  ح��رك��ة 
و�شريحا  اإي��ج��اب��ي��ا  ك��ان  ال�شب�شي 
التهدئة  اإىل  ال��و���ش��ول  اج���ل  م��ن 
والتوافق  احل�����وار  اإىل  وال���دع���وة 
ال�شيا�شية  الأط���راف  خمتلف  بني 
والجتماعية يف البالد بديال عن 
ح�شب  والت�شعيد  ال�شارع  جتيي�س 

ت�شريحه.
اأّن  امل�����ش��ادر،  بع�س  وي��ب��دو، ح�شب 
اإط��ار ترتيبات  ك��ان يف  اللقاء  ه��ذا 
ال�شيا�شية  الأزم��ة  لتطويق  دولية 
الغنو�شي  را����ش���د  وان  ت��ون�����س  يف 
رئي�س حركة النه�شة، وعلى عك�س 
ت��ك��ذي��ب م���دي���ر م��ك��ت��ب��ه، ك����ان قد 
باري�س يوم  غ��ادر تون�س يف اجت��اه 
الأربعاء ليعود يف نف�س اليوم وهو 
بالباجي  ه��ن��اك  ل��ق��اءه  يف�شر  م��ا 
نداء  ح��زب  رئي�س  ال�شب�شي  ق��ائ��د 

تون�س. 
ك��م��ا حت���ول را���ش��د ال��غ��ن��و���ش��ي يوم 
ا�شطنبول  اإىل  ���ش��ب��اح��ا  اجل��م��ع��ة 
ح��ي��ث اأم�����ش��ى ه��ن��اك ك��ام��ل اليوم 

ليعود �شباح ال�شبت اإىل تون�س.
وكانت معلومات تواردت عن لقاءات 
الإخ����وان  م��ن  ب��ق��ي��ادات  للغنو�شي 
اأكدت  وقد  ا�شطنبول  يف  امل�شلمني 
ال�شيا�شية  والنا�شظة  الإع��الم��ي��ة 
ن��زي��ه��ة رج��ي��ب��ة امل��ع��روف��ة ب��ا���ش��م اأم 
زي������اد ومب�����ش��داق��ي��ت��ه��ا واح������رتام 
مبا  ال�شيا�شية  الأو����ش���اط  جميع 
ال���راأي،  تخالفها  ال��ت��ي  تلك  فيها 

ال�شخ�شي  ح�����ش��اب��ه��ا  ع���ر  اأك�����دت 
الجتماعي  التوا�شل  موقع  على 
من  علمت  ق��د  اأن��ه��ا  الفاي�شبوك، 
اأن رئ��ي�����س حركة  م�����ش��در م��وث��وق 
تلقى  قد  الغنو�شي  را�شد  النه�شة 
اإىل تركيا  خالل زياراته الأخ��رية 
التون�شية،  الأزمة  ب�شاأن  تطمينات 
تغرّي خطاب  يف�ّشر  ما  ولعل ذلك 
رئي�س حركة النه�شة وتخّليه على 
بع�س التنازلت التي كان قد وعد 

بها يف ت�شريحات �شابقة.
الغنو�شي من  رجيبة  ح��ذرت  وق��د 
اجلانب  م����ع  ال���ت���ح���ال���ف  ع����واق����ب 
الأم����ري����ك����ي وت���دخ���ل���ه يف ����ش���وؤون 
امل��ن��ط��ق��ة ال���ع���رب���ي���ة، ق��ائ��ل��ة اأذّك�����ر 
تتدّخل  مل  اأمريكا  ب��اأّن  الغّنو�شي 
���ش��وؤون منطقتنا  �شاأن من  ق��ّط يف 
واأذّك�������ره  اخل�������راب..  ج�����ّرت  و  اإّل 
��ة ب���اأن ���ش��داق��ات اأم��ري��ك��ا ل  خ��ا���شّ
ت����دوم.. ل ت���دوم ال��ب��ّت��ة.. وق���ّط.. 
ودائ���م���ا.. واأب����دا ، داع��ي��ة اإي���اه اإىل 
عدم التعويل على تلك التطمينات 
التون�شي  ال�شعب  على  لال�شتقواء 

على حد تعبريها.
اعتباره،  ميكن  ال��ذي  اللقاء  ه��ذا 
عالمات  م���ن  ،ع���الم���ة  ب��ت��ح��ّف��ظ 
قد  الأزم�����ة،  حلحلة  اأو  الن���ف���راج 
يوؤكد ما ذهب اإليه حممد م�شاعد 
ع�����ش��و امل��ك��ت��ب ال�����ش��ي��ا���ش��ي حلزب 
اأم�س  احل��ك��م  يف  ال�شريك  التكتل 
املجل�س  رئ��ي�����س  اأن  م���ن  الأح�������د، 
جعفر  ب��ن  م�شطفى  التاأ�شي�شي 
انعقاد  األقاها خ��الل  اأك��د يف كلمة 
اأن  ل���ل���ح���زب  ال����وط����ن����ي  امل���ج���ل�������س 
حا�شما  �شيكون  ال��ق��ادم  الأ���ش��ب��وع 
تعي�شها  التي  الأزم��ة  للخروج من 
احلل  اأن  اإىل  م�������ش���ريا  ال����ب����الد، 
�شيكون �شيا�شيا ول غري على حد 

قوله.
ال�شيا�شي  امل��ك��ت��ب  ع�شو  واأ����ش���اف 
قدم  جعفر  ب��ن  اأّن  التكتل  حل��زب 
وردود  ل��ل��م�����ش��اورات  �شاملة  ن��ظ��رة 
ف���ع���ل احل�����������وارات م����ع الأح��������زاب 
معترا اأّن الأزمة اليوم هي الأكر 

يف تاريخ تون�س احلديثة.
فحوى  اأّن  م�شاعد  حم��م��د  واأك����د 
مع  جعفر  ب��ن  م�شطفى  ل��ق��اءات 
امل��ط��ال��ب��ني بعودة  امل��ج��ل�����س  ن����واب 
اأ���ش��غ��ال��ه ك��ان��ت اي��ج��اب��ي��ة ح��ي��ث مت 
مزيدا  منحه  ب�����ش��رورة  اإق��ن��اع��ه��م 
الوقت ملوا�شلة م�شاوراته مع  من 
الأحزاب واملنظمات، معترا انه ل 
لأعماله  املجل�س  ا�شتئناف  ميكن 
يف غياب جزء كبري من نوابه، واأّن 

الإره���اب  وتف�شي خم��اط��ر  الأم���ن 
وتوا�شل النفالت الأمني.

ك��م��ا ان����ه م���ن امل��ن��ت��ظ��ر اأي�������ش���ا، اأن 
�شورة  يف  القادمة  املرحلة  ت�شهد 
ع��دم م��واف��ق��ة ال��رتوي��ك��ا احلاكمة 
الأعمال،  ت�شريف  ح��ك��وم��ة  ع��ل��ى 
ورجال  للعمال  م�شرتكة  حتركات 
واحلقوقيني  واملحامني  الأع��م��ال 
وهو موقف �شيكون الأول يف تاريخ 

البالد.
وت���ب���ق���ى ح�������ش���ب امل���الح���ظ���ني كل 
امام  م��ط��روح��ة  ال�����ش��ي��ن��اري��وه��ات 
املنظمات  اك��ر  النقابية  املركزية 
انتظار  يف  تون�س  يف  اجلماهريية 

خيارات جمل�س �شورى النه�شة.
الوطني  الإن����ق����اذ  ج��ب��ه��ة  وك���ان���ت 
ال�شبت عن  اأع��ل��ن��ت  ق��د  امل��ع��ار���ش��ة 
مت�����ش��ك��ه��ا مب��ط��ال��ب��ه��ا امل��ت��م��ّث��ل��ة يف 
حّل املجل�س التاأ�شي�شي واملوؤ�ّش�شات 
الّنابعة عنه وت�شكيل حكومة اإنقاذ 
وطنية  �شخ�شّية  برئا�شة  وط��ن��ي 
م�����ش��ت��ق��ّل��ة ل���ل���خ���روج ب���ال���ب���الد من 
الو�شع املتدهور الذي جّرته اإليها 
ب��ق��ي��ادة حركة  ���ش��ل��ط��ة ال���رتوي���ك���ا 

النه�شة.
وا�����ش����ت����ن����ك����رت ج����ب����ه����ة الإن������ق������اذ 
لرئي�س  الأخ������رية  ال��ت�����ش��ري��ح��ات 
حركة النه�شة وغريه من قياداتها 
التحركات  ت���ه���دد  اأن���ه���ا  م��ع��ت��رة 
ال�شعبية ال�شلمية املطالبة برحيل 
العنف  با�شتعمال  وُتلّوح  الرتويكا 

�شدها .
وجاء يف البيان اأن اجلبهة ت�شتهجن 
م���ا ت���روج���ه ح��رك��ة ال��ن��ه�����ش��ة من 
يعادونها  متطرفني  باجلبهة  اأن 
قريبني  و����ش���ط���ي���ني  وم���ع���ت���دل���ني 
اأن  وراأت  ال��ن��ه�����ش��ة  م���واق���ف  م���ن 
لتق�شيم  يائ�شة  حم��اول��ة  ذل��ك  يف 
العزلة  ول��ت��غ��ط��ي��ة  اجل��ب��ه��ة  ���ش��ف 
عليها  �����ش����ارت  ال���ت���ى  امل��ت��ف��اق��م��ة 
اأخرى  جهة  من   . النه�شة  حركة 
ق��ي��ادات من  اتهمت جبهة الإن��ق��اذ 
الثورة  ح��م��اي��ة  ورواب����ط  النه�شة 
ل  خ��ط��رية  ت��ه��دي��دات  با�شتبطان 
تختلف كثريا عن تلك التهديدات 
بلعيد  ���ش��ك��رى  ا���ش��ت��ه��دف��ت  ال���ت���ي 
وحممد الراهمي قبل اغتيالهما 
ح�شب ن�س البيان، حمملة حركة 
ما  م�شوؤولية  واحلكومة  النه�شة 
ق���د ي��ن��ج��ر ع���ن ت��ل��ك احل��م��ل��ة من 

اعتداءات اأو اغتيالت جديدة. 
كما جددت اجلبهة مت�شكها خالل 
تنفيذ حملة ارحل لطرد امل�شوؤولني 
املعّينني على اأ�شا�س الولء احلزبي 

ذلك ل يجوز اأخالقيا و�شيا�شيا.
واأ�شار اإىل اأّن هناك حماولت من 
النواب لتمرير لئحة لوم �شد بن 
�شيا�شيا  اأعتر قراره  الذي  جعفر 
ال�شيا�شي  امل��ك��ت��ب  ع�����ش��و  واأب�������رز 
�شدد  جعفر  ب��ن  اأّن  التكتل  حل��زب 
حتت  امل�شاورات  بقاء  �شرورة  على 
ال�شلطة  ب��اع��ت��ب��اره  امل��ج��ل�����س  ق��ب��ة 
ال�������ش���رع���ي���ة ون���ق���ط���ة ال���ت���ق���اء كل 

الفرقاء ال�شيا�شيني.
ورج�����ح ح��ب��ي��ب احل����ام����دي ع�شو 
التكتل،  حل���زب  ال�شيا�شي  امل��ك��ت��ب 
ا�شتئناف  اإم��ك��ان��ي��ة  ج��ان��ب��ه،  م���ن 
امل��ج��ل�����س ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي لأ���ش��غ��ال��ه يف 
املقبل بعد وجود  غ�شون الأ�شبوع 
الفرقاء  ق���ب���ول  ع��ل��ى  م���وؤ����ش���رات 
طاولة  على  اجللو�س  ال�شيا�شيني 

احلوار.
الهيئة  ت��ن��ع��ق��د  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم���ن 
ال�����ش��غ��ل و�شط  الإداري��������ة لحت�����اد 
موقف  يف  لتنظر  ال��ق��ادم  الأ�شبوع 
مبادرة  م���ن  ال��ن��ه��ائ��ي  ال���رتوي���ك���ا 
امل���وق���ف  اأن  ����ش���ي���م���ا  ل  الحت���������اد 
�شيقرره  م����ا  ب��ح�����ش��ب  ���ش��ي��ت��ح��دد 
النه�شة  حلركة  ال�شورى  جمل�س 
والذي �شيقدم جوابه النهائي على 

مبادرة الحتاد.
ت�شريحات  م����ن  ال����رغ����م  وع���ل���ى 
را�شد  ال��ن��ه�����ش��ة  ح���رك���ة  رئ���ي�������س 
ال��غ��ن��و���ش��ي، وك���ذل���ك ب��ق��ي��ة رم���وز 
ل�شتقالة  ال���راف�������ش���ة  احل����رك����ة 
برئا�شة  وت�������ش���ب���ث���ه���ا  احل����ك����وم����ة 
ال�شغل  احت������اد  ف������اإن  احل����ك����وم����ة، 
ع��ن مبادرته  يتخلى  ل��ن  اأن���ه  اأك���د 
و�شينتظر اللقاء الأخري بني را�شد 
الغنو�شي وح�شني العبا�شي املزمع 
عقده اليوم الثنني حل�شم املوقف 
الهيئة  اج���ت���م���اع  اإىل  وال�����دع�����وة 

الإدارية و�شط الأ�شبوع القادم.
ويرى مراقبون انه يف �شورة رف�س 
النه�شة  حلركة  ال�شورى  جمل�س 
اأن  املنتظر  فمن  الحت����اد،  مل��ب��ادرة 
الالزمة  ال�����ق�����رارات  ات���خ���اذ  ي��ت��م 
بتجمعات  ت���ن���ط���ل���ق  ق�����د  وال�����ت�����ي 
واحتجاجات  وم�����ش��ريات  عمالية 

و�شول اإىل الإ�شرابات.
العبا�شي يف هذا  اأك��د ح�شني  وق��د 
امل��ج��ال اأن احت����اد ال�����ش��غ��ل واحت���اد 
الأطراف  اأك��رث  العمل هما  اأرب���اب 
ال�شيا�شي  ال���و����ش���ع  م���ن  ت�������ش���ررا 
اأث����ر ع��ل��ى الو�شع  ال����ذي  احل����ايل 
الق��ت�����ش��ادي والج��ت��م��اع��ي وجعل 
من  متخوفني  امل�شتثمرين  عديد 
غياب  نتيجة  تون�س  يف  ال�شتثمار 

ل الكفاءة، بعدم العتداء على اأي 
ك���ان ���ش��واء م��ن امل�����ش��وؤول��ني امل���راد 
اإزاح��ت��ه��م اأو م��ن اأن�����ش��اره��م و اإىل 
العاّمة  ب���الأم���الك  امل�����ش��ا���س  ع���دم 
اأع����وان  اح����رتام  واإىل  ���ة،  واخل���ا����شّ
اإط��ارات��ه ومقّراته وعلى  و  الأم��ن 
كو�شيلة  الرحيل  باأ�شبوع  التقيد 

�شلمية مدنية.
على  وزع  ل���ه���ا  ب����ي����ان  يف  ودع�������ت 
و�شائل الإعالم اإىل عدم ال�ّشقوط 
امل�شاّدات  وت�����اليف  ال����ش���ت���ف���زاز  يف 
ت�شحذ  ق����د  ال����ت����ي  وامل�����واج�����ه�����ات 
وبع�س  اأت��ب��اع��ه��ا  الأط����راف  بع�س 

املاأجورين للقيام بها.
املجل�س  نائب  اأكد  ال�شياق،  ذات  يف 
املن�شحب  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي  ال���وط���ن���ي 
وال���ن���اط���ق ال��ر���ش��م��ي ب��ا���ش��م حزب 
النواب  اأن  بالطيب،  �شمري  امل�شار 
بالحتجاج  �شيقومون  املن�شحبني 
من  بداية  والعت�شام  ال�شوارع  يف 
يوم  غاية  اإىل  اجل��اري  اأوت   24
لإ�شقاط  ال�شهر  نف�س  م��ن   31
احل���ك���وم���ة ال��ف��ا���ش��ل��ة ولإزال���ت���ه���ا 
م���ن ت���اري���خ ت��ون�����س ح�����ش��ب قوله، 
اأربعينية حممد  تزامنا مع  وذلك 

الراهمي.
واأ���ش��اف بالطيب يف ح��وار ن�شرته 
ال�شادر  ال�شور يف عددها  �شحيفة 
النه�شة  ح��رك��ة  اأن  الأح����د  اأم�����س 
املجل�س  رئ��ي�����س  ع���زل  اإىل  ت�شعى 
جعفر  ب��ن  م�شطفى  التاأ�شي�شي 
من من�شبه، موؤكدا اأن ذلك الأمر 
ل ميكن اأن يتم اإل بنف�س الكيفية 
التي مّت تعيينه بها وهي النتخاب 
خ���الل ج��ل�����ش��ة ع��ام��ة وه���و م���ا لن 
فقدانها  بعد  ب��ه  القيام  ت�شتطيع 
حد  على  املجل�س  داخ��ل  لالأغلبية 

تعبريه.
�شتطرحه  ال�����ذي  ال���ب���دي���ل  وع����ن 
ال��وط��ن��ي يف حال  الإن��ق��اذ  حكومة 
ح����ل امل��ج��ل�����س ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي، اأك����د 
الطيب انه ل خوف من الفو�شى 
اأو اأية اأخطار قد حتدق بالبالد اإذا 
يروج،  مثلما  التاأ�شي�شي  حل  وق��ع 
جاهز  بديل  للمعار�شة  اأّن  موؤكدا 
وح���ا����ش���ر وه�����و امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى 
الد�شتور  اأّن  اإىل  اإ�شافة  لالإنقاذ، 
عر  بتنقيحه  م���وج���ودا  �شيبقى 
الد�شتوري،  ال��ق��ان��ون  يف  ك��ف��اءات 
اإنقاذ  ح��ك��وم��ة  اإع����الن  ج��ان��ب  اإىل 
غري متحزبة �شتقود البالد عو�س 
داعي  ل  واأن���ه  احل��ال��ي��ة،  احلكومة 
ع��ن تداعيات  ل��ل��خ��وف واحل��دي��ث 

�شلبية ح�شب كالمه.

ال�شب�شي والغن��شي يف لقاء باري�شي

هل هي بداية النفراج واأ�ضبوع احل�ضم يف تون�ص؟

لقاء ال�شداد

اإنقاذ 300 لجئ قبالة �ضواحل تون�ص 

الهند تتهم باك�ضتان بالتخطيط ملزيد من الهجمات منظمة التعاون الإ�ضالمي تهنئ مايل على ا�ضتعادة الدميقراطية
•• ا�صالم اباد-يو بي اأي:

اتهم اجلي�س الهندي ام�س باك�شتان بالتخطيط لتنفيذ مزيد من الهجمات 
عر خط املراقبة يف اإقليم ك�شمري ونقلت وكالة )بر�س تر�شت( الهندية عن 
اجلي�س قوله انه يف ظل زيادة حدة التوتر عند خط املراقبة يف اإقليم ك�شمري، 
الذي �شهد تزايداً لإطالق النار من قبل باك�شتان، فثمة معلومات تفيد باأن 

اجلانب الباك�شتاين ي�شعى للتخطيط وحت�شري مزيد من الهجمات.
لكنه اأكد ان اجلي�س الهندي م�شتعد لأي هجوم باك�شتاين وي�شار اإىل ان الهند 
املا�شي،  الثاين-يناير  كانون  اثنينب من جنودها يف  بقتل  باك�شتان  اتهمت 
بالإ�شافة اإىل 5 عنا�شر اأمنية على طول خط املراقبة وقال م�شوؤولون يف 
الهند ما ل  �شجلت  اآب-اأغ�شط�س،   5 يناير حتى  انه منذ  الهندي  اجلي�س 

يقل عن 70خرقاً لوقف اإطالق النار من قبل القوات الباك�شتانية.
ب�شبب  ح��روب  ثالثة  املا�شي  القرن  خم�شينيات  منذ  خا�شا  البلدان  وك��ان 
القوات  �شابق  وق��ت  يف  اتهمت  باك�شتان  وك��ان��ت  ك�شمري  اقليم  على  ال��ت��زاع 
بك�شمري  لجن��وت  منطقة  يف  املراقبة  خط  بانتهاك  بال�شتمرار  الهندية 
وقالت قناة )جيو تي يف( الباك�شتانية اإن القوات الهندية ا�شتمرت يف اإطالق 

النار والق�شف عر خط املراقبة.
واأ�شارت اإىل اأن الهلع دب يف املناطق احلدودية جّراء �شماع اإطالق نار كثيف 
�شقوط  ع��ن  التبليغ  يتم  مل  فيما  ال��ن��ار،  على  الباك�شتانية  ال��ق��وات  ورّدت 

�شحايا.
ي�شار اإىل اأن الو�شع ي�شهد توتراً منذ اتهمت نيودلهي اجلي�س الباك�شتاين 

بقتل جنود هنود يف ك�شمري.

اأع��������رب الأم��������ني ال����ع����ام مل��ن��ظ��م��ة ال���ت���ع���اون 
الإ�شالمي، الروفي�شور اأكمل الدين اإح�شان 
ل��ل��روح الدميقراطية  ارت��ي��اح��ه  اأوغ��ل��ى، ع��ن 
التي �شادت مايل خالل النتخابات الرئا�شية 

التي ُعقدت يوم 11 اأغ�شط�س 2013. 
ب��امل��ال��ي��ني لإميانهم  ال���ع���ام  الأم�����ني  واأ�����ش����اد 
ال��ذي جتلى يف  بالدميقراطية هذا الإمي��ان 
مّكنتهم  ونزيهة  �شلمية حرة  انتخابات  عقد 
�شيتوىل  منتخب  جديد  رئي�س  اختيار  م��ن 
عملية  ع��ر  ال��دائ��م  ال�شالم  ا�شتعادة  مهمة 
التنمية  وت�����ش��ج��ي��ع  ال��وط��ن��ي��ة  ل��ل��م�����ش��احل��ة 

الجتماعية والقت�شادية امل�شتدامة. 
ع��ل��ى مر�شَحي  ال���ع���ام  الأم������ني  اأث���ن���ى  ك��م��ا 
ال��رئ��ا���ش��ة واأن�����ش��اره��م��ا مل���ا اأب���دي���اه م���ن روح 
وطنية، وحيا املر�شح الثاين للرئا�شة لقبوله 
نتائج القرتاع حر�شاً على امل�شلحة ال�شاملة 

لأمته.
وه��ن��اأ ال��روف��ي�����ش��ور اإح�����ش��ان اأوغ��ل��ى املر�شح 
بوبكار  اإبراهيم  ال�شيد  بالنتخابات،  الفائز 
الناخبون،  ف��ي��ه  و�شعها  ال��ت��ي  للثقة  ك��ي��ت��ا، 
الأع�شاء  ودول��ه��ا  املنظمة  دع���م  ل��ه  م���وؤك���داً 

وتعاونها يف مواجهة التحديات امل�شتقبلية.
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واأع��رب علي اأمريي نائب الرئي�س 
التنفيذي بوحدة خدمات امل�شغلني 
واملبيعات باجلملة يف ات�شالت عن 
���ش��ع��ادت��ه ب��ال��ع��م��ل م��ع اإ�����س اإي����ه بي 
لتح�شني خدمات التجوال الدويل 
اأن  م��و���ش��ح��ا  للم�شغلني  امل��ق��دم��ة 
خدمات  ق�شم  �شت�شاعدة  التفاقية 
اإيه  اإ�س  لدى  املتحركة  الت�شالت 
بي على حتقيق منو را�شخ وبوترية 
م��ت�����ش��ارع��ة يف ال�������ش���رق الأو�����ش����ط 
التجوال  ب���خ���دم���ات  والرت������ق������اء 
بتقنية اجليل الرابع اإل تي اإي اإىل 
التعاون  اإىل  ا���ش��ت��ن��ادا  اأرح���ب  اآف���اق 
ال��ق��ائ��م ح��ال��ي��ا ب���ني ال�����ش��رك��ت��ني يف 

حم���وري���ة ب���ني ج��م��ي��ع الأط������راف. 
من جانبه اأكد ماثيو تونكني نائب 
ال��رئ��ي�����س مل��ب��ي��ع��ات اي ب��ي اك�����س يف 
املتحركة  الت�شالت  ق�شم خدمات 
تلتزم  ال�شركة  اأن  اإيه بي  اإ�س  لدى 
العاملي  التناظري  بتو�شيع املجتمع 
املركز  اإط�������الق  اأن  اإىل  م�������ش���ريا 
التناظري خلدمة التجوال بتقنية 
اجليل الرابع اإل تي اإي متكن ق�شم 
املتحركة لدى  الت�شالت  خدمات 
اإ���س اإي��ه ب��ي م��ن اإط���الق اخلدمات 
م�شغلي  جمتمعات  مع  التناظرية 
الت�شالت الآخرين يف جميع اأنحاء 
ب�����ش��رع��ة وك���ف���اءة وتقدمي  ال���ع���امل 

تبادل  اأن ق�شم  امل��ج��ال. وق��ال  ه��ذا 
ال��ب��ي��ان��ات يف م��رك��ز ات�شالت  ح��زم 
بتقنية  ال��ت��ج��وال  ال��ذك��ي خل��دم��ة 
اجليل الرابع اإل تي اإي يعد اإ�شافة 
مركز  حمفظة  اإىل  ا�شرتاتيجية 
ال��ذك��ي.و���ش��ي��ط��ور الدور  ات�����ش��الت 
عاملي  كمركز  ال�شركة  تلعبه  ال��ذي 
�شركة  اأن  م�����ش��ي��ف��ا  ل���الت�������ش���الت 
اإ�������س اإي������ه ب����ي ���ش��ت��ك��ون ج������زءا من 
الذين  ف��امل�����ش��غ��ل��ون  ال��ت��ط��ور  ه����ذه 
اجلديد  م���رك���ز  اإىل  ���ش��ي��ن�����ش��م��ون 
اأم����ام����ه����م ال����و�����ش����ول اإىل  ���ش��ي��ت��اح 
ما  وبالعك�س  ب��ي  اإي���ه  اإ����س  جمتمع 
التقاء  نقطة  ي�شكل  امل��رك��ز  يجعل 

مزيد من القيمة التجارية مل�شغلي 
الت�شالت املتحركة. وقال اأنه من 
املقبلة  ال�12  الأ���ش��ه��ر  يف  امل��ت��وق��ع 
ن�شر  وت����رية  يف  ت�����ش��ارع  ن�����ش��ه��د  اأن 
�شعي  الرابع يف ظل  �شبكات اجليل 
احل�شول  اإىل  الت�شالت  م�شغلي 
و�شاملة  فورية  دولية  تغطية  على 
ات�شالت  مع  التعاون  و�شي�شاعدنا 
الوحيدة  ال�����ش��رك��ة  ت��ع��ت��ر  ال���ت���ي 
امل��ق��دم��ة خل��دم��ات ال�����ش��رك��ة حاليا 
اإىل  الو�شول  يف  الأو���ش��ط  بال�شرق 
الت�شالت  ع��دد من م�شغلي  اأك��ر 
ع����ل����ى ال�������ش���ع���ي���دي���ن الإق���ل���ي���م���ي 

والعاملي.

ات�ضالت توقع اتفاقية مع �ضركة اإ�ص اإيه بي للتجوال الدويل بتقنية اجليل الرابع

اأدنوك تطلق براجمها لتطوير املواهب للعام 2014-2013

املتميزة  امل��واه��ب  ق���درات  وتطوير 
العاملني  امل��واط��ن��ني  ال�شباب  م��ن 
�شركاتها  وجم��م��وع��ة  اأدن������وك  يف 
وحتفيزهم  امل�����ش��ت��وي��ات  ج��م��ي��ع  يف 
لتنفيذ املهام املوكلة اإليهم ب�شورة 
فاعلة اإىل جانب تاأهيل وال�شتثمار 
اإعداد كوادر ب�شرية موؤهلة من  يف 

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  ب�����رتول  ���ش��رك��ة  اأط��ل��ق��ت 
الوطنية  اأدنوك  براجمها اخلا�شة 
لعام  ال��ق��ي��ادي��ة  ال���ق���درات  بتطوير 
ت�شتهدف  والتي   2014-2013
ل����ل����م����دراء  الإداري  ال����ت����ط����وي����ر 
العاملني  امل���واط���ن���ني  وال�������ش���ب���اب 
�شركاتها  وجم��م��وع��ة  اأدن������وك  يف 
وحت�������ش���ريه���م ل���ي���ك���ون���وا ق���ادري���ن 
الإداري���ة ب�شورة  املهام  اإجن��از  على 
قدراتهم  وت��ط��وي��ر  ف��ع��ال��ي��ة  اأك����رث 
لتويل  واإع������داده������م  وم���واه���ب���ه���م 
كمدراء  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  يف  امل�����ش��وؤول��ي��ة 
النفط  لقطاع  وق���ادة  وم�����ش��وؤول��ني 
املواهب  اإدارة  ق�شم  ون��ظ��م  وال��غ��از 
التابعة  التدريب والتطوير  ب��اإدارة 
اأدنوك  يف  الب�شرية  امل��وارد  لدائرة 
فندق  يف  ال���ف���ع���ال���ي���ات  م����ن  ع������ددا 
اجلمريا باأبراج الحتاد يف اأبوظبي 
����ش���م���ل���ت حم����ا�����ش����رات وع���رو����ش���ا 
من  تعد  جهات  ع��دة  فيها  �شاركت 

اأك����ر امل��وؤ���ش�����ش��ات ع��امل��ي��ا يف جمال 
القيادية  ال��ق��درات  تطوير  ب��رام��ج 
امل�شاركني  ت���ع���ري���ف  خ���الل���ه���ا  مت 
برنامج  وميثل  الرامج.  باأهداف 
تطوير املواهب جزءا من املبادرات 
املتعددة التي تتبناها اأدنوك والتي 
ت�شتهدف تطوير القدرات القيادية 

ويعمل   . اأدن���وك  م���دراء وموظفي 
على  ب��اأدن��وك  امل��واه��ب  اإدارة  ق�شم 
املواهب  اأ���ش��ح��اب  ق��اع��دة م��ن  بناء 
وال�����ق�����درات امل��ت��م��ي��زة وامل����وؤه����الت 
املواطنني  ال�����ش��ب��اب  م���ن  ال��ع��ال��ي��ة 
ت�شمن  ال���ت���ي  ال����رام����ج  وت���وف���ري 
لديهم  القيادية  ال��ق��درات  تطوير 
ب�شورة  كوادر معدة  توفر  ل�شمان 
جيدة ل�شد الحتياجات الوظيفية 
وجمموعة  اأدن������وك  يف  امل��ت��ن��ام��ي��ة 
����ش���رك���ات���ه���ا . ك���م���ا ت��ع��ن��ى اأدن������وك 
بالتوطني  ���ش��رك��ات��ه��ا  وجم��م��وع��ة 
ترعى  لذلك  اإ�شرتاتيجي  كهدف 
التعليمية  املوؤ�ش�شات  م��ن  العديد 
والتدريبية  ال��درا���ش��ي��ة  وال��رام��ج 
ت��اأه��ي��ل ومتكني  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
املواطنني وتطوير قدراتهم لقيادة 

هذا القطاع احليوي الهام .

الحتاد للقطارات توقع مذكرة تفاهم مع �ضركة 
بريت�ضي الرائدة يف جمال اخلدمات اللوج�ضتية باأوروبا

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت �شركة الحتاد للقطارات، املطور وامل�شغل ل�شبكة 
ام�س  الإم����ارات،  دول��ة  يف  الوطنية  احل��دي��دي��ة  ال�شكك 
عن توقيع مذكرة تفاهم مع بريت�شي ال�شركة الرائدة 
�شوي�شرا،  وم��ق��ره��ا  اللوج�شتية  اخل���دم���ات  جم���ال  يف 
واملتخ�ش�شة يف املنتجات اخلام ال�شائلة واجلافة املتعلقة 
التي  اإطار اجلهود  الكيميائية، وذلك يف  املواد  ب�شناعة 
تبذلها �شركة الحتاد للقطارات لتعزيز قائمة عمالئها 

امل�شتفيدين من املرحلة الثانية للم�شروع.
�شعادة  م��ن  ك��ل  وقعها  ال��ت��ي  التفاهم  م��ذك��رة  وبح�شب 
التنفيذي  الرئي�س  امل��ن�����ش��وري،  �شيف  نا�شر  ال��دك��ت��ور 
ب��ي�����ش��الر، مدير  وم��اي��ك��ل  ل��ل��ق��ط��ارات،  الحت����اد  ل�شركة 
�شتتمكن  العاملية،  بريت�شي  يف  العاملية  الأع��م��ال  وح��دة 
ا�شتخدام  م��ن  ال���رائ���دة  اللوج�شتية  اخل��دم��ات  ���ش��رك��ة 
للقطارات  ل��الحت��اد  التابعة  احل��دي��دي��ة  ال�شكك  �شبكة 
لنقل معداتها ومنتجاتها عر احلدود مبا يف ذلك املواد 
و�شيتم  اخل��ط��رة،  وغ��ري  اخل��ط��رة  ال�شائلة  الكيميائية 
�شحنها بكل كفاءة واأمان بني الإمارات العربية املتحدة 
العربية  اململكة  الكبري على  الرتكيز  ودول اخلليج مع 
ال�شعودية.  وقال �شعادة الدكتور نا�شر �شيف املن�شوري، 
الرئي�س التنفيذي ل�شركة الحتاد للقطارات: اإن اقت�شاد 
�شريعاً،  من���واً  ي�شهد  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 
املتطورة،  التحتية  والبنية  احلديدية  ال�شكك  وت�شكل 
كاأي بلد متقدم، اأحد املكونات واملحفزات الرئي�شية لهذا 
النمو ، لفتاً اإىل اأن مذكرة التفاهم مع بريت�شي ل تاأتي 
فقط متا�شياً مع التزام ال�شركة بتوفري حلول م�شممة 

لروؤية  اأي�شاً جت�شيداً  تاأتي  ولكنها  لعمالئها،  خ�شي�شا 
اإىل دفع  قيادة دولة الإم��ارات العربية املتحدة الرامية 

عجلة النمو القت�شادي والتنمية يف البالد .
ي�شكل  هذه  التفاهم  مذكرة  توقيع  اأن  املن�شوري  واأك��د 
اأعمال  الي��ج��اب��ي يف تعزيز  ل��دور قطار الحت���اد  م��ث��اًل 
القطاعات  وامل��وؤ���ش�����ش��ات يف خم��ت��ل��ف  ال�����ش��رك��ات  ك���رى 
يف  للنمو  فر�شاً  لهم  �شيقدم  حيث  العاملية،  ال�شناعية 

دولة الإمارات العربية املتحدة واملنطقة ككل . 
من جانبه، قال مايكل بي�شالر من بريت�شي : لقد تركت 
متعددة  احل��دي��دي��ة  ال�شكك  يف  عاملية  ب�شمة  بريت�شي 
الق�شرية،  للم�شافات  البحري  والنقل  ال�شتخدامات 
وخرتنا يف هذا املجال عززت من اإدراكنا لأهمية النقل 
التي  الكثرية  والفوائد  احلديدية،  ال�شكك  �شبكة  عر 
تقدمها من حيث الأمان والتكاليف والكفاءة ، مو�شحاً 
الحتاد  �شركة  م��ع  وقعناها  ال��ت��ي  التفاهم  م��ذك��رة  اأن 
التي  ال�شناعات  مواكبة متطلبات  لنا  تتيح  للقطارات، 
نخدمها يف املنطقة، والتي بدورها ت�شهد منواً م�شطرداً، 
نقل  خدمات  تقدمي  على  قدرتنا  من  �شتعزز  اأنها  كما 
بكل  بعمالئنا  اخلا�شة  املختلفة  وال�شحنات  للب�شائع 
 54 العائلية  بريت�شي  �شركة  وتدير    . وفاعلية  كفاءة 
وتركيا  ورو�شيا  اأوروب��ا  اأنحاء  جميع  يف  لها  تابعاً  فرعاً 
وال�شرق الأو�شط وال�شني وجنوب �شرق اآ�شيا والوليات 
املتحدة الأمريكية، وا�شتطاعت بناء مكانة مرموقة يف 
العاملية يف  ال�شركات  اإح��دى كرى  وباتت  القطاع،  هذا 
 510 ب���  تقدر  �شنوية  مبيعات  حققت  حيث  قطاعها، 
األفاً من �شهاريج   19 اأكرث من  ي��ورو، ومتتلك  مليون 

النقل وحاويات الب�شائع اجلافة ال�شخمة .

�ضركة احليل القاب�ضة ت�ضتحوذ على ح�ضة 60 % من �ضركة ماف اأوريك�ص للتمويل
اخلليجي. وقالت احليل القاب�شة 
اأنها  عنها  ���ش��در  �شحايف  ب��ي��ان  يف 
يف   60 ن�شبته  ما  على  ا�شتحوذت 
املائة من ماف اأوريك�س من ماجد 
ل��ل��م�����ش��اري��ع واأن�����ه بهذه  ال��ف��ط��ي��م 
اأبرمت  قد  ال�شركة  تكون  العملية 
اأوريك�س �شراكة طويلة الأجل  مع 
التاأجري  للعمل يف جمال خدمات 
املالية  اخل����دم����ات  م����ن  وغ����ريه����ا 
املتحدة.  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  يف 
وت����وف����ر ����ش���رك���ة م�����اف اأوري���ك�������س 

التمويلي  ال����ت����اأج����ري  خ�����دم�����ات 
قطاع  يف  امل���ن���ق���ول���ة  ل����الأ�����ش����ول 
امل��وؤ���ش�����ش��ات يف دول���ة الإم�����ارات مع 
الرتكيز خ�شو�شا على احتياجات 
واملتو�شطة  ال�����ش��غ��رية  ال�����ش��رك��ات 
ت�شمل  ال��ت��ي  التو�شع  اإىل  احل��ج��م 
والطبية  ال�������ش���ن���اع���ي���ة  الآلت 
وجتهيزات  الثقيلة  والتجهيزات 
امل��ك��ات��ب وامل��رك��ب��ات ال��ت��ج��اري��ة كما 
الفواتري  خ�����ش��م  خ���دم���ات  ت���وف���ر 
وال����ق����رو�����س ل���الأع���م���ال وت���اأج���ري 
الأ�شاطيل وحلول مالية للمخازن 
احليل  وت���ع���ت���ر  وامل�������ش���ت���ودع���ات. 
الن�شاأة  حديثة  ا�شتثمارية  �شركة 
وا�شتثماراتها من�شبة يف قطاعات 
والتعليم  ال�������ش���ح���ي���ة  ال����رع����اي����ة 
والبنية التحتية والبيع بالتجزئة 
املالية  واخل�����دم�����ات  وال����ع����ق����ارات 
والكهرباء  وال��ط��اق��ة  وال��ت��وا���ش��ل 
اأوريك�س  وت��ع��د  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا. 
اأكر �شركة خدمات مالية متنوعة 
يف ال��ي��اب��ان وه���ي ن��ا���ش��ط��ة يف 34 

باأكرث  اأ�شولها  ت��ق��در  ح�شث  ب��ل��دا 
من 89 مليار دولر اأمريكي حتى 
ن��ه��اي��ة م��ار���س امل��ا���ش��ي وت��ع��م��ل يف 
وعدة  اليابان  التاأجري يف  خدمات 
الأو�شط  وال�����ش��رق  اآ�شيا  يف  ب��ل��دان 
اخلدمات  اه��ت��م��ام��ات��ه��ا  وت�����ش��م��ل 
وتطوير  ال�شتثمارية  امل�شرفية 
العقارات والتمويل والتاأمني على 
وتاأجري  الأ����ش���ول  واإدارة  احل��ي��اة 
وا�شتثمرت  والإدارة  ال���ط���ائ���رات 
اأوري���ك�������س يف ����ش���رك���ات ت���اأج���ري يف 
وعمان  وال�������ش���ع���ودي���ة  الإم����������ارات 

وم�شر وباك�شتان. 
بالتزامن  ال�����ش��ف��ق��ة  ه���ذه  وت���اأت���ي 
مع منو قطاع ال�شركات ال�شغرية 
وامل��ت��و���ش��ط��ة احل��ج��م يف الإم�����ارات 
الثقة  اأن  امل���وؤ����ش���رات  ت����رز  ح��ي��ث 
يف ال�����ش��وق ت����زداد وب��ال��ت��ايل تكرث 
ال��ف��ر���س يف ع���دة ق��ط��اع��ات منها 
القطاع ال�شناعي و�شبه ال�شناعي 
التحتية  والبنية  الت�شنيع  وقطاع 

والبناء وال�شت�شارات والتجارة.
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   050/2050800

ا عالن  فقدان �سهادة ا�سهم 
فقدت �شهادة اأ�شهم �شادرة من القدرة القاب�شة 
�شالح  حممد  �شلطانه  ر�شيدة  ال�شيدة/  با�شم 
 )233656( ال�شهادة  رقم  اجلن�شية  اماراتية 
عليه  يجده  من  )90000(�شهم  ال�شهم  عدد 

الت�شال بتليفون رقم 050/6118821   

اعالن تغيري ا�سم �سخ�ص 
اأنا ، �شارون برا�شاد ، ابنة برا�شاد جون ، اأحمل جواز �شفر هندي 
رقم. جي/9298788 ، �شادر يف كوزهيكود بتاريخ 2008/07/17 
، واأقيم اقامة دائمة يف فاتاكوديل هاو�س ، فالد بورور )م.ب.( 
يف  حاليا  واأقيم   ، الهند   ،  670644  ، كريال   ، وايناد   ، وايناد 
�س.ب. 105730 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة ، مبوجب 
هذا اأغرّي ا�شمي من : �شارون برا�شاد ، اإىل: �شارون برا�شاد 

ج�ن ، باعتبار عاجل.

  
   

يعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
اأفنان لالإ�شت�شارات واخلدمات الإدارية

Al Malik بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:املالك
 

املودعة بالرقم : 52256 
 با�شم : م املالك  

وعنوانه: حمل ملك خا�س، ديرة، برج النهار، �س ب 4374- المارات العربية املتحدة.
بتاريخ: 2004/12/29 وامل�شجلة حتت رقم : )49892(  

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :24 /03/ 2013 وحتى تاريخ 2023/3/24

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية
الثنني  19  اغ�سط�ص 2013 العدد 10873   

   

يعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
اأفنان لالإ�شت�شارات واخلدمات الإدارية

BRETEX:بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية
 

املودعة بالرقم : 53106 
 با�شم : جي ام تي �شي �س م ح  

وعنوانه: �س.ب: 18543 - جبل علي- المارات العربية املتحدة.
بتاريخ: 2003/11/17 وامل�شجلة حتت رقم : )43595(  

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :11 /5/ 2013 وحتى تاريخ 2023/5/11

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية
  الثنني  19  اغ�سط�ص 2013 العدد 10873

   

يعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
اأفنان لالإ�شت�شارات واخلدمات الإدارية

EMKAY:بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية
 

املودعة بالرقم : 53107 
 با�شم : جي اأم تي �شي �س.ح

وعنوانه: �س ب 18543 -جبل علي- المارات العربية املتحدة.
بتاريخ: 2003/11/17 وامل�شجلة حتت رقم : )43596(  

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اخرى اعتبارا من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :11 /05/ 2013 وحتى تاريخ 2023/5/11

ادارة العالمات التجارية

دولـة الإمارات العربـيـة املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية
الثنني  19  اغ�سط�ص 2013 العدد 10873

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:�شبارك كلني خلدمات التنظيف
 طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:

JNC .CRI C P I CEILING PRO INTERNATIONAL A DIVISION OF

املودعة بالرقم:188133       بتاريخ:2013/3/10 م
با�ش��م:�شبارك كلني خلدمات التنظيف

وعنوانه:�شارع املطار ، �س.ب:108427 ، هاتف: 024477595 ، فاك�س: 024447536
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:37 التنظيف الداخلي للمباين التنظيف اخلارجي )واجهات( 

املباين . 
ت�شكل   )i( ح��رف  نقطة  بع�س  م��ع  الح��م��ر  باللون  متداخلني   C P I ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة:العالمة  و�شف 
ال�شكل  وا���ش��ف��ل  الح��م��ر  ب��ال��ل��ون   CEILING PRO ال�����ش��ك��ل  مي��ني  وع��ل��ى  الع��ل��ى  اىل  متجهه  �شهم 
TIONALINTERNA باللون الحمر ا�شفلها .A DIVISION OF CRI. INC باللون 

الحمر وال�شكل على خلفية بي�شاء . 
ال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�ص 2013 العدد 10873

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم املحامي/ مكتب ال�شويدي وم�شاركوه 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ :2008/7/22 م املودعة حتت رقم : 116826  
با�ش��م: �شركة بي.تي.�شيالمات �شيمبورنا ، تي بي كيه.

وعنوانه: جيه 1 ، كوبوك كمال رايا رقم 88 ، جاكارتا ، يوتارا ، اندوني�شيا . 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

هيدروليكية  وفالتر  والوقود  والهواء  للزيت  فالتر  ذلك  يف  مبا  وال�شناعية  الثقيله  للمعدت  فلرتة  اجهزة 
فئة 7 . 

الواق�عة بالفئة: 7
بحروف   SAKURA وكلمة  وال���ش��ود  والحمر  البي�س  ب��الل��وان  مفتوحة  لعلبة  ر�شم  العالمة:  و�شف 

لتينية ور�شم زهرة كما بال�شكل املو�شح.
ال�شرتاطات: ل يوجد.

وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى  ال�ش��رتاطات: 
القت�شاد ، اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�ص 2013 العدد 10873

غرفة اأبوظبي تبحث مع الربازيل �ضبل تعزيز التعاون القت�ضادي وال�ضتثماري 
 2012 العام  نهاية  بلغ يف  وال��رازي��ل  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
م��اي��ق��ارب ال��� 9 م��ل��ي��ارات دره���م وه��و م��ا ي��دع��و اىل زي���ادة اجلهود 
يف  ال�شناعي  لال�شتثمار  الرازيلية  ال�شركات  لتحفيز  امل�شرتكة 
العمل  تطوير  على  الغرفة  حر�س  الكعبي  واأك��د  اأبوظبي.  اإم���ارة 
الإقت�شادي امل�شرتك ورفع م�شتوى العالقات التجارية اإ�شافة اإىل 
الرازيلية وخا�شة  لل�شركات  كافة  وامل�شاعدة  الدعم  اأنواع  تقدمي 
العاملة يف جمالت ال�شناعة وال�شياحة والعقار والطاقة املتجددة 
لتحفيزها على  امل�����ش��رتك  اله��ت��م��ام  ذات  امل��ج��الت  م��ن  وال��ع��دي��د 
يف  العاملة  الرازيلية  ال�شركات  عدد  ورف��ع  اأ�شواقنا  يف  ال�شتثمار 
امل�شرتكة يف الرتقاء بعالقات  الرغبة  اأبوظبي ومبا يعك�س  اإم��ارة 
ودعا  امل�شتويات.  اأف�شل  اإىل  وال�شتثماري  الإق��ت�����ش��ادي  ال��ت��ع��اون 
والتقنية  وامل��ع��رف��ة  للتكنولوجيا  املنتجة  ال��رازي��ل��ي��ة  ال�����ش��رك��ات 

مع  م�����ش��رتك��ة  �شناعية  م�����ش��اري��ع  ت��اأ���ش��ي�����س  ع��ل��ى  للعمل  امل��ت��ط��ورة 
ال�شركات الوطنية وم�شاعدتها على نقل وتوطني هذه التكنولوجيا 
وخططنا  طموحاتنا  وت��خ��دم  واإمكانياتنا  تنا�شب  ال��ت��ي  وخا�شة 
رافدا  ال�شناعي وجعله  بالقطاع  النهو�س  اإىل  الرامية  امل�شتقبلية 
التي  ب��ال��زي��ارة  الكعبي  القومي. ورح��ب  ال��دخ��ل  رواف���د  م��ن  مهما 
امل�شتوى لدولة الإمارات  �شيقوم بها وفد اقت�شادي برازيلي رفيع 
خالل �شهر نوفمر القادم موؤكدا على اأهمية هذه الزيارة ودورها 
بني  التعاون  اأوا���ش��ر  وتوطيد  امل�شرتكة  ال�شتثمارات  ت�شجيع  يف 
ال�شركات ورجال الأعمال يف البلدين. وا�شار النائب الأول لرئي�س 
جمل�س اإدارة الغرفة اإىل اأن الوفد �شي�شم روؤ�شاء ومدراء اأكرث من 
يف  ترغب  التي  ال��ك��رى  الرازيلية  ال�شركات  م��ن  �شركة  ثالثني 

زيادة تواجدها التجاري وتعزيز ا�شتثماراتها يف اأ�شواق الدولة.

•• بوظبي-وام:

بحث خلفان �شعيد الكعبي النائب الأول لرئي�س جمل�س اإدارة غرفة 
نيتو  ليما  دي ميندونكا  �شعادة جاوو  اأبوظبي مع  و�شناعة  جتارة 
القت�شادي  التعاون  تعزيز  �شبل  الدولة  لدى  الرازيلي  ال�شفري 
اإمارة  يف  الأعمال  ورج��ال  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  بني  وال�شتثماري 
الذي ح�شره  بداية الجتماع  الكعبي يف  واأكد  والرازيل  اأبوظبي 
غرفة  اأن  على  بالإنابة  الغرفة  ع��ام  مدير  الهاملي  حممد  ه��الل 
جتارة و�شناعة اأبوظبي وكممثل للقطاع اخلا�س يف اإمارة اأبوظبي 
وتدعيم  تطوير  جم��ال  يف  ك��ب��رية  م�شاهمات  لها  ت���زال  ول  ك��ان��ت 
التعاون  الأخ�س يف جمال  ال�شداقة بني اجلانبني وعلى  عالقات 
دولة  ب��ني  التجارية  امل��ب��ادلت  حجم  اأن  اإىل  واأ���ش��ار  الإق��ت�����ش��ادي. 
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للمطارات افتتاح مبنى كبار ال�ضخ�ضيات يف مطار اأبوظبي الدويل خالل الربع الأخري من العام اجلاري اأب���وظ���ب���ي  ���ش��رك��ة  م���ع 
يف ال�����ش��ع��ي ل��ت��ق��دمي جت��رب��ة �شفر 
فريدة من نوعها تتميز بالفخامة 
للم�شافرين.  ع��امل��ي  ومب�����ش��ت��وى 
و�شي�شاعد مبنى كبار ال�شخ�شيات 
ب��ت��ع��زي��ز م�����ش��ت��وى اخل����دم����ات يف 
مطار اأبوظبي الدويل ف�شاًل عن 
للم�شافرين  املعايري  اأرق��ى  توفري 
م��ق��ارن��ة م���ع اأف�����ش��ل امل���ط���ارات يف 
ال���ع���امل. ك��م��ا ���ش��ي��ع��زز م��ب��ن��ى كبار 
جتربة  اجل����دي����د  ال�����ش��خ�����ش��ي��ات 
ال�شفر وياأخذها اىل م�شتوى اأعلى 
م���ن خ����الل خ���دم���ات اجل�������وازات، 
للم�شافرين،  الأم��ت��ع��ة  وم��ن��اول��ة 
من  اخلا�شة  الليموزين  وخ��دم��ة 
فخر  حلظة  واإنها  الطائرة،  واإىل 
امل�شتمر  النمو  يف  املعنيني  جلميع 

لإمارة اأبوظبي. 
و�شيتمكن امل�شافرون من ا�شتخدام 
واملرافق  اخل��دم��ات  من  جمموعة 
وامل�شروبات  الأطعمة  ذلك  يف  مبا 
املجانية ومرافق للراحة والرتفيه 
كبار  مبنى  يف  اخلا�س  املجل�س  يف 

ال�شخ�شيات اجلديد.

•• اأبوظبي-الفجر: 

للمطارات  اأبوظبي  �شركة  اأعلنت 
خا�س  مبنى  لفتتاح  خطتها  عن 
مطار  يف  ال�������ش���خ�������ش���ي���ات  ل���ك���ب���ار 
الربع  خ����الل  ال������دويل  اأب���وظ���ب���ي 
لياأتي  العام اجل���اري،  الأخ��ري من 
لتعزيز  ب��رن��اجم��ه��ا  ���ش��م��ن  ذل����ك 
والرتقاء  ال���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة،  ال���ق���درة 
م���ط���ار  يف  امل���������ش����اف����ر  ب����ت����ج����رب����ة 

العا�شمة.
 و�شيتم ت�شغيل املبنى اجلديد من 
ق��ب��ل ال�����ش��رك��ة ال��وط��ن��ي��ة خلدمات 
العاملية  ال�شركة  الطريان )نا�س(، 
الرائدة يف تزويد خدمات الطريان 
والتي تقدم اأي�شاً خدمات الدرجة 
الذهبية يف مباين امل�شافرين 1 و 

الدويل. اأبوظبي  مطار  يف   3
امل�شافرين  ج���م���ي���ع  و���ش��ي��ت��م��ك��ن 
اأبوظبي  املتجهني من واإىل مطار 
كبار  مبنى  ا�شتخدام  من  ال��دويل 
ال�����ش��خ�����ش��ي��ات ع��ن��د اف��ت��ت��اح��ه من 
م��ال��ي��ة حمددة  قيمة  دف���ع  خ���الل 
للتمتع بخدمات فريدة من نوعها 

اأبوظبي  �شركة  التزام  مع  متا�شياً 
معايري  اأع��ل��ى  بتوفري  للمطارات 
اجلودة يف خدماتها والتي تتنا�شب 
�شرائح  ج���م���ي���ع  م���ت���ط���ل���ب���ات  م����ع 
جتربة  من  يعزز  مما  امل�شافرين، 

ال�شفر عر مطار العا�شمة. 
الرتحيب  خدمات  توفري  و�شيتم 
املبنى  م����ن  ����ش���ي���وف  وم����راف����ق����ة 
اجل���دي���د م���ن ق��ب��ل ع��م��ي��ل خا�س 
لت�شهيل  )ن�����ا������س(  ����ش���رك���ة  م�����ن 
وت�شليم  الو�شول  اإج���راءات  اإن��ه��اء 
الأم���ت���ع���ة واإج���������راءات اجل������وازات، 
ال�شيوف  مرافقة  اىل  بالإ�شافة 
من واإىل الطائرة بوا�شطة خدمة 

الليموزين اخلا�شة.
الرئي�س  ح�������وري،  ح�����ش��ن  وق������ال 
الوطنية  ل��ل�����ش��رك��ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
خل�����دم�����ات ال������ط������ريان )ن�����ا������س(:  
تفتخر )نا�س( ب�شراكتها امل�شتمرة 

اإج����راءات  جميع  اإك��م��ال  تت�شمن 
اإىل  اإ�شافًة  ال�شفر يف وقت ق�شري 
اخل�شو�شية  بخدمات  ال�شتمتاع 

والراحة والفخامة. 
كما �شيوفر املبنى اجلديد خدمات 
م�شتقلة عن املبنيني 1 و 3، والتي 
ال��رك��اب من  اإن���زال  ت�شمل منطقة 
يتم  ال��ذي  املخ�ش�س  امل�شار  خالل 
بناءه حالياً، بالإ�شافة اىل مكاتب 
للمبنى،  امل��خ�����ش�����ش��ة  اجل��������وازات 
و�شرطة اأبوظبي، وخدمات مناولة 

الأمتعة.
الرئي�س  ال��ب��ل��وك��ي،  وق���ال حم��م��د 
�شركة  يف  ال���ت���ج���اري  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الرغم  على  للمطارات:  اأبوظبي 
بالقدرة  املتعلقة  ال��ت��ح��دي��ات  م��ن 
النمو  م��ن  ال��ن��اجت��ة  ال�شتيعابية 
مطار  ع��ر  للم�شافرين  امل��ت��زاي��د 
�شركة  ت��ل��ت��زم  ال������دويل،  اأب���وظ���ب���ي 

للم�شافرين  واملميزة  ال�شخ�شية 
اجلديد  املبنى  وميتد  ال��راغ��ب��ني. 
مربع  م���رت   924 م�����ش��اح��ة  ع��ل��ى 
ل��ي��ق��دم م�����ش��ت��وى ل م��ث��ي��ل ل��ه من 
الراحة واخلدمات الفريدة، وذلك 

اأن  امل���ت���وق���ع  وم����ن  2011؛  ع����ام 
يف  النمو  م��ن  املنحى  ه��ذا  ي�شتمر 

ال�شنوات القادمة. 
كبار  م��ب��ن��ى  ت�شييد  خ���الل  وم���ن   
�شرتتفع  اجل���دي���د  ال�����ش��خ�����ش��ي��ات 

اأبوظبي للمطارات بتقدمي اأف�شل 
اخل�����دم�����ات ل�������ش���رك���ات ال����ط����ريان 
املا�شي  ال��ع��ام  ف��ف��ي  وامل�����ش��اف��ري��ن، 
�شهد املطار منواً بن�شبة 18.9% 
مع  م��ق��ارن��ة  امل�شافرين  ح��رك��ة  يف 

القدرة ال�شتيعابية ملطار اأبوظبي 
ال����دويل لح���ت���واء ع���دد اأك����ر من 
النمو  امل�����ش��اف��ري��ن ومل��واك��ب��ة ه���ذا 

املتوقع ..
اخلدمات  توفريه  اإىل  بالإ�شافة   

هيئة كهرباء ومياه دبي توا�ضل العمل يف املرحلة الأوىل للدرا�ضة 
الهيدروجيولوجية لتحديد اأحوا�ص املياه اجلوفية بالإمارة

•• دبي-وام:

وا�شلت هيئة كهرباء ومياه دبي العمل وفق الرنامج 
الزمني للمرحلة الوىل للدرا�شة الهيدروجيولوجية 
يف  متخ�ش�������س  عامل�������ي  ا�شت�ش�����اري  بها  يقوم  ال��ذي 
اجلوفيه  املياه  احوا�س  حتديد  بغر�س  املجال  ه�����ذا 
اأجل  درا�شة علمية متكاملة من  ويتم  دب��ي.  ام��ارة  يف 
درا�شة امكانية اع������ادة حقن تلك الحوا�س بالفائ�س 
اع���ادة �شخها  ث��م  ال�����ش��رب لتخزينها وم��ن  م��ن م��ي��اه 
حالة  يف  خ�شو�شا  احلاج��������ة  عن��������د  املياه  �شبكة  اىل 

الطوارئ ..
جمل�س  ع�شو  الطاير  حممد  �شعيد  �ش������������عادة  وق��ال   
كهرباء  لهيئ������ة  التنفيذي  والرئي�س  املنتدب  الدارة 
ومياه دبي اإن املرحل������������ة الوىل من الدرا�ش��������ة تت�شمن 
الهيدروجيولوجية  وال��درا���ش��ات  امل��ع��ل��وم��ات  جتميع 
يف  الآب���������ار  ملناط���������ق  اجليولوجي�������ة  وامل��راج��ع��ة 

المارة.

واأ�شاف اأن جمع املعلومات كافة املتعلقة بالآبار العاملة 
الآب��ار وفح�شها  تلك  عينات من  وكذلك جمع  حاليا 
من  الثانية  املرحلة  اىل  لالنتقال  متهيدا  ودرا�شتها 
بالدرا�شة  املكلف  ال�شت�شاري  اأن  اإىل  م�شريا  الدرا�شة 
اجلوفية  الأح��وا���س  متميزة يف جم��ال  يتمتع بخرة 
املرحلة  املتوقع النتهاء من  املنطقة والعامل ومن  يف 

الآوىل من الدرا�شة اأواخر هذا العام. 
واو�شح الطاير اأن الهيئة تعمل وفق خطة ا�شرتاتيجية 
وخمطط عام طويل املدى ياأخذ يف العتبار خمتلف 
اأو جانب الطلب  املتغريات �شواء يف جانب الم��دادات 
املياه  ل�شبكات  العام  املخطط  اط��ار  يف  امل�شروع  وياأتي 
مكانة  تر�شيخ  مقومات  من  هاما  جانبا  ت�شكل  التي 
اقت�شادي  كقطب  دوره��ا  وتعزيز  املنطقة  يف  الإم���ارة 
بنية حتتية  توفري  عاملي عن طريق  و�شياحي  وم��ايل 
متطلبات  مبختلف  الوفاء  على  وق��ادرة  عليها  يعتمد 
ا�شافة  ال�شرتاتيجية  خطتها  وفق  التنموية  امل�شرية 

اىل زيادة املخزون الإحتياطي للمياه يف الإمارة.

تراجع موؤ�ضر بور�ضة نا�ضداك دبي 
بن�ضبة %0.4 يف ختام تداولت اأم�ص

•• دبي-وام:

دبي  نا�شداك  فوت�شي  موؤ�شر  تراجع 
الإمارات 20 لبور�شة نا�شداك دبي 
 10.7 املائة خا�شرا  0.4 يف  بن�شبة 
2872.4 نقطة  ليغلق على  نقطة 
واقت�شر  ام�����س.  ت�����داولت  خ��ت��ام  يف 
�شهم  ع��ل��ى  ال��ب��ور���ش��ة  ال����ت����داول يف 
م��ن بني  العاملية  دب��ي  م��وان��ئ  �شركة 
بنحو  لديها  م�شجلة  ���ش��رك��ات  ت�شع 
األف   315 بقيمة  �شهم  األ��ف   21
ال�شهم  اأغ��ل��ق  ح��ي��ث  اأم��ري��ك��ي  دولر 
برتاجع  دولر   15.25 �شعر  عند 

ن�شبته 1.3 يف املائة.
نا�شداك  فوت�شي  م��وؤ���ش��ر  ويتعقب   
20�شهما  اأداء   20 الإم������ارات  دب���ي 
لأك����ر ال�����ش��رك��ات امل���درج���ة يف �شوق 
دبي املايل و �شوق اأبو ظبي لالأوراق 
نا�شداك دبي ومت ت�شميمه  املالية و 
وال�شتثمار  للتحوط  اآل��ي��ة  ل��ي��ك��ون 
منطقة  من  للم�شتثمرين  بالن�شبة 
اأنحاء  وخم��ت��ل��ف  ال���ع���رب���ي  اخل��ل��ي��ج 
بور�شة  دب��ي  نا�شداك  وتعد  العامل. 

ت�ضرفات  قيمة  درهم  مليون   497
العقارات يف دبي اأم�ص

•• دبي-وام:

من  العقارات  ت�شرفات  قيمة  بلغت 
اأرا�س و�شقق وفيالت واجراءات بيع 
اإج��ارة منتهية بالتملك يف  وره��ن و 
درهم  مليون   497 نحو  ام�س  دبي 
درهم معامالت  مليون   473 منها 
اأرا�س و�شقق وفيالت وعمليات  بيع 
مليون   24 ح�����وايل  ب��ق��ي��م��ة  ره����ن 
اليومي  ال���ت���ق���ري���ر  واأف��������اد  دره�������م. 
دائرة  عن  ي�شدر  ال��ذي  للت�شرفات 
الأرا������ش�����ي والأم���������الك ب���دب���ي ب����اأن 
287 مبايعة  الدائرة �شجلت ام�س 
 311 بقيمة  لأرا�����س   155 منها 
مليون درهم و 131 مبايعة ل�شقق 
160 مليون درهم ومبايعة  بقيمة 
وكان  دره���م.  مليوين  بقيمة  لفيال 
اأه���م م��ب��اي��ع��ات الأرا����ش���ي م��ن حيث 
القيمة مبايعتني يف منطقة احلبية 
مليون   181 مببلغ  الأوىل  الوىل 
36 مليون  دره��م والأخ���رى بقيمة 
اخلام�شة  الثنية  وت�����ش��درت  دره���م. 
مناطق دبي من حيث عدد املبايعات 
 21 بت�شجيلها �شت مبايعات بقيمة 
معي�شم  ف��م��ن��ط��ق��ة  دره�����م  م��ل��ي��ون 
مبايعات  ارب����ع  بت�شجيلها  الأوىل 

قيمتها 22 مليون درهم.

وزارة البيئة تبحث التعاون مع 
اأثيوبيا يف جمال الرثوة احليوانية

•• دبي -وام: 

�شبل  وامل��ي��اه  البيئة  وزارة  بحثت 
الآثيوبية  التعاون مع اجلمهورية 
ال��رثوة احليوانية. جاء  يف جم��ال 
ال�شرع  �شيف  اجتماع  خ��الل  ذل��ك 
لل�شوؤون  امل�����ش��اع��د  ال������وزارة  وك��ي��ل 
في�شيها  مع  واحليوانية  الزراعية 
العام  القن�شل  ن��ائ��ب  اأف��ي��وي��رك��ي 
ورئي�س الرتويج التجاري بقن�شلية 
الدميوقراطية  اآثيوبيا  جمهورية 
الحت��ادي��ة بديوان ال���وزارة يف دبي 
اإحدى  اأثيوبيا  جمهورية  وتعتر 
الدول الرئي�شية يف اإنتاج وت�شدير 
خمتلف  اإىل  احل��ي��وان��ي��ة  ال�����رثوة 
المارات.  دولة  العامل ومنها  دول 
الهتمام  اإىل  الج��ت��م��اع  وت��ط��رق 
الإم��ارات لالإجراءات  ال��ذي توليه 
بالن�شبة  وال�����ش��رع��ي��ة  ال�����ش��ح��ي��ة 
فيما  خا�شة  اإليها  امل�شدرة  للحوم 

يتعلق بالذبح احلالل.

خدماتها  ت����ق����دم  ع���امل���ي���ة  م���ال���ي���ة 
و�شرق  اأوروب����ا  غ��رب  ب��ني  للمنطقة 
من  �شواء  امل�شدرين  وت�شتقبل  اآ�شيا 
العامل  اأن��ح��اء  �شتى  م��ن  اأم  املنطقة 
من  ال�شتفادة  اإىل  يتطلعون  الذين 
الفر�س ال�شتثمارية على امل�شتويني 
الإقليمي والدويل. وتدرج البور�شة 
وال�شلع  وامل�����ش��ت��ق��ات  الأ���ش��ه��م  ح��ال��ي��ا 
واملنتجات  ال��ب��ور���ش��ات  يف  امل��ت��داول��ة 
ال�شندات  وال���������ش����ك����وك  امل���ه���ي���ك���ل���ة 

التقليدية.  وال�����ش��ن��دات  الإ���ش��الم��ي��ة 
وكانت نا�شداك دبي قد قامت بتعهيد 
عمليات التداول والت�شوية واملقا�شة 
�شوق  اإىل  امل��ال��ي��ة  الأوراق  وح��ف��ظ 
دب���ي امل����ايل ب��ت��اري��خ 11 ي��ول��ي��و من 
اإ�شرتاتيجيتها  اإطار  2010 يف  عام 
الأ�شهم  ت���داول  تعزيز  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
امل�شتثمرين  املدرجة لديها من قبل 
الأفراد وجمعهم يف جمموعة واحدة 

مع �شيولة املوؤ�ش�شات ال�شتثمارية.

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   : 

املودعة حتت رقم : 2696
با�شم : يونيليفر بي ال �شي

وعنوانه : بورت �شناليت ، ويرال ، مر�شي�شايد ، اجنلرتا.
بتاريخ : 26 فراير 1995  امل�شجلة حتت رقم : 1444  

الفئة : 30
املنتجات : اآي�س كرمي ، مثلجات ماء ، حلويات جممدة ، م�شتح�شرات لإعداد الب�شائع �شالفة الذكر.

ال�شرتاطات : احلماية للعالمة يف جمملها.
انتهاء احلماية يف :2013/10/13  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات 

وحتى تاريخ : 2023/10/13
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�ص 2013 العدد 10873

EAT 68712

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   : 

املودعة حتت رقم : 2692
با�شم : يونيليفر بي ال �شي

وعنوانه : بورت �شناليت ، ويرال ، مر�شي�شايد ، اجنلرتا.
بتاريخ : 21 اأكتوبر 1995  امل�شجلة حتت رقم : 2611  

الفئة : 30
املنتجات : اآي�س كرمي ، مثلجات مائية ، حلويات جممدة ، م�شتح�شرات لإعداد الب�شائع ال�شالفة الذكر.

ال�شرتاطات : احلماية للعالمة يف جمملها.
انتهاء احلماية يف :2013/10/13  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات 

وحتى تاريخ : 2023/10/13
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�ص 2013 العدد 10873

EAT 68728

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   : 

املودعة حتت رقم : 2705
با�شم : يونيليفر بي ال �شي

وعنوانه : بورت �شناليت ، ويرال ، مر�شي�شايد ، اجنلرتا.
بتاريخ : 22 يونيو 1995  امل�شجلة حتت رقم : 1876  

الفئة : 30
املنتجات : اآي�س كرمي ، مثلجات ماء ، حلويات جممدة ، م�شتح�شرات لإعداد الب�شائع �شالفة الذكر.

ال�شرتاطات
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف :    2013/10/13 

وحتى تاريخ : 2023/10/13
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�ص 2013 العدد 10873

EAT 68708

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:برو مار للتجارة املحدودة - �س.م.ح
Tregor:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:195052       بتاريخ:2013/7/17 م
با�ش��م:برو مار للتجارة املحدودة - �س.م.ح

وعنوانه:عجمان ، �س.ب:7411 ، هاتف: 067451606 ، فاك�س: 047451607 ، المارات العربية املتحدة. 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:29 اللحوم وا�شماك وحلوم الدواجن وال�شيد خال�شات اللحم 
بال�شكر  وفواكه مطبوخة  فواكه وخ�شروات حمفوظة وجممدة وجمففة ومطهوة هالم )جيلي( ومربيات 

البي�س احلليب ومنتجات احلليب الزيوت والدهون املعدة لالكل. 
و�شف العالمة:كتبت الكلمة باحلروف الالتينية باللون ال�شود بظل رمادي ب�شورة فنية متميزة من حيث 
ت�شكيل حروف الكلمة Tregor ومن حيث �شكل كتابة هذه احلروف حيث كتبت الكلمة �شاعدة اىل اعلى 
يقف  حيث  بدايتها  يف   T حرف  با�شتثناء  مرتابطة  حروفها  ور�شمت  مائل  تدريجي  نحو  على  الي�شار  جهة 

منفردا . 
ال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�ص 2013 العدد 10873

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:م�شغل مولتان لأكيا�س البال�شتيك ذ.م.م
rainbow tape طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:رينبو تيب 

املودعة بالرقم:187557       بتاريخ:2013/2/27 م
با�ش��م:م�شغل مولتان لأكيا�س البال�شتيك ذ.م.م

وعنوانه:ال�شارقة ، �س.ب:20408 ، هاتف: 065431560 ، فاك�س: 065431560 ، المارات العربية املتحدة. 
وامليكا  وال�شب�شتو�س  وال�شمغ  والغاتابر�شا  املطاط  بالفئة:17  الواقعة  اخل��دم��ات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 
واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اخرى مواد بال�شتيكية م�شكلة بالبثق لال�شتعمال يف 

ت�شنيع مواد التغليف وح�شو وعزل انابيب مرنه غري معدنية. 
و�شف العالمة:ت�شف العالمة بو�شعية خطوط الوان قو�س القزح بلونها الخ�شر وب�شكل مقو�س ومطبوع 
يف منت�شفه العالمة كما ان عبارة )rainbow( املطبوعة باللون الحمر من اجلهة اليمنى وحتتها عبارة 
)tape( باللون الخ�شر اما اجلهة الي�شرى فان عبارة )رينبو( فمكتوبة باللون الحمر وعبارة )تيب( التي 

بال�شفل منها باللون الخ�شر . 
ال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�ص 2013 العدد 10873

وزينة  اط��ارات ورجنات  لتجارة  ويلز  الت�شجيل/املالك:جنمة  التجارية عن تقدم وكيل  العالمات  ادارة  تعلن 
OHERO:ال�شيارات ذ.م.م طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:186490       بتاريخ:2013/2/7 م
با�ش��م:جنمة ويلز لتجارة اطارات ورجنات وزينة ال�شيارات ذ.م.م

وعنوانه:ال�شارقة ، ال�شناعية رقم 8 ، خلف �شارع النهدة ، �شرة رقم دي 2 ، �س.ب:39847 ، هاتف: 5313001 
، المارات العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:12 املركبات واجهزة النقل الري او اجلوي او املائي الطارات 
و�شف العالمة:كلمة OHERO باللغة الالتينية باللون البي�س وحمدد ال�شود واحلرف O على �شكل 

رقم 9 ب�شكل مميز . 
ال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�ص 2013 العدد 10873

العدد  10873 بتاريخ   2013/8/19     
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/256 ت  عام -م ر- ت- اأظ (
طالب التنفيذ/ �شركة رمي ردي ميك�س ذ.م.م اجلن�شية: المارات املنفذ �شده 
املطلوب اعالنه: طاهر  : طاهر حممد يو�شف م�شطفى اجلن�شية: الردن  
طالب  ان  مبا  بالن�شر  عنوانه:  الردن  اجلن�شية:  م�شطفى  يو�شف  حممد 
التنفيذ تقدم بطلب تنفيذ ال�شند التنفيذ ال�شادر يف الدعوى رقم 2012/69 
اأظ   وحدد لنظره جل�شة يوم الحد املوافق 2013/9/29  مد ين- م ر- �س- 
موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�شور امام الدائرة الوىل بادارة 
التنفيذ - ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�شي �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد 

لتنفيذ ال�شند اعاله، تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 قلم التنفيذ العام                                                                                                   

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10873 بتاريخ   2013/8/19     
اعالن باحلكم يف الدعوى رقم  2013/598 جتاري جزئي

اىل املحكوم عليه/ موؤ�ش�شة اجلوهرة الزرقاء لأعمال الديكور   العنوان: 
هذه  عليك  حكمت  قد  2013/6/27م  املوافق  بتاريخ  انه  نعلمك  بالن�شر 
�شواعد  /���ش��رك��ة  ل�شالح  اع���اله  ب��ال��رق��م  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف  احلكمة 
للتوظيف ذ.م.م بالتايل: حكمت املحكمة: بالزام املدعى عليها بان توؤدي 
واربعمائة  الفا  و�شتون  خم�شة   ( دره��م   65.400 وق��دره  مبلغا  للمدعية 
اتعاب  مقابل  دره��م  مائتي  ومبلغ  بامل�شاريف  كذلك  والزمتها  دره���م( 
املحاماة، وبرف�س ماعدا ذلك من طلبات. .�شدر بتوقيعي وختم املحكمة 

بتاريخ املوافق 2013/8/18  
القا�سي/ علي را�سد احل�ساين    

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة ابوظبي البتدائية              

امل�ضرف املركزي يعلن التطورات النقدية وامل�ضرفية ل�ضهر يونيو 
917.9 مليار درهم يف نهاية �شهر مايو 2013 اإىل 929.8 مليار درهم يف نهاية 
�شهر يونيو املا�شي ولفت امل�شر يف بيانه اإىل اأن عر�س النقد  ن3  الذي يحتوي  ن2  
زائدا الودائع احلكومية لدى البنوك وامل�شرف املركزي ارتفع بن�شبة 0.6 يف املائة 
من 1.174.9 مليار درهم يف نهاية �شهر مايو 2013 اإىل 1.182.5 مليار درهم 
يف نهاية �شهر يونيو املا�شي.  ونوه البيان اإىل اأن الودائع لدى البنوك العاملة يف 
%لتبلغ 1.255.6  الدولة خالل �شهر يونيو من �شنة 2013 ارتفعت بن�شبة 0.7 
%. وارتفعت القرو�س  مليار درهم وذلك نتيجة ارتفاع ودائع املقيمني بن�شبة 0.8 
امل�شرفية وال�شلف  �شافية من املخ�ش�شات العامة وخم�ش�شات القرو�س ال�شيئة 
مليار   1.147.4 %وبلغت   1.4 بن�شبة  املعلقة   والفوائد  حت�شيلها  يف  وامل�شكوك 
% لتبلغ 1.878.1 مليار درهم  درهم كما ارتفعت الأ�شول امل�شرفية بن�شبة 0.2 
يف نهاية �شهر يونيو املا�شي واأ�شار امل�شرف املركزي يف بيانه اإىل اأن عر�س النقد  

. % ن2  ارتفع خالل الن�شف الأول من العام اجلاري بن�شبة 7.8 

•• اأبوظبي-وام:

املتداول  النقد  ال��ذي يحتوي على  النقد  ن0   اأن عر�س  املركزي  امل�شرف  اأعلن 
بالإ�شافة ملجموع النقد املحتفظ به لدى البنوك قد انخف�س بن�شبة 1.0 يف املائة 
من 60.0 مليار درهم يف نهاية �شهر مايو 2013 اإىل 59.4 مليار درهم يف نهاية 
النقد   عر�س  اأن  ام�س  له  بيان  يف  املركزي  امل�شرف  واأو�شح  املا�شي.  يونيو  �شهر 
ن1  النقد املتداول زائدا الودائع النقدية اأي احل�شابات اجلارية واحل�شابات حتت 
الطلب لدى البنوك ارتفع بن�شبة 1.6 يف املائة من 341.4 مليار درهم يف نهاية 
�شهر مايو 2013 اإىل 346.7 مليار درهم يف نهاية �شهر يونيو املا�شي. وا�شار اإىل 
اأن عر�س النقد  ن2  الذي يحتوي على  ن1  زائدا الودائع �شبه النقدية  جمموع 
التجارية  والتاأمينات  بالدرهم  للمقيمني  الدخ��اري��ة  وال��ودائ��ع  لأج��ل  ال��ودائ��ع 
من  امل��ائ��ة  يف   1.3 بن�شبة  ارت��ف��ع  الأجنبية  بالعمالت  املقيمني  وودائ���ع  بالدرهم 

احتاد �ضركات كوري جنوبي يبني مفاعاًل نوويًا لالأبحاث والتدريب يف الأردن
•• دايجون-وام:

ح�شل احتاد �شركات  كون�شورتيوم  كوري جنوبي على موافقة 
لالأبحاث  ن��ووي  مفاعل  لبناء  الأردن��ي��ة  النووية  الطاقة  جلنة 
ونقلت  عامني.  م��دة  ا�شتمرت  درا���ش��ة  بعد  الأردن  يف  والتدريب 
وك���ال���ة  ي��ون��ه��اب  ل��الأن��ب��اء ال��ك��وري��ة ع��ن معهد ك��وري��ا لبحوث 
اأعلنت  الأردنية  النووية  الطاقة  جلنة  اأن  ام�س  الذرية  الطاقة 
اأم�س موافقتها النهائية لبناء املفاعل فيما ي�شم الكون�شورتيوم 
�شركة دايو للهند�شة والإن�شاءات الكورية اجلنوبية وبداأ امل�شروع 
خالل عام 2009 عندما مت اختيار  كون�شورتيوم  كوري جنوبي 
كاأف�شل املتقدمني يف العطاء الذي طرحته جلنة الطاقة النووية 

الأردنية ومت النتهاء من عمليات و�شع الأ�شا�شات وت�شييد مرفق 
التدريب. وقال معهد كوريا لبحوث الطاقة الذرية اإنه مبوافقة 
اللجنة النووية الأردنية فاإن العمل يف بناء املفاعل النووي �شيبداأ 
�شيكون  فيما    ..2016 ع��ام  بحلول  منه  النتهاء  ليتم  قريبا 
اأول مفاعل نووي يف  املفاعل الذي تبلغ �شعته خم�شة ميغاواط 
اأربد  يف  والتكنولوجيا  للعلوم  الأردن  جامعة  يف  ويقام  الأردن 
اإن  ال��ك��وري..  املعهد  امل�شروع يف  امل�شوؤول عن  ي��ول  �شو  اأوه  وق��ال 
اأن  اأخرى على  النووية الأردنية توؤكد مرة  اللجنة  املوافقة من 
التكنولوجيا النووية الكورية تلبي معايري ال�شالمة الدولية.. 
من  املبيعات  زي���ادة  على  ي�شاعد  اأن  �شاأنه  م��ن  ه��ذا  اأن  م�شيفا  

مفاعالت الأبحاث الكورية يف ال�شوق العاملية .
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العدد 10873 بتاريخ 2013/8/19   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/لبجيت خلدمات 

التموين رخ�شة رقم:CN 1100514 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد عبدالقوى نا�شر عبدالعزيز اليافعي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف فايز را�شد نابي زايد الدويله
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10873 بتاريخ 2013/8/19   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/او�شكار �شتايل للديكور 

وال�شتائر رخ�شة رقم:CN 1044153 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة خالد ال�شيد ال�شعيد عرفات )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

احمد علي هادي عو�س العامري من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب ال�شركاء

احمد علي هادي عو�س العامري من 100% اىل %0
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا العالن وال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10873 بتاريخ 2013/8/19   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �شقر 

CN 1002291:اخلليج للخدمات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة علي خلفان �شامل النعيمي )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد علي خلفان �شامل النعيمي

العالن مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  القت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10873 بتاريخ 2013/8/19   

اإعــــــــــلن
ال�ش�����ادة/لينز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اند فيجن�س لال�شت�شارات الهند�شية
 رخ�شة رقم:CN 1187073 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10873 بتاريخ 2013/8/19   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

الطاوو�س الذهبي للخيام
 رخ�شة رقم:CN 1178665 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10873 بتاريخ 2013/8/19   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شبغة 

CN 1033206:املدين رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10873 بتاريخ 2013/8/19   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

�شاجار خان للنجارة واحلدادة امل�شلحة
 رخ�شة رقم:CN 1009748 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10873 بتاريخ 2013/8/19   

اإعــــــــــلن
ال�ش�����ادة/مركز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

انت وانا لتجميل ال�شيدات
 رخ�شة رقم:CN 1147322 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10873 بتاريخ 2013/8/19   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ملحمة الزائرين

 رخ�شة رقم:CN 1400567 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 2.00*1.00 اىل 3*1

تعديل ا�شم جتاري:من/ملحمة الزائرين 
THE VISITORS BUTCHERY

اىل/مطعم الزائرين  
THE VISITORS RESTAURANT

تعديل عنوان/من UNIT NUMBER2 اىل 2
تعديل ن�شاط/ا�شافة مطعم درجة ثالثة )5610001.3(

تعديل ن�شاط/حذف بيع اللحوم الطازجة - بالتجزئة )4721004(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10873 بتاريخ 2013/8/19   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/عثمان دروي�س لالملنيوم والزجاج

رخ�شة رقم:CN 1189385  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عثمان دروي�س ح�شن خمي�س احلو�شني من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ عثمان دروي�س ح�شن خمي�س احلو�شني من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ابو الكالم �شروب علي )%49(

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 80*4

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/عثمان دروي�س لالملنيوم والزجاج 

OTHMAN DARWISH ALUMINIUM & GLASS
اىل/عثمان دروي�س لالملنيوم والزجاج ذ.م.م  

OTHMAN DARWISH ALUMINIUM & GLASS LLC
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10873 بتاريخ 2013/8/19   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كابن املدينة لت�شليح ال�شيارات

رخ�شة رقم:CN 1545631  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد ر�شيد حممد منري )%49(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/طارق حممد علي عبداهلل الغافري من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ طارق حممد علي عبداهلل الغافري من 100% اىل %51

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*7.50 اىل 7.50*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/كابن املدينة لت�شليح ال�شيارات 

CITY CAPTAIN AUTO REPAIR
اىل/كابن املدينة لت�شليح ال�شيارات ذ.م.م  

CITY CAPTAIN AUTO REPAIR LLC
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10873 بتاريخ 2013/8/19   

اإعــــــــــلن
للمقاولت  املتقدمة  ال�ش�����ادة/ال�شبانية  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

والنقليات العامة رخ�شة رقم:CN 1395505  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة يو�شف �شعد بدر بخيت املحرمي )%50(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حم�شن �شعد بدر املحرمي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ حم�شن �شعد بدر املحرمي من 100% اىل %50

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.60*0.20

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/ال�شبانية املتقدمة للمقاولت والنقليات العامة 

SPANISH ADVANCED GENERAL CONTRACTING & TRANSPORTS
اىل/ال�شبانية املتقدمة حلفر ال�شا�شات ذ.م.م  

SPANISH ADVANCED FOR FOUNDATION DRILLING LLC
تعديل ن�شاط/حذف نقليات عامة )4923011(

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10873 بتاريخ 2013/8/19   

اإعــــــــــلن
ذ.م.م  ال�شيارات  وزينة  للتنجيد  ال�ش�����ادة/كييك  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1498990  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شالح خليفة دروي�س عبداللطيف اخلوري من �شريك اىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شالح خليفة دروي�س عبداللطيف اخلوري من 50% اىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف نهيان غازي �شعيد عبود حريز
تعديل لوحة العالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ا�شم جتاري:من/كييك للتنجيد وزينة ال�شيارات ذ.م.م 

KEEK UPHOLSTERY & CAR ACCESSORY LLC

اىل/كييك للتنجيد وزينة ال�شيارات  
KEEK UPHOLSTERY & CAR ACCESSORY

فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10873 بتاريخ 2013/8/19   

اإعــــــــــلن
ال�ش�����ادة/الفتح  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

  CN 1331507:للخ�شروات والفواكه رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10873 بتاريخ 2013/8/19   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مدينة 
  CN 1331517:زايد للهواتف املتحركة رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

العدد 10873 بتاريخ 2013/8/19   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الو�شمي 

  CN 1045736:للقرطا�شية رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:�شركة لزوردي للمجوهرات ذ.م.م
LAZURDE:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:191545       بتاريخ:2013/5/12 م
با�ش��م:�شركة لزوردي للمجوهرات ذ.م.م

وعنوانه:دبي ، الراأ�س ، �س.ب:60843 ، هاتف: 042261113 ، فاك�س: 042261106
الدعاية  م��واد  ن�شر  والع���الن  الدعاية  م��واد  حتديث  بالفئة:35  الواقعة  اخل��دم��ات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 
والعالن ن�شخ الوثائق تنظيم املعار�س للغايات التجارية او العالنية امل�شاعدة يف ادارة العمال التجارية او 

ال�شناعية ترويج املبيعات لالخرين توزيع العينات العالنات التجارية. 
 R و   A الذهبي ب�شورة متميزة خ�شو�شا احلرف  باللون   L'AZURDE الكلمة  العالمة:كتبت  و�شف 
و E وعلى ي�شار الكلمة يوجد ت�شميم يف �شكل مربع باللون الذهبي داخله خطان عري�شان باللون البي�س 

يلتقيان عند الركن الي�شر ال�شفل منه . 
ال�ش��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�ص 2013 العدد 10873 العدد 10873 بتاريخ 2013/8/19   

 اعــــــــــــالن
ال�شادة/ بان  والثقافة  لل�شياحة  ابوظبي  هيئة  تعلن 
مكتب ال�شتقالل لل�شفر - منفذ 3 رخ�شة �شياحية رقم 

TL12267 قد ابدو رغبتهم يف الغاء الرخ�شة.
وعلى كل من له احلق يف العرتا�س على هذا الجراء 
من  ميالدي  ا�شبوع  خالل  الهيئة  ومراجعة  التقدم 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الهيئة غري م�شوؤولة 
عن اي حقوق او دعاوي بعد انق�شاء هذه املده حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املذكورة اعاله.
 اإدارة املعايري ال�سياحية

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:جمموعة المارات الوىل للطريان ذ.م.م
F:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:188039       بتاريخ:2013/3/7 م
با�ش��م:جمموعة المارات الوىل للطريان ذ.م.م

وعنوانه:�شارع الكورني�س ، �س.ب:113550 ، هاتف: 0506668904 ، فاك�س: 025506577
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:37 ا�شالح و�شيانة حمركات الطائرات . 

و�شف العالمة:العالمة عبارة عن حرف )F( كبري باللون ال�شود وا�شفل احلرف خط ب�شكل مميز باللون 
الحمر . 

ال�ش��رتاطات: . 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�ص 2013 العدد 10873

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ 
بن�شر التعديالت املو�شحة ادناه على طلب ت�شجيل العالمة التجارية التالية:

بتاريخ :2013/7/25 م املودعة حتت رقم : 191665  
بتاريخ: / / 200م امل�شجلة حتت رقم: 

با�ش��م: بقالة خطوة
وعنوانه: ابوظبي ، اخلالدية ، �س.ب: 45676 ، هاتف: 026659494 ، فاك�س: 026744989 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�شائع ل�شالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند 

احلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل( 
الواق�عة بالفئة:35

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : ) ( - ) / / 200م(
التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق:

اإدارة العلمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�ص 2013 العدد 10873
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املال والأعمال
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Monday    19    August     2013  -  Issue No   10873

 •• ابوظبي-الفجر: 

ال�شريك  ال���زح���الوي  نبيل  اع��ل��ن 
اإف.ت������ي  اإن.  ����ش���رك���ة  يف  وامل����دي����ر 
يف  الوىل  ال�������ش���رك���ة  الم����ارات����ي����ة 
العامل يف جمال الروافع الرجية 
وامل�����ش��اع��د وم��ق��ره��ا اب��وظ��ب��ي عن 
توريد  عقد  م��ن   )85%( اجن���از 
مل�شروع  ث��ق��ي��ل��ة  ب���رج���ي���ة  رواف��������ع 

متحف اللوفر بابوظبي.
ت�شريح  يف  ال������زح������الوي  وق�������ال 
����ش���ح���ف���ي ب����ه����ذه امل���ن���ا����ش���ب���ة: ان���ه 
ل�شرف كبري ان تكون لنا م�شاهمة 
اللوفر  م�شروع  تنفيذ  يف  ايجابية 
امل�����ش��روع العمالق  ، ه��ذا  اأب��وظ��ب��ي 
الذي �شي�شبح بعد اجنازه مق�شداً 
والثقافة  وال��ت��اري��خ  ال��ف��ن  لع�شاق 
املتحف  �شيعر�س  واحل�شارة حيث 
واملخطوطات  ال��ف��ن��ي��ة  الأع����م����ال 
باأهمية  ت��ت��م��ي��ز  ال��ت��ي  وامل��وا���ش��ي��ع 
واجتماعية،  وث��ق��اف��ي��ة  ت��اري��خ��ي��ة 
امل���ع���رو����ش���ات التي  ���ش��ت��اأت��ي  ح��ي��ث 
ال�شنني،  اآلف  ع��ر  عمرها  ميتد 
من جمتمعات وثقافات من جميع 
اأنحاء العامل، مع العلم بان �شركة 
التطوير وال�شتثمار ال�شياحي قد 
منحت عقد تطوير متحف اللوفر 
اأ  اأبوظبي لئتالف �شركات بقيادة 
رابتك ال�شركة الكر على م�شتوى 
ال�شرق الو�شط والذي ي�شم اي�شاً 
الكبريتني  ال�����ش��رك��ت��ني  م���ن  ك����اًل 
اأيه  اأ���س  خو�شيه  �شان  املعروفتني 
اأب��وظ��ب��ي ذ.م.م يف اجناز  اأوج��ي��ه  و 
امل�������ش���روع وف����ق اخلطط  وت��ن��ف��ي��ذ 
امل��ت��وق��ع ان  امل��و���ش��وع��ة بحيث م��ن 

يتم افتتاح املتحف يف 2015.
ه���ذا  ان  ال������زح������الوي:  وا������ش�����اف 
اإتاحة  على  �شيعمل  الهام  امل�شروع 
ليكت�شفوا  ال����زوار  اأم����ام  ال��ف��ر���ش��ة 
يف  ال��ف��ن  ت��ط��ور  م�شرية  باأنف�شهم 
واحل�شارات  ال��ث��ق��اف��ات  خم��ت��ل��ف 
ال���ع���امل، وذل����ك لن متحف   ح���ول 
���ش��ي��ت��ي��ح نهجه  اأب���وظ���ب���ي  ال���ل���وف���ر 
الفنية  الأع���م���ال  ت��ق��دمي  امل��ت��ف��رد 
اإمكانية  الزمني،  ت�شل�شلها  بح�شب 
تربط  ال��ت��ي  ال��ع��الق��ات  ا�شتك�شاف 
عاملية  وث���ق���اف���ات  ح�������ش���ارات  ب���ني 
للوهلة  باأنها غري مرتابطة  تبدو 
املتحف  �شيمنح  م��ا  وه���ذا  الأوىل، 
ط��اب��ع��ه ال��ع��امل��ي، م���ت���ج���اوزاً حدود 
اجل��غ��راف��ي��ا وال��ع��رق ل��ي��ك��ون حتفة 
وثقافية  وح�������ش���اري���ة  م���ع���م���اري���ة 
يجتمع  وجهة  و�شي�شبح  متكاملة 

لرجال  وم��ق�����ش��داً  رائ����دة  لت�شبح 
الدولية  وال���ش��ث��ت��م��ارات  الع��م��ال 
تطوير  يف  فعال  ب�شكل  ولال�شهام 
امل���ال���ي���ة التي  ���ش��ن��اع��ة اخل����دم����ات 
ارتقت فعاًل اىل امل�شتويات العاملية 
للعب  يوؤهلها  مما  واقتدار  بكفاءة 
العاملية.  امل���ال  ا���ش��واق  يف  ه��ام  دور 
الثقة  وي��ن��م��ي  ي��ع��زز  ذل���ك  ك���ل  ان 
امل��ت��ن��ام��ي��ة ب��ا���ش��واق ال���دول���ة كبيئة 
جاذبة وامنة وحا�شنة لال�شثمارات 
والتي  الدولية  الم��وال  ول��روؤو���س 
جذب  يف  اقليمياً  الوىل  ا�شبحت 
ذلك  وك��ل  الجنبية  ال�شتثمارات 
���ش��ي��ن��ع��ك�����س ذل�����ك اي���ج���اب���ي���اً على 

اقت�شاد الدولة ككل.

زيادة يف ال�شعار وحجم 
التداولت

الرقام  ان  ال���زح���الوي:  وي�شيف 
امللمو�شة  وال�����زي�����ادة  الي���ج���اب���ي���ة 
وحجم  ال�����ش����ع����ار  يف  وال����ك����ب����رية 
ال����ش���ه���م  �����ش����وق  ال�������ت�������داولت يف 
ملعظم  اليجابية  والنتائج  املحلية 
ال�شركات والتوزيعات املجزية التي 
ارباحها  يف  امللحوظ  النمو  تعك�س 
ا�شعار  ان��خ��ف��ا���س  اىل  ب��ال���ش��اف��ة 
كل  الثابتة  ال��ودائ��ع  على  الفوائد 
ال�شناديق  ع���ودة  ع��ل��ى  ع��م��ل  ذل���ك 
ال�شيادية ودخول م�شتثمرين جدد 
وعودة بع�س امل�شتثمرين القدامى 
والتداولت  ال��ط��ل��ب  زي����ادة  وع��ل��ى 
ومب�������ا ي���ن�������ش���ج���م م������ع الو�������ش������اع 
التي  ال�شعود  وم��وج��ة  احلقيقية 
ي�����ش��ه��ده��ا اق��ت�����ش��اد ال���دول���ة املتني 
وخا�شة بعد توفر ال�شيولة الكافية 
واملطلوبة لدى البنوك، وا�شار اىل 

انه من املتوقع ان توا�شل حركتها 
ايجابية  نتائج  وحتقيق  بال�شعود 
القول  ون�����ش��ت��ط��ي��ع  اخ�����رى  ط��ي��ب��ة 
وفقاً  الم��ارات��ي��ة  ال���ش��ه��م  اداء  ان 
الف�شل  كان  ال�شادرة  للتحليالت 
 2013 ع�����ام  خ�����الل  ال����ع����امل  يف 
امت�شا�س  الن  ح��ت��ى  وت�شتطيع 
الرب���اح  ج��ن��ي  وا���ش��ت��ي��ع��اب عمليات 
بخ�شائر لي�شت ج�شيمة لتعود اىل 
ال�����ش��ع��ود والن���ط���الق م���ن جديد 
ع��ل��ى متانة  م���وؤ����ش���ر ج��ي��د  وه�����ذا 
امللمو�س  وال���ن���م���و  ال�������ش���وق  وق�����وة 
ب��اق��ت�����ش��اد ال���دول���ة وب��دل��ي��ل عدم 
برتاجعات  املحلية  ا�شواقنا  ت��اث��ر 
ال���ت���ي حت�شل  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش����واق 
ومع  ولكن  والخ���رى،  الفينة  بني 
ب��احل��ذر لن  ه��ذا فاننا نن�شح  ك��ل 
ونتاجها  ترحم  ل  ال�شهم  ا���ش��واق 
على  خا�شة  ج��داً  �شعبة  ال�شلبية 
ح�شل  لو  فيما  امل�شتثمرين  �شغار 
قدر  ل  ب��ال���ش��ع��ار  كبري  انخفا�س 
من يحاول  دائ��م��اً  اهلل ولن هناك 
ال�شوق،  الية  والتاثري يف  امل�شاربة 
بال�شعار  احلا�شل  الرت��ف��اع  ولن 
نهاية  ل  ما  اىل  ي�شتمر  لن  �شوف 
ول بد من موجات هبوط وارتفاع 

وهكذا ل ميكن التنبوء بها. 

رفع م�شت�ى ال�شفافية
م�شوؤويل  جم��دداً  الزحالوي  ودعا 
اىل  ب��ال��دول��ة  امل�شاهمة  ال�����ش��رك��ات 
وال�شفافية  الو�شوح  م�شتوى  رفع 
ي��ت��م توفري  والف�������ش���اح وب��ح��ي��ث 
جميع البيانات واملعلومات جلميع 
نف�س  يف  والط�������������راف  اجل�����ه�����ات 
الف�شاح  ي��ك��ون  وبحيث  التوقيت 

ف���ي���ه���ا ال����ع����امل ل����ت����ب����ادل الأف����ك����ار 
والثقافات. 

قبة املتحف
وتعد قبة متحف  اللوفر اأبوظبي 
ال��ت��ي ي��ب��ل��غ ق��ط��ره��ا 180 م���رتاً، 
اآلف طن،  اأكرث من �شبعة  ووزنها 
برج  وزن  تقريباً  ي�����ش��اوي  م��ا  وه��و 
اإيفل يف باري�س، من اأكرث ال�شمات 

التي متيز املتحف. 
وق���������د ا�����ش����ت����وح����ي����ت ال���ه���ن���د����ش���ة 
�شعف  م�����ن  ل���ل���ق���ب���ة  ال���ع���م���ران���ي���ة 
اأ���ش��ج��ار ال��ن��خ��ي��ل امل��ت��داخ��ل��ة التي 
�شقف  ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا يف  ي��ت��م  ك����ان 
التي  املنطقة  يف  التقليدية  املنازل 
بالنفاذ من  ال�شم�س  ت�شمح لأ�شعة 
ُيعرف  اأ���ش��ب��ح  م��ا  لت�شكل  خاللها 
املتحف  و�شيحاط   ، النور  �شعاع  ب 
تدريجياً باملاء، مما يعطي انطباعاً 
وكاأن القبة طافية على �شطح املاء 
�شي�شبح  امل�����ش��روع  ف���ان  وب��ال��ت��ايل 
وثقافية  وف��ن��ي��ة  م��ع��م��اري��ة  حت��ف��ة 
لروافد  وح�شارية هامة ومق�شداً 
من  واملو�شيقى  وال��ت��اري��خ  ال��ف��ن��ون 
�شتى بقاع الدنيا، كما يعتر املتحف 
احل�شارية  ال�������ش���روح  اه�����م  م����ن 
والثقافية التي يتم ان�شاوؤها خالل 
القرن الواحد والع�شرين، ولذلك 
ف����ان م�����ش��اه��م��ت��ن��ا ال��ب�����ش��ي��ط��ة جداً 
واملتوا�شعة يف اعمال ان�شائه تعتر 
قيمة ا�شافية كبرية ل�شركتنا نعتز 

ونفخر بها. 
وق���ال ال���زح���الوي: ك��م��ا ن��رج��و ان 
توريد  فر�شة  لنا  وت��ت��اح  نت�شرف 
متحف  مل�شروع  املطلوبة  ال��رواف��ع 
زايد الوطني الذي �شيقف �شاخماً 

و�شط منطقة ال�شعديات الثقافية 
وه��و ال�شرح احل�����ش��اري الأه���م يف 
اجلزيرة حيث �شريوي املتحف من 
املنطقة  يف  نقطة  اأع��ل��ى  يف  مكانه 
املنطقة،  ت���اري���خ  ق�����ش��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
وتوحيد الإمارات العربية املتحدة 
وذلك من خالل ا�شتعرا�س �شرية 
باإذن  ل��ه  امل��غ��ف��ور  و�شخ�شية  ح��ي��اة 
اهلل ال�����ش��ي��خ زاي����د ب��ن ���ش��ل��ط��ان اآل 
ن��ه��ي��ان  ط��ّي��ب اهلل ث���راه حيث من 
املتحف يف  اف��ت��ت��اح  يتم  ان  امل��ت��وق��ع 

.2016
وا�شاف الزحالوي: وبهذه املنا�شبة 
الر�شيدة  ال���ق���ي���ادة  لن  ون����ظ����راً 
القطاع  م��و���ش��وع  ت���ويل  ب��ال��دول��ة 
اهميته  ب�شبب  اول��وي��ة  ال�شياحي 
الكبرية يف القت�شاد الوطني ككل 
ولن الجن��ازات املتحققة جتاوزت 
بحيث  والتقديرات  التوقعات  كل 
مق�شداً  الم��������ارات  زي������ارة  غ����دت 
وحلماً يراود الكثريين حول العامل 
هيئة  قيام  اىل  ندعو  فاننا  ولهذا 
التخطيط  م�شوؤولية  تتوىل  عليا 
ولثالثني  ال�������ش���ي���اح���ي  ل���ل���ق���ط���اع 
ق���ادم���ة ع��ل��ى الق����ل ولتقوم  ���ش��ن��ة 
متكاملة  وح���ل���ول  ب���رام���ج  ب��و���ش��ع 
وتطوير  ل��ت��ن��ظ��ي��م  امل�����دى  ب��ع��ي��دة 
وليتبواأ  ك���ك���ل  ال�����ش��ي��اح��ة  ق���ط���اع 
الدولة  باقت�شاد  الريادية  مكانته 
ولتتوىل متثيل الدولة يف املحافل 
الدولية  وامل��ن��ا���ش��ب��ات  وامل���ع���ار����س 
لتعك�س  واح������دة  وم��ظ��ل��ة  ب��ج��ن��اح 
والثقايف  احل�شاري  ال��وج��ه  ج��ي��داً 
ت�شهدها  التي  ال�شاملة  والنه�شة 
املجالت  ك���اف���ة  يف  ك��ك��ل  ال����دول����ة 
حتققت  التي  املبهرة  والنجاحات 

اهم  من  واح��دة  منها  جعل  والتي 
واف�شل الوجهات ال�شياحة العاملية 
مبرافقها املتكاملة والبيئة المنة 
والمينة احلا�شنة لهذه ال�شناعة 
الرقم  الم��ارات  ولت�شبح  الواعدة 

واحد يف عامل ال�شياحة.

اداء �ش�ق العقار والن�شاءات
وقطاع  ال��ع��ق��ار  ���ش��وق  اداء  وح����ول 
ب����������الم����������ارات، رد  الن���������������ش�������اءات 
�شوق  يعتر  ب��ال��ق��ول:  ال��زح��الوي 
�شوقا  والعقارات  الن�شاءات  قطاع 
واعدا ون�شطا ، ول بد من ال�شارة 
اىل ان النفاق احلكومي كان اهم 
رئي�شي  وم��ن�����ش��ط  وداف������ع  حم��ف��ز 
العديد  فهناك  الن�شاءات  لقطاع 
املتوقع  ال���ك���ب���رية  امل�������ش���اري���ع  م����ن 
لت�شعريها  املقاولني  على  طرحها 
واخ������رى ع���دي���دة م���ن امل��ت��وق��ع ان 
الربع  يف  ب��ت��ن��ف��ي��ذه��ا  ال���ب���دء  ي��ت��م 
الخري من هذا العام، على را�شها 
م�شروع متحف املغفور له باذن اهلل 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
ط��ي��ب اهلل ث���راه وم�����ش��اري��ع اخرى 
ك���ب���رية ك�����ان م����ن اه���م���ه���ا اط����الق 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الف وحدة  ع�����ش��رة  ب��ن��اء  مل�����ش��روع 
مدينة  م�شروع  بخالف  و  �شكنية 
حممد بن را�شد وباطالق حكومة 
ابوظبي مل�شاريع ا�شتثمارية بقيمة 
وم�شاريع  دره�����م  م��ل��ي��ار   330
التحتية  البنية  يف  ع��دي��دة  اخ��رى 
والطاقة  البرتوكيماويات  وقطاع 
ملعظم  وم�شاريع  الغربية  باملنطقة 
���ش��رك��ات ال��ت��ط��وي��ر ال��ع��ق��اري كان 
اهمها اطالق �شركة اعمار ونخيل 

وعديدة  كبرية  مل�شاريع  وغريهما 
، كما  �شبق وان اعلن عنها موؤخراً 
ابوظبي  تطلق  ان  املتوقع  ان��ه من 
هي  وترفيهية  �شياحية  م�شاريع 
املنطقة  م�������ش���ت���وى  ع���ل���ى  الك������ر 
كبرية  وان�شائية  عمرانية  واخ��رى 
كانت قيد النتظار التي ل جمال 
ت�شكل  ف���ع���اًل  ك���ون���ه���ا  حل�������ش���ره���ا 
اقت�شادية  لطفرة  حقيقية  بداية 
�شتمتد  الم����ارات  بها  تنعم  ب���دات 
لع�شر �شنوات كحد ادنى و�شيجني 
ب��ت��ع��زي��ز الطلب  ث��م��اره��ا  اجل��م��ي��ع 
ت�شهد  التي  العقارات  على  عموماً 
ارتفاعاً ملمو�شاً با�شعارها اليجار 
الدولة،  انحاء  معظم  يف  البيع  اأو 
وكذلك على كافة املواد واخلدمات 
الخرى  القت�شادية  والقطاعات 
عمل  فر�س  وبتوفري  بها  امللحقة 
اقت�شاد  وعلى  املواطنني  لبنائنا 

الدولة ككل بتعزيز ن�شب النمو.

ا�ش�اق املال بالمارات
بالدولة،  امل��ال  ا���ش��واق  اداء  وح��ول 
ل�شدور  ان  ال�����زح�����الوي:  ي���ق���ول 
وما  العاملي  ابوظبي  �شوق  ق��ان��ون 
وت�شريعات  ق���وان���ني  م���ن  ���ش��ب��ق��ه 
مكملة ينتقل باقت�شاد الدولة من 
لها  عاملية  مكانة  لتحقيق  املحلية 
القانون  ل��ه��ذا  �شيكون  كما  وزن��ه��ا 
الدولة  اقت�شاد  على  ايجابي  اث��ر 
ب�شكل عام والرتويج ملكانة المارة 
ولتطوير  واع�������د  ع����امل����ي  ك�������ش���وق 
القت�شادية جلذب  البيئة  وتعزيز 
وال�شهام  امل��ال��ي��ة  ال����ش���ت���ث���م���ارات 
م�شادر  ت��ن��وي��ع  يف  اي��ج��اب��ي  ب�شكل 
املالية  با�شواقنا  والرتقاء  الدخل 

والزامياً  الع������الم  و����ش���ائ���ل  ع���ر 
ت�شدرها  ت��ع��ل��ي��م��ات  خ�����الل  م����ن 
الدارات املخت�شة بال�شواق املالية 
للجميع  م���ل���زم���اً  ن��ه��ج��اً  ل��ت�����ش��ب��ح 
لت���اح���ة ال��ف��ر���ش��ة ام�����ام اخل����راء 
ورج���ال امل��ال والع��م��ال واملحليني 
ومقرتحاتهم  درا�شاتهم  لتقدمي 
وحت��ل��ي��الت��ه��م وت��و���ش��ي��ات��ه��م لنه 
وك��م��ا ه���و م��ع��ل��وم ف��ان��ه م���ع زي���ادة 
والف�شاح  ال�����ش��ف��اف��ي��ة  م�����ش��ت��وى 
الثقة  ت�����زداد وت��ت��ع��م��ق  وال���و����ش���وح 
با�شواق الم��ارات كما يتعزز النمو 
الذي  امللمو�س  واليجابي  الكبري 
ولن�شل  ح��ال��ي��اً  ال����ش���واق  تعي�شه 
اكر  جتتذب  متقدم  م�شتوى  اىل 

�شريحة من امل�شاهمني.

من� يف منطقة الي�رو
وعن اقت�شاديات اليورو والقت�شاد 
انا  ال��زح��الوي:  ق��ال  ككل،  العاملي 
ب�����ش��ك��ل ع���ام م���ن الو�شع  م��ت��ف��ائ��ل 
2013 خا�شة بعد ان  خالل عام 
اظهرت البيانات ال�شادرة بان هناك 
منواً يف منطقة اليورو ولو انه كان 
ولكنه ي�شري اىل ان  ن�شبياً  �شعيفاً 
القت�شاد ينمو وي�شري ببطء نحو 
جيدة  موؤ�شرات  وه��ذه  ال�شتقرار، 
عن بداية تعايف تلك القت�شاديات 
من دواع��ي الزم��ة العاملية وبداية 

خروجها من عنق الزجاجة.
تنفذها  التي  امل�شاريع  اه��م  وح��ول 
اأج����اب  ت���ي ح���ال���ي���اً،  ���ش��رك��ة ان اف 
ال���زح���الوي ب��ال��ق��ول: ل��ق��د حققنا 
واكر  اه���م  يف  ملمو�شة  اجن����ازات 
واعلى ج�شر معلق بالعامل يجري 
البور�شفور  م�شيق  على  تنفيذه 
)300( مرت  ارت��ف��اع  على  برتكيا 
ع���ن ���ش��ط��ح ال��ب��ح��ر، ب��ع��ق��د قيمته 
�شركة  م���ع  دره����م  م��ل��ي��ون   )70(
الهند�شية  ال���ك���وري���ة  ه���اي���ون���داي 
الرئي�شي  امل��ق��اول  وه��ي  العمالقة 

بامل�شروع.
ع����ل����م����اً ب��������ان خ����������راء ال�������ش���رك���ة 
انتهوا  ق��د  وفنييها  ومهند�شيها 
وبنجاح كبري وخالل فرتة زمنية 
على  ال��ت��وق��ي��ع  ت��ل��ت  ج����داً  ب�شيطة 
ون�شب  وتركيب  توريد  العقد من 
يف  عمالقة  برجية  رواف���ع  خم�س 
م��وق��ع امل�����ش��روع ك��م��ا ي��ج��ري عمل 
لتجهيز  ال���الزم���ة  ال��ت��ح�����ش��ريات 
وت����رك����ي����ب ب����اق����ي ال������رواف������ع ف���ور 
موانئ  م����ن  ل���ل���م���وق���ع  و����ش���ول���ه���ا 

ال�شحن الوروبية. 

الزحلوي: الل�فر باأب�ظبي �شي�شبح من عجائب الدنيا ومق�شدًا لع�شاق الثقافة والفن واحل�شارة

اإن. اإف. تي الإماراتية تنجز 85 % من عقد توريد روافع برجية مل�ضروع متحف اللوفر باأبوظبي

دائرة اأرا�ضي دبي ت�ضدر كتيبات اخلدمات بهدف ن�ضر الوعي واملعرفة العقارية بني املتعاملني
اإن  لها  �شحايف  ت�شريح  يف  ب��ال��دائ��رة  املوؤ�ش�شي  وال��ت��ط��وي��ر  للتخطيط 
الدائرة ت�شعى لأن تكون البيئة العقارية الأوىل عامليا اجلاذبة لال�شتثمار 
لذا عمدنا خالل ال�شنوات املا�شية اإىل توفري جتربة متكاملة للمتعاملني 
وتطوير اأنظمة اخلدمات مبا يتنا�شب مع التطور ال�شريع واملتنامي الذي 

ت�شهده ال�شوق العقارية.
واأ�شافت اأن الدائرة اىل حتدث كتيباتها دائما بهدف ن�شر املعرفة العقارية 
ب��ني امل��ت��ع��ام��ل��ني وت��زوي��ده��م ب��امل��ع��ل��وم��ات ال���الزم���ة لإجن����از معامالتهم 
�شعيا وراء حت�شني  ب�شهولة وتوفري للوقت واجلهد الالزمني لإمتامها 
وتدعيم  الأط���راف  حقوق  و�شمان  الإم���ارة  يف  العقارية  البيئة  وتطوير 

تنمية املجتمع الإماراتي.

تتعامل ب�شكل مبا�شر ودائم مع املراجعني من املتعاملني من بينها اإدارة 
خدمة املتعاملني واإدارة خدمات الت�شجيل العقاري ومكتب ال�شتقبال يف 

موؤ�ش�شة التنظيم العقاري التابعة للدائرة.
والبيع  العقارية  الرتاخي�س  ح��ول  معلومات  على  الكتيبات  واح��ت��وت 
العقاريني  الو�شطاء  وت�شجيل  العقارية  والت�شاريح  وامل�شاحة  والرهن 
وبرامج مركز ت�شجيع واإدارة ال�شتثمار العقاري والهبة والتقييم العقاري 
اإ�شافة اإىل تنظيم اإدارة العقارات والإيجارة املنتهية بالتملك والإيجارة 
امل�شاريع وحق منفعة وامل�شتندات والر�شوم املطلوبة  التمويلية وت�شجيل 

لإجناز هذه املعامالت.
الأول  وامل��دي��ر  لال�شرتاتيجية  اأول  م�شت�شار  را�شد  علي  ماجدة  وقالت 

•• دبي-وام:

اأ�شدرت اإدارة التخطيط والتطوير املوؤ�ش�شي يف دائرة الأرا�شي والأمالك 
تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  على  كتيبات حت��ت��وي  م��ن  �شل�شلة  ام�����س  ب��دب��ي 
وقيم��������ة  املطلوبة  وامل�ش���������تندات  والإج������راءات  للمتعاملني  ال��دائ��رة 
عقارية  خدمات  توفري  بهدف  معامالتهم  لإجن������از  املطلوبة  الر�ش����وم 
العقارية  والتوعي�������ة  املعرف���������ة  ون�ش������ر  لال�ش�������تثمارات  جاذب������ة  متميزة 

يف الإمارة.
�شمل  كتيبا   14 ال��دائ��رة  يف  املوؤ�ش�شي  والت�شال  الت�شويق  ق�شم  واأجن��ز 
التي  الإدارات  على  وزع���ت  حيث  وموؤ�ش�شاتها  ال��دائ��رة  خ��دم��ات  جميع 

اأداء �ضوق الأ�ضهم الإماراتية كان الأف�ضل يف العامل خالل عام 2013 

فقدان جواز �سفرت
امل������دع������و/ حممد  ف����ق����د  
 - ابو�شيف   اح��م��د  ع���ارف 
جواز  اجل��ن�����ش��ي��ة-  الردن 
�شفره رقم   )794180( 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

   050/3151970

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د  امل��������دع��������و/ ع�������ارف 
ال�������ش������الم ����ش���م�������س ال���دي���ن 
م�����������������ول- ب�����ن�����ج�����الدي�����������س 
اجل���ن�������ش���ي���ة    ج�����واز �شفره 
رق��م   )983863( �شادر 
يجده  م��ن  بنجالدي�س  م��ن 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

   050/4477967

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ �شبري احمد 
باك�شتاين   - �شاه حممود  
اجل��ن�����ش��ي��ة    ج���واز �شفره 
رقم   )659047( �شادر 
م��ن ب��اك�����ش��ت��ان م��ن يجده 
بتليفون  الت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 055/3351120   

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د  امل�����دع�����و/ م������روان 
�شوريا   - طليمات  ع��دن��ان 
اجل��ن�����ش��ي��ة    ج���واز �شفره 
رقم   )002878272( 
�شادر من �شوريا من يجده 
بتليفون  الت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/8196399   

فقدان جواز �سفرت
حممد  امل��������دع��������و/  ف������ق������د  
دي������������������الل ل��������ي��������ت م������وت������ى 
بنغالدي�س   - ال����رح����م����ن  
اجلن�شية    جواز �شفره رقم   
)0058583(  من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم 

   050/7366558

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ حممد مد�شر 
حار�س احمد    - بنغالدي�س 
اجل��ن�����ش��ي��ة    ج���واز �شفره 
  )0880229( رق�������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

   050/7366558

فقدان جواز �سفرت
في�شل  امل������دع������و/  ف����ق����د  
ف��ي��الث��ن��ج��ال م����وي����دو     - 
ه����������ن����������دي اجل�����ن�����������ش�����ي�����ة    
ج����������������واز ��������ش�������ف�������ره رق�������م   
)3647525(  من يجده 
بتليفون  الت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/4493451   

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����دت امل��������دع��������وة/ ن����وف 
عبدالفتاح  اح��م��د   ع��ب��داهلل 
ال فتاح   - مينية اجلن�شية    
ج��������������واز �������ش������ف������ره������ا  رق������م   
من    )05082321(
يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم 055/6113700   

اإرن�ضت ويونغ: الإمارات ل تزال تلعب دورًا رئي�ضًا يف جذب ال�ضتثمارات اإىل ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا
•• دبي-وام:

ال�شرق  يف  وال�شتحواذ  الن��دم��اج  �شفقات  ح��ول  �شهري  تقرير  اأظ��ه��ر 
الأو���ش��ط و���ش��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا ���ش��در ع��ن اإرن�����ش��ت وي��ون��غ يف دب��ي ام�����س اأن 
الإمارات العربية املتحدة ل تزال تلعب دورا رئي�شا يف جذب ال�شتثمارات 
حجم  م��ن  امل��ائ��ة  يف   25 ن�شبته  م��ا  على  ا�شتحوذت  حيث  املنطقة  اإىل 
اململكة  تلتها  احل���ايل  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�شف  يف  املحلية  ال�شفقات 
العربية ال�شعودية بن�شبة 19 يف املائة. واأفاد تقرير �شركة اإرن�شت ويونغ 
اإقليميا لها وح�شلت  العاملية التي تتخذ مركز دبي املايل العاملي مقرا 
الندماج  �شفقات  قيمة  اأن  منه  ن�شخة  على  وام  الإم���ارات  اأنباء  وكالة 
اإفريقيا  وال�شتحواذ املعلنة الواردة يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال 

ارتفعت اإىل 10.6 مليار دولر اأمريكي خالل الن�شف الأول من العام 
احلايل بزيادة ن�شبتها 108 يف املائة مقارنة بنف�س الفرتة ممن العام 
كما  دولر.  مليار   5.1 ال�شفقات  ه��ذه  قيمة  فيها  بلغت  التي  املا�شي 
بني التقرير انخفا�س قيمة ال�شفقات ال�شادرة بن�شبة 37 يف املائة من 
6.6 مليار  10.5 مليار دولر يف الن�شف الأول من العام املا�شي اإىل 
رئي�س خدمات  غاندير  فل  واعتر  املائة  يف   13 ن�شبته  دولر برتاجع 
اإفريقيا  ال�شرق الأو�شط و�شمال  اإرن�شت ويونغ  ا�شت�شارات ال�شفقات يف 
الن�شف  منذ  ال���واردة  ال�شفقات  قيمة  ت�شاعف  له  �شحايف  ت�شريح  يف 
الأول من العام املا�شي اأنه  توجه مثري لالهتمام حيث �شهدت تدفقات 
ال�شفقات الواردة وال�شادرة توجها مغايرا مقارنة بالعام املا�شي اإذ كانت 
قيمة ال�شفقات ال�شادرة �شعف قيمة ال�شفقات ال��واردة تقريبا . واأكد 

العام  من  الأوىل  ال�شتة  ال�شهور  خ��الل  �شفقة  اأك��ر  مثلت  التي  دولر 
احلايل. ويعد تقرير اإرن�شت ويونغ حول �شفقات الندماج وال�شتحواذ 
يف ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا ملخ�شا عن ال�شفقات املعلنة والقيم 
م�شتمدا  املنطقة  يف  وال�شتحواذ  الندماج  قطاع  لن�شاط  عنها  املف�شح 
وال�شتحواذ  الن��دم��اج  و�شفقات  املتوفرة  العامة  امل�شادر  من  بياناته 
وبيع ال�شتثمارات والأ�شهم اخلا�شة ولكنه ل ي�شمل امل�شاريع امل�شرتكة. 
يف  وال�شتحواذ  الن��دم��اج  قطاع  ن�شاط  تلخي�شه  يف  التقرير  وير�شد 
الإمارات  ت�شمل  التي  اإفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  �شوق 
العربية املتحدة واململكة العربية ال�شعودية واجلزائر والبحرين وم�شر 
واإيران والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا واملغرب و�شلطنة عمان 

وفل�شطني وقطر وال�شودان و�شوريا وتون�س واليمن. 

اإىل  الإم��ارات ل تزال تلعب دورا رئي�شا يف جذب ال�شتثمارات  اأن دولة 
املنطقة حيث ا�شتاأثرت على ما ن�شبته 25 يف املائة من حجم ال�شفقات 
الواردة يف الن�شف الأول من العام احلايل مو�شحا اأن التح�شن الإيجابي 
العام يف ال�شتثمارات الواردة ي�شري اإىل الثقة املتوا�شلة يف اأ�شوق ال�شرق 
الأو�شط و�شمال اإفريقيا بغ�س النظر عن الأو�شاع ال�شيا�شية يف بع�س 
دول املنطقة. ولفت التقرير اإىل اأن م�شر �شجلت اأكر �شفقة واردة من 
حيث القيمة مبا ميثل 83 يف املائة من اإجمايل قيمة ال�شفقات الواردة 
معلنتني  �شفقتني  �شهدت  حيث  احل���ايل  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�شف  يف 
كبريتني بقيمة اإجمالية بلغت 8.3 مليار دولر يف قطاعي الت�شالت 
�شركة  على  ال���ش��ت��ح��واذ  اإىل  رئي�شي  ب�شكل  ذل��ك  وي��رج��ع  والإن�����ش��اءات 
اأورا�شكوم تليكوم القاب�شة يف م�شر من قبل با�شكندال بقيمة 6.4 مليار 



العدد  10873 بتاريخ 2013/8/19     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2013/279  جتاري جزئي
اىل املدعى عليه/ 1- حممد �شاهزاد خان حممد يون�س خان جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ بنك ام القيوين الوطني �س م ع وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�شني مبا ان املدعي / بنك ام 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت  القيوين الوطني �س م ع    قد 
بتاريخ 2013/7/24 احلكم التمهيدي التايل: حكمت املحكمة ومبثابة احل�شوري: وقبل الف�شل 
اجل��دول- مامل  ال��دور يف  املخت�س �شاحب  امل�شريف  الدعوى اىل اخلبري  باحالة   - املو�شوع  يف 
ي�شمه الط��راف خالل ا�شبوع من تاريخ �شدور هذا احلكم- لتكون مهمته بعد مطالعة اوراق 
الدعوى وم�شتنداتها وما ع�شى- ان يقدم دونها من م�شتندات. بيان ماهية العالقة بني املدعي 
واملدعى عليه يف �شاأن اتفاقية القر�س مو�شوع الدعوى وبيان كافة التعامالت التي متت بني 
الطرفني وكلفت املدعي بايداع مبلغ خم�شة الف درهم كامانة للخبري.   وحدد لها  املحكمة 

. ch2D.19 جل�شة يوم الربعاء املوافق 2013/9/18 ال�شاعة  8.30 يف القاعة
ق�سم الق�سايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10873 بتاريخ 2013/8/19     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2013/1045   عمايل جزئي                                

اىل املحكوم عليه /1- �شركة روبا�شت للمقاولت-  دبي- ذ.م.م جمهول حمل القامة  نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2013/5/1 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح / احمد 
حممد عبدالرحيم حممد ال�شيد حماد   بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ  19.763 
درهم ) ت�شعة ع�شرة الف و�شبعمائة وثالثة و�شتون درهما( والفائدة عنه �شنويا بواقع 9% من 
�شريورة  فمن  التع�شفي  الف�شل  عن  التعوي�س  مبلغ  عدا   2013/2/27 يف  الدعوى  قيد  تاريخ 
احلكم نهائيا وحتى ال�شداد وتذكرة العودة اىل موطنه على الدرجة ال�شياحية او قيمتها نقدا 
من  املدعي  واعفت  امل�شروفات  من  وباملنا�شب  اخر  عمل  رب  لدى  بالعمل  املدعى  يلتحق  مامل 
خالل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذل��ك  ماعدا  ورف�شت  ن�شيبها 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  الع��الن  ه��ذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10873 بتاريخ 2013/8/19     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/683  جتاري جزئي                    

اىل املدعى عليه/1- عبداحلميد �شيد احمد  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / بنك نور ال�شالمي �س م ع وميثله: عمر ال�شيخ �شيد 
بتاريخ  املنعقدة   بجل�شتها  قررت  املحكمة  بان  نعلنكم  ال�شيخ  احمد 
تقرير  ب���ورود  اخطاركم  اع���اله.  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  2013/8/13 يف 
الحد  ي��وم  وق��د حت��ددت جل�شة  الدعوى  املنتدب يف  ال�شيد اخلبري 
 ch2D.19 بالقاعة  �شباحا   8.30 ال�شاعة   2013/8/25 امل��واف��ق 

للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                                 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10873 بتاريخ 2013/8/19     

   مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر    
   يف  الدعوى 2013/96   نزاع عقاري   

اىل املتنازع �شدهما: دوجان بروبرتيز ليمتد 2- راهول بهاتيا  جمهويل 
حمل القامة مبا ان املتنازع / يفيجيني زور افليف وميثله: عبداللطيف 
ال��دع��وى ومو�شوعها  اق���ام عليك  ق��د  اح��م��د احل��م��ادي  اب��وب��ك��ر  حممد 
اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  والر�شوم  الدعوى  يف  اخلبري  بندب  املطالبة 
ال�شاعة  املوافق 2013/9/15  الح��د  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت  املحاماة.   
8.30 �س مبكتب امل�شلح لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا 
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

اجلل�شة بثالثة ايام على القل. 
 رئي�ص الق�سم                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10873 بتاريخ 2013/8/19    
 اعالن بالن�سر للم�ستاأنف �سدها-  

يف ال�ستئناف رقم 792 ل�سنة 2013 )جتاري(
نعلمكم  ارمله قمر علي مندي  �شين�شودي  اىلامل�شتاأنف �شدها: مرمي   
يف  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف  قد  الوطني  القيوين  ام  بنك   : امل�شتاأنف  بان 
الق�شية املدنية رقم 1998 ل�شنة 2012 جتاري )كلي( ال�شارقة وقد حتدد 
لنظره جل�شة 2013/9/16 يف متام ال�شاعة التا�شعة والن�شف �شباحا مبقر 
التف�شل باحل�شور  الثانية لذا يرجى  املدنية  الدائرة  امام  املحكمة  هذه 
املحكمة  فان  غيابكم  حالة  ويف  لديكم  ما  لتقدمي  قانونا  او من ميثلكم 

�شتبا�شر لنظر  ال�شتئناف  وفقا لحكام القانون.   
قلم ال�ستئناف

وزارة العدل
حمكمة ابوظبي الحتادية ال�ستئنافية

العدد  10873 بتاريخ 2013/8/19    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/699 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
وطلب  الم���ارات  اجلن�شية:  ال�شويدي  بو�شهاب  خليفه  عي�شى  ع��ب��داهلل  نا�شر 
)بيت  التجاري  ال�شم  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن  حم��رر  يف   التوقيع  على  الت�شديق 
الن�ر خلياطة امللب�س الرجالية ( واملرخ�شة من دائرة البلدية والتخطيط 
وال�شناعة  التجارة  غرفة  ل��دى  وامل�شجل   )6059( امللف  رق��م  حتت  عجمان  يف 
ليكن  الم����ارات    اجلن�شية:  احل��م��ران  حممد  �شبحي  حممد   : اىل   بعجمان 
معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن 

يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                             

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10873 بتاريخ 2013/8/19    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/702 ك.ع.غ

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
�شعيد بالل احمد ال�شحي اجلن�شية: الم��ارات   وطلب الت�شديق على التوقيع 
لتنظيف  اجلزيرة  )�شقر  ال��ت��ج��اري  ال���ش��م  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن  حم��رر  يف  
والتخطيط يف عجمان  البلدية  دائ��رة  واملرخ�شة من  ومكافحة احل�شرات(  
حتت رقم امللف )52986( وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل  : 
ال�شيخ/�شلطان بن نا�شر بن حميد را�شد النعيمي اجلن�شية: المارات     ليكن 
معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن 

يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                             

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10873 بتاريخ 2013/8/19    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/600 ك.ع.غ

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
على  الت�شديق  وطلب  الم���ارات   اجلن�شية:  الكتبي  بالر�شيد  علي  عبيد  علي 
لتاأجري  )ال�شبال  ال��ت��ج��اري  ال���ش��م  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن  حم��رر  يف   التوقيع 
رقم  والتخطيط يف عجمان حتت  البلدية  دائ��رة  واملرخ�شة من    ) ال�شيارات 
احمد   : اىل   بعجمان  وال�شناعة  التجارة  لدى غرفة  وامل�شجل  امللف )62970( 
عبداهلل جمعه �شعيد الظاهري اجلن�شية: الم��ارات ليكن معلوما للجميع بان 
الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                             

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10873 بتاريخ 2013/8/19    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/690 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيدة/
�شمريه غالم نظر اجلن�شية: المارات  وطلب الت�شديق على التوقيع يف  حمرر 
للتجميل(   البي�شاء  الــ�ردة  )�شال�ن  التجاري  ال�شم  يف  :ت��ن��ازل  يت�شمن 
امللف )63519(  البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم  واملرخ�شة من دائرة 
وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل  : نا�شر مطر غدير بالعور 
بعجمان  العدل  الكاتب  بان  للجميع  معلوما  ليكن  الم��ارات  اجلن�شية:  اجتبي 
�شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من 

تاريخ ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                             

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10873 بتاريخ   2013/8/19     
املبارك لتجارة املخلفات املعدنية ذ.م.م

املخلفات  لتجارة  امل��ب��ارك   : اع��اله هي  امل��ذك��ورة  ال�شركة  ب��ان  للجميع  نعلن   
املعدنية ذ.م.م ا -�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة قد تا�ش�شت يف امارة عجمان 
ل�شنة )1984( وتعديالته  رق���م  )8(  ال�����ش��رك��ات الحت����ادي   ق��ان��ون  مب��وج��ب 
بالبلدية  حتت رقم )58247( وقد قرر  بلدية عجمان و�شجلته  مرخ�شة يف 

ال�شركاء حلها وت�شفيتها وتعيني ال�شادة.
م�ؤ�ش�شة النداء لتدقيق احل�شابات     

او اع��رتا���س التقدم به  ل��ه اي ح��ق  ق��ان��وين لل�شركة فعلى ك��ل م��ن   م�شفى  
ن�شر  ت��اري��خ  م��ن  م��دة )45( يوما  اع��اله خ��الل  امل��ذك��ورة  القانوين  للم�شفي 
الع����الن وع��ل��ى ال��ع��ن��وان ال���ت���ايل:  ام����ارة ع��ج��م��ان ،  ه����ات����ف:7470980  ، 

�س.ب:5628   

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
       اعالن وحل وت�سفية

العدد  10873 بتاريخ   2013/8/19     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/607 جت جز  - م ر- ب- ع ن

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
احللول  �شركة  عليه:  مدعي  المارات  اجلن�شية:  العامة  للمقاولت  العايل  الرتدد  مدعي/ 
مغاوري  حممود  و�شامح  علي  �شعيد  عبيد  علي  وميثلها/عادل  العامة  للمقاولت  الق�شوى 
اجلن�شية: المارات  مو�شوع الدعوى: مطالبة مببلغ 20000 درهم  املطلوب اعالنه/  �شركة 
حممود  و�شامح  علي  �شعيد  عبيد  علي  وميثلها/عادل  العامة  للمقاولت  الق�شوى  احللول 
املدعي  ان  حيث  التقرير(   بورود  بالن�شر)اخطاركم  عنوانه:  المارات   اجلن�شية:  مغاوري 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/9/16 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة العني 
او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة  البتدائية - الكائنة املركز الداري  �شخ�شيا 
بدفاعك و�شورا امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

القل. �شدر بتاريخ  2013/8/18
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10873 بتاريخ   2013/8/19     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/85 مد جز  - ب  �ص- ب- اأظ 

عليه:  مدعي  باك�شتان  اجلن�شية:  جول  جنت  امري  مولفى  عبداملجيد  مدعي/ 
�شركة �شحر ال�شحراء للتجارة العامة ميثلها مزهر عبا�س اجلن�شية: المارات  
مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 8200 درهم   املطلوب اعالنه/   �شركة �شحر 
ال�شحراء للتجارة العامة ميثلها مزهر عبا�س اجلن�شية: المارات  حيث ان املدعي 
 2013/9/15 املوافق  الحد  يوم  املحكمة  وحددت  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام 
امام  �شباحاً   8.30 ال�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
الدائرة الوىل ب� حمكمة بني يا�س البتدائية - الكائنة بني يا�س    �شخ�شيا او 
امل�شتنداتك موقعا  بوا�شطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�شورا 
عليها قبل اجلل�شة املحددة لنظر الدعوى بثالثة ايام على القل. �شدر بتاريخ  

2013/7/28
قلم املحكمة املدنية                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة بني يا�ص البتدائية

العدد  10873 بتاريخ   2013/8/19     
    اعالن بالن�سر 

لقد تقرر يف الق�شية  رقم )2013/2042 ( اإيجارات املنظورة امام جلنة 
على  وامل��رف��وع��ة  الثانية  اللجنة  اليجارية)ابوظبي(  امل��ن��ازع��ات  ف�س 
لإعالن  وذلك  ذ.م.م  التجارية  �شيرنجي لال�شتثمارات  /�شركة  املدعى 
املدعى عليه: �شالون الأريام وميثلها مالكها ال�شيد عبدالعزيز يو�شف 
احلو�شني ن�شراً    وقد حتدد لنظر  الدعوى جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
2013/10/1 يف   ال�شاعة 06.00 م�شاًء يف مبقر اللجنة)�شارع الدفاع- 
منطقة مع�شكر اآل نهيان خلف �شندوق الزواج وال�شوؤون الجتماعية(  

وذلك على نفقة �شاحب العالقة.
جلنة ف�ص املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�ص املنازعات اليجارية

العدد  10873 بتاريخ   2013/8/19     
    اعالن بالن�سر 

لقد تقرر يف الق�شية  رقم )2013/2126  ابتدائي( املنظورة امام 
/ عليها  املدعي  على  واملرفوعة  اليجارية  املنازعات  ف�س  جلنة 

موؤ�ش�شة ق�شر ال�شحراء لل�شيلة والعبايا ل�شاحبها/ حمدان �شامل 
حمد را�شد علي الر�شيدى، اعالنها ن�شرا وقد حتدد لنظر الدوى 
ال�شاعة  01.00  املوافق 2013/9/23 يف متام  جلل�شة يوم الثنني 
نفقة  على  وذل��ك  نهيان  اآل  مبع�شكر  الكائن  اللجنة  مبقر  ظهرا 

املدعي/ احمد حممد هالل را�شد املزروعي.   
جلنة ف�ص املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�ص املنازعات اليجارية

العدد  10873 بتاريخ   2013/8/19     
    اعالن بالن�سر

املدعية: �شركة �شواعد للتوظيف 
املدعى عليها: موؤ�ش�شة �شما �شاللة للمقاولت العامة

امام جلنة  املنظورة  ايجارية  ( منازعات  الق�شية رقم )2012/2665  تقرر يف 
ف�س املنازعات اليجارية ) اللجنة اخلام�شة( واملرفوعة من /�شركة �شواعد 
العامة-  للمقاولت  �شاللة  �شما  عليها/موؤ�ش�شة  املدعى  لعالن  للتوظيف- 
ميثلها/ م�شلم حممد ال�شحري- ن�شراً- حل�شور جل�شة يوم الربعاء املوافق 
2013/10/9 يف ال�شاعة 06.00 م�شاًء يف مقر اللجنة الكائن يف ابوظبي- �شارع 
 -2 رق��م  فيال  ال���زواج  �شندوق  نهيان-بجانب  اآل  مع�شكر  منطقة  ال��دف��اع- 

الطابق الول- وذلك على نفقة املدعية.
ق�سم قلم الق�سايا
 جلنة ف�ص املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�ص املنازعات اليجارية

العدد  10873 بتاريخ 2013/8/19     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/92  ا�ستئناف تظلم جتاري
ت��ه��راين جم��ه��ول حمل  امل�شتاأنف ���ش��ده / 1 -ب��ه��داد  ح�شن ه���ادي  اىل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف /بنك ابوظبي التجاري وميثله: عبداهلل خمي�س 
غريب الناخي اآل علي قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 
2013/97 تظلم جتاري بتاريخ 2013/6/9 وحددت لها جل�شه يوم الثنني 
ch2D.16 وعليه  املوافق 2013/9/2 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة 
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10873 بتاريخ 2013/8/19     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/392  ا�ستئناف   عقاري

اىل امل�شتاأنف �شده / 1 -ذي فري�شت ج��روب ����س.ذ.م.م   جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف /ايديث اوفونا اديرا وميثله: حممد حميد عبيد 
رقم 2011/401  بالدعوى  ال�شادر  القرار/ احلكم  ا�شتاأنف  قد  ال��زري   
عقاري كلي بتاريخ 2012/6/25 وحددت لها جل�شه يوم اخلمي�س املوافق 
2013/9/5 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة ch1C.11 وعليه يقت�شي 
ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم 

غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10873 بتاريخ 2013/8/19     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 3047 /2013 عمايل جزئي                                 
اىل املدعى عليه/1- فيلو�شيتى �شي�شتمز اند �شوليو�شنز ) �س ذ.م.م(  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي / براتيما موهان بيدنيكار  قد اقام عليك الدعوى 
درهم(   43856( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  املطالبة  ومو�شوعها 
والر�شوم وامل�شاريف وال�شكوى رقم )2013/139873(.   وحددت لها جل�شة يوم 
فانت مكلف  لذا  القا�شي  8.30 �س مبكتب  ال�شاعة  املوافق 2013/9/1  الح��د 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل.يف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10873 بتاريخ 2013/8/19     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2899 /2013 عمايل جزئي                                 
اىل املدعى عليه/1- فوتو ماجيك العاملية )�س.ذ.م.م( فرع ) مكتب ادارة(  
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / ريزالينا فيال�شكو فولي  قد اقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها 
   .)2013/150150( رقم  وال�شكوى  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   9174(
�س   8.30 ال�شاعة   2013/8/25 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثالثة ايام على القل.  
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10873 بتاريخ 2013/8/19     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2613 /2013 عمايل جزئي                                 
اىل املدعى عليه/1- بلينك اك�شري�س �س .ذ.م.م    جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / جوبال راو دونا جايا برا�شاد دونا  قد اقام عليك الدعوى 
 13468( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  املطالبة  ومو�شوعها 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف وال�شكوى رقم )2013/148545(.   وحددت 
مبكتب  �س   8.30 ال�شاعة   2013/8/28 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها 
القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10873 بتاريخ 2013/8/19     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2308 /2013 عمايل جزئي                                 
اىل املدعى عليه/1- جنمة م�شقط لتاجري ال�شيارات �س .ذ.م.م    جمهول 
امل��دع��ي / احمد ح�شني حممد حم�شن  ق��د اقام  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها 
   .)2013/145442( رقم  وال�شكوى  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم(   79410(
�س   8.30 ال�شاعة   2013/8/25 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

ايام على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10873 بتاريخ 2013/8/19     
   مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر    

   يف  الدعوى 2013/758   نزاع جتاري   
اىل املتنازع �شده: اي بونت ميدل اي�شت ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا ان املتنازع 
/ ابا لاللكرتونيات �س ذ.م.م وميثله: عبداهلل خمي�س غريب الناخي اآل علي  قد اقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها احلكم بحل وت�شفية �شركة اي بوينت ميدل اي�شت ذ.م.م 
للن�شب  وفقا  عليها  مب��ا  وال��وف��اء  ال�شركة  وال��ت��زام��ات  حقوق  حل�شر  م�شفي  وتعيني 
والجراءات املقررة قانونا وحتويل اموال ال�شركة ان وجدت النقود متهيدا لتوزيعها 
على ال�شركاء بقدر ح�شة كال منهم يف ال�شركة بعد حت�شيل ال�شول ودفع اخل�شوم 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2013/9/8 
قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا  امل�شلح  مبكتب  �س   8.30 ال�شاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام 

على القل. 
 رئي�ص الق�سم                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10873 بتاريخ 2013/8/19     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/1616 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �شده/1- مرحبا خلدمات الأم��ن   جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك  بابر عا�شف م�شيح�س جيل  قد  التنفيذ/  ان طالب  مبا 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )5556( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .بال�شافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���ش��وم  دره���م   320 مبلغ  اىل 
�شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10873 بتاريخ   2013/8/19     
 يف الدعوى رقم 2012/1453 ا�ستئناف جتاري دبي

احمد  فزان  �شده:  امل�شتاأنف   : اىل  احل�شابية  اخلرة  اجتماع  حل�شور  دعوه 
FAIZAN AHMED بناء على تكليفنا للقيام باأعمال اخلرة احل�شابية 
للتمويل )�س.م.م( مبطالبتكم  �شركة امالك   : املقامة من  اعاله،  بالدعوى 
ب�شداد مبلغ )932168.39 درهم( ندعوكم لجتماع خره وذلك يف متام ال�شاعة 
)10( �شباحا من يوم الحد، املوافق 2013/8/25 وذلك مبقر مكتبنا بال�شارقة 
�شارع امللك عبدالعزيز )اجلوازات( بجوار �شيتي بنك- بناية �شيدلية الفجر- 
مكتب رقم 301 هاتف 5736924-06 فاك�س: 5736925-06 وهاتف  4820532-

050 وذلك لتقدمي دفاعكم وم�شتنداتكم يف الدعوى. 
اخلبري املنتدب/ وليد ابراهيم ال�شايغ

اعالن امل�ستاأنف �سده بالن�سر
مبوعد اجتماع اخلربة
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الفجر الريا�ضي
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متو�شط  لع���ب  رادوي  م��ريي��ل  ال���روم���اين  ق���ال 
حول  �����ش����وؤال  ع���ل���ى  رده  يف  ال���ع���ي���ن���اوي  امل����ي����دان 
رحيل  اأعقاب  يف  بالأهلي  ربطته  التي  الإ�شاعات 
اإن��ن��ي م��رت��ب��ط بعقد م��ع نادي  ك��وزم��ني اأخ�����رياً، 
ع��ل��م يل  ال���ق���ادم، ول  امل��و���ش��م  �شينتهي يف  ال��ع��ني 
اإطالقاً بتلك ال�شائعات، وما اأعرفه جيداً والذي 
ميكنني تاأكيده لكم هو ا�شتمراري مع العني لعام 
اآخر، واأتطلع دائماً اإىل الدفاع عن قمي�س النادي 
الذي اأرتديه على النحو الذي ير�شي طموحاتي 
واجلماهري  الإدارة  وت���ط���ل���ع���ات  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة 

العري�شة.
وتابع: اإذا حتدثنا بلغتي املنطق والواقع فانتقال 
كوزمني لأي ناٍد حتى ولو كان ريال مدريد هذا 
معه،  بالتواجد  يلزمني  ول��ن  يعنيني  ل  الأم���ر 
تربطني  التي  العقد  بنود  بكافة  ملتزم  كونني 
بالعني النادي الذي اأن�شم اإليه حالياً واأنا �شعيد 
ف��ي��ه، وم��ن�����ش��ج��م م���ع ج��م��ي��ع زم���الئ���ي بالفريق 
وعائلتي تعلقت باملدينة التي ميثلها النادي، كما 
بطولة  واأحرزنا  م�شرفة  نتائجاً  معاً  حققنا  اأننا 
التوايل، ونتطلع  اأخر مو�شمني على  ال��دوري يف 
املو�شم  خ��الل  الإجن���ازات  املزيد من  اإىل حتقيق 

القادم.
امل���درب فو�شاتي قال:  م��ع  الفريق  راأي���ه يف  وع��ن 
يف اعتقادي اأنه مدرب قدير ولديه اأ�شلوباً جيداً 
وقد جنح يف الفوز بلقب دوري اأبطال اآ�شيا، اإذاً هو 
اأن نتابع  اإىل  الأف�شل يف ال�شاحة حالياً، واأتطلع 

بعد مرحلة  ما  نتجاوز  واأن  القوي  معه ظهورنا 
املجموعات بدوري اأبطال اآ�شيا .

وو�شف رادوي املوقع الذي ي�شهده مع�شكر العني 
حالياً باملمتاز، مو�شحاً لقد �شبق يل واأن كنت يف 
لينز مع الهالل ال�شعودي، فاملكان رائع وتتوافر 
املع�شكر  لإجن���اح  املطلوبة  الح��ت��ي��اج��ات  ك��ل  فيه 
مبقر  م��روراً  اجليدة  التدريبات  مبالعب  بداية 
وكل  ال�شحي  الغذاء  اإىل  و�شوًل  املريح  الإقامة 

�شيء هنا مميز.
توقعاته  م�����دى  ح�����ول  ������ش�����وؤال  ع���ل���ى  وت���ع���ل���ي���ق���اً 
امل��ن��اف�����ش��ة خ���الل املو�شم  ال��ع��ني يف  ب��ا���ش��ت��م��راري��ة 
دائماً  ال��ع��ني  بالتاأكيد  ق���ال:   اجل��دي��د،  ال��ك��روي 
الأل��ق��اب، ول يوجد  املناف�شني على جميع  اأق��وى 
اأح���د اأف�شل  ���ش��يء مينعه م��ن ف��ع��ل ذل���ك، ك��ون��ه 
الالعبني  كوكبة من  الدولة، وميتلك  الفرق يف 
عنا�شر  بني  ما  رائعاً  توازناً  به  اأن  كما  املميزين 
اإحراز  باإمكاننا  اأن  اخلرة وال�شباب، والكل يعلم 

اأف�شل النتائج يف املو�شم اجلديد.

با�شت��س مي�شيل
اجلديدة  ال��ن��ادي  ت��ع��اق��دات  على  تعليقه  وح���ول 
يعلم  ال��ك��ل  ق���ال:  با�شتو�س حت��دي��داً،  وا���ش��ت��ق��دام 
ملنتخب  ل��ع��ب  ال���ذي  مي�شيل،  با�شتو�س  ه��و  م��ن 
بالده الرازيل، وليون الفرن�شي و�شالكه الأملاين 
وغريها من الأندية الأوروبية الكبرية، وميتلك 
مقدرات فنية عالية، وميكنه اللعب يف عدة مراكز، 

ول اأعتقد اأن هناك من ل يعرفه لذلك م�شتواه 
ل يدع جماًل لتقييم اأدائه مع اأي فريق، وبالفعل 
الإ�شافة  مي��ث��ل  اأن  واأمت���ن���ى  مم���ت���از،  لع���ب  ه���و 
احلقيقية للفريق خالل املو�شم الكروي اجلديد، 
املهمة  التحديات  والذي تنتظرنا فيه جملة من 

على ال�شعيدين املحلي والقاري .
اأم��ام الأهلي  ال�شوبر  راأي��ه يف مباراة كاأ�س  وحول 
يف ال�30 من ال�شهر اجلاري، قال: بال �شك اأنها 
���ش��ت��ك��ون م��واج��ه��ة ق��وي��ة ب��ني ف��ري��ق��ني جيدين، 
وميتلكان كل معطيات التفوق والتميز، ول اأعتقد 
مدربهم  هو  ال�شابق  مدربنا  يكون  اأن  كافياً  اأن��ه 
احلايل لرتجيح الكفة، كونه يعرف لعبينا جيداً، 
وذلك لأن مدرب العني اجلديد مبقدوره اإحداث 
وتعزز  �شتفاجئ اخل�شم  التي  املوفقة  التغيريات 
امل��ب��اراة ول  نتيجة  الفريق يف ك�شب  من حظوظ 
اأن ما مييز العني يف كل امليادين ل ميكن  نن�شى 
اأن يتوافر يف اأي ناٍد بالدولة وذلك للم�شاندة غري 

العادية التي يحظى بها من جماهريه الوفية .
العني،  ن���ادي  جلماهري  ر�شالته  يف  رادوي  وق���ال 
اأطالبكم باأن تكونوا اأكرث قرباً منا بالفريق، كما 
اأكرث  نكون  اأمر جيد لأننا دائماً  عودمتونا، وهو 
من 12 لعباً يف مواجهة اأي مناف�س بتواجدكم 
وتفاعلكم، خ�شو�شاً يف املباريات التي تبدو �شهلة 
على الورق كما حدث اأمام دبا الفجرية يف املو�شم 
املا�شي، وكذلك اأمتنى اأن تكونوا معنا يف املباريات 
القوية برغم اأن تركيز الالعبني يف الأخرية يكون 

الفارق  �شيحدث  اجلماهري  تواجد  اأن  اإل  كبرياً 
بالتاأكيد ويرجح الكفة مهما كانت الظروف كما 
حدث يف مباراة اجلزيرة، لذلك نتمنى اأن تكونوا 

دائماً معنا واإىل جانبنا يف كل امليادين.

اأكد اأن هلل وال�هيبي يق�مان بدور مهم يف 
مع�شكر الفريق 

اجلنيبي: فو�شاتي يتبع اأ�شلوباً تدريبياً حديثاً يف 
التح�شري للمو�شم الكروي اجلديد

قال اإداري الفريق الأول لكرة القدم بنادي العني 
جورج  للعني  الفني  املدير  اإن  اجلنيبي:   نا�شر 
اأ�شلوباً مميزاً وغري تقليدي يف  فو�شاتي، ميتلك 
كما  للتدريب،  الالعبني  وتهيئة  امليداين  العمل 
كوادراً  ي�شم  للمدرب  امل��ع��اون  الفني  اجل��ه��از  ان 
فو�شاتي  ويحر�س  التدريبي،  العمل  يف  متمكنة 
على عقد اجتماع يومي بطاقمه املعاون، لتقييم 
واملراجعة  التدريبية  احل�ش�س  يف  الفريق  عمل 
واأ�شاف:   . التايل  اليوم  لتدريبات  التح�شريية 
الفريق  ت�����ش��األ��وا ج��م��ي��ع لع��ب��ي  اأن  امل��م��ك��ن  م���ن 
يتلقونها  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة  ال��ت��دري��ب  ع��ن طريقة 
جورج  املتمكن  امل��درب  بقيادة  الفني  اجلهاز  من 
على  املع�شكر  يف  الأم���ور  مت�شي  حيث  فو�شاتي، 
الواحدة  والعائلة  الفريق  وروح  ا�شتثنائي،  نحو 
اأ�شلوب  ال��ت��ي حت��دد  ب��ني اجلميع وه��ي  ح��ا���ش��رة 

تعامل كافة اأع�شاء البعثة يف النم�شا .
وتابع: يتمتع �شب�شتيان فارجا�س، مدرب اللياقة 

الالعبني  حتري�س  يف  ك��ب��رية  مب��ق��درة  البدنية 
احل�ش�س  خ��الل  لديهم  م��ا  اأف�شل  اإظ��ه��ار  على 
التدريبية اخلا�شة برفع معدل اللياقة البدنية، 
وف��ق��اً ل��ل��رام��ج امل��ح��ددة م��ن ق��ب��ل امل��دي��ر الفني 
بنقل  اجلميع  امل��درب  فاجاأ  اأم�س  وي��وم  للفريق، 
الأثقال  بحمل  اخلا�شة  التدريبية  الأدوات  كافة 
التدريبات  ملعب  اإىل  اجلمانيزيوم  �شالة  م��ن 
اللياقة  واأح��دث مزيجاً غري م�شبوق بني برامج 
وتقوية الع�شالت والعمل التكتيكي على الأر�س 
خ�شو�شاً  اجلميع  اإع��ج��اب  اأث���ار  رائ���ع  م�شهد  يف 
الالعبني برغم اجلرعات التدريبات القوية التي 

خ�شعوا لها.
التكتيكية  اجلمل  مييز  ال��ذي  اأن  اجلنيبي  واأك��د 
اجلهاز  ي�شعها  التي  البدنية  اللياقة  وتدريبات 
اأن��ه��ا ح��دي��ث��ة، وج���دي���دة بالن�شبة  ل��ل��ع��ني  ال��ف��ن��ي 
امللل  ع��ام��ل  لت�شريب  جم���اًل  ت��دع  ول  لالعبني، 
اإىل نفو�شهم، ويف اعتقادي اأن كرة القدم اأ�شبحت 
علماً قاباًل للتحديث يف كل حلظة، ومن يتطلع 
مواكبة  م���ن  ل���ه  لب����د  ط��م��وح��ات��ه  حت��ق��ي��ق  اإىل 
التطور، بعيداً عن اأجواء الروتني املعني بالتكرار 

طابع التدريب.
واأو�شح اجلنيبي: اأن املدرب جورج فو�شاتي يجيد 
فن التعامل مع جميع الالعبني، ويوؤمن بفكرة 
الأمور،  كافة  يف  العائلة  وروح  اجلماعي  العمل 
وه��و ق��ري��ب م��ن اجل��م��ي��ع، وذل���ك بف�شل خرته 
امل��ي��دان��ي��ة ال��ط��وي��ل��ة، وح�����ش��ه ال��ت��دري��ب��ي العايل، 

ويتفق دائماً مع ا�شرتاتيجية النادي التي يتبعها 
فريق الكرة الأول واجلهاز الإداري بقيادة م�شرف 
جانب  اإىل  ح��م��اد،  عبيد  حممد  ���ش��ع��ادة  ال��ف��ري��ق 
ويردد  الفريق  مدير  ال�شهباين،  مطر  الكابن 
ال��ع��م��ل ك��ف��ري��ق واح���د �شي�شمن  ف��و���ش��ات��ي دائ��م��اً 
الإدارة  بدعم  قوي  فريق  العني  لأن  النجاح،  لنا 
�شفوفه،  ب��ني  ي�شمها  التي  املتميزة  والعنا�شر 
التي  الكبرية  اجلماهريية  ال��ق��اع��دة  جانب  اإىل 
يف  العني  كفة  وترجيح  الفارق  اإح��داث  باإمكانها 

كل الظروف .
وامتدح اجلنيبي، الدور املهم الذي ظل يقومان 
الوهيبي،  وعلي  �شعيد  ه��الل  الفريق  ق��ائ��دا  ب��ه 
ع���ل���ى حت��ف��ي��ز جميع  ح��ر���ش��ه��م��ا  وامل���ت���م���ث���ل يف 
الالعبني مل�شاعفة اجلهود وا�شتثمار الوقت على 
اإيجابي خالل املع�شكر، خ�شو�شاً الالعبني  نحو 
الفنية  التوجيهات  تنفيذ  على  والعمل  ال�شباب، 
التي متكنهم من  بال�شورة  الإداري��ة  وال�شوابط 
اخلروج باملكا�شب املرجوة من املع�شكر، حتى يكون 
مبقدور الفريق متابعة مردوده القوي الذي كان 
اأبرز عناوين اأداء بطل الدوري يف اأخر مو�شمني.

م�شيداً  ح��دي��ث��ه  ال���ع���ني  ف���ري���ق  اإداري  واخ��ت��ت��م 
لكرة  الأول  ال��ف��ري��ق  ملع�شكر  املنظمة  بال�شركة 
بكافة  التزمت  والتي  النم�شاوية،  لينز  يف  القدم 
بنود  ح�����ش��ب  امل��ت��ف��ق عليها  وامل��ع��اي��ري  امل��ت��ط��ل��ب��ات 
من  لف��ت  واهتمام  عالية  وباحرتافية  التعاقد 

مدير عام ال�شركة �شخ�شياً.

اأكد اأنه واأ�شرته ارتبط�ا بالعني

رادوي: نتطلع اإىل اإجنازات غري م�ضبوقة مع فو�ضاتي ورحيل كوزمني ل يعنيني

دورة  م��ن  الثالث  ال��ي��وم  مناف�شات  ال��ي��وم  تنطلق 
حتت�شنها  التي  الثانية  الآ�شيوية  ال�شباب  األعاب 
حاليا مدينة ناجنينج ال�شينية وت�شتمر حتى يوم 

ال�شبت املقبل . 
وم���ن امل��ق��رر اأن ت��ب��داأ م��ن��اف�����ش��ات ال�����ش��ب��اح��ة غدا 
ال��ث��الث��اء وت�����ش��ت��م��ر ح��ت��ى م�����ش��اء اخل��م��ي�����س حيث 
خ�شيب  حمد  املناف�شات  ه��ذه  يف  الإم����ارات  ميثل 
وعبد اهلل البلو�شي وخالد ال�شام�شي . كما ي�شارك 
�شباحنا حمد خ�شيب يف م�شابقة 50 مرتا �شدر 
فيما ي�شارك يوم الثالثاء �شباحونا الثالثة وهم 
- عبد اهلل البلو�شي وخالد ال�شام�شي يف م�شابقة 
200 مرت حرة وحمد خ�شيب يف م�شابقة 100 
مرت �شدر . ومتنح لئحة البطولة �شباحينا راحة 
يوم  مناف�شاتها  البطولة  لت�شتاأنف  الرب��ع��اء  ي��وم 
اخلمي�س مب�شاركة عبد اهلل البلو�شي يف م�شابقة 
م�شابقة  يف  ال�شام�شي  وخ��ال��د  ح���رة  م��رت   100
اجلولف  ث��ن��ائ��ي  وي�شتكمل  م��ت��ن��وع.  م��رت   200
مناف�شاته غدا الثنني حيث ت�شهد احلفر ال�18 
اليوم  مناف�شات  ال���دويل  ���ش��ان  زوجن  ن���ادي  مللعب 
فيه  الم�����ارات  �شيمثل  وال����ذي  للجولف  ال��ث��اين 
اهلل  كان عبد   . �شكيك  واأحمد  القبي�شي  عبد اهلل 
القبي�شي قد اأنهى اليوم الول بعدد �شربات 80 
�شربة اأف�شل ن�شبيا من زميله اأحمد �شكيك الذي 
ب��داأ م�شواره  88 �شربة. وك��ان اجل��ودو قد  حقق 
حيث  املناف�شات  للجمباز  ي��اجن  ل��وجن  �شالة  على 
كيلوجرام   55 وزن  يف  امل�����ش��ق��ري  را���ش��د  ���ش��ارك 
اأحد  وه��و  املنغويل  مناف�شه  اأم��ام  مباراته  وخ�شر 
ابرز املر�شحني للفوز بالبطولة اأما �شيف الزعابي 
ف�شي�شارك اليوم يف العا�شرة �شباحا يف وزن حتت 
ميادين  ���ش��ه��دت  ال��رم��اي��ة  ويف  ك��ي��ل��وج��رام��ا   81
اكادميية ناجنينج للرماية مناف�شات اليوم الول 
رماية  يف  تهلك  يا�شمني  من  كل  و�شاركت  للعبة 
البندقية 10 اأمتار وحلت يف املركز العا�شر وهي 
نتيجة طيبة يف ظل املعطيات التي �شبقت امل�شاركة 
البندقية  رم���اي���ة  يف  غ����الم  ان��ت�����ش��ار  ح��ل��ت  ك��م��ا 

املركز  يف  اأي�شا  اأم��ت��ار   10 مل�شافة  ال��ه��واء  �شغط 
املد�س  املازمي ف�شت�شارك يف  اأما جواهر  الربعني 
اأمتار يوم الثالثاء ويف   10 الهواء مل�شافة  �شغط 
مناف�شات تن�س الطاولة فقد فاز عبداهلل اإبراهيم 
ال�شيني  ن��ظ��ريه  ع��ل��ى  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  لع���ب 
هزمية  وت��ع��ت��ر  ق���وي���ة  م����ب����اراة  يف   1-3 م���اك���او 
منتخبنا  ل��الع��ب  طيبا  اإجن�����ازا  م��اك��او  ال�شيني 
الالعب  بها  يتمتع  التي  اخل��رة  ب�شبب  الوطني 
ال�شيني ول��ك��ن ب��رغ��م ه��ذا ال��ف��وز ال���ذي جمل به 
اأم�س  خ�شارته  ب�شبب  لعبنا  يتاأهل  مل  �شورته 
الأول اأمام الالعب البحريني اليا�شي ليخرج من 
مناف�شات الدورة بينما خ�شر �شعيد ح�شني لعب 
نظريه  اأم���ام  ال��ط��اول��ة  لتن�س  ال��وط��ن��ي  منتخبنا 

اللبناين 3-1. 
�شان كي مدرب منتخبنا  ال�شيني  من جهته قال 
ال��وط��ن��ي ل��ك��رة ال��ط��اول��ة اأن ال��ف��وز ال���ذي حققه 
واكت�شب  معنويا  ف���وزا  يعتر  اإب��راه��ي��م  ع��ب��داهلل 
خرة الحتكاك مع لعب بحجم ماكاو حيث اأن 
الأخري ذات م�شتوى فني عايل مو�شحا اأن لعبنا 
الأول من  اأم�����س  الأوىل  امل��ب��اراة  يف  يخ�شر  اإذا مل 
خ�شمه البحريني فكان باإمكانه التاأهل اإىل الدور 

املقبل.
ال���الع���ب عبداهلل  اأن  ال�����ش��ي��ن��ي  امل�����درب  واأ����ش���اف 
البطولة  يف  للم�شاركة  ال�شني  اإىل  ج��اء  اإبراهيم 
ب���دون اأن ي��ت��درب ال��ت��دري��ب ال��ك��ايف خل��و���س تلك 
اأ���ش��ري��ة تخ�س  ظ����روف  ب�شبب  وذل����ك  ال��ب��ط��ول��ة 
الالعب حرمته من العداد امل�شبق وب�شكل اأف�شل 
للم�شاركة بينما الالعب �شعيد ح�شني كان باإمكانه 
دائما  ك��ان  اأن��ه  اللبناين حيث  على خ�شمه  الفوز 
املحافظة  ي�شتطيع  مل  ولكنه  بالنقاط  ال��ت��ق��دم 
على اأدائه اجليد ومل يقف بجانبه احلظ يف هذه 
فهد  لعبنا  خ�شر  الر���ش��ي  التن�س  ويف  امل���ب���اراة. 
اجلناحي اأمام نظريه الكويتي داوود الها�شم الذي 
يكره �شنا ويتفوق عليه فنيا مبجموعتني مقابل 
ل�شيء وبنتيجة 5-7 و 2-6 و�شيعود الفريق اىل 

المارات .  من جانب اآخر التقى ال�شيخ حامد بن 
الدورة  يف  امل�شارك  وف��دن��ا  رئي�س  حامد  اآل  بطي 
املجل�س  رئي�س  ال�شباح  الفهد  اأح��م��د  ال�شيخ  م��ع 
املهري  ع��و���س  �شعد  بح�شور  ال���ش��ي��وي  الومل��ب��ي 
مدير الوف . جاء ذلك خالل حفل روؤ�شاء الوفود 
الذي اأقيم بفندق هيلتون ناجنينج مقر اقامتهم 
الن�شاط  اأوج����ه  ت��ع��زي��ز  ح��ي��ث دار احل��دي��ث ح���ول 
الفهد  اأح��م��د  ال�شيخ  واأ���ش��ار   . ال���ش��ي��وي  لل�شباب 
األعاب ال�شباب ي�شري بخطى ثابتة  اىل ان مفهوم 
يف ا�شيا وخارجها وتنظيم دورة اللعاب ال�شيوية 
الثانية لل�شباب يف ناجنينغ يوؤ�شر اىل جناح دورة 
ذاتها  املدينة  لل�شباب يف  الثانية  اللعاب الوملبية 
الفهد على  ال�شيخ احمد  الآن ورك��ز  بعد عام من 
اأن الدورة احلالية متيزت بالبتكار بنقل ال�شعلة 
ع��ر الن���رتن���ت ال���ذي رب���ط ���ش��ب��اب ا���ش��ي��ا ووجود 
منهم  الل��ع��اب  فعاليات  لتغطية  اعالميا   950
�شتة طالب من برنامج املجل�س الوملبي ال�شيوي 
توؤثر على  املحدودة مل  وامليزانية  ال�شباب  ملرا�شل 
نوعية العمليات والبنية التحتية يف ناجنينغ ونوه 
لعبة عر   16 ت�شهد مباريات يف  ال��دورة  اأن  اىل 
122 م�شابقة وي�شارك فيها نحو 3500 ريا�شي 
عن  ف�شال  وطنية  اوملبية  جلنة   45 من  واداري 
رقم قيا�شي من املتطوعني بلغ 13500 متطوع 
اي  النقاط مثرية وجتعل  ه��ذه  اأن كل  م��وؤك��دا   ..
بهذا  ف��خ��ور  الريا�شية  ب��احل��رك��ة  معني  �شخ�س 
ال�شيخ حامد بن بطي  اأع��رب  النجاح. من جانبه 
وثقتة  تفاوؤله  عن  الفهد  اأحمد  لل�شيخ  حامد  اآل 
لل�شباب  الثانية  الوملبية  الل��ع��اب  دورة  جن��اح  يف 
والتي �شتكون ناجنينج م�شرحا لها يف العام املقبل 
الفهد  اأحمد  ال�شيخ  اىل  التهنئة  ووج��ه   2014
الوملبي  املجل�س  يحققها  ال��ت��ي  ال��ن��ج��اح��ات  على 
اأو  ال����دورة احل��ال��ي��ة  ���ش��واء على �شعيد  ال���ش��ي��وي 
تدعو  وال��ت��ي  مظلته  حت��ت  تقام  التي  الن�شاطات 
التوفيق  م��ن  امل��زي��د  متمنيا  والع���ت���زاز  للفخر 

والنجاح للمجل�س الوملبي ال�شيوي . 

توا�ضل مناف�ضات الدورة الثانية لالألعاب الآ�ضيوية 
لل�ضباب يف ال�ضني مب�ضاركة الإمارات 

•• راأ�س اخليمة – الفجر :

مل يتمكن فريق المارات لكرة القدم الذي يوؤدي 
ل��ع��ب مباراة  م��ن  اأمل��ان��ي��ا  الأي����ام يف  ه���ذه  مع�شكرا 
جتريبية اأمام فريق اخلور القطري نظرا ملغادرة 
تبعد  اأخ����رى  منطقة  اىل  اق��ام��ت��ه  م��ق��ر  الأخ����ري 
ح��وايل ث��الث �شاعات وه��و م��ا ح��دا ب��امل��درب عيد 
باروت العتذار عن اللقاء لبعد امل�شافة وبدل من 
ذلك خو�س اأوىل مبارياته التجريبية اأم�س اأمام 
املباراة  اىل  وينظر   . الأمل��اين  اجنلو�شتادت  فريق 
املدرب  ليقف  جيدة  فر�شة  انها  على  التجريبية 
الوطني عيد باروت من خاللها على التعرف اأكرث 
على اإمكانيات الالعبني وما حتقق من معاجلات 
لل�شلبيات التي ك�شفت عنها املباراة الوحيدة التي 
خا�شها الفريق يف �شهر رم�شان اأمام الأهلي والتي 
  . هدفني  مقابل  اأه���داف  بثالثة  اأم��ام��ه  خ�شرها 
واأكد اإبراهيم حممد مدير الفريق الأول اأن اأجواء 
املع�شكر جيدة ومثالية حيث يتدرب الفريق حالياً 
كان  بعدما   ، وم�شائية  �شباحية  مرحلتني  على 
و�شي�شتمر   ، املع�شكر على ثالث مراحل  بداية  يف 
الإعدادية  املباريات  اأي��ام  با�شتثناء  الرنامج  هذا 
بان�شباط  التح�شريات  على  يقبلون  واجل��م��ي��ع 

والتزام كبريين يف املع�شكر ب�شكل عام. 
وفقاً  منتظمة  ب�����ش��ورة  ت�شري  الم���ور  ان  وق���ال: 
للرنامج التي و�شعها اجلهاز الفني �شابقاً لفتا 
للمرحلة  ا�شتكماًل  �شيكون  اأملانيا  مع�شكر  ان  اىل 
براأ�س  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  ال��ت��ح�����ش��ريات  م���ن  الأوىل 
الناحية  ال��ن��ج��اح م��ن  ق��م��ة  ، وك��ان��ت يف  اخل��ي��م��ة 
الفنية ، لكن اجلديد يف املع�شكر فاإن الفريق اأكرث 
ي�شوده  الالعبني يف جو  تكاماًل حيث يتدرب كل 

الن�شباط والأجواء الإيجابية .
اأتاح  الفني  اجلهاز  ان  هو  املهم  ال�شيء  واأ���ش��اف: 
املباريات  يف  الالعبني  م��ن  ع��دد  لأك���ر  الفر�شة 
الإعدادية واأ�شاد بروح اللتزام العالية من جميع 

على  يبعث  ه��ذا  اأن  معتراً  املع�شكر  يف  الالعبني 
الطمئنان والتفائل لهذا الفريق. 

من جانب اآخر وقعت اإدارة الإمارات مع موهبتني 
جديدتني من املراحل ال�شنية، حيث وقع املدافع 
خالد عمر �شقيق وليد عمر املنتقل اإىل الأهلي 

املهاجم  زميله  وق��ع  فيما  ���ش��ن��وات،   4 مل��دة  ع��ق��داً 
حممد �شعيد احلمادي عقداً يربطه بال�شقور ملدة 
املميزة  املواهب  من  الالعبان  ويعتر  �شنوات،   5
زمالئهم  برفقة  وينتظرهما  ال�شنية  املراحل  يف 

الالعبني م�شتقبل مميز باإذن اهلل. 

بعد تعذر مباراة اخل�ر القطري 

الإمارت يجرب نف�ضه اأمام اإجنلو�ضتادت الأملاين وي�ضم لعبني ل�ضفوفه

كمال ال�ضافني.. الدورة الرباعية الدولية اأعطتنا دفعه معنوية كبرية
ال���ظ���ف���رة مب��ع�����ش��ك��ره��ا اخل����ارج����ي مبدينة  ب��ع��ث��ة  ت�����ش��ت��ق��ب��ل 
ري��ج��ن��زب��ورج وف���د ت��ل��ف��زي��ون اب��وظ��ب��ي ال���ذي ي��ت��واج��د حالياً 
باأملانيا لتغطية مع�شكرات الفرق الماراتية ا�شتعداداً للمو�شم 
بنادي  القدم  لكرة  الول  الفريق  وي��وايل   .2014-2013
املانيا  بجمهورية  اخل��ارج��ي  مبع�شكره  ا�شتعداداته  الظفرة 

و�شط اقبال طيب من الالعبني.
فبعد ان اأدى الفريق مباراته الوىل امام )اأي اإ�س يف 1927( 
مباراته  الفريق  ي���وؤدي  ان  ينتظر  برباعية  الفريق  وك�شبها 
الثانية غدا الثالثاء 20-08 امام احد فرق الدرجة الرابعة 
لأداء  ال��وح��دة  ن��ادي  الداري���ة بطلب اىل  البعثة  كما تقدمت 

اليوم  الفريق  �شيلعب  املوافقة  حالة  ويف  اليوم  ودي��ة  م��ب��اراة 
وغداً.

والتي  املو�شوعه  خطته  تطبيق  الفني  اجلهاز  ويوا�شل  هذا 
والتمارين  ال��ب��دن��ي��ة  ال��ل��ي��اق��ة  ج���رع���ات  زي�����ادة  ع��ل��ى  ت�شتمل 
التكتيكية للو�شول بالفريق اىل م�شتوى اجلاهزية املطلوب.

وقال الالعب املغربي املنتقل اىل �شفوف فار�س الغربية هذا 
املو�شم من الدوري الفرن�شي كمال ال�شافني باأن اأجواء املع�شكر 
اأنه  مبيناً  ب�شكل طيب  ي�شري  الع��داد  واأن  مثالية  الع���دادي 
اىل  الفريق م�شرياً  مل يجد �شعوبة يف الن�شجام مع لعبي 
دفعه  الالعبني  اأعطى  الدولية  الرباعية  ب��ال��دورة  الفوز  ان 

وجرعه معنويه قوية.
اأنه اختار الظفرة والدوري الماراتي رغم  وا�شاف ال�شافني 
وجود عدة عرو�س من داخل وخارج فرن�شا ب�شبب رغبته يف 
لفرتة  فيه  لعب  ال��ذي  الفرن�شي  ال���دوري  عن  م�شاره  تغيري 
طويلة واأنه �شمع عن قوة الدوري الماراتي من خالل بع�س 

زمالئه الالعبني ال�شابقني واملوجودين حالياً.
من جانب اآخر غادر مع�شكر الفريق عائداً اىل ابوظبي مدير 
وفاة  ن��ب��اأ  تلقى  اأن  بعد  ال��ه��اليل  ح�شن  ���ش��امل  الول  الفريق 
اأ�شرة  �شاطرته  اأن  بعد  األيم  حركة  ح��ادث  يف  الأك��ر  �شقيقه 

املع�شكر الآلم والأحزان.
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انطالق اجلولة ال�ضابعة من مهرجان من�ضور بن زايد للخيول العربية اليوم ببلجيكا
ي�شت�شيف م�شمار او�شتند ببلجيكا اليوم اجلولة 
بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  مهرجان  من  ال�شابعة 
زايد اآل نهيان العاملي للخيول العربية الأ�شيلة 
�شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  ك��اأ���س  على 
1800 مرت ويقام هذا �شباق  اآل نهيان مل�شافة 
كاأ�س املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
�شن  يف  الأ���ش��ي��ل��ة  ال��ع��رب��ي��ة  للخيول  املخ�ش�س 
 25 اأربع �شنوات فما فوق وتبلغ جوائزه املالية 
من  اخلام�شة  الن�شخة  مظلة  حت��ت  ي���ورو  األ���ف 
مهرجان �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان 
تنظيم  وياأتي  الأ�شيلة  العربية  للخيول  العاملي 
بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  بتوجيهات  امل��ه��رج��ان 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
مهرجان  اإ�شرتاتيجية  �شمن  الرئا�شة  ���ش��وؤون 
�شموه على كاأ�س املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان وبطولة العامل ل�شمو 
افهار  لل�شيدات  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
واملوؤمتر العاملي الرابع ل�شباقات اخليول العربية 
تولوز 2013 وكاأ�س الوثبة �شتد وموؤمتر �شمو 
وتنمية  لتطوير  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
اأن ي�شهد  اي��ر���س . وي��ت��وق��ع  ال��ف��ر���ش��ان  م��ه��ارات 

م�����ش��ارك��ة نخبة من  ي�شهد  ال���ذي  ال�����ش��ب��اق  ه���ذا 
اخل��ي��ول ال��ع��رب��ي��ة الأ���ش��ي��ل��ة احل��ائ��زة ع��ل��ى عدة 
اإ�شمها  لت�شجيل  وت�شعي  ال�����ش��ب��اق��ات  يف  األ��ق��اب 
يف ق��ائ��م��ة ال�����ش��رف ج��م��ه��ور غ��ف��ري م���ن حمبي 
يقام  وال���ذي  العربية  اخل��ي��ول  �شباقات  وع�شاق 
علي الأر�شية الع�شبية وي�شتاأثر ال�شباق باهتمام 
اإع���الم���ي ك��ب��ري. وم���ن امل��ت��وق��ع اأن حت��ف��ل هذه 
اجلولة التي تاأتي �شمن �شل�شلة كاأ�س املغفور له 
باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
يف اأوروبا واأمريكا بالإثارة والندية ن�شبة لتقارب 
م�����ش��ت��وي اخل��ي��ول امل�����ش��ارك��ة وال��ب��ال��غ��ة 11 من 
والنت�شارات  الجن��ازات  نخبة اخليول �شاحبة 
املهريي  واأو�شح مبارك   . امل�شنفة  ال�شباقات  يف 
ان  والثقافة  لل�شياحة  ابوظبي  هيئة  عام  مدير 
مهرجان �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان 
توجها  ي�شكل  الأ�شيلة  العربية  للخيول  العاملي 
العربية  �شباقات اخليول  اأن�شطة  تنوع  رائ��دا يف 
الأ�شيلة واأ�شار اإىل اأن املهرجان انطلق اأول مرة 
عام 2009 بتوجيهات �شمو ال�شيخ من�شور بن 
الإم����ارات  ي��راأ���س جمعية  ال���ذي  نهيان  اآل  زاي���د 
اأبوظبي  هيئة  م��ن  وبتنظيم  العربية  للخيول 

ل��ل�����ش��ي��اح��ة وال��ث��ق��اف��ة وب���ال���ت���ع���اون م���ع جمل�س 
اأبوظبي الريا�شي ومزرعة الوثبة �شتود الكائنة 
ل�شمو  ملكيتها  تعود  التي  فرن�شا  نورماندي  يف 
عدد  وبدعم  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ 
من اجلهات املحلية اخلا�شة واحلكومية. واأكد 
اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  مهرجان  اأن 
نهيان العاملي للخيول العربية الأ�شيلة جنح يف 
حتقيق اأهدافه وعزز مكانته على ال�شاحة العاملية 
وال��ت��ق��ال��ي��د والهتمام  ال����رتاث  ���ش��ون  اإط����ار  يف 
ريا�شة  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  ال��رتاث��ي��ة  ب��ال��ري��ا���ش��ات 
روؤية  يج�شد  امل��ه��رج��ان  ان  مو�شحا  الفرو�شية 
�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان يف اإعالء 
�شاأن اخليل العربي يف العامل واحلفاظ على اأهم 
ال�شاللت الأ�شيلة للخيول يف اجلزيرة العربية. 
نائب  املحمود  اإب��راه��ي��م  اأك��د حممد  م��ن جانبه 
رئي�س الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�شة 
الأم�����ني ال���ع���ام مل��ج��ل�����س اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي اأن 
الريا�شات  ل��دع��م  ك��ب��رية  اأه��م��ي��ة  ي��ويل  املجل�س 
الآباء  ريا�شة  اإحياء  يف  ت�شهم  التي  والفعاليات 
احلبيبة  دولتنا  وت��راث  ثقافة  وتعزز  والأج���داد 
احلثيثة  وامل�شاعي  الوطني  النهج  من  انطالقا 

لإب�������راز ت��ل��ك الأح��������داث ب�������ش���ورة مم���ي���زة على 
ا�شرتاتيجية  العاملي وذلك متا�شيا مع  امل�شتوى 
نهيان  ال�شيخ  �شمو  لتوجيهات  تنفيذا  املجل�س 
بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة 
اخلريية  ل��الأع��م��ال  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د 
الريا�شي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  رئي�س  والإن�شانية 
على الهتمام والتطوير جلميع اأنواع الريا�شات 
باإمارة اأبوظبي للم�شاهمة الفاعلة يف دفع عجلة 
التقدم للم�شرية الريا�شية نحو مراتب متقدمة 
الطموحة  اخلطط  �شاأنها  من  تعزز  ومتطورة 
وا�شاد  اأبوظبي.  لريا�شة  والتميز  النهو�س  يف 
امل��ح��م��ود ب��ال��دع��م ال����ذي ي��ق��دم��ه ���ش��م��و ال�شيخ 
الإماراتية  للريا�شة  نهيان  اآل  زايد  بن  من�شور 
ال��ف��رو���ش��ي��ة خ���ا����ش���ة. وينظم  ع���ام���ة وري���ا����ش���ة 
بالتن�شيق مع  لل�شياحة  ابوظبي  املهرجان هيئة 
هيئة  مع  وبالتعاون  الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س 
الإمارات ل�شباق اخليل والحتاد الدويل خليول 
ال�شباق العربية اإفهار وجمعية اخليول العربية 
ال�شباب  لرعاية  العامة  الهيئة  وبدعم  الأ�شيلة 
وبرعاية  الإم����ارات  ط��ريان  والناقل  والريا�شة 
و�شركة  ال�شياحي  وال�شتثمار  التطوير  �شركة 

واأريج  القاب�شة  واأراب��ت��ك  لال�شتثمار  ابوظبي 
العواين  و�شركة  والرا�شد لال�شتثمار  الأم��ريات 
املراأة  ري��ا���ش��ة  وجل��ن��ة  ال��ع��ام  الن�شائي  والحت����اد 
واأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�شة الن�شائية 
و�شا�س لال�شتثمار وكابال والدكتور نادر �شعب 
لل�شيد  ال��دويل  واملعر�س  �شتد  الوثبة  ومزرعة 
والوثبة  للفرو�شية  اأبوظبي  ون��ادي  والفرو�شية 
وري�شنغ  جنة   ال�شرقي   ال��ق��رم  واأجنحة  �شنرت 
للمهرجان  اخل��ام�����س  امل��و���ش��م  وي�شكل   . ب��و���ش��ت 
اأه��م��ي��ة ك��ب��رية ل��ك��ون��ه يحمل ا���ش��م��ا ع��زي��زا على 
�شعب الإمارات والعامل اأجمع اإذ تنظم ال�شباقات 
على كاأ�س ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان رحمه 
اهلل وت��ق��دي��را ل��ه��ذه الأه��م��ي��ة ت�����ش��ارك يف رعاية 
واجلهات  اخلا�شة  ال�شركات  من  عدد  املهرجان 
اإيل  امل��ه��رج��ان  وي��ه��دف   . ال��دول��ة  احلكومية يف 
العربي  اخليل  واأهمية  مبكانة  ال��ع��امل  تعريف 
وقوته لي�شتعيد بريقه العاملي الذي كان عليه يف 
ال�شابق من خالل ال�شباقات التي كانت تقام يف 
اأوروبا مبا يت�شمنه من فعاليات متنوعة والتي 
جنحت يف خطف الأ�شواء يف الدول التي اأقيمت 
ت�شمل  وال��ت��ي  املتنوعة  املهرجان  �شباقات  فيها 

اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ك��اأ���س  �شباقا   12
ال�شيخة  ل�شمو  ال��ع��امل  لبطولة  ومثلها  نهيان 
من  واأك��رث  افهار  لل�شيدات  مبارك  بنت  فاطمة 
قارات  جميع  يف  �شتد  الوثبة  لكاأ�س  �شباقا   40

العامل. 

للمرة   )30 احل��رة  دب��ي  )���ش��وق  زورق  يظهر 
ال�شريعة  ل��ل��زوارق  ال��ع��امل  بطولة  يف  الأوىل 
اك�����س ك���ات ال��ت��ي ت��ق��ام حت��ت اإ����ش���راف الحتاد 
الدويل )يو اأي ام( ورعاية )�شكاي دايف دبي( 
)دبليو  الدولية  املحرتفني  جمعية  وتنظيم 
اأي���ه( وذل��ك خ��الل مناف�شات اجلولة  ب��ي  ب��ي 
الثالثني  يف  تنطلق  ���ش��وف  وال��ت��ي  ال��راب��ع��ة 
)�شرتي�شا(  م��دي��ن��ة  اجل����اري يف  ال�����ش��ه��ر  م��ن 

اليطالية.
وي��اأت��ي اإ���ش��ه��ار ال��ف��ري��ق اجل��دي��د )���ش��وق دبي 
التي  الأخ���رية  للجهود  تتويجا   )30 احل��رة 
اأث��م��رت ع��ن اإع����الن ال�����ش��راك��ة اجل��دي��دة بني 
امل��وؤ���ش�����ش��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��م��الق��ة وب���ني جمعية 
املحرتفني لتكون املفاجاأة يف تد�شني م�شاركة 
الزورق اجلديد والذي �شيحمل �شعار )�شوق 
دب��ي احل��رة( خ��الل جت��وال البطولة العاملية 

من قارة اإىل اأخري بني اأوروبا وا�شيا .
وت��ل��ع��ب ����ش���وق دب����ي احل�����رة دورا م��ت��م��ي��زا يف 
رعاية الأحداث والفعاليات الريا�شية خا�شة 
جهودها  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ب��ح��ري��ة  ال��ري��ا���ش��ات 
دب��ي كوجهة  اإم���ارة  اإىل  ال��رتوي��ج  الكبرية يف 
ري��ا���ش��ي��ة م��ت��م��ي��زة وع��ا���ش��م��ة ل��ل��ري��ا���ش��ة يف 
ال�شرق الأو�شط من خالل تنظيم الكثري من 
الأحداث ومنها بطولت �شوق دبي احلرة لكرة 
اخليول  و�شباقات  ورج��ال(  )�شيدات  امل�شرب 
ال��ع��امل��ي والديربي  ال��ع��امل��ي��ة م��ث��ل ك��اأ���س دب���ي 
كونغ  وهونغ  ا�شرتاليا  و�شباقات  اليرلندي 
الرجبي  م��ث��ل  اآخ����رى  ري��ا���ش��ات  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
اهتمامها  ل��ت��وا���ش��ل  واجل���ول���ف  وال��ك��ري��ك��ي��ت 
ورع��اي��ت��ه��ا ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة م��ن خالل 
اإ�شهار  واي�شا  �شريك  ك��راع  البطولة  رع��اي��ة 

الزورق اجلديد )�شوق دبي احلرة 30(.
الزورق  با�شهار  اجل��دي��دة  اخل��ط��وة  ووج���دت 
امل�شئولني حيث  م��ن  ك��ب��رية  ا���ش��ادة  اجل��دي��د 
رئي�س  الكتبي  بن مرخان  �شيف  �شعادة  ابدي 
الدولية  امل��ح��رتف��ني  جمعية  ادارة  جم��ل�����س 
�شعادتهم  اأيه  بي  بي  دبليو  ال�شريعة  للزوارق 
الكبرية بهذه اخلطوة والتي تعزز من مكانة 
ا�شتقطاب  يف  وجن��اح��ه��ا  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة 
ك���رى امل��وؤ���ش�����ش��ات وال��ه��ي��ئ��ات ل��رع��اي��ة الفرق 

حتققت  التي  العاملية  النقلة  اإن  اإىل  منوها 
اخري  اإىل  ق�����ارة  م���ن  وان��ت��ق��ال��ه��ا  ل��ل��ب��ط��ول��ة 
كانت وراء اهتمام هذه املوؤ�ش�شات خا�شة وان 
ب��داي��ة من  احل����دث �شيمر مب��ح��ط��ات م��ه��م��ة 
دي�شمر  �شهر  وح��ت��ى  اجل���اري  ال�شهر  نهاية 

املقبل موعد اخلتام. 
والفرق  ال��زوارق  تزياد عدد  اإن  الكتبي  وق��ال 
امل�شاركة يف البطولة يعطي الح�شا�س مبدي 
اكت�شبتها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  وال�شعبية  ال��رغ��ب��ة 
مت�شابقني ميثلون خمتلف  ووج��ود  البطولة 
العامل وه��ذا الم��ر يعزز  ق��ارات  البلدان من 
اي�����ش��ا م���ن اله�����داف ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ر�شمها 

جمل�س الدارة حتقيقا 
له�������������داف وم������ب������ادئ 
الحت�����������������اد ال������������دويل 
يو  ال�شريعة  ل��ل��زوارق 

اأي ام.

نرويجي وا�شرتايل
و������ش�����ي�����ق�����ود ال�����������زورق 
اجل�������دي�������د ال����ث����ن����ائ����ي 
بال  الرنويجي  العاملي 

فرييك ني�شلني وال�شرتايل توم باري كوتري 
الزوارق  �شباقات  يف  معروفان  بطالن  وهما 
ال�شريعة و�شبق لهما التاألق معا يف مناف�شات 
بطولة العامل للزوارق ال�شريعة الفئة الأوىل 
عام 2010 مع الزورق ال�شرتايل )مارتيميو 
التتويج  من�شة  اإىل  معا  �شعدا  حيث   )11
عدة مرات. وابدي الثنائي العاملي الرنويجي 
�شعادتهما  ك���وت���ري  وال������ش�����رتايل  ن��ي�����ش��ل��ني 
الكبرية بالعودة من جديد اإىل عامل املناف�شة 
يف بطولت العامل للزوارق ال�شريعة وحتديدا 

عرو�س البطولت مونديال )اك�س كات( الذي 
بات الأف�شل والأق��وى والمتع على م�شتوي 
يف  تواجدهما  اإن  موؤكدين  البطولت  جميع 
احلدث �شيكون من اجل املناف�شة على الألقاب 

والفوز باملراكز الأوىل.
وت�����ع�����ت�����ر م���������ش����ارك����ة 
ال���ب���ط���ل���ني ع���ل���ى من 
احلرة  دبي  �شوق  زورق 
اإىل  اإ�شافة كبرية   30
بطولة العامل للزوارق 
اك�������س كات  ال�����ش��ري��ع��ة 
التي ت�شنف الآن اقوي 
واأف���������ش����ل ال���ب���ط���ولت 
ريا�شة  يف  ال���ع���امل���ي���ة 
ال�شريعة  ال������������زوارق 
لثبات  الإط���الق  على  الأف�شل  باتت  اأن��ه��ا  ب��ل 
روزنامة اجلولت وتعدد اأمكانها حول العامل 
وهذا الأمر جعلها هدفا لكل الأبطال لتعرف 
بعد ذلك �شراعا كبريا و�شاخنا بني الأبطال.

جتمع  العاملية  البطولة  اإن  بالذكر  اجل��دي��ر 
العامليني  اأبطالنا  اأمثال  الأبطال  النخبة من 
ع����ارف ���ش��ي��ف ال���زف���ني وحم��م��د ���ش��ي��ف املري 
الهاملي  و����ش���امل  امل����ري  ورا����ش���د   )3 )ف�����زاع 
ال�شيد �شرف و�شامل  11( وطالب  )روح دبي 
و�شلطان   )33 )الفيكتوري  ال��ع��دي��دي  علي 

ال��ظ��اه��ري والأم��ري��ك��ي ج��ي ب��راي�����س )�شكاي 
ن�شر  النعمة وحم��م��د  وع��ل��ي   )7 دب��ي  داي���ف 
الن�شر )قطر 94( والكويتيان عبد اللطيف 
ال���ع���م���اين وج���ا����ش���م ال���دخ���ي���ل )ره���ي���ب 17( 
غاري  والأمريكي  دانيال  عمر  وال�شوي�شري 

ب��ال��وغ )م��ع��و���س 50( 
وال���ث���ن���ائ���ي الي���ط���ايل 
ماثيو ولوكا نيكوليني 
اأوف  )ن����ي����ك����ول����ي����ن����ي 
واليطايل   )6 ����ش���ور 
بارليزي  ���ش��رياف��ي��ن��و 
احمد  والإم��������ارات��������ي 
)الفجرية  ال�����ش��وي��دي 
وال�����ث�����ن�����ائ�����ي   )20
ريت�شارد  ال��ري��ط��اين 

جورج ومارك والكر )اإن �شاء اهلل 66( والثنائي 
ال�شويدي كوملني جواكيم و�شيفن�شون دانييل 
كابلليني  واليطايل جيدو   )8 )وي�شرتلوند 
 .)74 وال�شويدي �شيغني مارك )بويل فورم 
ب��ط��ول��ة العامل  و���ش��ت��ب��داأ ع��ج��ل��ة م��ن��اف�����ش��ات 
ب���ال���دوران من  ك��ات  اك�����س  ال�شريعة  ل��ل��زوارق 
جديد يف ايطاليا وحتديدا بحرية ماجيوري 
الرابعة  م��ن��اف�����ش��ات اجل��ول��ت��ني  ت�����ش��ه��د  ال��ت��ي 
الأول  اإىل  اجل����اري   30 م��ن  ال��ف��رتة  خ���الل 
�شبتمر   8-6 ب��ني  واخلام�شة  �شبتمر  م��ن 

املقبل بينما تنتقل القافلة الزوارق اإىل �شرق 
ال�شني مدينة نينغبو والتي ت�شهد مناف�شات 
ل�شهر  الأول  الن�شف  يف  ال�����ش��اد���ش��ة  اجل��ول��ة 
نوفمر املقبل قبل اإن ت�شل قافلة الزورق اإىل 
عرو�س بحر العرب الفجرية والتي ت�شت�شيف 
وقبل  ال�شابعة  اجلولة 
اخلتامية خالل الفرتة 
من 1-3 دي�شمر فيما 
اخلتام  حمطة  �شتكون 
الفرتة  خ���الل  دب���ي  يف 
منه.   14-12 م�����ن 
ويت�شدر الرتتيب العام 
لبطولة العامل 2013 
)فزاع  الإم����ارات  زورق 
الثنائي  ب���ق���ي���ادة   )3
 830 بر�شيد  امل��ري  وحممد  الزفني  ع��ارف 
�شوي�شرا  زورق  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف  يليه  نقطة 
ال�شوي�شري  الثنائي  بقيادة   )50 )معو�س 
بر�شيد  بالوغ  غاري  والأمريكي  دانيال  عمر 
671 نقطة ثم زورق الفيكتوري 33 بقيادة 
الثنائي الإماراتي طالب ال�شيد �شرف و�شامل 
علي العديدي بر�شيد 525 نقطة يف املركز 
القطري  ال����زورق  راب��ع��ا  ي��اأت��ي  بينما  ال��ث��ال��ث 
ق��ط��ر 94 ب��ق��ي��ادة ال��ث��ن��ائ��ي ال��ق��ط��ري حممد 

ن�شر الن�شر وعلي النعمة.

يخ��س مناف�شات ج�لة )�شرتي�شا( الإيطالية

زورق )�ضوق دبي احلرة 30( يف مونديال )اإك�ص كات(

الرنويجي ني�شلني 
والأ�شرتايل ك�تري 

ثنائي الفريق اجلديد

الكتبي: زيادة املتناف�شني 
ودور امل�ؤ�ش�شات يعززان 

الأهداف

فينجر ي�ضقط يف فخ النتقادات مبكرًا 
املمتاز  الجنليزي  للدوري  الفتتاحي  اليوم  يف  ار�شنال  هزمية  تالحق 
لكرة القدم و�شيل من الإ�شابات وانتقادات ب�شبب عدم النفاق يف �شوق 
النتقالت املدرب ار�شني فينجر قبل مواجهة فناربخ�شه الرتكي يف ذهاب 

الدور الأخري من ت�شفيات دوري اأبطال اوروبا يوم الأربعاء املقبل.
وخ�شر ار�شنال 3-1 على اأر�شه اأمام ا�شتون فيال بعد اأن ف�شل يف احلفاظ 
هدفني  بنتيكي  كري�شتيان  �شجل  اذ  جريو  اوليفييه  بهدف  تقدمه  على 
للفريق ال�شيف واأ�شاف الظهري انطونيو لونا الهدف الثالث يف مباراته 
اإثر  باإ�شابة كريان جيبز  الأمر �شوء لر�شنال  الفريق وازداد  الأوىل مع 
ا�شطدام مع اندريا�س فاميان واليك�س اوك�شليد �شامرلني اإثر ا�شطدام 
مع لونا وكذلك بكاري �شانيا وتوما�س روزيت�شكي وارون رام�شي. ويعاين 
ار�شنال بالفعل لغياب لعب الو�شط املوؤثر ميكل ارتيتا لنحو �شتة اأ�شابيع 
ب�شبب اإ�شابة يف الفخذ يف حني اأبعدت الإ�شابة كال من نات�شو مونريال 
وتوما�س فرمالني واأبو ديابي عن مباراة ا�شتون فيال. ورغم توفر مبلغ 
100.29 مليون دولر(  ا�شرتليني )نحو  70 مليون جنيه  اإىل  ي�شل 
�شوى مهاجم  ار�شنال  �شراء لعبني مل ي�شم  اأم��ام فينجر لإنفاقه على 

منتخب ال�شباب الفرن�شي يايا �شانوجو.
اإغ����الق فرتة  ق��ب��ل  امل����ال  ب��ع�����س  اإن����ه �شينفق  اأخ����رى  وق����ال فينجر م���رة 
من  ع��ددا  لكن  املقبل  اأيلول  �شبتمر  من  الثاين  يف  احلالية  النتقالت 
املال.  بع�س  اأنفق  قائلني  وهتفوا  �شعورهم  يخفوا  مل  النادي  م�شجعي 
وقال فينجر ملوقع ار�شنال على النرتنت اإنها خيبة اأمل كبرية اأن نخ�شر 
يف  كانوا  الالعبني  اأن  رغم  جيدة  بطريقة  لعبنا  لأننا  املباراة  هذه  مثل 

جولة دولية. 
ب�شكل  �شار كل �شيء  املباراة بطريقة جيدة لكن بعد ذلك  بداأنا  واأ�شاف 
واأهدرنا  لع��ب��ني  بع�شرة  نلعب  واأ�شبحنا  وق����رارات  اإ���ش��اب��ات  خ��اط��ئ.. 
�شيء  كل  لكن  اأدائ��ن��ا  اأو  م�شتوانا  ب�شبب  لي�س  �شيئا  يوما  ك��ان  الفر�س. 
كان �شدنا.  وتابع املوؤمل بالن�شبة يل هو خيبة اأمل النا�س الذين يحبون 
النا�س  التعاي�س معه لكني هنا لأجعل  اأي �شيء غري ذلك ميكن  النادي 
�شعداء وحني ل اأ�شتطيع فعل ذلك ل ي�شعني �شوى اأن اأقول اإين اآ�شف واأن 

اأعود لأجعلكم �شعداء يف املباراة التالية. 

اأياك�ص يعّمق جراح فينورد 
عن  الدفاع  رحلة  يف  النت�شارات  نغمة  لعزف  وع��اد  اتزانه  اأياك�س  ا�شتعاد 
لقبه ببطولة الدوري الهولندي لكرة القدم وحقق فوزا ثمينا على �شيفه 

فينورد روتردام 2-1 ام�س يف املرحلة الثالثة بامل�شابقة.
و���ش��ج��ل امل��ه��اج��م الأي�����ش��ل��ن��دي ك��ول��ب��ي��ن ���ش��ي��ج��ث��ور���ش��ون ه���ديف اأي��اك�����س يف 
جرازيانو  الإيطايل  افتتح  بعدما  و37  ج��زاء  �شربة  من   31 الدقيقتني 

بيلي الت�شجيل يف املباراة بهدف لفينورد يف الدقيقة ال�شاد�شة.
ورفع اأياك�س ر�شيده اإىل �شت نقاط يف املركز الرابع وظل فينورد بال ر�شيد 

من النقاط بعدما مني بالهزمية الثالثة على التوايل.

ن�شختها  يف  ال�شعودية  ال�شوبر  الكاأ�س  بلقب  ال��دوري  بطل  الفتح  فريق 
الأوىل بفوزه على الحتاد بثالثة اأهداف لهدفني بعد التمديد على ملعب 
15 األف متفرج  مدينة امللك عبدالعزيز الريا�شية بال�شرائع اأمام نحو 
والرازيلي  �شالومو )2 و72(  دوري�س  الكونغويل  الفتح  اأه��داف  �شجل 
ركلتي جزاء  الحت��اد خمتار فالته من  وه��ديف  اإل��ت��ون جوزيه )113(، 
)28 و 90(.  ا�شتهل الفتح ال�شوط الأول بهدف مبكر �شجله �شالومو 
الذي تلقى متريرة عر�شية من حمدان احلمدان فار�شل الكرة قوية على 
اإلتون جوزيه ي�شيف  الرازيلي  القرين )2(. وكاد  ي�شار احلار�س فواز 
الكرة ب�شعوبة اىل  ال��ذي حول  القرين  ف��واز  الثاين لول براعة  الهدف 

ركنية )7(، واأنقذ عبداهلل العوي�شري يف املقابل مرماه من هدف حمقق 
يف منا�شبتني متتاليتني عندما ت�شدى لكرة فهد املولد ثم خمتار فالته 
)21(، ولكن الحتاد ح�شل بعد ذلك على ركلة جزاء ت�شدى لها خمتار 

فالته ولعبها على ميني عبداهلل العوي�شري مدركا التعادل )28(.
على  خطورة  ت�شكل  مل  ولكنها  الهجمات  الفريقان  تبادل  الهدف  وبعد 
املرميني حتى اأعلن احلكم عن نهاية ال�شوط الول ، دخل الفتح ال�شوط 
مبكرا  هدفا  وي�شجل  الأول  ال�شوط  �شيناريو  يكرر  وك��اد  بقوة  ال��ث��اين 
ب�شعوبة  لكرة حمدان احلمدان  ت�شدى  الذي  القرين  فواز  براعة  لول 
بالغة )49(، رد الحتاد بوا�شطة حممد اأبو �شبعان الذي �شدد كرة قوية 

ت�شدى لها عبداهلل العوي�شري بقب�شته )59(.
ومن هجمة من�شقة، لعب اإلتون جوزيه كرة ارتقى لها دوري�س �شالومو 

واكملها براأ�شه على ميني فواز القرين م�شجال الهدف الثاين )72(.
الكرة عن  اأبعد  الذي  الدفاع  ثالثا لول تدخل  ي�شجل هدفا  الفتح  وكاد 
منطقة اخلطر )78(، وتهياأت فر�شة لالحتاد ملعادلة النتيجة ولكن كرة 

با�شم املنت�شري الراأ�شية و�شلت �شهلة اىل احلار�س )80(.
ويف الدقيقة الأخرية من الوقت ال�شلي للمباراة، احت�شب احلكم ركلة 
جزاء لالحتاد نفذها خمتار فالته جمددا بنجاح بعد اأن لعب الكرة على 
ي�شار عبداهلل العوي�شري فار�شا �شوطني ا�شافيني ومع اإنطالقة الوقت 

احل��م��راء لالعب الحت���اد حممد  البطاقة  امل��ب��اراة  اأ�شهر حكم  الإ���ش��ايف 
قا�شم بعد اإعاقته للمهاجم ربيع �شفياين.

القرين )108(،  �شالومو ي�شجل هاترك لول يقظة فواز  وكاد دوري�س 
بعدها اأبعد حار�س الفتح كرة خطرة اىل ركنية )109(.

ا�شتفاد الفتح من النق�س العددي يف �شفوفه مناف�شه لي�شيف الرازيلي 
اإلتون جوزيه الهدف الثالث لفريقه اإثر ت�شويبة قوية ا�شتقرت يف املق�س 
للمباراة  العودة  الحت��اد  ح��اول   )113( القرين  ف��واز  للحار�س  الأي�شر 
حتى  امل�شتحق  تقدمه  على  حافظ  الفتح  ولكن  دقائقها  من  تبقى  فيما 

اأطلق احلكم �شافرته النهائية.

الفتتتتتح بطتتتتتتتل الكتتتتاأ�ص ال�ضتتتتوبتتتتر ال�ضعتتتتوديتتتتتتة 
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الفجر الريا�ضي

منح الفر�شة لل�شائقني الإماراتيني ال�شباب للمناف�شة على ال�شاحة العاملية

خالد القا�ضمي: على املطوع وال�ضهالوي ال�ضتفادة باأكرب قدر من املناف�ضة يف بطولة العامل للراليات مع اأبوظبي لل�ضباقات و�ضروين
املطوع  حممد  الإم��ارات��ي��ان  ال�شائقان  حظي 
بفر�شة عظيمة لكت�شاب  ال�شهالوي  وحممد 
اأت��اح لهما  اأن  خ��رة ل تقدر بثمن وذل��ك بعد 
فر�شة  و���ش��رتوي��ن  لل�شباقات  اأب��وظ��ب��ي  ف��ري��ق 
امل��ن��اف�����ش��ة يف ب��ط��ول��ة ال���ع���امل ل���ل���رال���ي���ات فيا 
و���ش��ي�����ش��ارك امل��ط��وع يف اجل��ول��ة ال��ت��ا���ش��ع��ة من 
بطولة العامل للراليات يف اأملانيا نهاية الأ�شبوع 
اجل��اري، يف حني �شي�شارك هو وال�شهالوي يف 
اجلولة قبل الأخرية للبطولة العاملية، والتي 

تقام يف اأكتوبر املقبل يف اأ�شبانيا. 
ويتطلع ال�شائقان قدما لفر�شة املناف�شة على 
بني  م��ا  ال�شراكة  خ��الل  م��ن  العاملية  ال�شاحة 
مرات  ثمان  العامل  وبطلة  لل�شباقات  اأبوظبي 

يف بطولة العامل للراليات، �شرتوين ري�شينغ.
وت��ع��ل��ي��ق��ا ع��ل��ى ه���ذه ال��ف��ر���ش��ة، ���ش��رح ال�شيخ 
خ��ال��د ال��ق��ا���ش��م��ي، ال����ذي ي��ع��ود ل��ه ال��ف�����ش��ل يف 
توقيع اتفاقية من خم�س �شنوات بني اأبوظبي 
هذا  يف  مهمتنا  قائال:  و�شرتوين،  لل�شباقات 

لل�شائقني  ال��ف��ر���س  ت��ق��دمي  تقت�شي  ال��ف��ري��ق 
الإماراتيني ال�شباب على ال�شعيدين الإقليمي 

والعاملي . 
وكان الختيار قد وقع على املطوع وال�شهالوي 
لالن�شمام لفريق اأبوظبي لل�شباقات املوؤلف من 
خم�شة �شيارات بعد تفوقهما يف برنامج مكثف 
من ثالثة اأيام اأقيم يف العا�شمة الإماراتية يف 
نوفمر املا�شي، لي�شاركا مع الفريق يف بطولة 

ال�شرق الأو�شط للراليات فيا .
يقودان  وال��ل��ذان  ال�����ش��اب��ان،  ال�شائقان  وح��ظ��ي 
�شرتوين  ن�����وع  م����ن  م��ت��ط��اب��ق��ت��ني  ����ش���ي���ارت���ني 
بفر�شة  ال��دف��ع،  ثنائية  ل��ل��رال��ي��ات  الإقليمية 
للراليات،  العامل  بطولة  يف  للمناف�شة  مبكرة 
وذلك بعد اأن ا�شطر فريق اأبوظبي لل�شباقات 

لتغيري خططه لنهاية املو�شم. 
لتخاذ  الفريق  ا�شطر  لوج�شتية،  ولأ���ش��ب��اب 
قرار بعدم امل�شاركة يف اجلولة القادمة للبطولة 
الأو�شطية يف لبنان وح�شر مناف�شته يف اجلولة 

الأخرية للبطولة يف قر�س بامل�شاركة ب�شيارة 
واحدة، يقودها القا�شمي. 

اج���راءات  ل�شخامة  ن��ظ��را  القا�شمي:  و���ش��رح 
ال�شيارات  جميع  نقل  تت�شمن  وال��ت��ي  النقل، 
وتاأمينها  الغيار  وقطع  امل�شاعدة  وال�شيارات 
موعد  و�شع  علينا  توجب  وقر�س،  لبنان  يف 
امل�شاركة  اأو عدم  نهائي لتخاذ قرار بامل�شاركة 

.
القرار احلا�شم،  واأ�شاف: وعندما حان موعد 
عقد  باإمكانية  حتيط  ت��زال  ل  ال�شكوك  كانت 
للرايل  امل��ن��ظ��م��ون  ي��ت��و���ش��ل  ومل  ل��ب��ن��ان  رايل 
حيلة،  باليد  يكن  مل  ل��ذا  ب��ع��د،  نهائي  ل��ق��رار 

وا�شطررنا لتخاذ هذا القرار املوؤ�شف .
وتابع: زادت ال�شكوك حول امكانية انعقاد رايل 
واحلل  اللوج�شتية،  التعقيدات  م��ن  ق��ر���س 
الأف�شل كان مبنح ال�شائقان ال�شابان الفر�شة 
للمناف�شة يف البطولة العاملية واكت�شاب خرة 
اأن��ن��ا مل نتمكن من  مم��ي��زة، ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن 

اأملانيا.  يف  للم�شاركة  امل��رك��ب��ت��ني  كلتا  ت��اأم��ني 
وعليهما  عظيمة  فر�شة  الآن  اأمامهما  لكن 

ال�شتفادة باأكر قدر منها .
العامل  بطولة  عن  �شهرين  دام  انقطاع  وبعد 
امل�شاعد  وم��الح��ه  القا�شمي  ي��ع��ود  ل��ل��رال��ي��ات، 
ال��ري��ط��اين ���ش��ك��وت م���ارت���ن لأج�����واء الإث�����ارة 
العاملية  ت���وت���ال  ���ش��رتوي��ن  اأب���وظ���ب���ي  ب�����ش��ي��ارة 
للراليات وذلك للم�شاركة يف رايل اأملانيا الذي 

تنطلق فعالياته يوم اخلمي�س القادم. 
جانب  اإىل  اأملانيا  رايل  جولة  املطوع  ويخو�س 
حني  يف  اأول��ي��ه،  م��اك  �شتيفني  امل�شاعد  �شائقه 
اإ�شبانيا  رايل  ج��ول��ة  يف  ال�����ش��ه��الوي  ي�����ش��ارك 

بجانب مالحه األن هارميان. 
الرابعة  اجل���ول���ة  ل��ب��ن��ان،  رايل  و���ش��ي��ق��ام  ه���ذا 
بح�شب  ل��ل��رال��ي��ات،  الأو���ش��ط  ال�����ش��رق  لبطولة 
�شبتمر   8-6 ب���ني  م���ا  ال���ف���رتة  يف  امل��خ��ط��ط 
املقبل، يف حني تقرر عقد جولة رايل قر�س 

يف الفرتة ما بني 12-13 اأكتوبر القادم.

لكن  العامل  يف  الريا�شيني  اأعظم  من  واح��دا  بولت  يو�شني  ب��ات 
العداء اجلاميكي امللقب مبلك امل�شافات الق�شرية يحتاج 

ملناف�س قوي للحفاظ على قدراته الرائعة.
واأكمل بولت ثنائية اخرى رائعة يوم ال�شبت عندما 
اأ�شاف ذهبية 200 مرت عدوا اىل نظريتها يف �شباق 

100 مرت يف بطولة العامل لألعاب 
ال��ق��وى ال��ت��ي اختتمت ام�����س يف 

مو�شكو.
ل��ك��ن ال��ن�����ش��ر ال���ذي حققه 

مرت   200 يف  ب�����ول�����ت 
م�شمونه  م����ن  اأف����رغ����ه 
ال������ع������داء  ان  ح����ق����ي����ق����ة 
بتهدئة  ق���ام  اجل��ام��ي��ك��ي 
 15 اخ������ر  يف  ����ش���رع���ت���ه 

مرتا من ال�شباق.
ذهبية  ب����ول����ت  واأح����������رز 

و200   100 ���ش��ب��اق��ي 
بكني  دورت�������������ي  يف  م�������رت 
ولندن2012   2008

العامل  ب��ط��ول��ة  يف  وك���ذل���ك 
ب��داي��ة خ��اط��ئ��ة من  2009 وح��رم��ت��ه 

الفوز ب�شباق 100 مرت يف بطولة العامل 
انت�شار  ب��ات  وبالتايل  دايجو  يف   2011

وعادة  القاعدة  هو  ال�شباقات  ه��ذه  يف  بولت 
ما ي�شعر بولت بالرتياح ب�شكل اكر يف �شباق 
ي��وم ال�شبت  ال��راح��ة  200 مرت وب��دا يف غاية 
امل�شافة  منت�شف  يف  ل�شاحله  ال�شباق  وح�شم 

تقريبا وقام بتهدئة �شرعته قرب النهاية.
وق��دم مواطنه واري��ن وير عر�شا قويا وح�شل 
 150 بعد  بولت  وق��ال  الف�شية  امليدالية  على 

مرتا راأيت وارين وعرفت انه كان متعبا لذا مل 
اأر  بالقلق ونظرت اىل اجلانب الخر ومل  اأ�شعر 
الفوز  و�شك حتقيق  انني على  ل��ذا عرفت  اأح��دا 

 15 اخ��ر  بالتعب يف  اأ�شعر  ب��داأت  وا�شاف عندما 
املخاطرة لن هناك نهائي  ع��دم  ق��ررت  م��رتا.. 

هذا  اخ��رى  مناف�شات  ل��دي  ان  كما  تتابع   100 يف  ارب��ع��ة  �شباق 
العام. 

وت��اب��ع ق��ائ��ال اأح���ب ���ش��ب��اق 200 م��رت وي��ع��ل��م اجلميع 
امل�شجعون وللقيام  به  100 مرت ي�شتمتع  �شباق  ذلك 
بعر�س جيد فيما يتعلق مب�شاألة اأ�شرع رجل يف العامل 
وامور من هذا القبيل لكن �شباق 200 مرت يعني يل 

الكثري. 
ومل تعد هناك احاديث اأخرى عن املناف�شة 
مناف�شات  خو�س  او  م��رت   400 �شباق  يف 
الوثب الطويل وقد متنح م�شاركة بولت 
بع�س  امل�شجعني  الكومنولث  ال��ع��اب  يف 
الث��ارة خا�شة اذا كان مواطنه يوهان 

بليك لئقا خلو�س ال�شباقات.
هو  ه����دف����ه  ان  ب����ول����ت  ي���خ���ف���ي  ول 
املناف�شة يف اوملبياد ريو دي جانريو 
 31 ع��م��ره  و�شيكون   2016 ع��ام 
عاما يف ذلك الوقت ومن املوؤكد انه 
ب�شهولة  ال��ف��وز  حتقيق  ي�شتطيع  ل��ن 
ول يعتر العداء اجلاميكي انه من امل�شمون ان 

يوا�شل حتقيق النت�شارات.
وقال بولت يرتفع م�شتوى املناف�شني عاما بعد 
الخ���ر واأن����ا واث���ق ان���ه �شيتعني ع��ل��ي ب���ذل جهد 
اأكر وا�شاف اأنا واثق.. ان وارين �شوف يتح�شن 
م�شتواه اأكرث مع الوقت وكان المريكي تاي�شون 
جاي الذي �شقط يف اختبار للمن�شطات يف ال�شهر 
اإذ كان  اأقوى املناف�شني لبولت  املا�شي وبليك هما 
ج���اي اخ���ر ع���داء ه���زم ب��ول��ت يف ���ش��ب��اق 200 مرت 
العامل عام  نهائي بطولة  وذل��ك يف  يف بطولة كرى 

.2007
وقت  يف  بولت  على  جاتلني  جا�شتني  المريكي  وتغلب 
كان  اجلاميكي  ال��ع��داء  لكن  احل���ايل  املو�شم  م��ن  �شابق 
يناف�س  ان  ال�شعب  من  يكون  ورمب��ا  ا�شابة  من  يتعافى 
جاي مرة اخرى لكن بليك ما زال عمره 23 عاما وامامه 
لتحدي  الذهنية  والقدرات  املوهبة  لديه  ان  ويبدو  فر�شة 

مواطنه.

تخل�س المريكي جون اي�شرن من الرجنتيني خوان مارتن دل بوترو امل�شنف 
���ش��اب��ع��ا وال����ش���ب���اين راف���اي���ل ن�����ادال ال���راب���ع من 

وبلغا  ال�����ش��اد���س  برديت�س  ت��وم��ا���س  الت�شيكي 
نهائي دورة �شين�شيناتي المريكية الدولية 

اللف  دورات  ���ش��اب��ع  امل�����ش��رب،  ك���رة  يف 
جوائزها  وال��ب��ال��غ��ة  ل��ل��م��ا���ش��رتز  ن��ق��ط��ة 
لدى الرجال وال�شيدات 448555ر5 
ن�شف  يف  اي�شرن  وف���از  دولر.  م��الي��ني 

 )7-5(  7-6 ب��وت��رو  دل  ع��ل��ى  ال��ن��ه��ائ��ي 
على  ون�������ادال  و3-6،   )9-11( و6-7 

برديت�س 7-5 و6-7 )4-7(.
بال�شربي  اط�����اح  ال�����ذي  اي�����ش��رن  واح����ت����اج 

الدور  م��ن  الول  ديوكوفيت�س  ن��وف��اك 
و48  ���ش��اع��ت��ني  اىل  ال���ن���ه���ائ���ي،  رب����ع 
بوترو  دل  على  يتفوق  لكي  دقيقة 
ال����ذي ح�����ش��ل ع��ل��ى ف��ر���ش��ة حل�شم 
ال��ل��ق��اء يف امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة لكنه 

فرط بها وف�شل بالتايل ببلوغ نهائي 
ونهائي  الوىل  ل��ل��م��رة  ال������دورة  ه����ذه 

الثالثة يف  املا�شرتز للمرة  احدى دورات 
وانديان   2009 ع��ام  )تورونتو  م�شريته 

اي�شرن  امل��ق��اب��ل، بلغ  ال��ع��ام احل��ايل . يف  ويلز 
وات��الن��ت��ا هذا  ه��ي��و���ش��ن  بلقبي  ت���وج  ال����ذي 

امل��و���ش��م، ال��ن��ه��ائ��ي ال��ث��اين ل��ه يف دورات 
املا�شرتز، بعد دورة انديان ويلز العام 

املا�شي حني خ�شر امام ال�شوي�شري 
ثاأره من  روجيه فيدرر، حمققا 

ال��ذي تغلب عليه  ب��وت��رو  دل 
ه���ذا امل��و���ش��م يف ن��ه��ائ��ي دورة 

وا�شنطن وم�شجال فوزه 
الرجنتيني  على  الول 
مواجهات   5 ا���ش��ل  م��ن 
اي�شرن  و���ش��رب  بينهما. 
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النهائي مع نادال لذي وا�شل عرو�شه الرائعة يف طريقه اىل  عامليا موعدا يف 
لقبه التا�شع هذا املو�شم. واحرز نادال ثمانية القاب منذ �شباط-فراير املا�شي، 

اي منذ عودته اىل املالعب بعد غياب نحو ثمانية ا�شهر ب�شبب ال�شابة.
اآخر القاب ال�شباين كانت يف نهائي دورة مونرتيال الكندية للما�شرتز ال�شبوع 
روجيه  ال�شوي�شري  اق�شى  ن��ادال  وك��ان  ديوكوفيت�س  على  فيها  وتغلب  املا�شي 
فيدرر بطل الن�شخة املا�شية من الدور ربع النهائي، وبات امام فر�شة الرتقاء 
ديوكوفيت�س يف حال  املحرتفني خلف  الالعبني  الثاين يف ت�شنيف  املركز  اىل 
فوزه باللقب. وقال ال�شباين العب جيدا هنا، قدمت اداء رائعا امام فيدرر يف 
امام  باأنني بو�شع جيد  اي�شا  ال�شابقة، و�شعرت  املباراة 
بالن�شبة  حت��دي��ا  الم���ر  ك���ان  م�شيفا   ، ب��ردي��ت�����س 
يل، فلم اك��ن احلم بهذه ال��ع��ودة، ان��ه امر 
الالعبني  اك��رث  اك���ون  ان  ي�شدق  ل 
املو�شم  ه��ذا  للنقاط  اح����رازا 
رغم انني غبت عن بطولة 
املفتوحة  ا�شرتاليا 
ميامي،  دورة  وع��ن 
وخ���������������ش�������رت يف 
ال�����������������������������دور 
يف  الول 
وميبلدون 
ول��������������������دى 
انح�شر  ال�����ش��ي��دات، 
اللقب بني بني المريكية �شريينا وليام�س 
الوىل والبيالرو�شية فيكتوريا ازارنكا الثانية. 
ويف ن�شف النهائي، فازت �شريينا على ال�شينية 
يل نا بطلة الن�شخة املا�شية وامل�شنفة خام�شة 
7-5 و7-5، وازارنكا على ال�شربية يلينا 
4-6 و2-6  يانكوفيت�س الرابعة ع�شرة 
و6-3 وتبدو �شريينا يف طريقها اي�شا 
املو�شم وال16  العا�شر هذا  اللقب  اىل 
يف ال�شهر ال16 الخرية يف ظل ادائها 
تاأخرها  تعوي�س  يخولها  ال��ذي  ال��ق��وي 
كما ح�شل مع ال�شينية واي�شا يف مباريات 

كثرية اخرى.

اأي�ضنتتتتتتر يتتتقتتابتتتتتتتل نتتتتتتتادال يف بولت يبحث عن مناف�ص قوي ليوا�ضل تاألقه 
نهائتتتتتتتي دورة �ضين�ضيناتتتتتتي

مي�ضي م�ضتعد للعب 
الكرة ولو باملجان

يف  لعب  اأف�شل  الإ�شباين  بر�شلونة  جنم  مي�شي  ليونيل  الأرجنتيني  قال 
العامل لأربعة اأعوام متتالية اإنه م�شتعد للعب الكرة حتى ولو باملجان .

و�شرح مي�شي يف حوار للن�شخة ال�شنوية مع جملة )ماك�شيم( لي�س �شدفة 
اأننا لعبو البار�شا ل نتمتع بحياة مرتفة، لأننا لعبو كرة قدم ول�شنا جنوم 

يف ال�شينما، حينما ل نتدرب اأو نلعب نكون يف املنزل مع عائالتنا .
واأ�شاف الالعب الأرجنتيني اأنا اأحب اللعب مع ابني اأو القيام باأ�شياء اأخرى 
مثل م�شاهدة اأفالم �شينمائية واألعاب الفيديو وردا على �شوؤال بخ�شو�س 
املوؤهل من لعبي البار�شا ليكون عار�شا حيث قال اأعتقد انه جريارد بيكيه 

لأنه يعرف الكثري عن املو�شة ومعتاد على هذه الأمور .
و�شدد النجم الأرجنتيني على اأنه ل توجد عداوة �شخ�شية بينه وجنم ريال 
مبا  يقوم  هو  قال  حيث  رونالدو  كري�شتيانو  الرتغايل  الإ�شباين،  مدريد 
عليه واأنا اأركز فقط يف النجاح مع البار�شا . واأ�شار الالعب اإىل اأن هدفه هو 
التتويج بكل البطولت التي �شيناف�س عليها الفريق هذا املو�شم، معربا عن 

اأ�شفه لرحيل تيتو فيالنوفا عن من�شب املدير الفني ب�شبب مر�شه.

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ:2009/12/17   املودعة حتت رقم :137007 
بتاريخ:2011/01/18   امل�شجلة حتت رقم :128681 

 با�ش��م:  ام ا�س دي او�س بي.يف. 
 وعنوانه: كلو�شرت�شرتات 6، 5349 ايه. بي. او�س، هولندا 

 رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )117( – )2012/05/30 م ( 
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : 

 الأع�شاء املزروعة حتت اجللد يف الفئة 10 
 10  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق:  
 تن���ازل رقم :2 

  ا�شم مالك العالمة: ام ا�س دي او�س بي.يف. 
مريك �شارب اآند دوخِم بي.يف.  ا�شم املتنازل له :  

 

 مه�نته:�شركة 
 جن�شيته: هولندا 

عنوانه وحمل اإقامته: فريِدرفيخ 39، 2031 بي اإن، هارمِل، هولندا 

 

 تاري�خ انت�قال امللكية:2013/05/24 
 تاريخ التا�شري يف ال�شجل:2013/08/05 

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�ص 2013 العدد 10873

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ:2009/12/17   املودعة حتت رقم :137006 
بتاريخ:2011/01/18   امل�شجلة حتت رقم :128680 

 با�ش��م:  ام ا�س دي او�س بي.يف. 
 وعنوانه: كلو�شرت�شرتات 6، 5349 ايه. بي. او�س، هولندا 

 رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )117( – )2012/05/30 م ( 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

امل�شتح�شرات الدوائية وال�شيدلنية لال�شتخدام الب�شري، ومن بينها موانع احلمل، امل�شتح�شرات ال�شيدلنية 
املانعة للحمل املوجودة يف اأو املفرزة من م�شتح�شرات منع احلمل املزروعة حتت اجللد يف الفئة 5

 5  الواق�عة بالفئة: 
 * التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق:  

 تن���ازل رقم :2 
  ا�شم مالك العالمة: ام ا�س دي او�س بي.يف. 

مريك �شارب اآند دوخِم بي.يف.  ا�شم املتنازل له :  

 

 مه�نته:�شركة 
 جن�شيته: هولندا 

عنوانه وحمل اإقامته: فريِدرفيخ 39، 2031 بي اإن، هارمِل، هولندا 

 

 تاري�خ انت�قال امللكية:2013/05/24 
 تاريخ التا�شري يف ال�شجل:2013/08/05 

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�ص 2013 العدد 10873

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية التالية : 

بتاريخ:1999/12/26   املودعة حتت رقم :34285 
بتاريخ:2001/10/20   امل�شجلة حتت رقم :28948 

 با�ش��م:  ام ا�س دي او�س بي.يف. 
 وعنوانه: كلو�شرت�شرتات 6، 5349 ايه. بي. او�س، هولندا 

 رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )117( – )2012/05/30 م ( 
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : 

 الأدوية وامل�شتح�شرات ال�شيدلية املعدة لالإ�شتعمال الب�شري. 
 5  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق:  
 تن���ازل رقم :2 

  ا�شم مالك العالمة: ام ا�س دي او�س بي.يف. 
مريك �شارب اآند دوخِم بي.يف.  ا�شم املتنازل له :  

 

 مه�نته:�شركة 
 جن�شيته: هولندا 

عنوانه وحمل اإقامته: فريِدرفيخ 39، 2031 بي اإن، هارمِل، هولندا 

 

 تاري�خ انت�قال امللكية:2013/05/24 
 تاريخ التا�شري يف ال�شجل:2013/08/05 

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  19  اأغ�سط�ص 2013 العدد 10873

يف  ال�شيد  الرحمن  عبد  ايهاب  امل�شري  تاألق  يتوقع  املتفائلني  اأ�شد  يكن  مل 
مو�شكو  الرو�شية  العا�شمة  يف  القوى  للعاب  ع�شرة  الرابعة  العامل  بطولة 
بالده،  بها  متر  التي  الع�شيبة  ال�شيا�شية  الظروف  ابرزها  متعددة  لأ�شباب 
بيد ان الفرعون الواعد قلب التكهنات وب�شم على م�شاركة رائعة بات يطرق 
من خاللها باب النجومية. تقلبات كثرية �شهدتها م�شرية هذا الرامي ال�شاب 
الذي مل يكن يفكر اأنه �شيمار�س يف يوم من اليام ريا�شة رمي الرمح بالنظر 
اىل كونه يعي�س يف بلد جمنون بكرة القدم وبالريا�شات القتالية وميدالياته 
يف الدورات الوملبية �شاهدة على ذلك حيث اقت�شرت جميعها على امل�شارعة 
يقول  واملالكمة.  الثقال  ورفع  والتايكواندو  واجل��ودو  الرومانية  اليونانية 
ال�شيد يف هذا ال�شدد يف ت�شريح لوكالة فران�س بر�س: مل يخطر ببايل يف يوم 
من اليام انني �شاأمار�س ريا�شة رمي الرمح، كانت هذه الريا�شة و�شيلة لك�شب 

الدرجات فقط يف امليدان الدرا�شي . واأردف قائال طلب مني احد املدر�شني ان 
ا�شارك يف م�شابقة وطنية من اجل ك�شب بع�س الدرجات فوجدت نف�شي بطال 
للجمهورية بعدما احرزت املركز الول. مل اأكن مقتنعا كثريا بهذه اللعبة يف 
تام  ظل غياب جنوم حمليني ي�شجعون على ممار�شتها بال�شافة اىل غياب 
للمدربني او املهتمني بها يف حمافظة ال�شرقية يف ا�شارة اىل املحافظة التي 
ولد فيها يف الول من ايار-مايو 1989.  واأ�شاف كانت نقطة التحول عام 
2006 خالل م�شاهدتي للقاء او�شلو الدويل �شمن الدوري الذهبي، وقتها 
 2009 اأعجبت بالرامي الرنوجي اندريا�س ثوركيلد�شن )بطل العامل عام 
هل�شنكي  2005 يف  العامل  بطل  وو�شيف  وبكني  اثينا  واوملبيادي  برلني  يف 
الريا�شة  ه��ذه  اىل  نظرتي  تغريت  احل��ني  ذل��ك  ومنذ  او�شاكا(،  و2007 يف 
180 درجة واأ�شبح النجم الرنوجي مثلي العلى واحاول تقليده يف كل �شيء 

وتابع انتقلت اىل النادي الهلي الذي وفر يل المكانيات الالزمة وجنحت يف 
احراز برونزية دورة اللعاب الفريقية لل�شباب عام 2007 وف�شية بطولة 
الول يف  املركز  واح��رز  تاألقه  ال�شيد  ووا���ش��ل   .  2008 ع��ام  لل�شباب  العامل 
اللعاب  دورة  يف  الول  املركز  ثم   2009 ع��ام  الفرانكوفونية  اللعاب  دورة 
ادن��ى من  او  انه كان قاب قو�شني  ال�شيد اىل  2010. وا�شار  الفريقية عام 
قراري  عن  وع��دت  بداياتي  يف  كنت  عندما  الوىل  الريا�شية  م�شريته  وقف 
ب�شبب ت�شجيع رئي�س الحتاد ال�شابق ا�شرف بكري، والثانية قبل عامني ب�شبب 
بف�شل  ق��راري جمددا  امل�شوؤولني وعدلت عن  الهتمام من  وغياب  ال�شابة 
رئي�س الحتاد احلايل وليد عطا الذي �شجعني بدوره ووعدين بتوفري جميع 
بتتويجي  العام  التي حققتها هذا  النتائج  المكانيات ووفى بوعده والدليل 
البي�س  البحر  العاب  دورة  ف�شية  واح��رازي  الدوحة  يف  العربية  بالبطولة 

ن�شف  يف  العربي  القيا�شي  الرقم  وحتطيمي  الرتكية  مر�شني  يف  املتو�شط 
نهائي املونديال وبلوغي الدور النهائي وحلويل بني الثمانية الوائل .  وحل 
ال�شيد ثامنا يف الدور النهائي برقم 94ر80 م و�شجله يف حماولته الثالثة 
الدور  اىل  راميا   12 ويتاأهل  الوائ���ل.  الثمانية  بني  بقائه  �شمان  خوله  ما 
البقاء  ال�شيد يف  3 حم��اولت، وجنح  4 رم��اة بعد  النهائي، لكن يتم اق�شاء 
يف املناف�شة حتى النهاية. واعرب ال�شيد عن �شعادته الكبرية بالنتيجة التي 
حققها، مو�شحا �شرف كبري يل ان اكون بني الثمانية الوائل، انه اجناز اخر 
ي�شاف اىل بلوغ الدور النهائي وحتطيمي الرقم القيا�شي العربي وتابع كنت 
اأمتنى حتقيق رقم قيا�شي جديد وال�شعود على من�شة التتويج، لكن املناف�شة 
و�شتحفزين  بالن�شبة يل  انها جتربة مفيدة  الكبار،  البطال  كانت قوية مع 

على حتقيق الف�شل يف امل�شتقبل . 

امل�ضتتتتتتري ال�ضيتتتتتتد يطتتتتتتترق بتتتتتتتاب النجوميتتتتتتتتتة يف مو�ضكتتتتتتتتتتو 
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حيوانات مزيفة بحديقة حيوان ال�ضني
عليه  كتب  قف�س،  مل�شاهدة  وقوفهم  خالل  �شينية  حيوان  حديقة  زوار  فوجئ 
اأنه بداخله يجل�س اأ�شد اإفريقي بنباح كلب، ما اأثار غ�شب الزوار ب�شورة كبرية، 
يف  هينان  حيوان  حديقة  يف  م�شوؤول  وق��ال  ال�شعودية.   �شبق  �شحيفة  بح�شب 
الإفريقي بكلب  الأ�شد  ا�شتبدل  اإن عاماًل يف احلديقة  ال�شينية:  مدينة لوهي 
دون  من  والتخ�شيب،  للتكاثر  ملركز  الأ�شد  واأر�شل  به،  اخلا�س  التبتي  دراو���س 
اأن يخطر الإدارة.  ون�شرت ال�شحيفة تقريراً م�شوراً، ملا اأ�شمته ب� اأ�شواأ حديقة 
دون  ال��زوار، بعر�س حيوانات مزيفة من  ، حيث حتتال على  العامل  حيوان يف 
اإخطارهم بهذا الأمر.  ولكن ال�شحيفة اأ�شارت اإىل اأن احلديقة مل تقت�شر عملية 
الحتيال بها عند هذا الأمر، فهي ك�شفت وجود عمليات خداع يف حيوانات اأخرى 
عديدة.  حيث و�شع ثعلب اأبي�س يف مكان كتب عليه عرين الفهد ، عالوة على 
ا�شتقدام نوع اآخر من الكالب ي�شبه الذئاب، وكتب على قف�شه ذئب �شحراوي 
.  واأعرب زوار احلديقة عن غ�شبهم من خداع امل�شوؤولني، حيث قالت اأم تدعى 
ليو عن اإحباطها من ت�شرف الإدارة غري امل�شوؤول، قائلة: اأح�شرت ابني ال�شغري 
للحديقة كي اأعلمه، واأ�شمعه اأ�شوات احليوانات املختلفة .  وتابعت قائلة: ولكني 
اأوقفته عن قف�س الأ�شد الإفريقي، و�شرحت له موا�شفات الأ�شد، واإذا بنا ن�شمع 

�شوت نباح كلب بداخله؛ ما اأثار ا�شطراب كبري لبني . 

ال�ضرطة الربيطانية تتخّلى عن 
خطط لوقف رواتب رجالها الُبدناء 

تخّلت ال�شرطة الريطانية عن خطط لوقف رواتب رجالها غري القادرين 
الوزن،  زي��ادة  ب�شبب معاناتهم من  املجرمني لعتقالهم  وراء  على اجلري 
خوفاً من جلوئهم اإىل مقا�شاتها اأمام املحاكم. وقالت �شحيفة )ميل اأون 
�شندي( ام�س الأحد، اإن قادة ال�شرطة الريطانية تخلوا بهدوء عن فر�س 
للياقة  اختبارات  يف�شلون يف جتاوز  الذين  تاأديبية بحق رجالها  اإج��راءات 
البدنية تهدف متكينهم من التحّرك ب�شرعة كافية للقب�س على املجرمني، 
خوفاً من الإجراءات القانونية ومطالبات التعوي�س. واأ�شافت اأن ال�شرطة 
الريطانية خططت لإخ�شاع جميع موظفيها، مبن فيهم رجال ال�شرطة 
وعنا�شر �شرطة دعم املجتمع املدين، لتمارين �شنوية على اللياقة البدنية 
مكافحة  يف  عملها  لإ���ش��الح  تبّنتها  ال��ت��ي  ال�����ش��ارم��ة  ال��ت��وج��ه��ات  اإط����ار  يف 
راتب  اإي��ق��اف  تعتزم  كانت  ال�شرطة  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ���ش��ارت  اجل��رائ��م. 
3 مرات كجزء من تو�شيات  البدنية  اللياقة  اأي �شرطي يف�شل يف اختبار 
قّدمها كبري مفت�شي ال�شرطة، توم ويند�شور، بعد اأن ا�شتكى �شابقاً من اأن 
الكثري من رجال ال�شرطة يجل�شون يف مكاتبهم الآن بعد اأن كان نظراوؤهم 

يف املا�شي مي�شون عدة كيلومرتات ملكافحة اجلرائم.
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وفاة املخرج امل�ضري 
توفيق �ضالح 

املخرج  ال���ق���اه���رة  يف  ام�������س  ت�����ويف 
امل�شري توفيق �شالح عن 87 عاما 
قرن  ن�شف  م��ن  اأك���رث  منها  ق�شى 
مدر�شا لل�شينما يف م�شر وخارجها 
روائية  اأف������الم  ���ش��ب��ع��ة  اأخ������رج  ك��م��ا 
ط��وي��ل��ة اخ���ره���ا ت���ن���اول ج��ان��ب��ا من 
ال�شرية الذاتية ل�شدام ح�شني. ولد 
توفيق حممد �شالح اأحمد علي يف 
يوم  ال�شاحلية  ال�شكندرية  مدينة 
 1926 ع���ام  الول  ت�شرين  اأك��ت��وب��ر   27
وتخرج من كلية فيكتوريا باملدينة 
1944 كما در�س الدب  نف�شها عام 
كلية  ق�شم خا�س يف  الجنليزي يف 
ال�شكندرية  ف��اروق  جامعة  الداب 
و�شافر   1949 ع��ام  وت��خ��رج  حاليا 
التايل  ال����ع����ام  يف  ف��رن�����ش�����ش��ا  اىل 
ثالثة  بعد  وع��اد  ال�شينما  لدرا�شة 
اأعماله  اأول  ���ش��ال��ح  اأخ����رج  اأع�����وام. 
ون��ال عنه   1955 املهابيل عام  درب 
م�شابقة  اأول  يف  الخ������راج  ج���ائ���زة 
تنظمها وزارة الثقافة امل�شرية كما 
وال�شيناريو  الخ���راج  جائزتي  ن��ال 
���ش��راع البطال  ال��ث��اين  ع��ن فيلمه 

من تاأليفه واخراجه عام 1961.
اأخرجها  اأف����الم  خم�شة  ب��ني  وم���ن 
ن���ق���اد  �����ش����ال����ح يف م�������ش���ر اخ�����ت�����ار 
مئوية  مب���ن���ا����ش���ب���ة  وخم������رج������ون 
اأعمال  اأرب��ع��ة   1996 ع��ام  ال�شينما 
���ش��م��ن اأف�����ش��ل ق��ائ��م��ة ���ش��م��ت مئة 
امل�شرية  ال�شينما  ت��اري��خ  يف  فيلم 
وهي درب املهابيل و �شراع البطال 
و امل���ت���م���ردون و ي��وم��ي��ات ن��ائ��ب يف 
الرياف . وكتب �شالح عام 1958 
ق�شة فيلم احنا التالمذة الذي قام 
واأخرجه  ال�شريف  عمر  ببطولته 
عاطف �شامل ويعد اأحد كال�شيكيات 

ال�شينما امل�شرية.

تخلع عري�ضها ب�ضبب مواقع التوا�ضل 
اأن  بعد  ���ش��اب،  م��ن  خطبتها  بف�شخ  �شعودية  ف��ت��اة  ق��ام��ت 
التوا�شل  م��واق��ع  ع��ر  اأ���ش��دق��ائ��ه  م��ع��ظ��م  اأن  اك��ت�����ش��ف��ت 
من  و»الن�شتغرام«  و»ت��وي��رت«  ب��وك«  »في�س  الجتماعي 
وقالت  ال�����ش��ع��ودي��ة.   ع��ك��اظ  �شحيفة  بح�شب  ال��ف��ت��ي��ات، 
ال�شحيفة اإن الفتاة ا�شتخدمت اأ�شلوبا حديثا يف ال�شوؤال 
عن خطيبها والتعرف على �شخ�شيته قبل املوافقة على 
مواقع  يف  ح�شاباته  ع��ن  البحث  يف  متثل  ب��ه،  الرت��ب��اط 
يف  تبحث  يوما   15 لنحو  وظلت  الجتماعي،  التوا�شل 
و�شعها  ال��ت��ي  ال�شور  خ��الل  م��ن  وم�شاركاته  تغريداته 
تلك  على  الفتاة  �شقيق  ت��ع��رف  حيث  بنف�شه،  للتعريف 
ال�شور، واأبلغ �شقيقته التي متكنت من ر�شد جملة من 
ال�شلبية على خطيبها، ما جعلها  وامل�شاركات  املالحظات 

تتخذ قرارها بعدم املوافقة على الرتباط به. 

يطلق زوجته يف ليلة الزفاف
ن�شائي   - ن�شائي  �شجار  خ��الل  الن�شاء  ع�شرات  اأ�شيبت 
املنطقة  ال��ري��ج يف  ك��ب��ري وق���ع يف ح��ف��ل زف���اف مبنطقة 
�شيارات  ب��ان  عيان  �شهود  واأف���اد    . غ��زة  بقطاع  الو�شطى 
ال�شعاف هرعت للمكان لنقل امل�شابات للم�شايف القريبة 
العديد  واعتقلت  بالتدخل  غ��زة  يف  ال�شرطة  واأق��دم��ت   .
حماولة  يف  ال�شالة  داخ��ل  من  واحتجزتهم  الن�شاء  من 
قام  العري�س  اأن  ع��ي��ان  �شهود  وذك���ر   . ال�شجار  لح��ت��واء 
احد  عن  نتج  ال��ذي  ال�شجار  اإث��ر  على  العرو�س  بتطليق 
اقارب العري�س ووالد العرو�س على مكان ا�شطفاف احد 

ال�شيارات. 

قطعة حلوى تقتل طفال 
باململكة  خير  حمافظة  يف  اأع����وام   3 ع��م��ره  طفل  ت��ويف 
تناوله  تعر�شه لالختناق خالل  اإثر  ال�شعودية،  العربية 
وعدم  الهواء  ان�شداد جمرى  نتيجة  احللوى  قطعة من 

قدرته على التنف�س، بح�شب �شحيفة عكاظ ال�شعودية. 
وقال الناطق الإعالمي يف �شرطة منطقة املدينة املنورة 
اإن مركز �شرطة حمافظة  العقيد فهد بن عامر الغنام، 
خير تلقى بالغا من م�شت�شفى خير العام يفيد بوفاة 
طفل يف العقد الأول من العمر بعد دخوله ق�شم الطوارئ 
ذويه،  اإف���ادة  بح�شب  التنف�س  جم��رى  يف  ان�شداد  نتيجة 
اأن  ات�شح  املخت�شني  قبل  م��ن  للم�شت�شفى  وب��الن��ت��ق��ال 
الطفل يبلغ من العمر ثالثة اأعوام، وب�شماع اأقوال والده 
اأفاد اأنه اأثناء تواجده مبنزله اأخرته زوجته اأن ابنه قام 
بابتالع قطعة من احللوى منعته من التنف�س.  واأ�شاف 
»قال والد الطفل اإنه وزوجته حاول اإخراج احللوى من 
حلق ابنهما اإل اأنهما مل ي�شتطيعا فنقاله اإىل امل�شت�شفى 
اإل اأنه تويف، وب�شماع اأقوال والدة الطفل تطابقت اأقوالها 
مبا اأفاد به زوجها وقد �شدر بحق املتوفى التقرير الطبي 
املت�شمن وفاته بعد اأن غ�س بقطعة حلوى تالها توقف 
له  الرئوي  القلبي  الإنعا�شني  والتنف�س وف�شل  القلب  يف 
م�شت�شفى  بثالجة  اجلثمان  حفظ  مت  اأن��ه  اإىل  م�شريا   ،
للك�شف  ال�شرعي  للطبيب  الإي��ع��از  وج���رى  ال��ع��ام  خير 
الالزم،  الطبي  بالتقرير  التحقيق  جهة  وت��زوي��د  عليه 

وليزال التحقيق جاريا. 

راأ�ص اأفعى مقطوع يع�ص ذيلها
ك�شف فيديو مرعب على موقع يو تيوب عن راأ�س حية مقطوع، يقفز يف الهواء ويع�س ذيل نف�س احلية الذي كان 

ل يزال يتلوى عقب قطع الراأ�س.
وقالت �شحيفة )اأيه ال( املحلية الأمريكية، اإننا طاملا �شمعنا عن الدجاجة التي ت�شري بال راأ�س عقب ذبحها، لكننا 

مل نر راأ�س حية يع�س ذيلها الذي كان ل يزال يتحرك.
واأ�شافت ال�شحيفة: اإن الأمريكي �شام بليرت، اأحد �شكان مدينة هنت�شفيل بولية األباما ، بث فيديو الواقعة على 

�شفحته على موقع في�س بوك حتت عنوان واقعة جمنونة.. راأ�س احلية النحا�شية يع�س ذيلها.
بليرت  قرر  وبعدها  يومني،  منذ  للحية  بروؤيتها  اأخرته  زوجته  اإن  وقال  الواقعة  بليرت  روى  ال�شحيفة:  وح�شب 

البحث عنها و�شط كومة احلطب يف احلديقة، م�شرياً اإىل اأنه يخ�شى اأن تلدغ احلية طفله، 4 اأعوام، اأو كلبه.
وي�شيف بليرت: حني راأيت الراأ�س ذات اللون النحا�شي تاأكدت اأن هذه احلية يجب اأن متوت، وبالفعل �شربت راأ�شها 
ي��زال يتحرك، ق��ررت ت�شوير امل�شهد،  4 م��رات، حتى انف�شل الراأ�س عن اجل�شد، وحني راأي��ت الذيل ل  باآلة ح��ادة 
راأ���س احلية يف الهواء وع�س الذيل  اأتوقعه، فقد قفز  اأمر جمنون مل  ب��داأت الت�شوير ولكن فجاأة حدث  وبالفعل 

املتحرك غار�شاً اأنيابه فيه، فيما زاد الذيل من اللتواء حماوًل التخل�س من الأنياب.
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�ضرطي يقتل كلبا منعه من اعتقال �ضاحبه
ق���ام ���ش��رط��ي ب��ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا ب���اإط���الق ال��ن��ار ع��ل��ى ك��ل��ب ح����اول منع 
ال�شرطة من اعتقال �شاحبه واأرداه قتيال، بح�شب �شحيفة الأنباء 

الكويتية. 
ب��اإي��ق��اف رج���ل لت�شغيل  ق��ام��ت  ال�����ش��رط��ة  اإن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
النقال  هاتفه  طريق  ع��ن  لهم  وت�شويره  ع��ال  ب�شوت  املو�شيقى 

خالل ا�شتجابتهم لنداء �شطو م�شلح. 
يتجول مع  ك��ان  ع��ام��اً   52 روزب���ي  ل��ي��ون  اأن  ال�شحيفة  واأ���ش��اف��ت 
فقام  جرمية  م�شرح  �شادف  عندما  بكاليفورنيا  هوثورن  يف  كلبه 
من  اجلرمية  م�شرح  اإزع��اج  بتهمة  ال�شرطة  فاأوقفته  بت�شويرها. 
وت�شوير  امل�شتاأجرة  �شيارته  يف  ال�شاخبة  املو�شيقى  ت�شغيل  خالل 
ال�شرطة وهي توؤدي عملها بهاتفه اخللوي. فطلبت منه ال�شرطة 
اإل��ي��ه��م، ول��ك��ن كلبه ت��دخ��ل وكان  ت��رك كلبه يف ال�����ش��ي��ارة وال��ع��ودة 

م�شريه القتل بعدة ر�شا�شات و�شط هلع �شاحبه واملارة. 
نقل روزبي اإىل ق�شم ال�شرطة ومت اإطالق �شراحه يف اليوم التايل، 
املعاملة  اإدارة �شرطة هوثورن ل�شوء  بعدما قدم �شت �شكاوى �شد 

والعن�شرية. 

اقتحموا م�ضت�ضفى و�ضرقوا �ضرافًا 
اقتحم جمهولون م�شت�شفى قرب مو�شكو و�شرقوا �شرافاً الياً مل 
الرو�شية  الأن��ب��اء  وكالة  ونقلت  بداخله.  امل��ايل  املبلغ  قيمة  حت��دد 
جمهولني  اأ�شخا�شاً  ان  ال�شرطة  با�شم  متحدث  عن  )نوفو�شتي( 
اقتحموا م�شت�شفى كا�شريا املركزي وفككوا �شرافاً اآلياً وحملوه يف 
�شيارتهم وهربوا. واأ�شار املتحدث اإىل ان ال�شرقة متت عند ال�شاعة 
املبلغ  قيمة  الك�شف عن  دون  املحلي، من  بالتوقيت  فجراً  الثانية 
ال�شرطة حملة بحث وتفتي�س  وب��داأت  ال�شراف.  املوجود يف  املايل 

عن ال�شارقني لعتقالهم.

طفلة تغر�ص �ضكينا يف راأ�ص اأخيها 
غر�شت طفلة تبلغ 9 �شنوات �شكينا يف راأ�س �شقيقها الأ�شغر خالل 

م�شاجرة بينهما يف بلدة جنوب اخلليل بال�شفة الغربية. 
يف تفا�شيل احلادثة الغريبة فقد قامت طفلة بغرز �شكني يف راأ�س 
وقعت  م�شاجرة  خالل  اخلليل  جنوب  الظاهرية  بلدة  يف  �شقيقها 
البي�س  ال�شالح  الطفل  �شقيقة  فيها  ا�شتخدمت  املطبخ  داخ��ل 
حل�شم املعركة مع �شقيقها .  وقال �شاهد العيان ال�شحفي غالب 
وري��دات : ان احلادثة وقعت حني ن�شبت م�شاجرة بني ال�شقيقني 
امين 7 �شنوات ، وحنني 9 �شنوات قامت خالله �شقيقته بتطويح 
ال�شكني باجتاه �شقيقها عن م�شافة مرتين ا�شتقرت يف راأ�شه دون 
ان تت�شبب با�شالة اية قطرة دم . واو�شح وريدات ان ال�شكني بقيت 
مغرو�شة براأ�س الطفل، بينما جتلد الطفل ومل يبد اي انزعاج او 

اأمل جراء ال�شربة رغم انغرا�س ال�شكني 2 �شم داخل جمجمته. 
من جهتها قالت والدة الطفل يف حديث مع القد�س دوت كوم، ان 
الطفلني، ومل تكن حادثة  احلادثة ح�شلت خالل مزاح وقع بني 
متعمدة، حيث ا�شيبت الطفلة بحالة ذعر عندما �شاهدت ال�شكني 
قاموا  الط��ب��اء  ان  فقالت  الطفلني  وال���دة  ام��ا  �شقيقها.   ب��راأ���س 
ب�شحب ال�شكني من راأ�س ولدها دون ان يبدي اأي اأمل، كما انه مل 

حقل من زه�ر عباد ال�شم�س )يبت�شم( لزوار ط�كي� خلل عطلة نهاية الأ�شب�ع.)ا ف ب(ت�شل اية قطرة دماء من اجلرح التي ت�شببت به ال�شكني.

جنيفر لوبيز تعود اىل 
)اأمريكان اأيدول(

جنيفر  الأمريكية  النجمة  ق��ررت 
التحكيم  جلنة  اإىل  ال��ع��ودة  لوبيز 
الأمريكي  امل����واه����ب  ب���رن���ام���ج  يف 

اأمريكان اأيدول .
عن  ماغازين  اإ���س  يو  موقع  ونقل 
لوبيز  ان  ق��ول��ه��ا  مطلعة  م�����ش��ادر 
املو�شم  حتكيم  جل��ن��ة  اإىل  �شتعود 
اأي��دول الذي  اأمريكيان  ال�13 من 
املو�شمني  ط���وال  فيه  حكماً  ك��ان��ت 

العا�شر واحلادي ع�شر.
وذكر ان لوبيز �شتن�شم اإىل النجم 
ال��ن��ي��وزي��ل��ن��دي ك��ي��ث اأورب�����ان الذي 
التحكيم  جل��ن��ة  اإىل  ال���ع���ودة  ق���رر 
ب��ع��د من  ي��ت��ح��دد  اأي�����ش��اً، فيما مل 

�شيحتل املقعد الثالث.
نيكي ميناج وماريا  م��ن  ك��ل  وك��ان 
اأعلن عن  كريي وراندي جاك�شون 
مغادرة مقعده الذي �شغله يف جلنة 

حتكيم املو�شم ال�12.

فاي�ضون وكوب يرزقان 
بطفلهما الأول

دونالد  �شكرابز  م�شل�شل  رزق جنم 
ف��اي�����ش��ون وزوج���ت���ه ك��اي�����ش��ي كوب 
يو  م��وق��ع  وذك���ر  الأول.  بطفلهما 
اإ����س م��اغ��ازي��ن الأم��ريك��ي ان كوب 
هو  ���ش��ب��ي��اً  اأجن���ب���ت  ����ش���ن���ة(،   35(
عاماً(   38( ولفاي�شون  لها  الأول 
الذي ا�شتهر بدور دكتور تورك يف 

م�شل�شل �شكرابز .
تويرت  موقع  عر  فاي�شون  وكتب 
ت��رد كوب  اأن  اب��ن��ه، قبل  ع��ن ولدة 

قائلة ان هذا اأ�شعد اأيام حياتي .
اأولد   4 ف��اي�����ش��ون  ل���  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
اأعمارهم  ت���رتاوح  �شابق  زواج  م��ن 
ال�11 وال�16، وقد اأعلنت كوب  بني 
واح���د على  �شهر  بعد  ع��ن احل��م��ل 
دي�شمر  الأول  كانون  يف  زواجهما 

املا�شي.
ويذكر اأن فاي�شون �شبق وتزوج من 
ال����زواج الأول  ق��ب��ل، فيما ه��ذا ه��و 

لكوب.

قالت ال�شرطة الريطانية اإنها جتري تقييما ملعلومات 
جديدة خا�شة مب�شرع الأمرية ديانا و�شديقها دودي 

الفايد يف حادث �شيارة بباري�س عام 1997.
املعلومات  ت��ل��ك  ب��ت��ف��ا���ش��ي��ل  ل��ن��دن  ���ش��رط��ة  ُت������ْدِل  ومل 
ول مب�����ش��دره��ا، ل��ك��ن حم��ط��ة ت��ل��ف��زي��ون ���ش��ك��اي نيوز 
جندي  زوج��ة  وال���دي  م�شدرها  اإن  قالت  الريطانية 
الع�شكرية  ال�شرطة  اإىل  نقلها  ج��رى  ق��د  واإن���ه  �شابق 

امللكية.
اإ�شارات  ت�شم  املعلومات  هذه  اأن  نيوز  �شكاي  واأ�شافت 
القوات  واإىل  ديانا  ل��الأم��رية  ال�شخ�شية  امل��ذك��رات  اإىل 

اخلا�شة ل�شالح اجلو يف اجلي�س الريطاين.
التي  املعلومات  ت��در���س  اأن��ه��ا  بيان  يف  ال�شرطة  وذك���رت 
الوفاة،  تلقتها يف الآونة الأخرية بخ�شو�س مالب�شات 

واأنها ُتقيِّم مدى �شلتها بالق�شية وم�شداقيتها .
واأ�شافت اأن الأمر ل يتعلق باإعادة فتح التحقيق ، م�شرية 
اإىل اأن املعلومات ل تندرج يف اإطار عملية باجتيت ، وهو 
ال�شم الذي اأُطلق على حتقيقات ال�شرطة يف عدد من 
ال�شري  ح��ادث  بعد  تداولها  مت  التي  امل��وؤام��رة  نظريات 

الذي اأودى بحياة الأمرية و�شديقها.

وخل�شت التحقيقات حينذاك اإىل اأن كل هذه النظريات 
ل اأ�شا�س لها مبا فيها ادعاءات تقدم بها حممد الفايد 

باأن ابنه والأمرية ُقتال.
وُقتلت ديانا ودودي و�شائق �شيارتهما يف حادث يف نفق 
فندق  مغادرتهما  عقب  لهما  م�شورين  مطاردة  اأثناء 
من  وجن��ا   ،1997 اآب  اأغ�شط�س   31 يف  بباري�س  ريتز 
احلادث تريفور ري�س جونز الذي كان يف فريق احلماية 

التابع لعائلة الفايد.
يف  املحلفني  هيئة  اأن  اإىل  بيانها  يف  ال�شرطة  واأ���ش��ارت 
الق�شية كانت قد خل�شت يف حكمها اإىل اأن الوفاة كانت 
ال�شيارات  قيادة  يف  ج�شيم  اإه��م��ال  ونتيجة  خطاأً  قتاًل 
)التي كانت تتعقبهما( و�شيارة املر�شيد�س )التي كانت 

ديانا ودودي ي�شتقالنها( .
لن  اإن��ه  بريطانيا  يف  املالكة  العائلة  با�شم  ناطق  وق��ال 
ابنا  ول��ي��ام وه����اري،  الأم���ريي���ن  ع��ن  اأي تعليق  ي�����ش��در 

الأمرية الراحلة، ول عن والدهما الأمري ت�شارلز.
اأي  لديه  لي�س  باأنه  الفايد  حممد  با�شم  ناطق  و�شرح 
واثق  اأن��ه  موؤكًدا   ، النتيجة  لكنه مهتم مبعرفة  تعليق 

من اأن ال�شرطة �شتدقق يف املعلومات بعناية .

معلومات جديدة عن وفاة الأمرية ديانا 

مهوو�ص ب�ضيلينا يقتل والدته واأخته وولديها 
اتهم رجل تردد انه مهوو�س بالنجمة الأمريكية �شيلينا غوميز بقتل والدته و�شقيقته وولديها.

واأفاد موقع )اأوكالهوما نيوز( الأمريكي ان دانيال غرين )40 �شنة( اعتقل بعدما عرث على 4 من عائلته، 
وهم والدته و�شقيقته وولديها، مقتولني. واأ�شار اإىل ان اأعمار ال�شحايا تراوحت بني 57 �شنة و7 اأ�شهر. 

واأكد املوقع ان الرجل كان مهوو�شاً بغوميز اإذ ان �شفحته على موقع في�شبوك كانت مليئة ب�شور املغنية التي 
يقول انها لذيذة مبدياً رغبته بالزواج منها لأنه يحبها اأكرث من افراد عائلته.

اأمي  من  اأك��رث  احبها  اأن��ا  الأب���د،  اإىل  مملكتي  وملكة  الأب��دي��ة  زوجتي  ت�شبح  اأن  اأود  الرجل  وكتب 
واأبي ومن نف�شي ومن اجلميع. وقال الدكتور �شتيفن �شترينلوف هذا ال�شخ�س يبدو 
م�شطرباُ وم�شاكله تراكمت لدرجة مل يعد لديه اأي خيار غري القتل. واأ�شاف ان هو�شه 
باأحد امل�شاهري قد يكون دافعاً للرد بطريقة معينة لأنه يريد منع اآخرين يف حياته من 
التدخل بعالقته . لكن ال�شرطة مل تذكر اإن كان هو�س غرين بغوميز مرتبطاً بالقتل.


