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اللجنة املنظمة حت�رض ملهرجان 
خليفة بن زايد الريا�ضي بكينيا

عربي ودويل

هيئة الأعمال اخلريية الإماراتية تقدم دعما 
ماليا ملدر�ضة النور للمكفوفني يف فل�ضطني

الفجر الريا�ضي

اخبار المارات

�ضورى النه�ضة ي�ضتن�ضخ مواقف الغنو�ضي:
ل بديل عن علي العري�ص حتى واإن طال ال�ضفر..!

   

الئحة تنفيذية لقانون مكافحة التبغ ت�ضم 16مادة 
حظر التدخني اأثناء القيادة والدعاية 

والتنزيالت وعر�ضها بجوار املواد الغذائية  
•• دبي – حم�شن را�شد 

�عتمد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل، �لالئحة �لتنفيذية 
للقانون �الحتادي رقم )15( ل�شنة 2009 ب�شاأن مكافحة �لتبغ بقر�ر 
قيادة  �أثناء  �لتدخني  �لالئحة  وحتظر   ،  2013 ل�شنة   )24( رقم 
�ل�شيارة �خلا�شة يف حال وجود طفل ال يتجاوز عمره �لثانية ع�شر، 
وكذلك حظر �لدعاية و�الإعالن و�لرتويج عن �لتبغ �أو منتجاته ، مع 
حظر �إجر�ء خ�شومات �أو تنزيالت �أو عرو�س خا�شة بهدف �لرتويج 
�أو �لت�شفية على �لتبغ �أو منتجاته ،كما يحظر ��شتري�د �أية �أنو�ع من 
منتجاته �لتي ال تتطابق مع �ملو��شفات �لفنية �لقيا�شية �الإمار�تية ، 
ويغرم من يخالف هذه �ملادة بغر�مه مالية ال تقل عن مئة �ألف �إىل  
مليون درهم ، و�حلب�س ملدة �شنة وم�شادرة �لتبغ ومنتجاته ، على �أن 
تدخل هذه �لالئحة حيز �لتنفيذ بعد �شتة �أ�شهر من تاريخ �شدورها 

يف 21 يوليو �ملا�شي.                                      )�لتفا�شيل �س3(

موؤ�ض�ضة خليفة لالأعمال الإن�ضانية توا�ضل م�ضروع 
اإغاثة 135 األف اأ�ضرة من الالجئني ال�ضوريني يف لبنان

•• بريوت-وام:

نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة  وف��د  رئي�س  �مل��زروع��ي  عيد  �أك��د 
�إغاثة  م�شروع  يف  �الإجن��از  ن�شبة  لبنان..�أن  �إىل  �الإن�شانية  لالأعمال 
135 �ألف �أ�شرة من �لالجئني �ل�شوريني يف لبنان بلغت 85 يف �ملائة 
على �أمل �النتهاء من �مل�شروع خالل �الأيام �لقادمة.  وقال �ملزروعي يف 
ت�شريح له �إن ما ت�شهم به موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان لالأعمال 
�الإن�شانية من جهود يف لبنان يعد و�جبا جتاه �ل�شعب �ل�شوري �ل�شقيق 
نظر� ملا يعانيه من ظروف �شعبة نتيجة �الأحد�ث �جلارية يف بالده. 
و�أ�شاف �أن تنفيذ �مل�شروع ياأتي �شمن توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل باالهتمام بجميع 

�لنازحني من �شوريا.                                       )�لتفا�شيل �س2(

رجال �المن �ملركزي �لذين ق�شو� يف جمزرة نفذها �أتباع جماعة �الخو�ن �ملجرمني  ب�شيناء   )رويرتز(

مقتل 25 جمندا يف جمزرة اإرهابية ب�ضيناء

الفي�ضل: العرب بجانب م�ضر ولن ي�ضمحوا بتهديدها بامل�ضاعدات
النيابة توجه اتهاما ملر�ضي بقتل وتعذيب متظاهرين اأمام ق�ضر االحتادية

هدم منازل فل�ضطينة بالقد�ص املحتلة بحجة عدم الرتخي�ص

الوكالة اليهودية متول م�ضتوطنات بال�ضفة 
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ك�شفت �شحيفة هاآرت�س �م�س عن �أن د�ئرة �ال�شتيطان يف �له�شتدروت 
�لبوؤرة  يف  بناء  �أعمال  مّولت  �ليهودية  للوكالة  �لتابعة  �ل�شهيونية 
�الأعمال  هذه  ب��اأن  �خلليل،  جبل  يف  �لو�قعة  نيغوهوت  �ال�شتيطانية 
�لتي �شملت بنى حتتية مت تنفيذها من دون �حل�شول على ت�شريح 

بذلك.
و�أ�شافت �ل�شحيفة �أن هذه �الأعمال، �لتي و�شلت قيمتها �إىل 400 
�لف �شيكل )حو�يل 110 �آالف دوالر(، مت تنفيذها خالفا لتعليمات 
�أ�شدرها �مل�شت�شار �لقانوين للحكومة �الإ�شر�ئيلية يف �لعام 2005، 
�أمو�ل �جلمهور  ُي�شمح ل"د�ئرة �ال�شتيطان" بتحويل  ومبوجبها ال 

ل�شالح �أعمال من دون ت�شريح.
وي�شار �إىل �أن �لبوؤرة �ال�شتيطانية نيغوهوت �أقيمت يف �لعام 1988، 
من دون قر�ر حكومي ر�شمي يف �ملنطقة �لو�قعة غرب جبل �خلليل، 

ويف �أر��س �شادرها �جلي�س �الإ�شر�ئيلي و�قام فيها مع�شكر�.
�م�س  �شباح  �ال�شر�ئيلي،  �الحتالل  ذلك، هدمت جر�فات  يف مقابل 
مدينة  �شمال  حنينا  بيت  بلدة  يف  �لكعابنة،  ب��دو  م�شارب  �الإث��ن��ني، 

�لقد�س �ملحتلة، بذريعة �لبناء بدون تر�خي�س.
نقلته  �ملنطقة يف حديث  تلك  �شكان  �حد  كعابنة، وهو  وق��ال حممد 
�الح��ت��الل طوقت  ب���اأن ج��ر�ف��ات  ل��الن��ب��اء،  �لفل�شطينية  وف��ا  وك��ال��ة 
�ملنطقة يف حو�يل �ل�شاعة �ل�شاد�شة �شباحا، برفقة قو�ت من �جلي�س 
وهدمتها  م�شربا   11 بتفريغ  وب��ا���ش��رت  و�ل�����ش��رط��ة،  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 
بالكامل، �الأمر �لذي �أ�شفر عن ت�شريد 53 فرد� كانو� ي�شكنو� فيها.

ر����ض���ال���ة م����ن ال��رئ��ي�����س 
ال��رك��ي لأم���ر دول���ة قطر 

•• الدوحة-وام:

ت�شلم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ متيم 
ب���ن ح��م��د �آل ث����اين �أم�����ري دول���ة 
�لرئي�س  من  خطية  ر�شالة  قطر 
تت�شل  غ����ول  ع���ب���د�هلل  �ل���رتك���ي 
�لثنائية بني �لبلدين  بالعالقات 
و�آخ���������ر م�������ش���ت���ج���د�ت �الو������ش�����اع 
�النباء  وك��ال��ة  وذك���رت  باملنطقة. 
�مري  �ل�شيد  �ن  )قنا(  �لقطرية 
ي���ون���ت �ل�����ش��ف��ري �ل����رتك����ي لدى 
قطر قام بت�شليم �لر�شالة خالل 
بفندق  له  �الم��ري  �شمو  ��شتقبال 

�شري�تون �لدوحة �م�س. 

م�ض��لحون جمهول�ون يغتال��ون 
ق��ا���ض��ي��������ا ف��������ي ب��ن��غ�����ازي

•• بنغازي-وام:

جمهولون  م�����ش��ل��ح��ون  �غ����ت����ال 
�ل��ق��ا���ش��ي �ل��ل��ي��ب��ي م��ف��ت��اح حممد 
�م�س  ف���ج���ر  �خل��ف��ي��ف��ي  ح�����ش��ني 
�أد�ئه �شالة �لفجر يف �أحد  عقب 

�مل�شاجد مبدينة بنغازي. 

ت�ضبط  القاهرة  مطار  �ضرطة 
احلي الر�ضا�س  يطلق  قلمًا 

•• القاهرة-وكاالت:

�لقاهرة  م���ط���ار  ����ش���ل���ط���ات  مت��ك��ن��ت 
�لدويل �لليلة قبل �ملا�شية من �شبط 
قلم جمهز الإطالق �لر�شا�س �حلي 

يف و�قعة تعد �الأوىل من نوعها. 
ل�شرطة  �لتابعة  �لكمني  ق��وة  ك��ان��ت 
�ل�شيار�ت  �ح����دى  ت�����ش��ت��وق��ف  �مل��ط��ار 
�ل��ر�ئ��د حامت  لفح�شها حيث الح��ظ 
قلم  وج���ود  �لبحث  �شابط  �ل��ت��الوي 
ذه���ب���ي �ل���ل���ون غ���ري م����األ����وف. فقام 
ب��ال��ت��ح��ف��ظ ع��ل��ي��ه وت���ب���ني �أن�����ه مزود 
�شابط  باإخطار  قام  نار  �شرب  باإبرة 
تبني  حيث  �لقلم  لفح�س  �ملفرقعات 
ويتم  �لنار  الإط��الق  �لقلم جمهز  �أن 
ح�شب  ف����ردي����ة  ب���ط���ل���ق���ات  ت���ع���م���ريه 

�شحيفة �مل�شاء �مل�شرية.  
عرث  �ل�����ش��ي��ارة  تفتي�س  وب��ا���ش��ت��ك��م��ال 
على كي�س �شفاف يحتوي على بع�س 
�ل��ط��ل��ق��ات �حل��ي��ة ك��م��ا ع���رث بد�خل 
�أخ��رى بها  �ل�شيارة على علبة  تابلوه 
�أنها عبارة عن  طلقات بجردها تبني 
طلقة   41 وع��دد  حية.  طلقة   35
ف�شنك. وع�شا معدنية وعدد 2 جهاز 

ال�شلكي. 

ل��ك��ن��ه��ا ق���د ت��ت��خ��ذ ق�����ر�ر� يف هذ� 
�ل�شان خالل �ال�شابيع �ملقبلة.

�ململكة  �شجلت  ذل��ك  غ�شون  يف 
�لعربية �ل�شعودية موقفا قوميا 
جانب  �ىل  ب���ال���وق���وف  ك��ع��ادت��ه��ا 
و�ال�شالمية  �لعربية  �لق�شايا 
�خلارجية  وزي������ر  �ع���ل���ن  ح���ي���ث 
�ل�شعودي �المري �شعود �لفب�شل 
ف���ور ع���ودت���ه م���ن ف��رن�����ش��ا ع�شر 
�م�س �ن �لدول �لعربية م�شتعدة 

�الوروبي بذلك.
�ل�شعودي  �خلارجية  وزير  وعرب 
�ملوقف  الأن  ل�شديد  �ال���ش��ف  ع��ن 
�ل��دويل جت��اه �الح��د�ث �جلارية 
مو�قفه  م��ع  ي��ت��ع��ار���س  م�شر  يف 
فاأين  �شوريا،  �الح���د�ث يف  جت��اه 
�الن�شان  ح��ق��وق  ع��ل��ى  �حل���ر����س 
وحرمة دمه و�ملذ�بح �لتي جتري 
ك��ل ي���وم يف ���ش��وري��ا �ل��ت��ي دمرت 
ه�م�شة  ن�شمع  �ن  دون  بالكامل 

تهدد  �لتي  �مل�شاعد�ت  لتعوي�س 
�ل������دول �ل��غ��رب��ي��ة ب��ق��ط��ع��ه��ا عن 

م�شر. 
�لر�شمية  �الن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
ع����ن����ه ق����ول����ه م�����ن �ع����ل����ن وق����ف 
بوقفها  يلوح  �أو  مل�شر  م�شاعدته 
و�ال�شالمية  �لعربية  �الم��ة  ف��اإن 
ولن  و�إمكاناتها  باأبنائها  غنية 
ي���د �لعون  ت���ق���دمي  ت���ت���اأخ���ر ع���ن 
مل�شريف ��شارة �ىل تهديد �الحتاد 

•• عوا�شم-وكاالت:

نفذت عنا�شر جمموعة �رهابية 
�ملتاأ�شلمني  ل����الخ����و�ن  ت���اب���ع���ة 
�ل�شعب  ب��ح��ق  ج���دي���دة  ج���رمي���ة 
�مل�شري حيث هاجم �الرهابيون 
جمموعة من �ملجندين �لتابعني 
نقلهم  �أث���ن���اء  �مل���رك���زي  ل���الأم���ن 
م��ي��ك��روب��ا���س قرب  ���ش��ي��ارت��ي  يف 
�شيناء  ���ش��م��ال  يف  زوي����د  �ل�����ش��ي��خ 
جي  بي  �آر  قذ�ئف  �أطلقت  حيث 
��شت�شهاد  �ىل  �أدى  عليهم..مما 
ثالثة  و������ش����اب����ة  ج���ن���دي   25
�مل�شابني  ن��ق��ل  مت  فيما  �خ��ري��ن 

�إىل �مل�شت�شفيات.
و�علنت وز�رة �لد�خلية �مل�شرية 
يف ب���ي���ان ع���ن ت��ع��ر���س ع����دد من 
�ملركزى  �الأمن  �ملجندين بقطاع 
ب��ال��ع��ري�����س �أث���ن���اء ع��ودت��ه��م من 
�الجازة لهجوم م�شلح، مما ��شفر 

عن ��شت�شهاد 25 جمند�.
�مل�شلحني  �ن  �مل�شادر  و�و�شحت 
��شتخدمو� �ال�شلحة �اللية �ي�شا 
يف �لهجوم على �ملجندين، بينما 
ذكر م�شدر �مني �خر �ن عنا�شر 

�ل�شرطة مل يكونو� م�شلحني.
�لنيابة  وجهت  �خ��رى  جهة  م��ن 
�ل����ع����ام����ة �م���������س �ت����ه����ام����ات �ىل 
�ل���رئ���ي�������س �ال����ش���الم���ي �مل���ع���زول 
حم��م��د م��ر���ش��ي ب���اال����ش���رت�ك يف 
قتل و�ل�شروع يف قتل متظاهرين 

�مام �لق�شر �لرئا�شي نهاية �لعام 
�ملا�شي، بح�شب ما �فادت م�شادر 
�مل�شادر  و�و����ش���ح���ت  ق�����ش��ائ��ي��ة. 
مر�شي  �ن  بر�س  فر�ن�س  لوكالة 
�شي�شجن ملدة 15 يوما �حتياطيا 
على ذمة �لتحقيقات �لتي جترى 

معه مبعرفة �لنيابة.
و�و�شحت �مل�شادر �تهمت �لنيابة 
�م�������س م���ر����ش���ي ب����اال�����ش����رت�ك يف 
مو�طنني،  وت���ع���ذي���ب  �ح���ت���ج���از 
و�ل�شروع  ق��ت��ل  يف  و�ال�����ش����رت�ك 
و�إذ�ع��ة �خبار  �ملو�طنني،  يف قتل 
�شلطات  ف����ى  ل���ل���ت���اأث���ري  ك����اذب����ة 

�لتحقيق �لق�شائية.
باال�شرت�ك  مر�شي،  �تهمت  كما 
عمومية،  وظيفة  يف  ت��د�خ��ل  يف 
�لبلطجة  يف  و�ال����������ش���������رت�ك 
و�����ش���ت���ع���ر�����س �ل����ق����وة وت���روي���ع 
�ل�شلطات  وم�����ددت  �مل���و�ط���ن���ني. 
�لق�شائية �مل�شرية يوم �خلمي�س 
ي��وم��ا يف   30 مل��دة  حب�س مر�شي 

ق�شية منف�شلة.
دول  خ��ارج��ي��ة  وزر�ء  وي��ج��ت��م��ع 
ب�شكل  �الوروب����������������ي  �الحت������������اد 
بروك�شل  يف  �الرب��ع��اء  ��شتثنائي 
لبحث �لو�شع يف م�شر و�التفاق 

على موقف م�شرتك.
يف حني �علنت م�شوؤولة �مريكية 
مل  �ملتحدة  �لواليات  �ن  �الثنني 
تقرر حتى �الن وقف م�شاعد�تها 
مل�شر،  و�القت�شادية  �لع�شكرية 

و�حدة من �ملجتمع �لدويل �لذي 
ح�شب  �الإن�شان  بحقوق  يت�شدق 
ما تق�شي به م�شاحله و�هو�ئه.

هذه  �ن  م����ن  �ل��ف��ي�����ش��ل  وح������ذر 
نن�شاها  لن  ��شتمرت  �إذ�  �ملو�قف 
�لعربي  �ل���ع���امل  ي��ن�����ش��اه��ا  ول����ن 
و�ال�شالمي م�شري� �ىل تربير�ت 
يقبلها  �ن  مي���ك���ن  ال  و�ه�����ي�����ة 
ن���اأخ���ذ م���ن يتجاهل  ول����ن  ع��ق��ل 
وي���ن�������ش���اق ور�ء  �حل���ق���ائ���ق  ه�����ذه 
�لو�هية  و�الأك���اذي���ب  �ل��دع��اي��ات 
و�إمنا  جهالة  �أو  نية  ح�شن  باأنه 
م�شالح  ���ش��د  ع��د�ئ��ي��ة  م���و�ق���ف 
و�ال�شالمية  �ل��ع��رب��ي��ة  �الأم���ت���ني 

و��شتقر�ره�ما.
وقال لتعلم كل �لدول �لتي تتخذ 
هذه �ملو�قف �ل�شلبية جتاه م�شر 
باأن �ل�شعري و�خلر�ب لن يقت�شر 
�شينعك�س  بل  على م�شر وحدها 
على كل من �شاهم �و وقف مع ما 
و��شطر�بات  م�شاكل  من  ينالها 

جتري على �ر�شها. 
وتابع �ن م�شرينا و�حد وهدفنا 
باالأمن  ت��ن��ع��م��ون  ف��ك��م��ا  و�ح�����د 
و�ل�������ه�������دوء و�ال������ش�����ت�����ق�����ر�ر فال 

ت�شتكرثون علينا ذلك.
وكان �لعاهل �ل�شعودي �مللك عبد 
�هلل بن عبد �لعزيز �كد �جلمعة 
دعم بالده لل�شلطات �مل�شرية يف 

معركتها �شد �الرهاب.
)�لتفا�شيل �س12(

منظر للدمار �لهائل يف مدينة حم�س  )رويرتز(

•• عوا�شم-وكاالت:

�الثنني  ���ش��وري��ون  نا�شطون  �أف���اد 
�حلكومي  �جلي�س  ط��ائ��ر�ت  ب���اأن 
مناطق  ق�������ش���ف���ت  وم���دف���ع���ي���ت���ه 
وريفها  دم�������ش���ق  �ل���ع���ا����ش���م���ة  يف 
فيما  �أخ���������رى،  حم���اف���ظ���ات  ويف 
خا�شت  �أن���ه���ا  �مل���ع���ار����ش���ة  ذك�����رت 
يف  �ل��ن��ظ��ام  ق���و�ت  �شد  ��شتباكات 
حلب و�إدل����ب وري���ف دم�����ش��ق، كما 
�إ���ش��ق��اط ط��ائ��رة ميغ  متكنت م��ن 
يف ريف �لالذقية. وبث نا�شطون 
�شوريون �شور�ً ملا قالو� �إنه ق�شف 
�شاروخي و�إطالق قنابل �شوئية 
على خميم �لريموك يف �لعا�شمة 
حلظة  �ل�شور  و�أظ��ه��رت  دم�شق. 
�لنا�شطون  �لق�شف ب�شاروخ قال 
�لقاعة  ب��رج  مبنى  ��شتهدف  �إن���ه 

د�خل �ملخيم.
�نفجار  مع  �لق�شف  هذ�  وتر�فق 
�أحد  و�ن������دالع ح��ري��ق يف  ���ش��خ��م 

بدء عمل فريق التحقق من ا�ضتخدام الكيماوي يف �ضوريا

جي�س الأ�ضد يوا�ضل ق�ضف املدن واحلر ي�ضقط طائرة ميغ

�لنظام  ق��و�ت  كثفت  �ملباين. وقد 
يف  للمخيم  ق�شفها  من  �ل�شوري 

�ل�شاعات �الأخرية.
تن�شيقيات  بثت  �أخ��رى،  من جهة 
د�خل  من  �شور�ً  �ل�شورية  �لثورة 
�ل��زور �لتي �أحلق بها   مدينة دير 
ق�شف قو�ت �لنظام دمار�ً كبري�ً.

�أنقا�س م�شت�شفى  وتظهر �ل�شور 
�إثر ق�شف من  �لفر�ت يف �ملدينة 
�ل�شور  تبني  كما  �ل��ن��ظ��ام،  ق���و�ت 
�ل���ت���ي حلقت  �أي�������ش���ا �الأ�������ش������ر�ر 
مبعظم �أق�شامها. وتظهر م�شاهد 
�أخ��رى من �شاحة �حلرية و�شارع 
ح�����ش��ن �ل��ط��ه ب��دي��ر �ل����زور حجم 

باملباين  حل�����ق  �ل�������ذي  �ل�����دم�����ار 
�ل�شكنية.

�أن  �الإخبارية  �شام  �شبكة  و�أوردت 
�أحياء  ومعظم  �ل��ريم��وك  خميم 
دم�شق �جلنوبية تعر�شت لق�شف 

عنيف باملدفعية �لثقيلة.
وقالت �ل�شبكة �إن ��شتباكات عنيفة 
زينب  �ل�شيدة  مدينة  يف  حدثت 
�لنظام  بني �جلي�س �حلر وقو�ت 
�ملدعومة بقو�ت حزب �هلل ولو�ء 
�أبو �لف�شل �لعبا�س، �لذي يتاألف 
�ل�شيعة  �لعر�قيني  م��ن  معظمه 
�أنهم  يزعمون  �لذين  �ملتطوعني 
�ل�شيدة  م���ق���ام  حل��م��اي��ة  ج�������اوؤو� 

زينب يف د�ريا بريف دم�شق.
�ىل ذلك بد�أ �م�س فريق مفت�شي 
�الأ�شلحة  ح����ول  �مل��ت��ح��دة  �الأمم 
�شوريا  يف  ع��م��ل��ه  �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
للتحقيق يف �التهامات با�شتخد�م 
هذ� �لنوع من �الأ�شلحة يف �لنز�ع 

�مل�شتمر الأكرث من عامني.

مواقــيت ال�سالة
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موؤ�ض�ضة خليفة لالأعمال الإن�ضانية توا�ضل م�ضروع اإغاثة 135 األف اأ�ضرة من الالجئني ال�ضوريني يف لبنان

هيئة الأعمال اخلرية الإماراتية تقدم دعما ماليا ملدر�ضة النور للمكفوفني يف فل�ضطني
•• جنني-وام:

�الأع���م���ال �خلريية  ق��دم��ت ه��ي��ئ��ة 
ل�شالح  مالية  منحة  �الإم��ار�ت��ي��ة 
�لكفيف  ورع���اي���ة  ت��اأه��ي��ل  جمعية 
 . �لفل�شطينية  يف حمافظة جنني 
ر��شد مدير مكتب  �إبر�هيم  و�شلم 
هيئة �الأعمال �خلريية يف �ل�شفة 
ل�شالح  ب��امل��ب��ل��غ  ���ش��ي��ك��ا  �ل��غ��رب��ي��ة 
تطوير �جلمعية وخدماتها. وقال 
خالل حفل �أقيم بهذه �ملنا�شبة �إن 

ب���ه �ل��ه��ي��ئ��ة �الإم���ار�ت���ي���ة يف جندة 
ف��ئ��ة �ل��ك��ف��ي��ف��ني ح��ي��ث ت��ق��دم لهم 
�ل��ك�����ش��اء و�ل���غ���ذ�ء وق��ب��ل��ه��ا قدمت 
للجمعية طابعات بريكنز وطابعة 
 . �ل��در����ش��ي��ة  للمناهج  �إل��ك��رتون��ي��ة 
وحت��دث��ت م��دي��رة م��در���ش��ة �لنور 
�ل�������ش���ي���دة ����ش���م���ر �ب������و �ل����وف����ا عن 
الز�لت  �لتي  �لكبرية  �الحتياجات 
لتقدمي  �جل���م���ع���ي���ة  حت���ت���اج���ه���ا 
للكفيفني  �مل���ت���م���ي���زة  خ���دم���ات���ه���ا 
فل�شطينية  جمعية  �أول  باعتبارها 

نفذت  ك��م��ا   . �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ني  م���ن 
موؤ�ش�شات وهيئات خريية �إمار�تية 
يف مقدمتها هيئة �لهالل �الأحمر 
ب���ر�م���ج رم�����ش��ان��ي��ة يف �الأر������ش����ي 
�الأ�شر  ����ش��ت��ه��دف��ت  �لفل�شطينية 
�إفطار  وجبات  بينها  من  �ملتعففة 
وط�����رود غ��ذ�ئ��ي��ة ب��االإ���ش��اف��ة �إىل 
حيث  �لفطر  وزك���اة  �لعيد  ك�شوة 
ع��ربت ه��ذه �الأ���ش��ر ع��ن تقديرها 
لل�شعب  �مل�شتمر  �الإمار�تي  للدعم 

�لفل�شطيني .

ج��م��ع��ي��ة �ل��ك��ف��ي��ف يف ج��ن��ني متثل 
منوذجا للعطاء و�لتفاين وتعددت 
�أوجه دعمها من قبل �لهيئة �لتي 
�لنور  الأن��ه��ا  جانبها  �إىل  �شتبقى 
�لكفيفني  ل��الأط��ف��ال  ي��ن��ري  �ل���ذي 
 . �الإر�دة  و���ش��م��ع��ة  �الأم������ل  ����ش���وء 
�لنفاع  لطيفة  ثمنت  جهتها  م��ن 
وتاأهيل  رع���اي���ة  ج��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����ش��ة 
�ل��ك��ف��ي��ف �خل���ريي���ة �مل�����ش��رف��ة على 
جنني.. مدينة  يف  �ل��ن��ور  مدر�شة 
�لدور �الإن�شاين �لكبري �لذي تقوم 

حيث  لهم  تعليمية  خدمات  تقدم 
ن�شبة �الإعاقة يف جنني هي �الأعلى 
بذور  حملة  �أن  يذكر   . فل�شطينيا 
�خلري �لتي �أعلنتها هيئة �الأعمال 
�خلريية �الإمار�تية..جاءت تز�منا 
مع بدء �شهر رم�شان �ملبارك وهي 
و�ملحتاجني  �ل��ف��ق��ر�ء  ت�����ش��ت��ه��دف 
وم�����ر�ك�����ز �الإي����������و�ء ومت���ت���د حتى 
بتكلفة  �مل����ب����ارك  �الأ����ش���ح���ى  ع��ي��د 
�إج��م��ال��ي��ة ت�����ش��ل الأرب���ع���ة ماليني 
م�شتفيد  مليون  وت�شتهدف  دوالر 

•• بريوت-وام:

�أك����د ع��ي��د �مل���زروع���ي رئ��ي�����س وفد 
موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
لبنان.. �إىل  �الإن�شانية  لالأعمال 

�أن ن�شبة �الإجناز يف م�شروع �إغاثة 
�أ���ش��رة م��ن �لالجئني  �أل��ف   135
�ل�����ش��وري��ني يف ل��ب��ن��ان ب��ل��غ��ت 85 
يف �مل��ائ��ة ع��ل��ى �أم���ل �الن��ت��ه��اء من 
�لقادمة.  �الأي����ام  خ��الل  �مل�����ش��روع 
وقال �ملزروعي يف ت�شريح له �إن ما 

ت�شهم به موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان لالأعمال �الإن�شانية من 
جتاه  و�جبا  يعد  لبنان  يف  جهود 
�ل�شعب �ل�شوري �ل�شقيق نظر� ملا 
يعانيه من ظروف �شعبة نتيجة 

�الأحد�ث �جلارية يف بالده. 
ياأتي  �مل�شروع  تنفيذ  �أن  و�أ���ش��اف 
�ل�شمو  �شاحب  توجيهات  �شمن 
�ل�������ش���ي���خ خ���ل���ي���ف���ة ب�����ن ز�ي�������د �آل 
�هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان 
من  �لنازحني  بجميع  باالهتمام 

�ل�شوريني  �أ�شقائنا  الح��ت��ي��اج��ات 
�شاحب  ت���وج���ي���ه���ات  خ�����الل  م����ن 
� حفظه  �ل���دول���ة  �ل�����ش��م��و رئ��ي�����س 
�لكرمية  �شموه  وم���ب���ادر�ت   � �هلل 
�آلية  �أن  �إىل  ولفت   . مل�شاعدتهم 
معايري  وفق  تتم  �الإغاثي  �لعمل 
و�أول  حتكمه  و���ش��و�ب��ط  حم���ددة 
ه����ذه �مل��ع��اي��ري ع����دم �ل��ت��م��ي��ي��ز يف 
توزيع هذه �مل�شاعد�ت �إىل جانب 
�مل�شاعد�ت  وت����وزي����ع  �حل���ي���ادي���ة 
�ملت�شررة  �الأ���ش��ر  على  �الإن�شانية 

�مل�شروع  �أن  �إىل  م�����ش��ري�  ���ش��وري��ا 
�مل�شاريع  و�أه���م  �أك���رب  م��ن  يعترب 
�ل�شوريني  ل��ل��ن��ازح��ني  �الإغ��اث��ي��ة 
فريق  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار  ل��ب��ن��ان.  يف 
مكثفة  ب�������ش���ورة  ي��ع��م��ل  �ل���ع���م���ل 
الإجن����از �ل��ع��م��ل يف �مل�����ش��روع وفق 
للو�شول  حم����ددة  زم��ن��ي��ة  خ��ط��ة 
�إىل درج����ة �ل��ن��ج��اح و�ل��ت��م��ي��ز يف 
�أن دولة  تنفيذه . و�أك��د �ملزروعي 
�حلكيمة  وق���ي���ادت���ه���ا  �الإم���������ار�ت 
وملبية  �شباقة  ت���ز�ل  وم���ا  ك��ان��ت 

و�شمان و�شولها �إليهم .. م�شري� 
�للبنانية  �لبلديات  �حتاد  �أن  �إىل 
�لعمل  ف����ري����ق  ت��������زود  م�����ن  ه�����ي 
ب��ب��ي��ان��ات �الأ����ش���ر �مل��ت�����ش��ررة من 
خالل �للجان �لفرعية �ملوزعة يف 
جميع �ملناطق �للبنانية. وذكر �أن 
�ل�شركات  مع  يتابع  �لعمل  فريق 
�لكوبونات  ل�شرف  �ملتعاقد معها 
�لتي قد تو�جه  �ل�شعاب  وتذليل 
�شر�ء  يتم  حتى  �ملت�شررة  �الأ���ش��ر 

كل �حتياجاتهم �ل�شرورية .

وفد من النظام البلدي يطلع على جتربة بلدية دبي يف جمال ت�ضنيف الأرا�ضي
•• دبي -وام:

يف  و�لعقار�ت  �الأر��شي  م�شوؤولني وخمت�شني يف قطاع  ي�شم  وفد  �طلع 
�أبوظبي  مدينة  بلدية  �لثالث  �الإم��ارة  وبلديات  �لبلدية  �ل�شوؤون  د�ئ��رة 
وبلدية مدينة �لعني وبلدية �ملنطقة �لغربية..على جتربة بلدية دبي يف 
جمال ت�شنيف �الأر��شي. وبحث �لوفد �لذي تر�أ�شه حممد حارب �لكتبي 
مدير �إد�رة �ملمتلكات ببلدية مدينة �لعني و�مل�شت�شار يو�شف �شعيد �لكويتي 
مدير �إد�رة �للو�ئح وت�شجيل �الأر��شي و�لعقار�ت بد�ئرة �ل�شوؤون �لبلدية 
�إد�رة �لتخطيط يف بلدية دبي ومنال  �أ�شامة �ل�شايف مدير  �ملهند�س  مع 
�ل�شمالن رئي�شة ق�شم بيانات �الأر��شي و�إ�شد�ر �خلر�ئط باالإ�شافة �إىل 
وتبادل  �لتعاون  تعزيز  �شبل  �لبلدية..  و�ملخت�شني يف  �خل��رب�ء  عدد من 
.. وقدمت بلدية دبي عر�شا عن  �الأر����ش��ي  �خل��رب�ت يف جمال ت�شنيف 
خدمات �إد�رة �لتخطيط وروؤيتها و�مل�شاعي �لتي تبذلها يف �شبيل تطوير 
على  �ل�شوء  �لعر�س  �شلط  كما  �ملجال.  ه��ذ�  يف  توفرها  �لتي  �خلدمات 
�حل�شري  �لتخطيط  �شيا�شة  دع��م  يف  �الأر����ش��ي  ت�شنيف  ن��ظ��ام  �أه��م��ي��ة 
ت�شنيف  م�شطلحات  عن  �لبلدي  �لنظام  جانب  و��شتو�شح  �الإم���ارة.  يف 

ت�شعى  وق��ت  دب��ي يف  �إم���ارة  �مل��ج��ال يف  بهذ�  �ملتبعة  و�ملمار�شات  �الأر����ش��ي 
�أبوظبي للخطيط  �لبلدية وبالتعاون مع جمل�س  �ل�شوؤون  خالله د�ئرة 
�لعمر�ين �إىل ��شتحد�ث نظام لت�شنيف �الأر��شي يف �إمارة �أبوظبي. وقال 
�لكتبي مدير �إد�رة �ملمتلكات ببلدية مدينة �لعني �إن �لزيارة تعد خطوة 
باإمارتي  �خلا�س  �لبلدي  �لنظام  بني  �لتعاون  جم��االت  تعزيز  يف  ت�شهم 
�أبوظبي ودبي. و�أو�شح �أن �لنظام �لبلدي يتطلع �إىل �ملزيد من �لتعاون 
مع بلدية دبي وذلك لتحقيق �ال�شتفادة �لق�شوى من �لتجارب �مل�شبقة 
بدوره  �مل�شتقبلية.  �لبلدية  �مل�شاريع  من  �مل��رج��وة  ل��الأه��د�ف  و�لو�شول 
�أهمية دور �لد�ئرة كجهة ت�شريعية  �ألقى �مل�شت�شار �لكويتي �ل�شوء على 
وتنظيمية للعمل �لبلدي باإمارة �أبوظبي وم�شاهمتها يف حتقيق �لتنمية 

�مل�شتد�مة و�لتطور �لعمر�ين �لذي ت�شهده �الإمارة.
و�أكد حر�س �إد�رة �للو�ئح وت�شجيل �لعقار�ت على �إر�شاء �أف�شل �ملمار�شات 
�لعاملية �ملتبعة يف جمال ت�شنيف �الأر��شي بهدف رفع م�شتوى �خلدمات 
�ملقدمة يف هذ� �ملجال ومبا يتما�شى مع متطلبات روؤية �أبوظبي 2030 
�أف�شل خم�س حكومات يف  �إح��دى  �أبوظبي  �أن تكون حكومة  �إىل  �لهادفة 

�لعامل من حيث �خلدمات �لتي تقدمها الأفر�د �ملجتمع .
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و�ملجالت يف جمال �ل�شيدلة و�خل�شوبة �لب�شرية يف �لفئة 16.
 16  �لو�ق�عة بالفئة: 

 * �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق:  
 تن���ازل رقم :2 

  ��شم مالك �لعالمة: �م ��س دي �و�س بي.يف. 
مريك �شارب �آند دوخِم بي.يف.  ��شم �ملتنازل له :  

 

 مه�نته:�شركة 
 جن�شيته: هولند� 

عنو�نه وحمل �إقامته: فريِدرفيخ 39، 2031 بي �إن، هارمِل، هولند� 

 

 تاري�خ �نت�قال �مللكية:2013/05/24 
 تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل:2013/08/15 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  اأغ�صط�س 2013 العدد 10874

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /كاليد �ند كو �ل �ل بي 
بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

  
بتاريخ:2010/03/18   �ملودعة حتت رقم :140234 
بتاريخ:2011/10/19   �مل�شجلة حتت رقم :157155 

 با�ش��م:  �م ��س دي �و�س بي.يف. 
 وعنو�نه: كلو�شرت�شرت�ت 6، 5349 �يه. بي. �و�س، هولند� 

 رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : )117( – )2012/05/30 م ( 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 

�لرعاية  و�أخ�شائيو�  و�ملر�شى  و�لباحثني  لالأطباء  �النرتنت  خالل  من  �لتعليمية  �ملعلومات  توفري  خدمات 
�ل�شحية و�مل�شتهلكني يف جمال �الإخ�شاب يف �لفئة 41

 41  �لو�ق�عة بالفئة: 
 * �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق:  

 تن���ازل رقم :2 
  ��شم مالك �لعالمة: �م ��س دي �و�س بي.يف. 

مريك �شارب �آند دوخِم بي.يف.  ��شم �ملتنازل له :  

 

 مه�نته:�شركة 
 جن�شيته: هولند� 

عنو�نه وحمل �إقامته: فريِدرفيخ 39، 2031 بي �إن، هارمِل، هولند� 

 

 تاري�خ �نت�قال �مللكية:2013/05/24 
 تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل:2013/08/15 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  اأغ�صط�س 2013 العدد 10874

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /كاليد �ند كو �ل �ل بي 
بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

بتاريخ:2010/03/18   �ملودعة حتت رقم :140235 
بتاريخ:2011/10/30   �مل�شجلة حتت رقم :158531 

 با�ش��م:  �م ��س دي �و�س بي.يف. 
 وعنو�نه: كلو�شرت�شرت�ت 6، 5349 �يه. بي. �و�س، هولند� 

 رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : )117( – )2012/05/30 م ( 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 

يف  �لعقم  مبعاجلة  �ملتعلقة  �ملعلومات  توفري   ، حتديد�ً  �لطبية،  �ملعلومات  توفري  خدمات  �لطبية،  �خلدمات 
�لفئة 44.

 44  �لو�ق�عة بالفئة: 
 * �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق:  

 تن���ازل رقم :2 
  ��شم مالك �لعالمة: �م ��س دي �و�س بي.يف. 

مريك �شارب �آند دوخِم بي.يف.  ��شم �ملتنازل له :  

 

 مه�نته:�شركة 
 جن�شيته: هولند� 

عنو�نه وحمل �إقامته: فريِدرفيخ 39، 2031 بي �إن، هارمِل، هولند� 

 

 تاري�خ �نت�قال �مللكية:2013/05/24 
 تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل:2013/08/15 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  اأغ�صط�س 2013 العدد 10874

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /كاليد �ند كو �ل �ل بي 
بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

بتاريخ:2010/03/18   �ملودعة حتت رقم :140232 
بتاريخ:2011/10/19   �مل�شجلة حتت رقم :157153 

 با�ش��م:  �م ��س دي �و�س بي.يف. 
 وعنو�نه: كلو�شرت�شرت�ت 6، 5349 �يه. بي. �و�س، هولند� 

 رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : )117( – )2012/05/30 م ( 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 

�ل�شحة  جم��ال  يف  �ملتعلقة  �لعقاقري  �لعقم،  معاجلة  يف  �مل�شتخدمة  �ل�شيدالنية  و�مل�شتح�شر�ت  �الأدوي����ة 
�الإجنابية يف �لفئة  5

 5  �لو�ق�عة بالفئة: 
 * �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق:  

 تن���ازل رقم :2 
  ��شم مالك �لعالمة: �م ��س دي �و�س بي.يف. 

مريك �شارب �آند دوخِم بي.يف.  ��شم �ملتنازل له :  

 

 مه�نته:�شركة 
 جن�شيته: هولند� 

عنو�نه وحمل �إقامته: فريِدرفيخ 39، 2031 بي �إن، هارمِل، هولند� 

 

 تاري�خ �نت�قال �مللكية:2013/05/24 
 تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل:2013/08/15 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  اأغ�صط�س 2013 العدد 10874

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /كاليد �ند كو �ل �ل بي 
بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

   
بتاريخ:2010/03/18   �ملودعة حتت رقم :140231 
بتاريخ:2011/10/19   �مل�شجلة حتت رقم :157152 

 با�ش��م:  �م ��س دي �و�س بي.يف. 
 وعنو�نه: كلو�شرت�شرت�ت 6، 5349 �يه. بي. �و�س، هولند� 

 رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : )117( – )2012/05/30 م ( 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 

 �الأدوية و�مل�شتح�شر�ت �ل�شيدالنية �خلا�شة بتحفيز �خل�شوبة �لب�شرية يف �لفئة 5 
 5  �لو�ق�عة بالفئة: 

 * �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق:  
 تن���ازل رقم :2 

  ��شم مالك �لعالمة: �م ��س دي �و�س بي.يف. 
مريك �شارب �آند دوخِم بي.يف.  ��شم �ملتنازل له :  

 

 مه�نته:�شركة 
 جن�شيته: هولند� 

عنو�نه وحمل �إقامته: فريِدرفيخ 39، 2031 بي �إن، هارمِل، هولند� 

 

 تاري�خ �نت�قال �مللكية:2013/05/24 
 تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل:2013/08/15 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  اأغ�صط�س 2013 العدد 10874

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /كاليد �ند كو �ل �ل بي 
بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

 �ملودعة حتت رقم :138401         بتاريخ:2010/01/25 
 �مل�شجلة حتت رقم :156612       بتاريخ:2011/10/16 

 با�ش��م:  �م ��س دي �و�س بي.يف. 
 وعنو�نه: كلو�شرت�شرت�ت 6، 5349 �يه. بي. �و�س، هولند� 

 رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : )117( – )2012/05/30 م ( 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 

 �الأدوية و�مل�شتح�شر�ت �ل�شيدلية �ملعدة لال�شتعمال �لب�شري، يف �لفئة 5 
 5  �لو�ق�عة بالفئة: 

 * �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق:  
 تن���ازل رقم :2 

  ��شم مالك �لعالمة: �م ��س دي �و�س بي.يف. 
مريك �شارب �آند دوخِم بي.يف.  ��شم �ملتنازل له :  

 

 مه�نته:�شركة 
 جن�شيته: هولند� 

عنو�نه وحمل �إقامته: فريِدرفيخ 39، 2031 بي �إن، هارمِل، هولند� 

 

 تاري�خ �نت�قال �مللكية:2013/05/24 
 تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل:2013/08/15 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  اأغ�صط�س 2013 العدد 10874

من�ضقو وم�ضوؤولو تفعيل موؤ�ضرات ال�ضراكة يف �ضرطة دبي يعقدون اجتماعهم الأول
•• دبى-وام:

ن��ائ��ب م���دي���ر�الإد�رة �لعامة  �مل���ري  �ل��ل��و�ء حممد �شعيد  ���ش��ع��ادة  ت��ر�أ���س 
وم�شوؤويل  ملن�شقي  �الأول  �الج��ت��م��اع  دب��ي  �شرطة  يف  �ملجتمع  خل��دم��ة 
�شعب �ل�شر�كات يف مكاتب �شمان �جلودة على �لقيادة �لعامة ل�شرطة 
دبي بح�شور �ملقدم �لدكتور�شعيد عبد�هلل �ملظلوم مدير مكتب �شمان 
زي��د عبد�ل�شالم  و�ل��ر�ئ��د  �ل�شاملة  ل��ل��ج��ودة  �ل��ع��ام��ة  ب�����االإد�رة  �جل���ودة 
�حلمادي  عبد�لرحيم  �أول  و�مل���الزم  �ل�شر�كة  �إد�رة  مدير  �ل�شابوين 
�ل�شر�كات و�لدكتورعبد�لعظيم م�شطفى وروؤ�شاء  رئي�س ق�شم تطوير 
�لعامة  �الإد�ر�ت  م�شتوى  على  �ل�شر�كة  عملية  يف  و�ملعنيني  �الأق�����ش��ام 
�الجتماع �شرورة  �مل��ري خ��الل  �ل��ل��و�ء  �شعادة  و�أك��د  �ل�شرطة.  وم��ر�ك��ز 

تنفيذ �خلطة �الإ�شرت�تيجية لل�شر�كة على م�شتوى �شرطة دبي خالل 
�إد�رة  بكل  �ملتعلقة  �الإ�شرت�تيجية  �خلطط  وفق  وو�شعها   2014 عام 
عامة ومركز �شرطة وتعديل موؤ�شر�ت �لعمليات �الإد�رية �خلا�شة ب�شعب 
�الإ�شرت�تيجي  �لتوجه  تلبي  حتى  �جل��ودة  �شمان  مكاتب  يف  �ل�شر�كة 
م��دي��ر �الد�رة  ن��ائ��ب  ع���ام. ورك���ز  ب�شكل  دب���ي  �ل��ع��ام��ة ل�شرطة  ل��ل��ق��ي��ادة 
�لعامة خلدمة �ملجتمع على �شرورة تعديل موؤ�شر�ت �لعمليات �الإد�رية 
�خلا�شة ب�شعب �ل�شر�كة على م�شتوى �لوحد�ت �لتنظيمية ب�شرطة دبي 
وذلك من خالل �لتن�شيق بني �إد�رة �ل�شر�كة يف �الد�رة �لعامة خلدمة 
�ملجتمع و�الإد�رة �لعامة للجودة �ل�شاملة. و��شار�ملقدم �شعيد �ملظلوم �ىل 
�شرورة و�شع جدول زمني حول متابعة �شريعملية وموؤ�شر�ت �ل�شر�كة 
على م�شتوى �شرطة دبي. من جهته قدم �لر�ئد زيد �ل�شابوين عر�شا 

حول �أهمية ح�شر نتائج �لقيمة �مل�شافة من �ل�شر�كات وذلك من خالل 
�شرح منوذج حتليل �لعالقة مع �ل�شركاء و�لذي ركز فيه على �شرورة 
�لنتائج  �إىل  باالإ�شافة  وجماالتها  �لعالقة  ح�شب  �ل�شر�كات  ت�شنيف 
�ملحققة من �لقيم �مل�شافة وت�شنيفاتها. وقال �ن هذ� �الجتماع جاء يف 
�إطار تعزيز وتفعيل منظومة �لعمل �الإد�رية �ملتميزة وربط نتائج �لعمل 
�الإد�ري باملو�رد �لب�شرية من خالل �ملن�شقني ذوي �لكفاءة و�ملوؤهلني يف 
متابعة خطط �ل�شر�كة و�الإ�شرت�جتيات �ملرتبطة بها وتفعيل منظومة 
�لدور  يعك�س  �ل��ذي  ومتميز  فاعل  ب�شكل  �ل�شركاء  م��ع  �لعالقة  �إد�رة 
حكومية  موؤ�ش�شات  من  �شركائها  كافة  مع  دبي  �شرطة  تعاون  يف  �لهام 
وغري حكومية. كما تعمل على رفع م�شتوى من�شقي �ل�شر�كة يف كافة 

�لوحد�ت �لتنظيمية ب�شرطة دبي.

�ضرطة ال�ضارقة تقلد 97 من ال�ضباط رتبهم اجلديدة 
•• ال�شارقة-وام:

كرم �للو�ء حميد حممد �لهديدي قائد عام �شرطة �ل�شارقة �م�س بالقيادة 
�لعامة  �لقيادة  من  �ملتقاعدين  �ل�شباط  من   7 �ل�شارقة  ل�شرطة  �لعامة 
خالل  �الأمنية  �مل�شرية  دف��ع  يف  �ملثلى  جلهودهم  عرفانا  �ل�شارقة  ل�شرطة 
 97 ل�  �جل��دي��دة  �لرتب  بتقليد  ق��ام  كما  �ل�شارقة  �شرطة  ف��رتة عملهم يف 
�ل�شارقة من  �شرطة  عام  قائد  و�أك��د  �لرتفيع.  ق��ر�ر  �شملهم  �شابطا ممن 
خالل كلمة وجهها بهذه �ملنا�شبة �أن �ملتقاعدين هم بذرة �لعطاء وم�شرية 
ما  كل  يقدمون  ز�ل��و�  وم��ا  و�أخل�شو�  �أع��ط��و�  فقد  �ل�شرطي  للعمل  �لنماء 
لديهم من خرب�ت يف خدمة �لوطن. كما وجه �ل�شباط �ملقلدين �ىل �أخذ 
�لن�شائح و�لتوجيهات وجتارب �ل�شنني من هذه �لفئة �لتي خدمت �لوطن 

بكل جد و�جتهاد تاركني ب�شمات خالدة يف �جلهاز �ل�شرطي.
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امل�ضت�ضفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى �ملفرق                     5823100
 م�شت�شفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى تو�م                         7677444
م�شت�شفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى ر��شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى �لرب�حة                   2710000
م�شت�شفى �ملكتوم                     2221211         
م�شت�شفى �المل                      3444010
م�شت�شفى �لو�شل                    2193000

ال�ضارقة 
م�شت�شفى �لقا�شمى                 5386444
م�شت�شفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�شت�شفى �م �لقوين                7656888
را�ص اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة
اأبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�شت�شفى �الأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى �لنور                       6139111
�مل�شت�شفى �المار�تى �لفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
�مل�شت�شفى �الأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�شت�شفى �لدولية  �خلا�شة 2212484

ال�ضارقة 
م�شت�شفى �لزهر�ء �خلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
�مل�شت�شفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�شت�شفى �مللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�ضيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
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الئحة تنفيذية لقانون مكافحة التبغ ت�ضم 16مادة وهدفها احلفاظ على ال�ضحة 

حظر التدخني اأثناء القيادة والدعاية والتنزيالت وعر�ضها بجوار املواد الغذائية 
عدم مطابقتها للموا�ضفات يغرم من مائة األف ملليون درهم واحلب�س �ضنة

% احلكومة حتد من انت�ضارها بعدما بلغت ن�ضبة تدخني �ضغار ال�ضن اقل من 15 �ضنة 28 
•• دبي – حم�شن را�شد 

�عتمد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
�لتنفيذية  �لالئحة  �هلل،  رع��اه  دب��ي 
رق�����م )15(  �الحت���������ادي  ل���ل���ق���ان���ون 
�لتبغ  مكافحة  ب�شاأن   2009 ل�شنة 
 ،  2013 ل�شنة   )24( رق��م  ب��ق��ر�ر 
�أثناء  �ل��ت��دخ��ني  �ل��الئ��ح��ة  وحت��ظ��ر 
قيادة �ل�شيارة �خلا�شة يف حال وجود 
طفل ال يتجاوز عمره �لثانية ع�شر، 
وك��ذل��ك ح��ظ��ر �ل��دع��اي��ة و�الإع����الن 
منتجاته  �أو  �ل��ت��ب��غ  ع���ن  و�ل���رتوي���ج 
، م���ع ح��ظ��ر �إج�������ر�ء خ�����ش��وم��ات �أو 
بهدف  خا�شة  ع��رو���س  �أو  تنزيالت 
�أو  �لتبغ  على  �لت�شفية  �أو  �لرتويج 
�أية  ����ش��ت��ري�د  يحظر  ،ك��م��ا  منتجاته 
�لتي ال تتطابق  �أن��و�ع من منتجاته 
�لقيا�شية  �ل��ف��ن��ي��ة  �مل��و����ش��ف��ات  م���ع 
�الإمار�تية ، ويغرم من يخالف هذه 
�مل��ادة بغر�مه مالية ال تقل عن مئة 
و�حلب�س   ، دره����م  م��ل��ي��ون  �إىل  �أل����ف 
ومنتجاته  �لتبغ  �شنة وم�شادرة  ملدة 
�لالئحة حيز  ه��ذه  �أن تدخل  ، على 
تاريخ  م��ن  �أ�شهر  �شتة  بعد  �لتنفيذ 

�شدورها يف 21 يوليو �ملا�شي.
�لتنفيذية  �لالئحة  ت�شمنت  كذلك 
�أو  �ل���ت���ب���غ  ب���ي���ع  �أو  ع����ر�����س  ح���ظ���ر 
�أو  ع��ر���س  �أم���اك���ن  ب��ج��و�ر  منتجاته 
�لغذ�ئية  و�مل���ن���ت���ج���ات  �ل�����ش��ل��ع  ب��ي��ع 
و�ل�شلع  �مل��ن��ت��ج��ات  �أو  �ل�����ش��ح��ي��ة،  �أو 
�الأدو�ت  �أو  ل��الأط��ف��ال،  �ملخ�ش�شة 
و�مل��الب�����س �ل��ري��ا���ش��ي��ة، وك���ذ� يحظر 
عر�س �لتبغ �أو منتجاته يف �ملحالت 

�لتبغ مغلفة ب�شورة حتذيرية كبرية 
حتذيرية  عبار�ت  وكذلك  وو��شحة 
منا�شبة بهدف رفع �لوعي مبخاطر 
�مل�شتهلك،  ت�����ش��ل��ي��ل  وع�����دم  �ل��ت��ب��غ 
وي��ع��اق��ب م��ن ي��خ��ال��ف ذل���ك بغر�مه 
م��ال��ي��ة �أي�����ش��ا ال ت��ق��ل ع��ن م��ئ��ة �ألف 
وت�شاعف  دره��م،  مليون  �إىل  وت�شل 

�لعقوبة يف حال �لعودة.
لالأطفال  ح���م���اي���ة  ي��خ�����س  وف���ي���م���ا 
و�لق�شر تن�س �ملادة )4( على حظر 
�لتدخني �أثناء قيادة �ل�شيارة �خلا�شة 
يف حال وجود طفل ال يتجاوز عمره 
�ل��ث��ان��ي��ة ع�����ش��ر، ك��ذل��ك حت��ظ��ر �ملادة 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة كل  �ل��الئ��ح��ة  )8( م���ن 
�ملبا�شرة  و�الإع�����الن  �ل��دع��اي��ة  �أن����و�ع 
 ، �مل��ب��ا���ش��رة للتبغ وم��ن��ت��ج��ات��ه  وغ���ري 
حيث ن�شت �ملادة على حظر �لدعاية 
و�الإع�����الن و�ل���رتوي���ج ع��ن �ل��ت��ب��غ �أو 
منتجاته ، با�شتخد�م جميع �لو�شائل 
�لتي ت�شتهدف �لت�شجيع على تعاطي 
�لتبغ، مبا يف ذلك �للوحات �الإعالنية 
ما  و  و�الألب�شة  �ل�شخ�شية  و�الأمتعة 
�الإلكرتونية،  �ل��و���ش��ائ��ل  حكمها  يف 
و�الألعاب  �الإنرتنت  �شابهها من  وما 
�الإلكرتونية ، وو�شائل �الت�شال وما 
�شابهها من مكاملات هاتفية ور�شائل 
�ل�شحف  �أي�������ش���ا  وك���ذل���ك   ، ن�����ش��ي��ة 
و�مل������ج������الت و�ل����ك����ت����ب و�ل���ن�������ش���ر�ت 
�مل�شغوطة  و�ال�شطو�نات  و�ملطويات 

، و�لدليل �الإعالين و�الإعالمي.
�لرتويج  ح��ظ��ر  �أن  ع��ل��ى  و�أك�������دت   
�ملنتجات  �أي���������ش����ا  ي�������ش���م���ل  ل���ل���ت���ب���غ 
و�الإذ�عية  و�لتلفزيونية  �ل�شينمائية 
�لكرتونية  و�الأف�����الم  و�مل�����ش��رح��ي��ة   ،
 ، و�لتعليمية  �الإع��الم��ي��ة  و�ل��رب�م��ج 

�خل��ا���س و�أم���اك���ن �الن��ت��ظ��ار فيهما، 
�ل��ت��ج��م��ع �خل��ا���ش��ة باأي  وحم���ط���ات 
م���ن���ه���م���ا، و����ش���ائ���ل وم����رك����ب����ات نقل 
و�ملنتجات  و�الأدوي���ة  �لغذ�ئية  �مل��و�د 
�ل�����ش��ح��ي��ة، و���ش��ائ��ل وم���رك���ب���ات نقل 
و�ملو�د  وم�شتقاتها،  �لبرتولية  �ملو�د 
مو�د  و�أي��ة  وم�شتقاتها،  �لكيميائية 
�ال���ش��ت��ع��ال، مر�كز  ���ش��ري��ع��ة  �أخ�����رى 
بها،  �مل�شرح  �الأم��اك��ن  ع��د�  �لت�شوق 
بها  �مل�شرح  �الأم��اك��ن  ع��د�  و�ملطاعم 
و�مل�شارح  و�لرتفيه  �لت�شلية  و�أماكن 
وكذلك  مياثلها  وم��ا  �ل�شينما  ودور 
وحمطات  �ل�شناعية  �ملن�شاآت  �أي�شا 
�لغاز  �أو  �ل����وق����ود  وت����وزي����ع  ت��ع��ب��ئ��ة 

وملحقاتها.
�أحكام  �إىل  �ل��الئ��ح��ة  ت��ط��رق��ت  ك��م��ا 
�لتبغ  وزر�ع�������ة  ب�����ش��ن��اع��ة  م��ت��ع��ل��ق��ة 
ومنتجاته بحيث حتظر �ل�شناعة و 
وتعطى  جتارية  الأغر��س   ، �لزر�عة 
عن  ت��زي��د  ال  م��دة  �لقائمة  �مل�شانع 
ومت  �الأو����ش���اع  لتوفيق  ���ش��ن��و�ت   10
لتوفيق  للمز�رع  �شنتني  تخ�شي�س 

�أو�شاعها.
وت��ع��د �ل��ت�����ش��ري��ع��ات و�ل���ق���و�ن���ني من 
��شتخد�م  تنظيم  يف  �ل��ط��رق  �أج���دى 
�لعربية  �الإم�������ار�ت  دول����ة  يف  �ل��ت��ب��غ 
�ملتحدة منذ �أن �شدقت على �تفاقية 
ب�شاأن  �الإط����اري����ة  �ل�����ش��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة 
نوفمرب من  �شهر  �لتبغ يف  مكافحة 
الإيجاد  ت�شعى  وه��ي   ،  2005 �لعام 
�ل�شحة  حل���م���اي���ة  وط���ن���ي  ت�����ش��ري��ع 
�ل��ع��ام��ة م��ن خ��ط��ر �آف���ة �ل��ت��ب��غ فكان 
�لذي  �لتبغ  مكافحة  قانون  م�شروع 
�لفرتة من  �ل�شحة يف  وز�رة  �أعدته 
2006 وحتى 2009 فكان �شدور 

 ، �ل��دف��ع  ن��ق��اط  �لبيع عند  وم��ر�ك��ز 
�لتي تقدم  كما ال يرخ�س للمقاهي 
�أماكن  يف  �إال   ، ل��زب��ائ��ن��ه��ا  �ل�شي�شة 
150 مرت�  ت��ب��ع��د  ب��ح��ي��ث  حم�����ددة 
�الأحياء  �أو  �ل�شكنية  �ل��ب��ن��اي��ات  م��ن 
�ل�شكنية ، فيما �أوقات عملها حددتها 
�لعا�شرة  م���ن  �ل���ف���رتة  يف  �ل��الئ��ح��ة 
���ش��ب��اح��ا وح��ت��ى �ل��ث��ان��ي��ة ع�����ش��ر بعد 
يحظر  �أن  ع��ل��ى  �ل���ل���ي���ل،  م��ن��ت�����ش��ف 
و�لتبغ  ب��امل��ق��اه��ي  �ل�����ش��ي�����ش��ة  ت��ق��دمي 
�شنه   18 �ل���  دون  هم  ملن  ومنتجاته 
خارج  �ل�شي�شة  تو�شيل  حتظر  كما   ،

�ملكان �ملرخ�س لها.
وحتر�س �حلكومة يف هذه �لالئحة 
على �إر�شاء �ال�شرت�تيجيات �ل�شحية 
�لوطنية �لفاعلة و�لر�مية للحفاظ 
ع��ل��ى �ل�����ش��ح��ة �ل���ع���ام���ة، مل���ا ل��ه��ا من 
ينتج  بال�شحة  و���ش��ارة  �شيئة  ع��اد�ت 
عنها م�شاعفات خطرية على �شحة 

�لفرد و�ملجتمع و�لبيئة .
 16 يف  �لتنفيذية  �لالئحة  وج��اءت 
�اللتز�م  ����ش���رورة  ت�شمنت    ، م����ادة 
�الإمار�تية  �لقيا�شية  ب��امل��و����ش��ف��ات 
منتجات  حمتوى  بتنظيم  �خلا�شة 
�لتبغ بحيث يحظر ��شتري�د �آية �أنو�ع 
تتطابق  ال  �لتي  �لتبغ  منتجات  من 
�لقيا�شية  �ل��ف��ن��ي��ة  �مل��و����ش��ف��ات  م���ع 
وي��رتت��ب على خمالفة  �الإم��ار�ت��ي��ة، 
هذه �ملادة عقوبة ت�شل للحب�س مدة 
�شنة وغر�مه مالية ال تقل عن مئة 
وم�شادرة  دره���م  مل��ل��ي��ون  ت�شل  �أل���ف 
�لتبغ ومنتجاته. كما تنظم �لالئحة 
تن�س  مل��ا  وفقا  �لتبغ  ع��ب��و�ت  تغليف 
علية �ملو��شفات �لقيا�شية �الإمار�تية 
و�لتي تتطلب �أن تكون جميع عبو�ت 

لريا�س  �خل��ارج��ي  �ملدخل  من  مرت 
�الأطفال و�ملد�ر�س و�ملعاهد و�لكليات 
و�جل���ام���ع���ات، وع�����دم ب��ي��ع �ل��ت��ب��غ �أو 
منتجاته بالتجزئة عن طريق �شبكة 
�ملعلومات �الإلكرتونية �أو �أية و�شيلة 

�إلكرتونية.
�شو�بط  على  �ل��الئ��ح��ة  �شملت  كما 
ما  و  �ل�شي�شة  مقاهي  عمل  لتنظيم 
مياثلها ، حيث حتظر هذه �الأن�شطة 
�إال  ترخ�س  وال  �ل�شكنية  �ملناطق  يف 
يف �أماكن حمددة بحيث تبعد 150 
�لبنايات  و  �ملرخ�س  �ملكان  من  مرت 
كما   . �ل�شكنية  �الأح��ي��اء  �أو  �ل�شكنية 
�أوقات عمل �ملقاهي  حددت �لالئحة 
�ل�شاعة  من  �لفرتة  يف  تعمل  بحيث 
�ل�شاعة  وح���ت���ى  ���ش��ب��اح��ا  �ل��ع��ا���ش��رة 
�لليل  منت�شف  ب��ع��د  ع�����ش��ر  �ل��ث��ان��ي��ة 
تقدم  �أن  �ل���الئ���ح���ة  حت�����ش��ر  ك��م��ا   .
مقاهي �ل�شي�شة �لتبغ ومنتجاته ملن 
هم دون 18 �شنه كما حتظر تو�شيل 
له،  �مل��رخ�����س  �مل��ك��ان  خ���ارج  �ل�شي�شة 
وذل���ك ل�����ش��م��ان �أق�����ش��ى ح��م��اي��ة من 
�لتعر�س لدخان �لتبغ و�نبعاثاته يف 

�الأماكن �لعامة �ملغلقة.
حظر  على   )11( �مل���ادة  ن�شت  وق��د 
باأي  �ل��ت��ب��غ  ����ش��ت��خ��د�م  �أو  �ل��ت��دخ��ني 
���ش��ك��ل م����ن �الأ�����ش����ك����ال يف �الأم����اك����ن 
�لعامة و�ملوؤ�ش�شات �لتعليمية �لعامة 
و�جلامعات،  ك���امل���د�ر����س  و�خل��ا���ش��ة 
و�لتدريبية  �ل��ع��ل��م��ي��ة  و�مل����ع����اه����د 
وملحقاتها، ودور �لعبادة وملحقاتها 
و�ل�شيدالنية  �ل�شحية  و�مل��ن�����ش��اآت 
�لريا�شية  و�مل��ن�����ش��اآت  وم��ل��ح��ق��ات��ه��ا 
وم��ل��ح��ق��ات��ه��ا، ك��ذل��ك و���ش��ائ��ل �لنقل 
�جلماعي  �ل���ن���ق���ل  وو����ش���ائ���ل  �ل����ع����ام 

�ملختلفة و و�شائل  وو�شائل �الت�شال 
و�خلا�شة،  �ل��ع��ام��ة  �ملختلفة  �لنقل 
�لتنفيذية  �ل���الئ���ح���ة  ح�����ددت  ك��م��ا 
�ملتعلقة  �ل�شو�بط  بع�س  �جل��دي��دة 
ومنتجاته  �ل��ت��ب��غ  وت�����ش��وي��ق  ب��ع��ر���س 
�ملن�شاآت  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  ي��ج��ب  ح��ي��ث   ،
ت��رغ��ب يف  �أو  تبيع  �أو  ت��ع��ر���س  �ل��ت��ي 
منتجاته  �أو  �ل��ت��ب��غ  ب��ي��ع  �أو  ع��ر���س 
�لتقَيد باحل�شول على ترخي�س من 
�ل�شلطة �ملخت�شة، وو�شع ن�شخة من 
باملن�شاأة،  ظاهر  مكان  يف  �لرتخي�س 
�أو  �ل��ت��ب��غ  ب��ي��ع  �أو  م���ع ع����دم ع���ر����س 
�أو  ع��ر���س  �أم���اك���ن  ب��ج��و�ر  منتجاته 
�لغذ�ئية  و�مل���ن���ت���ج���ات  �ل�����ش��ل��ع  ب��ي��ع 
و�ل�شلع  �مل��ن��ت��ج��ات  �أو  �ل�����ش��ح��ي��ة،  �أو 
�الأدو�ت  �أو  ل��الأط��ف��ال،  �ملخ�ش�شة 
و�مل��الب�����س �ل��ري��ا���ش��ي��ة، ع���دم عر�س 
�لبيع  م��ر�ك��ز  يف  منتجاته  �أو  �لتبغ 
�أن تكون  عند نقاط �لدفع، وير�عى 
يف �أبعد موقع من نقطة �لدفع د�خل 
�ملحل، مع عدم �إجر�ء �خل�شومات �أو 
�أو  �خلا�شة  �لعرو�س  �أو  �لتنزيالت 
�لتبغ  على  �لت�شفية  �أو  �لرتويجية 

�أو منتجاته.
�لتبغ  ب��ي��ع  �أو  ع���ر����س  ي��ح��ظ��ر  ك��م��ا 
�ملهرجانات  ���ش��م��ن  م��ن��ت��ج��ات��ه  �أو 
ترخي�س  دون   ، �ملختلفة  و�مل��ع��ار���س 
وكذ�  �ملخت�س،  �ل�شلطة  م��ن  بذلك 
�شمن  منتجاته  �أو  �لتبغ  بيع  ع��دم 
حرم ومباين دور �لعبادة و�ملوؤ�ش�شات 
�أو  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  و�مل��ن�����ش��اآت  �لتعليمية 
�ل�شحية، عدم بيع �لتبغ �أو منتجاته 
مرت   )100( ع����ن  ت���ق���ل  مب�����ش��اف��ة 
�أو  �لتبغ  �ل��ع��ب��ادة، ع��دم بيع  م��ن دور 
منتجاته مب�شافة تقل عن )150( 

�لقانون �الحتادي رقم )15( ل�شنة 
22/دي�شمرب/2009  يف   2009
، مب��ث��اب��ة خ��ارط��ة ط��ري��ق للحد من 

��شتخد�م �لتبغ . 
لتطبيق  ج���اه���ده  �ل��������وز�رة  و���ش��ع��ت 
�لالئحة  الإع���د�د  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�شل 
�لتنفيذية للقانون ، حيث مت ت�شكيل 
ف����ري����ق ع���م���ل وط����ن����ي م����ن خمتلف 
يناير  م���ن  �ل��ع��م��ل  وب�����دء  �جل���ه���ات 
حيث   2012 مايو  وحتى   2010
�ملجل�س  م���ن  �ل��الئ��ح��ة  �ع��ت��م��اد  مت 
�ل�����ش��ح��ي ورف��ع��ه��ا مل��ج��ل�����س �ل�����وزر�ء 
�ملوقر �لذي ��شدر قر�ر رقم )24( 
قانون  الئ��ح��ة  ب�شاأن   2013 ل�شنة 

مكافحة �لتبغ .
�الحتادي والئحته  �لقانون  ويهدف 
�لتنفيذية للحد من �نت�شار ��شتخد�م 
�لظاهرة  ه���ذه  ت��ن��م��و  ، ح��ي��ث  �ل��ت��ب��غ 
�خلطرية خا�شة بني فئة �ملر�هقني 
تدخني  ن�شبة  و�شلت  وقد  و�ل�شباب 
�إىل  �شنة   15 من  �ق��ل  �ل�شن  �شغار 
%28 و�أما عن تدخني �لكبار فوق 
�إح�شائيات  ت���وج���د  ف���ال  ���ش��ن��ة   18
حديثة ولكنها ت�شل �إىل %30 وفقا 
لدر��شة وقاية يف �إمارة �بوظبي، كما 
يهدف �لقانون خللق جيل مناه�س 
ل���ع���ادة �ل���ت���دخ���ني. و�حل����ف����اظ على 
وتقليل  �ل��ع��ام��ة  و�ل�����ش��ح��ة  �الأرو�ح 
�لقلب  ب���اأم���ر�����س  �الإ����ش���اب���ة  ن�����ش��ب��ة 
حيث يعد ��شتخد�م �لتبغ و�لتدخني 
ي�شاهم  �لذي  �الأول  عامل �خلطورة 
�لقلبية  ب��االإح��ت�����ش��اء�ت  �الإ���ش��اب��ة  يف 
و�جللطات �لدماغية كما �نه �مل�شبب 
و�ل����وف����اه  �ل����رئ����ة  ل�������ش���رط���ان  �الأول 

�ملبكرة.

تغرمي مطاعم ب�ضبب جتاوزات 
�ضحية يف راأ�س اخليمة

•• راأ�س اخليمة - الفجر

�شبطت بلدية ر�أ�س �خليمة ثالثة مطاعم ترتكب خمالفات تتعلق بال�شروط 
�ل�شحية وت�شر ب�شحة �مل�شتهلكني وفر�شت عليها غر�مات مالية .

�ملطاعم  �أن  مكتوم  خليفة  بالبلدية  و�لبيئة  �ل�شحة  �إد�رة  م��دي��ر  وق���ال 
يتعلق  ما  خا�شة  بها  �ملعمول  �ل�شحية  باال�شرت�طات  تلتزم  مل  �ملخالفة 
باال�شافة �ىل  �منة  �للحوم بطريقة غري  وت�شييح  �لغذ�ئية  �ملو�د  بتجهيز 

عدم �اللتز�م بالنظافة.
لعملية  �ل�شحية  �ال�شرت�طات  بتحديد  موؤخر�  قامت  �لبلدية  �ن   : وتابع 
ت�شييح �للحوم وطالبت �ملن�شاآت �لغذ�ئية �لعاملة �لعاملة يف مثل �مل�شانع 
وذل���ك �شمانا حلماية  �ل�����ش��روط  بتلك  �الإل���ت���ز�م  و�ل��ك��اف��رتي��ات  و�مل��ط��اع��م 
�لت�شييح  عملية  ع��ن  �ل��ن��اجت��ة  �ل��ب��ك��رتي��ا  ببع�س  �الإ���ش��اب��ة  م��ن  �مل�شتهلك 

�خلاطئ .
�أن �لطريقة �الآمنة و�ملعمول بها يف �لعديد من دول �لعامل  و�شرح �ملكتوم 
بناء على �لدر��شات �خلا�شة بذلك هي ت�شييح �للحوم يف ثالجات خا�شة 
تقوم على �آلية خف�س �حلر�رة �لتدريجي عن هذه �للحوم حتى ت�شل �إىل 
�لدرجة تذوب خاللها طبقات �لثلج دون منو �لباكرتيا �لناجتة عن طريقة 
�لتذويب �خلاطئ، �لتي تقوم بها بع�س �ملحالت مثل و�شعها حتت �ملاء �أو 
و�شعها ب�شورة مبا�شرة يف �ملاء �ملغلي �أو تركها يف �أماكن مفتوحة لفرت�ت 
�الأدو�ت  نظافة  ع��دم  �مل��ط��اع��م  ه��ذه  على  �لتفتي�س  خ��الل  وت��ب��ني  ط��وي��ل��ة، 
�مل�شتخدمة يف طهي �الأطعمة �إىل جانب �شوء عملية تخزين �ملو�د �لغذ�ئية 
�مل�شتخدمة يف جتهيز �الأطعمة مبينا �ن �ملفت�شني �شجلو� بع�س �ملخالفات 

�الأخرى �ملتعلقة بنظافة هذه �ملن�شاآت و�شاالت �لطعام

اأ�ضعار مميزة ل�ضبه القارة الهندية ودول جمل�ص التعاون اخلليجي

بريد الإمارات يعلن عن اأ�ضعار جديدة خلدمة الطرود وخدمة الربيد املمتاز على امل�ضتوى الدويل
•• دبي-الفجر: 

�الإم���ار�ت  ب��ري��د  جمموعة  �أعلنت 
�أ�شعار�ً  �ل������دويل  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
�لطرود  خلدمة  جديدة  مناف�شة 
�ل���ربي���دي���ة و�ل����ربي����د ك���ج���زء من 
�ل�شنوية  ن�شف  �مل��ر�ج��ع��ة  عملية 
للتعرفة، ولتقدمي خيار�ت �ر�شال 

�لطرود عاملياً.
ومب�����وج�����ب �ل���ت���ع���رف���ة �مل���ع���دل���ة، 
ف��ق��د مت حت��دي��د �ال���ش��ع��ار ح�شب 
�شعر  �مل��ث��ال  �شبيل  �مل��ن��اط��ق،ع��ل��ى 
�إر������ش�����ال ط�����رد ع������ادي وزن������ه 10 
�لهندية  �ل���ق���ارة  ���ش��ب��ه  �إىل  ك��غ��م 
وبنغالدي�س(  �شريالنكا  )�لهند، 
فقط،  دره����م  قيمته133  ي��ب��ل��غ 
114 دره��م، ومن  باك�شتان  و�إىل 
ج��ان��ب �خ��ر م��ق��د�ر ����ش��ع��ار �ر�شال 
�لطرود ذ�ت �لوزن)10 كغم( �ىل 
�خلليجي  �ل��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول 
ُعمان،  �ل��ب��ح��ري��ن،  )�ل�����ش��ع��ودي��ة، 
درهم   83 تبلغ  وق��ط��ر(  �ل��ك��وي��ت 

فقط.
�ل�شيد  �أع�����رب  �ل�����ش��ي��اق  ه����ذ�  ويف 
�إبر�هيم بن كرم، �ملدير �لتنفيذي 
جمموعة  يف  �ل���ت���ج���اري  ل��ل��ق��ط��اع 

و�شجلت جمموعة بريد �الإمار�ت 
ق���ف���زة ك���ب���رية يف ع�����دد �ل���ط���رود 
 ،2013 �ل�شادرة يف �لربع �الول 
للزيادة  ن�شبة  �أك���رب  و�شلت  وق��د 
ع����دد  يف   114% ن����ح����و  ع����ل����ى 
�ل�شني  �إىل  �مل���ر����ش���ل���ة  �ل����ط����رود 
مقارنة بالفرتة من �شنة 2012، 
�لثانية  �ملرتبة  يف  �لهند  وج���اءت 
وتليها   41% ن�����ش��ب��ة  ب���ارت���ف���اع 
وب�شكل   ،29% بن�شبة  �ل�����ش��ود�ن 
عام ت�شدر �رتفاع حجم �إر�شاليات 
�ل���ط���رود ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �ل����دويل 
�لن�شف  خ����الل   19% ب��ن�����ش��ب��ة 
2013م  �لعام �حلايل  �الأول من 

مقارنة مع 2012م.
وع��ل��ي��ه حت���ر����س �مل��ج��م��وع��ة على 
ت��ل��ب��ي��ة �ح��ت��ي��اج��ات ع��م��الئ��ه��ا من 
يتعلق  و�ل�������ش���رك���ات مب���ا  �الأف�������ر�د 
ب��اإر���ش��ال��ي��ات��ه��م م��ن �ل���ط���رود على 
وباإ�شتطاعت  �ل�����دويل،  �مل�����ش��ت��وى 
�ل�����ع�����م�����الء �������ش������ر�ء �ل�������ش���ن���ادي���ق 
�لعالية  �جل����ودة  ذ�ت  �ل��ك��رت��ون��ي��ة 
�لربيدية  �مل���ك���ات���ب  خ�����الل  م����ن 
�لتاأمني  �ىل  وب��اال���ش��اف��ة  م��ك��ت��ب 
على �لطرود ب�شعر رمزي ل�شمان 

ثقة �لعميل. 

ب����اأن جمموعة  �الإم��������ار�ت،  ب��ري��د 
بريد �المار�ت ت�شعى �ىل ��شتمر�ر 
�مل�������ش���اف���ة �إىل  �ل���ق���ي���م���ة  ت����ق����دمي 
�لوقت  يف  وحت��ر���س  �مل��ت��ع��ام��ل��ني، 
جودة  م�شتويات  تعزيز  على  ذ�ت��ه 
�خلدمة، باال�شافة �ىل �ن تقدمي 
قيمة  كاأف�شل  �جل��دي��دة  �لتعرفة 
م��ق��اب��ل �مل����ال ط��امل��ا �رت��ب��ط �الأمر 
وخدمة  �لدولية  �لطرود  بخدمة 

�لربيد �ملمتاز.

�ال�شعار  ب�����اأن  م�������ش���ري�ً  و������ش����اف 
للعمالئنا  توفر  �شوف  �جل��دي��دة 
ف��ر���ش��ة م��غ��ري��ة الإر����ش���ال �لطرود 
�إىل �قاربهم وخ�شو�شاً يف مو��شم 
و�ملنا�شبات، حيث ميكنهم  �الأعياد 
�ال�شتفادة من هذه �خلدمة خالل 
كافة  يف  ب����ري����دي  م��ك��ت��ب   126
�أنحاء �المارة، ومن ناحية �خرى 
�لطرود  ير�شلون  �لذين  �لعمالء 
�ل��دول��ي��ة ���ش��وف ي�����ش��ت��ف��ي��دون من 

�لتف�شيلية  �لثنائية  �التفاقيات 
�ملربمة بني �لهيئات �لربيدية يف 
خمتلف �لدول و�الحتاد �لربيدي 
تخفي�س  �إىل  ي���وؤدي  مم��ا  �لعاملي، 

�لر�شوم �جلمركية و�ل�شر�ئب«.
و�أو�شح باأن �إ�شافة وجهات جديده 
ل�شبكة �لربيد �ملمتاز لتعد خطوه 
قاعدة  ن���ط���اق  ل��ت��و���ش��ي��ع  ت���ه���دف 
�مل��ت��ع��ام��ل��ني، ح��ي��ث ك��ان��ت �خلدمة 

�شابقاً تغطي108 وجهة فقط. 

ال�ضي�ضة عادة �ضيئة يجب حماربتها التدخني طال املوؤ�ض�ضات التعليمية ظاهرة التدخني بني االطفال

مليون درهم قيمة الت�ضويات يف حماكم دبي   43
•• دبي-وام:

بلغت قيمة �لت�شويات يف ق�شم �لتنفيذ �لعمايل و�لر�شوم يف 
�لعام  �الأول من  �لن�شف  دبي خالل  �لتنفيذ مبحاكم  �إد�رة 
بزيادة  دره��م��ا  و621  �أل��ف��ا  و413  مليونا   43 �جل����اري 
�لعام  �لفرتة من  نف�س  تقريبا مقارنة مع  �ملائه  97.5 يف 
�ملا�شي. كما بلغ عدد �مللفات �لتي متت ت�شويتها خالل �لعام 
و563  �ألفا   455 بقيمة  عمايل  تنفيذ  ملفات   9 �ملا�شي 
درهما بينما بلغ عدد �مللفات �لتي مت ت�شويها خالل �لن�شف 

�الأول من �لعام �جلاري 50 ملف تنفيذ عمايل.

�ملحاكم و�للجان �لق�شائية.
 و�أ�شار �ىل �إن مبادرة �لت�شويات �لعمالية تهدف �إىل �يجاد 
طرق �شريعة وفعالة حلل �ملنازعات وديا باالإ�شافة ل�شرعة 
تنفيذ �الأحكام و�لقر�ر�ت �إذ بد�أ �لق�شم يف �ل�شعي نحو �إنهاء 
�مللفات من خالل فتح باب �لت�شوية �لودية �أمام �ملتقا�شني 

يف ملفات �لتنفيذ �لعمايل .
 و�أ�شاف �أنه مت تاأهيل فريق عمل ذي خربة و��شعة للتعامل 
�ل��ع��م��ال��ي��ة و�حل��ر���س ع��ل��ى ت�شويتها ودي���ا.. �مل��ن��ازع��ات  م��ع 

عالية  بقيمة  ج��دي��دة  خ��دم��ة  ي��ق��دم  �ل��ق�����ش��م  �أن  م��و���ش��ح��ا 
حيث كان له �الأثر �لو��شح يف �شرعة �إنهاء �مللفات ومغادرة 

�لتي  �لعمالية  �لتنفيذ  ملفات  يف  �لت�شويات  مبادرة  وتعد   
يف  �لتنفيذ  ب��اإد�رة  و�لر�شوم  �لعمايل  �لتنفيذ  ق�شم  �أطلقها 
حماكم  م�شتوى  على  نوعها  م��ن  �الأوىل  ه��ي   2012 ع��ام 

دولة �الإمار�ت. 
و�أكد خالد �ملرزوقي رئي�س ق�شم �لتنفيذ �لعمايل و�لر�شوم 
�لق�شايا  ت�شوية  ن�شبة  يف  �ل��زي��ادة  ه��ذه  �أن  دب��ي  حماكم  يف 
�لعمالية تدل على �لنجاح �لكبري لهذه �ملبادرة و�لتي جاءت 
يف �إطار �خلطة �ال�شرت�تيجية الإد�رة �لتنفيذ و�لتي تن�شجم 
و�لر�مية  عام  ب�شكل  دبي  حماكم  ��شرت�تيجية  مع  بدورها 
�إىل تعزيز ك��ف��اءة تنفيذ �الأح��ك��ام و�ل��ق��ر�ر�ت �ل�����ش��ادرة من 

�لعمال لدولة �الإمار�ت �أوتعديل �أو�شاعهم �لقانونية وذلك 
لالإقامة  �لعامة  و�الإد�رة  �لعمل  وز�رة  مكتب  مع  بالتعاون 

و�شوؤون �الأجانب يف حماكم دبي. 
من جانبه ذكر عمار �لها�شمي رئي�س �شعبة �لتنفيذ �لعمايل 
موؤ�شر  يف  مرتفعة  ن�شبة  حقق  �لق�شم  �إن  دب��ي  حم��اك��م  يف 
�نهاء  ن�شبة  بلغت  �إذ  و�لر�شوم  �لعمايل  �لتنفيذ  معدل مدة 
بينما   2012 ع��ام  يف  �ملائه  يف   26.5 �إىل  �لتنفيذ  ملفات 
�لعام  من  فقط  �الأول  �لن�شف  يف  �مللفات  �إنهاء  ن�شبة  بلغت 
يف  �مل�شجلة  �مللفات  �إج��م��ايل  من  �ملائه  يف   114.5 �حل��ايل 

نف�س �ل�شنة �أي بز�يادة تقدر ب� 54 يف �ملائه تقريبا.
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متربعًا بحملة التربع بالدم مب�ضت�ضفى جي ام �ضي بعجمان بالتعاون مع مركز خدمات نقل الدم بال�ضارقة  50

بلدية عجمان تنجز املرحلة الأوىل من م�ضروع احلزام الأخ�ضر يف منطقة اجلرف

�مل��ع��ال��ج ل�شبكة رى  �ل�����ش��رف  م��ي��اه 
5 م��ل��ي��ون درهم  ب��ت��ك��ل��ف��ة  �مل��دي��ن��ة 
م�شروع  وكذلك  �الأوىل  للمرحلة 
زر�عة  �شارع �ل�شيخ مكتوم �ملنطقة 
زر�عتها  يتم  و�لتي  �جل�شور  حتت 

باملغطيات و�لتكوينات �ل�شخرية.
ب����اأن  �مل����ه����ريي  �أو�����ش����ح  ذل�����ك  �إىل 
ت��ن��ف��ي��ذ خطتها  ت��و����ش��ل  �ل���د�ئ���رة 
�خلا�شة  �لزر�عية  �الإ�شرت�تيجية 
�الأر��شي  ن�����ش��ب��ة  م�����ش��اح��ة  ب���زي���ادة 

•• عجمان ـ الفجر 

و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ���رة  �أن��ه��ت 
�الأوىل  �مل��رح��ل��ة  ت��ن��ف��ي��ذ  ب��ع��ج��م��ان 
من م�شروع �حلز�م �الأخ�شر حول 
�ل�شحي  �ل�شرف  معاجلة  حمطة 
مبنطقة  �ل�شلبة  �لنفايات  ومكب 
�جلرف وذلك بهدف ف�شل �ملناطق 

�ل�شكنية عن �ل�شناعية باملنطقة.
�أح��م��د �شيف �مل��ه��ريي مدير  وذك��ر 
�إد�رة �لزر�عة و�حلد�ئق �لعامة �أنه 
مت �النتهاء من �جناز م�شروع ري 
وزر�عة �حلز�م �الأخ�شر يف �جلرف 
حمطة  ح�������ول  �أوىل  ك���م���رح���ل���ة 
ومكب  �ل�شحي  �ل�شرف  معاجلة 
�لنفايات �ل�شلبة الفتاً باأن �مل�شروع 
�ل�شكنية  �مل���ن���اط���ق  ل���ع���زل  ي���ه���دف 
�ملناطق  ع����ن  ب���ال�������ش���ك���ان  �الآه�����ل�����ة 
�الإ�شهام يف �حلد  �ل�شكنية وكذلك 
من �لرو�ئح �لكريهة و�ملناظر غري 
�مل��ن��اط��ق �ملحيطة  �حل�����ش��اري��ة ع��ن 

حت�شني  �إىل  باالإ�شافة  �ملنطقة  يف 
�لبيئة �لطبيعية فيها.

وبني �ملهريي باأن �مل�شروع يعد �أول 
م�شروع يعتمد على ��شتخد�م مياه 
�ل�شرف �ل�شحي �ملعاجلة يف �لري 
�أوتوماتيكي  ري  ب��ن��ظ��ام  وي��ع��م��ل 
لتنقيه  خ��ا���ش��ة  ب��وح��دة  ب��ه  ملحق 
����ش��ت��خ��د�م��ه��ا يف �لري  �مل��ي��اه ق��ب��ل 
باأ�شجار  زر�ع���ت���ه  مت  �أن���ه  وم��ن��وه��اً 
�لبيئة �ملحلية م�شري�ً �إىل  م�شاحة 
�مل�شروع �الإجمالية ) 50890م2( 
باأن  مو�شحا  م��رت  �أالف   7 بطول 
�لتي  �لنيم  ب��ني  تنوعت  �الأ���ش��ج��ار 
�أ�شجار  ع��دد  وب��ل��غ   )727( بلغت 
باأنه مت  �الأر�ك )2950( م�شيفاً 
تنفيذ �مل�شروع بالتعاون مع �شركة 

عجمان لل�شرف �ل�شحي.
ي���ج���ري �لعمل  �أخ������رى  م���ن ج��ه��ة 
ح���ال���ي���ا يف م���������ش����روع خ����ط �ل����رى 
 3500 يبلغ  بطول  ميتد  و�ل��ذي 
لتو�شيل  �الإحت��������اد  ب�������ش���ارع  م����رت 

•• عجمان ـ الفجر 

نظم م�شت�شفى جي �م �شي، بعجمان 
وب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز خ��دم��ات نقل 
�لتابع  ب��ال�����ش��ارق��ة  و�الأب���ح���اث  �ل����دم 
بالدم  �ل�شحة حملة للتربع  ل��وز�رة 
وذلك  بعجمان  �مل�شت�شفى  مقر  يف 
يوم تطوعي مفتوح  فعاليات  �شمن 
ومب�شاركة  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى  جل���م���ه���ور 
�مل���وظ���ف���ني ف���ي���ه ب���ح���ي���ث ب���ل���غ عدد 
�ملتربعني بوحد�ت دم من �جلمهور 

�إج������ر�ءه������م  خ�������الل  دم  ل������وح������د�ت 
ل��ع��م��ل��ي��ات ج���ر�ح���ي���ة، ب���ج���ان���ب بث 
حول  للجمهور  و�لتثقيف  �لتوعية 
�أهمية �لتربع بالدم و�أهميته جل�شم 
 . �لعمرية  �ملر�حل  �الإن�شان يف كافة 
من جانبه �أكد �لدكتور ع�شام عطا 
�لعامة  ل��ل��ع��الق��ات  �مل���دي���ر  م�����ش��اع��د 
و�ل�شوؤون �لطبية مبجموعة ثومبي 
بعجمان  ���ش��ي  �إم  ج��ي  م�شت�شفى  و 
حر�س جمل�س �إد�رة �مل�شت�شفى على 
�مل�شاركة مبثل هذه �حلمالت وذلك 

لدورها  وذل���ك  �الإم���ار�ت���ي   �ل�شعب 
و�ل�شعي  �حل��اج��ة  ذوي  م�شاعدة  يف 
قدما نحو دعم �حلمالت �لتطوعية 
�حلاجة  ذوي  تخدم  �لتي  �خل��ريي��ة 
ملعاجلتهم  دم  لوحد�ت  �ملر�شى  من 
بالتن�شيق  م�شيد�  حياتهم  و�إن��ق��اذ 
�ل��د�ئ��م م��ا ب��ني م��رك��ز خ��دم��ات نقل 
و�إد�رة  ب��ال�����ش��ارق��ة  و�الأب���ح���اث  �ل���دم 
�مل�����ش��ت�����ش��ف��ى ب��ع��ج��م��ان ودوره����م����ا يف 
خدمة �لعمل �لتطوعي �الجتماعي 

�خلريي باالإمار�ت.

وم��وظ��ف��ي �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى ق���ر�ب���ة 50 
تنظيم �حلملة �شمن  �شخ�س. جاء 
�خلريية  �حل����م����الت  م����ن  �ل���ع���دي���د 
�مل�شت�شفى  ينظمها  �لتي  �لتطوعية 
بالتن�شيق مع �لقطاع �لعام و�خلا�س 
تعزيز  ب���ه���دف  وذل������ك  ب������االإم������ار�ت 
�لتعاون مع �شركائه �الإ�شرت�تيجيني 
جمهوره  م����ع  �ل�������ش���الت  وت���وث���ي���ق 
بامل�شاهمة  �لنبيل  وهدفه  �لز�ئرين 
�ل����دم ملر�شى  ب��ت��وف��ري ك��م��ي��ات م���ن 
�ملحتاجني  و�مل��ر���ش��ى  �ل��ث��ال���ش��ي��م��ي��ا 

ب��ت��وج��ي��ه م��ن حم��ي �ل��دي��ن ثومبي 
ثومبي  جمموعة  موؤ�ش�س  و  رئي�س 
وجامعة �خلليج �لطبية وم�شت�شفى 
ودعوته  ل��ه��ا  �ل���ت���اب���ع  ���ش��ي  �إم  ج���ي 
ثقافة  ن�����ش��ر  �أه��م��ي��ة  �إىل  �ل���د�ئ���م���ة 
ترجمة  �ملجتمعي  �لتطوعي  �لعمل 
وتوجيهات  و�إ�شرت�تيجيات  ل��روؤي��ة 
�لقيادة �لر�شيدة يف �لدولة و�شعيها 
�لعمل  ث���ق���اف���ة  ن�������ش���ر  يف  �ل�����د�ئ�����م 
�الإن�شاين  �الج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��ط��وع��ي 
بني كافة �لقطاعات باملجتمع و�أبناء 

م�شروع رى وزر�عة حديقة �لغرفة 
و�لتي  28000م2  مب�������ش���اح���ة 
وم�شطحات  �لعاب  �شاحات  ت�شمل 
خ�����������ش�����ر�ء وم������ب������اين وخ�����دم�����ات 
وتبلغ  ومظالت  �شيار�ت  ومو�قف 
حو�ىل2400000  ت��ك��ل��ف��ت��ه��ا 
�إىل م�شروع رى وزر�عة  باالإ�شافة 
 3200 مب�شاحة  �لرقايب  �شاحة 
مم�شى  ت�����ش��م��ل  ���ش��اح��ة  وه����ى  م2 
وم���ن���ط���ق���ة �ل�����ع�����اب وم���ل���ع���ب ك���رة 
وم�����ش��ط��ح �خ�����ش��ر و�أ���ش��ج��ار نخيل 
�أن  �إىل  م�����ش��ري�  و�أ����ش���ج���ار حم��ل��ي��ة 
تكلفة �مل�شروع حو�يل 150000 

درهم �إمار�تي.
�لعمل جاري يف م�شروع  باأن  وبني 
م����زي����رع  ح����دي����ق����ة  وزر�ع������������ة  رى 
م�شاحتها  تبلغ  و�ل��ت��ي  مب�شفوت 
ح����و�يل  وت���ت���ك���ل���ف  17700م2 
�لبدء  مت  ح���ي���ث   1500000
�لعام  مطلع  منذ  باملوقع  بالعمل 

�جلاري.

بهدف حتويل   5% �إىل  �مل��زروع��ة 
ت�شر  رق��ع��ة خ�����ش��ر�ء  �إىل  �الإم�����ارة 
�لد�ئرة  ب����اأن  ول��ف��ت  �ل��ن��اظ��ري��ن. 
ت��ن��ف��ذ ح��ال��ي��ا م�����ش��روع خ���ط �لري 
مب�شفوت  �لورقة  حديقة  وزر�ع��ة 
مرت   800000 مب���������ش����اح����ة 
�ملرحلة  زر�ع�����ة  و�ل�����ذى مت  م��رب��ع 
مع  18000م2  مب�����ش��اح��ة  م��ن��ة 
للخدمات  �ملدنية  �الأع��م��ال  �نتهاء 
حو�يل  �مل�شروع  ويتكلف  و�الأل��ع��اب 
وك���ذل���ك  دره��������م   2300000
م�شروع رى وزر�عة حديقة �لن�شيم 
24000م2  مب�شاحة  �ملنامة   –
و�لتى مت �إنهاء جزء كبري من نظام 
�لري بها و�الأعمال �ملدنية لدور�ت 
و�لكافترييا  �الإد�رة  ومكاتب  �ملياه 
خ�شر�ء  م�شطحات  على  وت�شمل 
�لعاب  ن��خ��ي��ل وم��ن��ط��ق��ة  و����ش��ج��ار 
وم�����ب�����اين �خل������دم������ات وم�����و�ق�����ف 
ويتكلف  د�خ��ل��ي  ومم�شى  ���ش��ي��ار�ت 
،�إىل جانب   2230000 �مل�شروع 

قائد عام �ضرطة عجمان يقلد الرتب اجلديدة ل� 16 �ضابطًا يف �ضرطة عجمان
•• عجمان ـ الفجر 

قّلد �شعادة �لعميد على عبد �هلل علو�ن قائد عام �شرطة 
عجمان مبكتبه وبح�شور �لعقيد عبيد حميد �ملطرو�شي 
مدير معهد تدريب �ل�ش�رطة ، �لرتب �جلديدة ل� ) 16 
( �شابطاً يف �شرطة عجمان. وقد �شمل �لرتفيع ) 10( 
4 ( �شباط  �شباط من رتبة نقيب �إىل رتبة ر�ئد و ) 
من رتبة مالزم �أول �إىل رتبة نقيب و�شابط )1( من 
رتبة مالزم �إىل رتبة مالزم �أول و�شابط )1( من رتبة 

م�شاعد �أول �إىل رتبة مالزم.

وه��ن��اأ ق��ائ��د ع���ام ���ش��رط��ة ع��ج��م��ان �ل�����ش��ب��اط �ملرفعني 
ومت��ن��ى �أن ت��ك��ون ه���ذه �ل��رتق��ي��ة مب��ث��اب��ة �ل���د�ف���ع لهم 
تطوير  �شبيل  يف  �جل��ه��د  وب����ذل  ل��ل��م��ب��ادرة  ول��غ��ريه��م 
�لعمل، ومو�كبة �لتقدم �لذي ت�شهده �لدولة يف جميع 
�مل��ج��ال �الأم��ن��ي ب�شكل خا�س،  �مل��ج��االت ب�شكل ع��ام ويف 
م�شيد�ً بدورهم �لفعال يف �لعمل �لذي يجعلهم مفخرة 
ل�شرطة عجمان. من جانبهم �أعرب �ملرفعون عن مدى 
�شرورهم بهذ� �لتكرمي �لذي يعترب حافز�ً لهم لل�شري 
ق��دم��اً �إىل �الأم����ام وب���ذل م��زي��د م��ن �جل��ه��د يف خدمة 

�لوطن �لغايل.

العدد  10874 بتاريخ 2013/8/20    

  اعـــــــــالن تغيري ا�صم
تقدم /غ�ضان احمد عبداهلل  حريبي الكثريي/ �مار�تي 
�لتوثيقات  ق�شم  �البتد�ئية  يا�س  بني  حمكمة  �ىل  �جلن�شية 
)زايد(   �ىل  غ�شان(   ( من  �لقا�شر  �بنه  ��شم  تغيري  بطلب 
باملحكمة  �ملذكور  �لق�شم  �ىل  به  يتقدم  �عرت��س  لديه  فمن 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر �العالن .
عبداحلافظ زيدان    
قا�صي مبحكمة بني يا�س البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  10874 بتاريخ 2013/8/20    

  اعـــــــــالن تغيري ا�صم
تقدم �ملو�طن /طاهر عي�ضى حممد ا�ضماعيل املرزوقي   
�لتوثيقات  ق�شم  �البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  �ىل  بطلب   /
بتغيري ��شمه من ) طاهر( �ىل )زايد(  فمن لديه �عرت��س 
من  يوما   15 خالل  باملحكمة  �ملذكور  �لق�شم  �ىل  به  يتقدم 

تاريخ ن�شر �العالن .
امل�صت�صار/ عبدالودود احمد حممد       
قا�صي مبحكمة ابوظبي البتدائية      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  10874 بتاريخ 2013/8/20    
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2013/307 ك.ع.ح
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
يعقوب يو�شف عبد�هلل يو�شف �جلن�شية: �المار�ت  وطلب �لت�شديق على   حمرر 
يت�شمن :تنازل يف �ال�شم �لتجاري )الكا�ضف ال�ضالح االجهزة الكهربائية   
( و�ملرخ�شة من د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم �مللف )60377( 
و�مل�شجل لدى غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل �ل�شيد  : علي �شامل علي 
�لكاتب  بان  للجميع  معلوما  ليكن  �الم��ار�ت  �جلن�شية:  �ل�شحي  �لقي�شي  ر��شد 
�لعدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء 

��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.   
الكاتب العدل   

بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية                                                 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10874 بتاريخ 2013/8/20    

 اعـــــــالن       
 �ملرجع :2013/308 ك.ع.ح

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- عجمان:�ل�شيد/
يعقوب يو�شف عبد�هلل يو�شف �جلن�شية: �المار�ت  وطلب �لت�شديق على   حمرر 
يت�شمن :تنازل يف �ال�شم �لتجاري )مربوك لت�ضليح املكيفات( و�ملرخ�شة من 
�مللف )40749( و�مل�شجل لدى  �لبلدية و�لتخطيط يف عجمان حتت رقم  د�ئ��رة 
غرفة �لتجارة و�ل�شناعة بعجمان �ىل �ل�شيد  : علي �شامل علي ر��شد �لقي�شي 
�ل�شحي �جلن�شية: �الم��ار�ت ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل بعجمان 
�شيقوم بالت�شديق على ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من 

تاريخ ن�شر هذ� �العالن.   
الكاتب العدل   

بدائرة البلدية والتخطيط احلميدية                                                 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10874 بتاريخ 2013/8/20    
     اعادة    اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/975 جت جز  - م ت- ب- اأظ

�جلن�شية:  �لوهاب  �مني  مهند  ميثلها/  جاردن  �شباي�شي  كافترييا  مدعي/ 
�جلن�شية:  و�لديكور  �لعامة  لل�شيانة  �مللونة  �لنجوم  عليه:  مدعي  �المار�ت 
�عالنه/   �ملطلوب  درهم   7000 مالية   مطالبة  �لدعوى:  مو�شوع  �المار�ت    
بالن�شر  عنو�نه:  �المار�ت  �جلن�شية:  و�لديكور  �لعامة  لل�شيانة  �مللونة  �لنجوم 
حيث �ن �ملدعي �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وحددت �ملحكمة يوم �الثنني �ملو�فق 
 8.30 �ل�شاعة  باحل�شور  مكلف  فانت  لذ�  �لدعوى،  لنظر  موعد�   2013/9/16
�لكائنة   �شخ�شيا   - �بوظبي �البتد�ئية  ب� حمكمة  �لثانية  �لد�ئرة  �مام  �شباحاً 
�و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� �مل�شتند�تك موقعا 
عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لدعوى بثالثة �يام على �القل. �شدر بتاريخ  

2013/7/25
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10874 بتاريخ 2013/8/20    
          اعال ن للح�صور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/46 جت جز  - ب �س- ب- اأظ

عليه: حممد  �المار�ت مدعي  �جلن�شية:  �ليافعي  �شالح  �حمد  �شاميه  مدعي/ 
�حمد كنعان و�خرون �جلن�شية: �شوريا مو�شوع �لدعوى: مطالبة مالية مببلغ 
�شوريا     �جلن�شية:  كنعان  �حمد  حممد  �عالنه/   �ملطلوب  درهم   20000 وقدره 
�ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  �قام  �ملدعي  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه: 
يوم �الحد �ملو�فق 2013/9/15 موعد� لنظر �لدعوى، لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�ل�شاعة 8.30 �شباحاً �مام �لد�ئرة �الوىل ب� حمكمة بني يا�س �البتد�ئية - �لكائنة 
بني يا�س   �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وعليك �يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� 
على  �يام  بثالثة  �لدعوى  لنظر  �ملحددة  �جلل�شة  قبل  عليها  �مل�شتند�تك موقعا 

�القل. �شدر بتاريخ  2013/7/21
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة بني يا�س البتدائية

العدد  10874 بتاريخ  2013/8/20      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/232 تنفيذ عقاري
�ىل �ملنفذ �شدهما/1- �فانتي �لقاب�شة 2- دومرية للو�شاطة �لعقارية   جمهويل حمل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ جو�نا رناتا �شيمجيل�شكا وميثله: حممد ح�شن حممد 
�لبحر  نعلنكم باحلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2011/727 عقاري كلي يوم �خلمي�س 
بتاريخ 2012/12/27 باعتباره �شند� تنفيذيا وذلك : 1- ببطالن عقد �لبيع مو�شوع 
درهم(   176000( وق���دره  مبلغ  ب�شد�د  بالز�مكم   -2  2008/3/16 يف  �مل���وؤرخ  �ل��دع��وى 
و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �شنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية يف 2012/11/8 وحتى 
متام �ل�شد�د على �ال جتاوز ��شل �ملبلغ �ملق�شي به وت�شليمه �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
.   وعليه ف��ان �ملحكمة �شتبا�شر  ي��وم من تاريخ ن�شر ه��ذ� �الع��الن  �ملحكمة خ��الل 15 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10874 بتاريخ  2013/8/20      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/171 تنفيذ عقاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- تاون �شنرت ماجنمنت ليمتد جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب 
�ل�شادر  باحلكم  نعلنكم  �لبحر  حممد  ح�شن  حممد  ومي��ث��ل��ه:  ت��ني  يلينا  �لتنفيذ/ 
و�ملعدل   2012/9/16 بتاريخ  �خلمي�س  ي��وم  كلي  عقاري   2009/656 رق��م  �ل��دع��وى  يف 
باال�شتئناف رقم 2012/576 ��شتئناف عقاري باعتباره �شند� تنفيذيا وذلك : 1- بف�شخ 

عقد �لبيع �ملوؤرخ 2007/4/7 ب�شاأن �لوحدة �لعقارية حمل �لتد�عي. 
بو�قع 5% من  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م(  وق��دره )182099  ب�شد�د مبلغ  بالز�مكم   -2
تاريخ �ملطالبة �لق�شائية يف 2009/6/3   وحتى متام �ل�شد�د على �ال جتاوز ��شل �ملبلغ 
�ملق�شي به وت�شليمه �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر 
هذ� �العالن .   وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10874 بتاريخ  2013/8/20      
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2012/154  ا�صتئناف   جتاري
�ىل �مل�شتاأنف �شده / 1 -�شركة دي�شكاونت لتاأجري �ل�شيار�ت جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �مل�شتاأنف /�شركة منذر �ل�شريف و�خو�نه ذ.م.م وميثله: 
�ل�شادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��شتاأنف  ق��د  حممد  ح�شني  عبد�لهادي  ع��وين 
لها  بتاريخ 2012/2/8 وحددت  كلي  رقم 2010/1382 جتاري  بالدعوى 
�ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة  �ملو�فق 2013/9/11  جل�شه يوم �الربعاء 
ch2D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف
العدد  10874 بتاريخ  2013/8/20      

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/663  ا�صتئناف عمايل

����ش��ت��ون م��ارت��ني )�����س.م.ح(   �ىل �مل�شتاأنف ���ش��ده / 1 -�ل�����ش��رق �الو���ش��ط 
وميثله:  كا�شجني  /ت��وم��ا���س  �مل�شتاأنف  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
�ل�شادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��شتاأنف  قد  �ملال  عبد�هلل  �شريف  حبيب حممد 
لها  وح��ددت  بتاريخ 2013/4/25  كلي  رقم 2010/778 عمايل  بالدعوى 
بالقاعة  �شباحا   10.00 �ل�شاعة   2013/9/1 �مل��و�ف��ق  �الح��د  ي��وم  جل�شه 
ch2D.18 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف
العدد  10874 بتاريخ  2013/8/20      

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2013/663  ا�صتئناف عمايل

�ىل �مل�شتاأنف �شده / 1 -مريتامي �شوليو�شنز  ميدل �ي�شت- ملالكها/ علي 
هامل خادم �ل غيث �لقبي�شي  جمهول حمل �القامة مبا �ن �مل�شتاأنف /
توما�س كا�شجني وميثله: حبيب حممد �شريف عبد�هلل �ملال قد ��شتاأنف 
بتاريخ  كلي  عمايل   2010/778 رق��م  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/ 
�ل�شاعة   2013/9/1 �ملو�فق  �الح��د  يوم  جل�شه  لها  وح��ددت   2013/4/25
من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2D.18 بالقاعة  �شباحا   10.00

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�صم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�صتئناف

العدد  10874 بتاريخ 2013/8/20    
 �صركة ك�صمري ذ.م.م

 يف الدعوىر قم 2012/998 مدين كلي جتاري
�شريكا يف  ب�شفته  �لفهد  �ملدعى/ عبد�لعزيز عبد�هلل عبد�لعزيز 
لذلك  لل�شركة،  وت�شفية  حل  �لدعوى  رفع  قد  �عاله  �لرخ�شة  
على كل من له مطالبة مالية جتاه �ل�شركة �ملذكورة �ن يتقدم بها 
للخبري �حل�شابى �ملنتدب يف �لدعوى �ال�شتاذ/ جمعه حممد جمعه 
تليفون 6652090-02 فاك�س  6654500-02 وذلك خالل ��شبوع من 

تاريخه. حترير� يف 2013/8/19
اخلبري احل�ضابي املنتدب
جمعه حممد جمعه    

اعالن حل وت�صفية

طبية راأ�س اخليمة تهتم ب�ضالمة عمال امل�ضاريع �ضيفا
لال�شكان مبنطقتي �لغيل و�أم عرج وتاأكدت ميد�نيا من توفر بيئة عمل 
�لدولية  �ملعايري  �ط��ار  يف  �لدولة  تفر�شها  �لتي  بالقو�نني  ملتزمة  لهم 
�مل�شاعب  من  خلوها  ت�شمن  �لتي  �ل�شحية  �ال���ش��رت�ط��ات  فيها  وتتوفر 
حما�شرة  على  ��شتملت  �حلملة  �أن  مهرة  و�أ���ش��اف��ت    . �لعمل  و����ش��اب��ات 
�ل�شم�س  �شربات  تناولت  و�الأردو  و�الإجنليزية  �لعربية  باللغات  للعمال 
تنظيم  ج��ان��ب  �إىل  جتنبها  وكيفية  ��شعافها  وط���رق  �حل���ر�ري  و�الإع��ي��اء 
ن�شر�ت  وتوزيع  �ل�شحيني  و�ملثقفني  �لعمال  بني  جماعية  نقا�س  حلقات 
ومل�شقات وكتيبات تثقيفية على �لعمال من خمتلف �جلن�شيات، وتقدمي 
�حل���ر�رة،  م��ق��اوم��ة  على  مل�شاعدتهم  و�ل��ف��و�ك��ه  �ل��ب��اردة  و�مل��ي��اه  �لع�شائر 

و�لرطوبة �ملرتفعة، و�جلفاف، و�حلفاظ على �شحة و�شالمة �لعمال. 

•• راأ�س اخليمة - الفجر 

�ل�شحي  و�الإع��الم  �لتثقيف  �إد�رة  بها  تقوم  �لتي  �لتوعية  �ط��ار حملة  يف 
مبنطقة ر�أ�س �خليمة �لطبية، حتت �شعار ) من �أجل بيئة عمل مالئمة 
�لوقائية  �الج���ر�ء�ت  على  �لوقوف  بهدف  حملة  �أم�س  �نطلقت   ) �شحيا 
و�ل�شروط �لو�جب تو�فرها ل�شمان �شيف �شحي و�آمن لعمالة �مل�شاريع 
يف خمتلف �ملو�قع و�الأماكن �لعمالية . و�أو�شحت �الأ�شتاذة مهرة حممد 
بن �شر�ي مدير �إد�رة �لتثقيف و�الإعالم �ل�شحي �أن �حلملة �لتي �نطلقت 
فعالياتها منذ يونيو من �لعام �جلاري بالتعاون مع مكتب وز�رة �الأ�شغال 
م�شروع  يف  يعملون  كانو�  عمال  من  فئة  ��شتهدفت  �ل�شمالية  باملنطقة 
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•• ال�شارقة-الفجر:

�عتمد جمل�س �أمناء جامعة �ل�شارقة 
�خلام�س  �ج���ت���م���اع���ه  ع���ق���د  �ل�������ذي 
�ل�شمو  �شاحب  برئا�شة  و�لثالثني 
حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ 
�لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �الأعلى حاكم 
�ل�����ش��ارق��ة رئ��ي�����س وم��وؤ���ش�����س جامعة 
مليون   )605( م��ب��ل��غ:  �ل�����ش��ارق��ة 
درهم كميز�نية عامة للجامعة للعام 

�الأكادميي:2014-2013.  
وق���د �أع����رب ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و حاكم 
م�شتهل  يف  �ملجل�س  رئي�س  �ل�شارقة 
و�شعادته  �����ش����روره  ع���ن  �الج���ت���م���اع 
وتقدمها  �ل�����ش��ارق��ة  جامعة  بتطور 
ب�����ني ن���ظ���ري�ت���ه���ا م�����ن �جل���ام���ع���ات 
وحت��ق��ي��ق��ه��ا ل��ك��ث��ري م���ن �الإجن������از�ت 
خطتها  �إط����ار  يف  وخ��ا���ش��ة  �لعلمية 
كما  للعام:2014،  �ال�شرت�تيجية 
ت��ق��دي��ره الإد�رة  ���ش��م��وه ع���ن  �أع�����رب 
فيها  �ل���ع���ام���ل���ني  ول���ك���ل  �جل���ام���ع���ة 
�الأكادميية  �لهيئتني  �أع�����ش��اء  م��ن 
و�الإد�ري���������ة ل��ل��ج��ه��ود �مل���ب���ذول���ة من 
�جلهود  ه���ذه  يف  وت��ف��ان��ي��ه��م  قبلهم 
باأنها جاءت مبثل  �شموه  �أكد  و�لتي 
فّعال  ب�شكل  و�أ�شهمت  �لنتائج  ه��ذه 

للجامعة  �ل��ت��ق��دم  ه����ذ�  حت��ق��ي��ق  يف 
م�شيد� على نحو �آخر بتطور بر�مج 

�جلامعة �لدر��شية و�لبحثية.
م��ن ج��ان��ب��ه��م ع��رب �أع�����ش��اء جمل�س 
و�عتز�زهم  ف��خ��ره��م  ع���ن  �الأم���ن���اء 
بهذ� �لتقدم للجامعة �لذي و�شفوه 
بالكبري و�ل��ذي �أك��دو� ب��اأن �جلامعة 
وقيادة  ت��وج��ي��ه��ات  بف�شل  �أح���رزت���ه 
ورئي�س  م��وؤ���ش�����س  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�جلامعة وحر�س �شموه �لد�ئم على 
�أن تكون جامعة �ل�شارقة يف مقدمة 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات �الأك���ادمي���ي���ة ل��ي�����س على 
وعلى  ب��ل  فح�شب  �ملنطقة  م�شتوى 

�مل�شتويني �الإقليمي و�لدويل.
��شتمر�ر  على  �الأمناء  و�أك��د جمل�س 
بر�مج  ملعظم  �ل��ب��ارز  للتميز  دع��م��ه 
بر�مج  دع��م  �أهمية  وعلى  �جلامعة 
�لعلمي  و�ل��ب��ح��ث  �لعليا  �ل��در����ش��ات 
وت��ط��ب��ي��ق من����اذج ف��اع��ل��ة ل��ذل��ك عن 
ط����ري����ق �ل���������ش����ر�ك����ة �مل�����ت�����و�زن�����ة مع 
�جلامعات ومر�كز �الأبحاث �لعلمية 
ت�شجيع  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �ل��ع��امل��ي��ة، 
�لكليات  يف  �مل���ت���م���ي���زي���ن  �ل���ط���ل���ب���ة 
در��شاتهم  ال���ش��ت��ك��م��ال  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 
و�لدكتور�ه  �مل��اج�����ش��ت��ري  ب���ر�م���ج  يف 
�لهيئة  �أع�شاء  وم�شاعدة  باجلامعة 

�ل��ت��دري�����ش��ي��ة يف ه���ذه �ل��ك��ل��ي��ات على 
�ملنح  ع���ل���ى  ل��ل��ح�����ش��ول  �ل���ت���ن���اف�������س 

�لبحثية د�خل وخارج �لدولة.
وقد �عتمد �ملجل�س وبتوجيهات من 
رئي�شه �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة 
لالبتعاث  برنامج  باإن�شاء  مقرتحا 
�ل���در�����ش���ي، �ل���د�خ���ل���ي و�خل���ارج���ي، 
�أكادمييا  �مل��ت��م��ي��زي��ن  ل��ل��م��و�ط��ن��ني 
�ملاج�شتري  �شهاد�ت  على  للح�شول 
�لعريقة  �جلامعات  من  و�لدكتور�ه 
�مل�شهود لها عامليا بالتميز لتاأهيلهم 
�لتدري�شية  ب��ال��ه��ي��ئ��ة  ل���الل���ت���ح���اق 
حتتاجها  �ل���ت���ي  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ات  يف 

�جلامعة.
��شتمع  �الأم������ن������اء  جم���ل�������س  وك�������ان 
�جلامعة،  �إد�رة  ق��دم��ت��ه  ل��ت��ق��ري��ر 
�لتطور  ج���و�ن���ب  خم��ت��ل��ف  ����ش��ت��م��ل 
�لذي حققته �جلامعة وفقاً للخطة 
 ،2014/2009 �الإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
ل��ل��ع��دي��د من  ب��ني حتقيقها  و�ل����ذي 
�خل��ط��ة قبل ميعادها  ه��ذه  �أه����د�ف 
�ملحدد، كما بني �لتقرير باأن متو�شط 
�لثانوية  �ل��ق��ب��ول خل��ري��ج��ي  م��ع��دل 
�رتفع  باجلامعة  و�ملقبولني  �لعامة 
�إقبال  هناك  و�أن   90% نحو:  �إىل 
�لرب�مج  م��ن  �ل��ع��دي��د  م��ت��ز�ي��د على 

�لهند�شة  كلية  كرب�مج  �الأكادميية، 
�إد�رة  وك���ل���ي���ة  �ل��ط��ب��ي��ة  و�ل���ك���ل���ي���ات 
وبر�مج  �ل��ق��ان��ون  وك��ل��ي��ة  �الأع���م���ال 
�لنووية  و�لطاقة  �ملتجددة  �لطاقة 
وتخ�ش�س  �مليكانيكية  و�ل��ه��ن��د���ش��ة 
عنا�شر  مبينا  �ل��دول��ي��ة،  �ل��ع��الق��ات 
�لرب�مج  هذه  مثل  جناح  ومقومات 
تطرحها  �لتي  �جلديدة  �الأكادميية 
�عتماد  �لتقرير  بني  كما  �جلامعة، 
لربنامج  �ل���ع���ايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  وز�رة 
�ملاج�شتري يف �إد�رة �لت�شييد وبر�مج 
�لهند�شة  يف  و�لدكتور�ه  �ملاج�شتري 
�الإد�رية و�البتكار، و�لتي مت طرحها 
�لعليا  �لتقنية  جامعة  مع  بالتعاون 
مبونرتيال �لكندية، و�عتماد برنامج 
علوم  ت��دري�����س  ري����ادة  يف  �ملاج�شتري 
�إن�شائه  مت  و�ل����ذي  �ل�شحية  �مل��ه��ن 
�جلر�حني  ج��م��ع��ي��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
�مل��ل��ك��ي��ة ب���اإي���رل���ن���د�، ب��االإ���ش��اف��ة �إىل 
ح�����ش��ول ب��رن��ام��ج �ل��ب��ك��ال��وري��و���س يف 
تطرحه  �ل��ذي  �ل�شناعية  �لهند�شة 
�ل�شارقة  ب��ج��ام��ع��ة  �ل��ه��ن��د���ش��ة  ك��ل��ي��ة 
على �الع��ت��م��اد �الأك��ادمي��ي م��ن قبل 
�لهند�شية  �ل���رب�م���ج  �ع��ت��م��اد  ه��ي��ئ��ة 
ب����ال����والي����ات �مل���ت���ح���دة �الأم���ريك���ي���ة 

)ABET( �ل�شهر �جلاري.

�لطلبة  ع��دد  بارتفاع  �ملجل�س  ون��وه 
�لذين مت قبولهم للدر��شة يف خمتلف 
كليات �جلامعة لف�شل �خلريف من 
 2014/2013 �الأك��ادمي��ي  �ل��ع��ام 
و�لذي بلغ: 2،877 طالبا وطالبة 
مبتو�شط معدل درجات: 89.2% 
يف �ل�شهادة �لثانوية موؤكد� باأن ذلك 
�أي�شا  وم�شتمر  ممتاز  موؤ�شر  يعترب 
 ،2014/2013 �جل���دي���د  ل��ل��ع��ام 
�لدر��شة  على  �ملتز�يد  �الإق��ب��ال  و�أن 
�لرب�مج  خم��ت��ل��ف  يف  �جل��ام��ع��ة  يف 
�الأكادميية �لتي تطرحها باالإ�شافة 
�لتي  �ل���دب���ل���وم  درج�����ة  ب���ر�م���ج  �إىل 
�ملجتمع، وت�شكل معا  تطرحها كلية 
�أكرب �شمولية للرب�مج �لتي تقدمها 
�لعربية  �الإم�����ار�ت  دول���ة  يف  جامعة 
�ملجل�س �خلطة  ناق�س  كما  �ملتحدة. 
�الإ�شرت�تيجية لكلية �ملجتمع و�لتي 
من  �ل��ع��دي��د  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ت�شتمل 
بر�جمها مبا يتنا�شب مع �حتياجات 
ويوفر  �مل�شتقبلية  �ل��ع��م��ل  �أ����ش���و�ق 
�لعملي  �لتدريب  فر�س  للد�ر�شني 
ط���و�ل ف���رتة �ل��در����ش��ة وو�ف����ق على 
بني  )�لتج�شري(  ل��ربن��ام��ج  م��ق��رتح 
ب��ر�م��ج �ل��دب��ل��وم و�ل��ب��ك��ال��وري��و���س يف 
يفتح  �ل���ذي  �لبيئية  �ل�شحة  ع��ل��وم 

�ملجال لبع�س �لطلبة �ملتميزين جد� 
يف كلية �ملجتمع ال�شتكمال در��شتهم 
ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى �ل��ب��ك��ال��وري��و���س يف 

نف�س �لتخ�ش�س.
برنامج  �إن�شاء  على  �ملجل�س  وو�ف���ق 
�لتقنية  يف  ل��ل��م��اج�����ش��ت��ري  ج���دي���د 
برنامج  ب��ت��م��ي��ز  م�����ش��ي��د�  �حل���ي���وي���ة 
�حليوية  �لتقنية  يف  �لبكالوريو�س 
على  �لطلبة  م��ن  �ملتز�يد  و�الإق��ب��ال 
ترقية  و�ف��ق على  كما  به،  �اللتحاق 
بع�س �أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية �إىل 
و�إن�شاء  م�شارك،  و�أ�شتاذ  �أ�شتاذ  رتب 
مبان جديدة لل�شكن �لد�خلي نظر� 
�جلدد  �لطلبة  من  �لكبري  لالإقبال 

على �ل�شكن باجلامعة.

�����ش����ع����ادة عبد  �الج�����ت�����م�����اع  ح�������ش���ر 
�لرحمن بن علي �جلرو�ن �مل�شت�شار 
بالديو�ن  �ل�شمو  ل�شاحب  �خلا�س 
�الأم��ريي ومعايل �لدكتور عبد �هلل 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  ت��رمي  ع��م��ر�ن 
و�لطباعة  لل�شحافة  �خل��ل��ي��ج  د�ر 
و�لن�شر و�شعادة �أحمد حممد �ملدفع 
جتارة  غ��رف��ة  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س 
حممد  و���ش��ع��ادة  �ل�����ش��ارق��ة  و�شناعة 
�لدكتور  و���ش��ع��ادة  �ل��ن��وم��ان  ح�����ش��ن 
عمرو عبد �حلميد م�شت�شار �شاحب 
ل�شوؤون  �ل�������ش���ارق���ة  ح���اك���م  �ل�����ش��م��و 
�لعلمي  و�ل��ب��ح��ث  �ل���ع���ايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
و�لدكتور بيرت جورج رئي�س جامعة 
ماك ما�شرت يف كند� و�لدكتور كيث 

جامعة  �أول  م��دي��ر  ن��ائ��ب  �أتكن�شون 
و�لدكتور  �ملتحدة  باململكة  �إك�شرت 
ج����ورج خ��ل��ي��ل �ل��ن��ج��ار ن��ائ��ب رئي�س 
�جل���ام���ع���ة �الأم���ري���ك���ي���ة يف ب����ريوت 
ل��ل��رب�م��ج �الإق��ل��ي��م��ي��ة �خل��ارج��ي��ة يف 
�شريوتا  �أن���دري���ه  و�ل���دك���ت���ور  ل��ب��ن��ان 
�ن�شريم  ملعهد  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س 
�هلل  عبد  حممد  و���ش��ع��ادة  فرن�شا  يف 
�لرئي�س �لتنفيذي مل�شرف �ل�شارقة 

�الإ�شالمي.
مر�د  �ل�شيد  �الج��ت��م��اع  ح�شر  ك��م��ا 
�جلامعة  مدير  نائب  حميدة  �حلاج 
و�ل�شيد  و�الإد�ري�����ة  �ملالية  لل�شوؤون 
ج����ه����اد �ل�����������ش�����ّودي م����دي����ر �مل���ال���ي���ة 

بالوكالة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

يف  �مل��ج��ت��م��ع  خ���دم���ات  �إد�رة  �خ��ت��ت��م��ت 
فعالية )خيمة  �أبوظبي  بلدية مدينة 
بالفالح   4 رق���م  �مل��ل��ع��ب  يف  �ل���ف���الح( 
وذلك �شمن �إطار برناجمها �ملجتمعي 
�لفطر  وعيد  �مل��ب��ارك  رم�شان  ل�شهر 
�لفعالية  هذه  ��شتمرت  حيث  �ل�شعيد 
يوليو مرور�  منذ �خلام�س ع�شر من 
باأيام �لعيد وحتى �خلام�س ع�شر من 

�أغ�شط�س �حلايل.
�شر�ئح  �ملكيفة  �خليمة  ��شتقبلت  وقد 
�ملختلفة من �خلام�شة م�شاء  �ملجتمع 

وح����ت����ى �ل���ع���ا����ش���رة ل���ي���ال م����ن خ���الل 
بر�مج وفعاليات و�أن�شطة تن�شجم مع 
�ملبارك  �ل�شهر  وخ�شو�شية  طبيعة 
طموحات  يحقق  ومب��ا  �لعيد  و�أج���و�ء 
ومتطلبات �شريحة �الطفال و�ل�شباب 
و�ل��ع��ائ��الت خ���الل م��و���ش��م �الإج�����از�ت 

�ل�شيفية .
و�أ����ش���ارت �ل��ب��ل��دي��ة �أن��ه��ا ح��ر���ش��ت من 
ع���ل���ى تنويع  �ل��ف��ع��ال��ي��ة  ه�����ذه  خ�����الل 
�لرب�مج �ملقدمة لتتنا�شب مع توقعات 
عدد�  �أت��اح��ت  حيث  �خليمة  م��رت��ادي 
و�لو�شائل  �ل��رتف��ي��ه��ي��ة  �الأل���ع���اب  م��ن 
�مل�شوقة  �لفنية  و�لفقر�ت  �لتثقيفية 

�الأن�شطة  ���ش��ع��ي��د  وع��ل��ى   . و�مل��م��ت��ع��ة 
�لتي نظمت خارج �خليمة فقد وفرت 
�لبلدية عدد� من �لو�شائل �لرتفيهية 
و�ملالعب  �ل��ن��ط��اط��ات  مثل  و�الأل���ع���اب 
�لقدم  ك��رة  لعبة  ملمار�شة  �لريا�شية 
و�ل���ط���ائ���رة و�ل���ع���دي���د م���ن �الأمن�����اط 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة و�ل��رتف��ي��ه��ي��ة �ل��ه��ادف��ة يف 

بيئة �شحية و�آمنة .
�لفعاليات  م��ن  �لنوعية  ه��ذه  وت��اأت��ي 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة �ل���ت���ي ت��ع��ت��رب ج�����زء� من 
مبادر�ت �إد�رة خدمات �ملجتمع بهدف 
ملعب  �شمنها  وم��ن  �حل��د�ئ��ق  تفعيل 
�ل���ف���الح م���ن خ����الل تنظيم  ح��دي��ق��ة 

حيث  �ملختلفة  و�الأن�شطة  �لفعاليات 
�لفنون  لت�شمل  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ت��ن��وع��ت 
و�الألعاب  و�ل�شعبية  �ليدوية  و�حلرف 
�لتناف�شية وم�شابقات �لغناء و�لفنون.

�ملجتمع  خ����دم����ات  �إد�رة  و�أف����������ردت 
�أيام  برناجما مكثفا لالأن�شطة خالل 
خ�ش�شت  حيث  �لفالح  خيمة  فعالية 
�لليجو  �ألعاب  �شملت  متنوعة  فقر�ت 
�لكر�شي  ول��ع��ب��ة  و�حل�����رف  و�ل��ف��ن��ون 
ولعبة  �لكي�س  �شباق  �لغنائي..ولعبة 

�نفجار �لبالون ولعبة مترير �لكرة .
هذه  �إق����ام����ة  �أن  �ل��ب��ل��دي��ة  و�أ����ش���اف���ت 
��شتجابة  ج��اء  �ملكان  ه��ذ�  يف  �لفعالية 

�إجر�ء  بعد  �ل�شكان  ورغ��ب��ات  لطلبات 
����ش��ت��ب��ي��ان ���ش��ارك ف��ي��ه ���ش��ك��ان �ملنطقة 
ترفيهية  بيئة  الإي��ج��اد  �الم��ر  وكذلك 
متالأ وقت �لفر�غ �لناجم عن �الإجازة 
مع  وب��ال��ت��ز�م��ن  ل��ل��م��د�ر���س  �ل�شيفية 
�لفطر  وع��ي��د  �مل��ب��ارك  رم�����ش��ان  �شهر 
�ل�����ش��ع��ي��د.. وب���ه���دف ����ش��ت��ث��م��ار �أوق����ات 
ب�����ش��ك��ل منهجي  و�ل�����ش��ب��اب  �الأط����ف����ال 
عليهم  ي����ع����ود  وم���ف���ي���د  وم������درو�������س 
بالفائدة و�ملتعة وتعزيز ح�س �مل�شاركة 
�ملجتمعية لديهم وتفعيل دور �لبلدية 
 .. �ملجتمع  جت��اه  �لتز�ماتها  وت��اأك��ي��د 
�لتابعة  �لعامة  �ملر�فق  وكذلك تفعيل 

للبلدية يف خدمة �ملجتمع .
وم�شاندة  بدعم  �لبلدية  �أ���ش��ادت  كما 

ومنهم  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ني  ���ش��رك��ائ��ه��ا 
�شركة )�ل��ع��ب و�م����رح( �ل��ت��ي ك��ان لها 

دور كبري ومهم يف �إجناح هذه �لفعالية 
�ملجتمعية و�لرتفيهية و�لريا�شية.

•• ابوظبي- الفجر

للتعليم  �أب����وظ����ب����ي  جم���ل�������س  ع���ق���د 
موؤ�ش�شة  م����ع  ت��ن�����ش��ي��ق��ي��ا  �ج���ت���م���اع���ا 
�الإم�����������ار�ت ل���ل���م���و�����ش���الت يف �ط����ار 
�لقادم  �ل��در����ش��ي  ل��ل��ع��ام  �الإ���ش��ت��ع��د�د 
�شامل  حممد  �شعادة  بح�شور  وذل��ك 
لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل��ظ��اه��ري 
حممد  و���ش��ع��ادة  �ملدر�شية  �لعمليات 
�جلرمن مدير عام موؤ�ش�شة �الإمار�ت 
�لنقل  د�ئ��رة  �ملرزوقي مدير  وجا�شم 
وجا�شم  �الإم���������ار�ت  م���و�����ش���الت  يف 

�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز  �مل����دي����ر  �ل�������ش���اع���ر 
خ��دم��ات �مل���د�ر����س و�مل��ه��ن��د���س خالد 
�خلدمات  �إد�رة  م��دي��ر  �الأن�������ش���اري 
�أع�شاء  باملجل�س وعدد من  �ملدر�شية 

�للجان �مل�شرتكة بني �جلهتني.
مناق�شة  مت����ت  �الج���ت���م���اع  وخ������الل 
ومتابعة  �الأخ��ري  �الجتماع  تو�شيات 
ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ع���ل���ى �مل������ي������د�ن، ك���م���ا مت 
�ل�شنوي  �ل���ت���ق���ري���ر  ع���ل���ى  �الط�������الع 
�ملو��شالت  خدمات  وج��ودة  ل�شالمة 
�إجناز�ت  على  �الط���الع  و  �ملدر�شية، 
�الإم���ار�ت يف تطبيق عدد  مو��شالت 

من �ملبادر�ت �الإلكرتونية، باالإ�شافة 
�الحتياجات  ت��ق��ري��ر  م��ن��اق�����ش��ة  �إىل 
�مل��ط��ل��وب��ة ل��ل��ع��ام �ل���در�����ش���ي 2013 

.2014-
وقال �شعادة حممد �شامل �لظاهري �أن 
بيئة طالبية  لتوفري  ي�شعى  �ملجل�س 
�لطالبي  ل���الإب���د�ع  �آم���ن���ة وحم���ف���زة 
�لطلبة  نقل  و�شائل  ب�شالمة  تتميز 
من و�إىل �ملدر�شة، لذلك فاإن �لتعاون 
موؤ�ش�شة  م���ع  و�مل���ت���و�����ش���ل  �ل���وث���ي���ق 
�أن  �شاأنه  من  للمو��شالت  �الإم���ار�ت 
�شد  �شبيل  يف  �ملبذولة  �جلهود  يعزز 

�مل���د�ر����س م��ن �حلافالت  �ح��ت��ي��اج��ات 
�ملدر�شية، و�أ�شاف �أنه من �ل�شروري 
وتوحيد  �لتوعوية  �حلمالت  تكثيف 
�لعالقة  ذ�ت  �ملوؤ�ش�شات  بني  �جلهود 
لتطبيق خطط توعية �لطلبة �شو�ء 
�أك��د على  كما  �ملجتمعية،  �أو  �ملرورية 
�����ش����رورة و����ش���ع �خل���ط���ط �ل���الزم���ة 
�ل���ط���و�رئ ل�شمان  ح����االت  مل��و�ج��ه��ة 

�شالمة �لطلبة يف �ملقام �الأول.
�لعمل  �أه��م��ي��ة  �إىل  �ل��ظ��اه��ري  ون���وه 
متطلبات  الإجن�������از  م��ك��ث��ف  ب�����ش��ك��ل 
�ملدر�شية  للنقل  �لت�شريعية  �لالئحة 

موؤخر�  �لنقل  د�ئ���رة  �أ���ش��رت��ه��ا  �ل��ت��ي 
�ملدر�شي  �لنقل  خدمة  تنظيم  ب�شاأن 
يف �إمارة �أبوظبي، وذلك حر�شا على 
يف  و�ل�شالمة  �الأم���ن  ع��و�م��ل  توفري 
�حلافالت �ملدر�شية، موؤكد� يف �لوقت 
توطني  على  �ملجل�س  ح��ر���س  نف�شه 
�لنقل  م�����ش��ريف وم�����ش��رف��ات  وظ��ي��ف��ة 
%100 �الأمر �لذي �شيوفر  بن�شبة 
حو�يل )678( فر�شة عمل جديدة، 
جمل�س  م��ع  �لتن�شيق  ي��ج��ري  ح��ي��ث 
�أب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��وط��ني ل��ل��و���ش��ول �إىل 

�لن�شبة �ملطلوبة. 

�حلافالت  ع��دد  �أن  بالذكر  �جل��دي��ر 
�مل����در�����ش����ي����ة ي���ب���ل���غ ح����ال����ي����ا ح�����و�يل 
قر�بة  �إ����ش���اف���ة  و���ش��ي��ت��م   )1791(

)76( حافلة جديدة لتلبية �لطلب 
�مل���ت���ز�ي���د ل��ل��ح��اف��الت خ�����ش��و���ش��ا يف 
�مل���ن���اط���ق �ل�����ش��ك��ن��ي��ة �جل����دي����دة مثل 

�لتي  �جل�����دي�����دة  �ل����ف����الح  م��ن��ط��ق��ة 
�أعد�د  زي��ادة يف  �إىل  �أ�شبحت بحاجة 

�حلافالت �ملدر�شية.

���ش��رح حم��م��د ���ش��ه��ي��ل �مل���ه���ريي ع�����ش��و جم��ل�����س �إد�رة 
�أن  �ملحلية  �ل�����ش��وؤون  ق��ط��اع  رئ��ي�����س  �ل���رب  د�ر  جمعية 
نظمته  خ��ريي  م��ز�د  حل�شيلة  تربعاً  تلقت  �جلمعية 
جمعية �الإمار�ت للمتد�ولني يف �الأ�شو�ق �ملالية وذلك 
يف �إطار تعاون جمعية د�ر �لرب مع موؤ�ش�شات �ملجتمع 
�مل���دين يف �أن�����ش��ط��ة �ل��ع��م��ل �خل���ريي و�الإن�����ش��اين �لتي 
و�كبت �شهر رم�شان �ملبارك ومبادرة يوم ز�يد للعمل 
�ل�شمو  �شاحب  �أطلقها  و�ل��ت��ي  �الإم���ار�ت���ي  �الإن�����ش��اين 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل، حتت �شعار 

�لتا�شعة  �لذكرى  وو�فقت  �لعطاء  لز�يد  ووف��اء  حب 
لرحيل �ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل 

نهيان طيب �هلل ثر�ه .
�لرب  د�ر  وتقدير  �شكر  �مل��ه��ريي  �شهيل  حممد  وق���دم 
�ملالية  �الأ���ش��و�ق  للمتد�ولني يف  �الإم���ار�ت  �إىل جمعية 
ممثلة يف �شعادة حممد �لها�شمي رئي�س جمل�س �إد�رة 
�جلمعية و�شعادة عهود �آل علي �ملدير �ملايل باجلمعية 
ك�شدقة  باجلمعية  �خل����ريي  ل��ل��وق��ف  ت��ربع��ه��م  ع��ل��ى 
جارية يظل ثو�بها م�شتمر�ً ببقائها �إىل يوم �لقيامة، 
�لفقر�ء  مل�شاعدة  د�عماً  جاء  باأنه  �لتربع  هذ�  ومثمناً 

كما  و�ملتعففة،  �ملنتجة  و�الأ���ش��ر  و�الأي��ت��ام  و�ملحتاجني 
موؤ�ش�شات  ل��ك��اف��ة  ي��ح��ت��ذى  م��ث��اًل  م��ب��ادرت��ه��م  �ع��ت��رب 
ل��ه��م ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف �لعمل  �مل��ج��ت��م��ع �مل����دين وح���اف���ز�ً 
د�ر  �ل���ذي تعمل الأج��ل��ه جمعية  �خل���ريي و�الإن�����ش��اين 
�لها�شمي  �أ. حممد  35 عاماً. ومن جانبه  �لرب منذ 
و�ال�شرت�تيجي  �لكبري  دوره��ا  �لرب  د�ر  جلمعية  �شكر 
دعمهم  وث��ق��ت��ه يف  و�الإن�������ش���اين  �خل�����ريي  �ل��ع��م��ل  يف 
وم�شري�ً  و�ملحتاجني،  و�الأيتام  للفقر�ء  وم�شاعدتهم 
�إىل �أن جمعية �الإمار�ت للمتد�ولني يف �الأ�شو�ق �ملالية 
�جلمري�  نخلة  �أتالنت�س  بفندق  خريياً  م��ز�د�ً  نظمت 

وك��ان��ت ح�شيلة  �الإن�����ش��اين  للعمل  ز�ي��د  ي��وم  مبنا�شبة 
�لرب  د�ر  جلمعية  �خل���ريي  �ل��وق��ف  مل�شاريع  مبيعاته 
وب��ادرت عدة موؤ�ش�شات  �لدولة ك�شدقة جارية،  د�خل 
بارز�ً  دور�ً  منهم  لكل  وك��ان  ب��امل��ز�د  للم�شاركة  و�أف���ر�د 
و�أقالم  و�شاعات  ن��ادرة  بعمالت  تعاونهم وتربعهم  يف 
ثمينة و�أ���ش��اور ذهبية وجم��وه��ر�ت، وذل��ك ي��دل على 
�لوطن  ه��ذ�  �أبناء  من  �لكثريين  ل��دى  �لكبري  �لوعي 
�خلريي  �لعمل  باأهمية  به  و�ملقيمني  �ملعطاء  �لكرمي 
و�الإن�شاين �لذي جاء مو�ئماً ملنا�شبة يوم ز�يد للعمل 

�الإن�شاين �الإمار�تي .

عقد برئا�ضة �ضلطان القا�ضمي 

جمل�س اأمناء جامعة ال�ضارقة يعتمد )605( ماليني دره�م ميزانيت�ها للعام املقبل

�ضمن اإطار براجمها واأن�ضطتها املجتمعية

بلدية مدينة اأبوظبي تختتم فعالية )خيمة الفالح(

اأبوظبي للتعليم وموا�ضالت الإمارات يبحثان ا�ضتعدادات العام 
الدرا�ضي 2013- 2014

جمعية الإمارات للمتداولني تقيم مزادًا ل�ضالح 
الوقف اخلري بدار الرب

•• ال�شارقة-وام:

ن��ف��ذت د�ئ����رة �الأ���ش��غ��ال �ل��ع��ام��ة ب��ال�����ش��ارق��ة م��وؤخ��ر� عدة 
م�شروعات تنموية وتطويرية للبنية �لتحتية يف �ملنطقة 
�لو�شطى وذلك تنفيذ� لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حم��م��د  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور 
وتطوير  �إن�����ش��اء  �إىل  و�ل��ر�م��ي��ة  �ل�شارقة  ح��اك��م  �الأع��ل��ى 
�إم���ارة  �أن��ح��اء  �مل��ع��اي��ري يف  ب��اأع��ل��ى  وحت��دي��ث بنية حتتية 
�إد�رة  �لهاجري مدير  �شليمان  �ملهند�س  و��شار  �ل�شارقة. 
بال�شارقة  �ل��ع��ام��ة  �الأ���ش��غ��ال  د�ئ���رة  يف  �ل��ط��رق  م�شاريع 
�إىل  ت��وؤدي  �إن�شاء طرق فرعية  �النتهاء من م�شروع  �ىل 
�شعبيتي �خلو�لد و�ملعا�شي يف منطقة �ملد�م بتكلفة بلغت 

�إن�شاء  �مل�����ش��روع  �أع��م��ال  وت�شمنت  دره����م.  م��ل��ي��ون   7.3
ط��ري��ق م��ف��رد م��ك��ون م��ن م�شربني ب��اجت��اه��ني م��ع كتف 
للطريق باالإ�شافة �إىل �إن�شاء دو�ر يقوم بتوزيع �حلركة 
بالقرب من �مل�شاكن �حلكومية .. كما مت تزويد �لطرق 
باأر�شفة جانبية وقنو�ت �أر�شية للخدمات و�أعمال �الإنارة 
�مل�شتقبلية  للخدمات  �أنبوبية  ومت��دي��د�ت  �لتطويرية 
وفق �أعلى معايري �ل�شالمة �ملرورية مما �شي�شهل عملية 
. يف  �مل��د�م و�لعك�س  �إىل  �ل�شعبيتني  �الأه��ايل من  �نتقال 
�ل�شياق ذ�ته وحر�شا من د�ئرة �الأ�شغال �لعامة بال�شارقة 
�مل���ر�ف���ق �خل��دم��ي��ة و�حل��ك��وم��ي��ة ..�نتهت  ع��ل��ى ت��ط��وي��ر 
�لد�ئرة من �إن�شاء مد�خل ومو�قف �شيار�ت لعدة مباين 
�ملرورية  �حل��رك��ة  تي�شري  �ىل  �شعيا  بال�شارقة  حكومية 

�ال�شتيعابية  �ل�شعة  وزي���ادة  �ملوؤ�ش�شات  تلك  �ىل  �مل��وؤدي��ة 
ملو�قف �ل�شيار�ت. كما �أعلن مدير �إد�رة م�شاريع �لطرق 
يف د�ئ���رة �الأ���ش��غ��ال �ل��ع��ام��ة ع��ن م�����ش��روع �إن�����ش��اء �لطرق 
�ل��ع��ام��ة ونادي  �ل��ب��ل��دي��ة و�حل��دي��ق��ة  وم��و�ق��ف يف مبنى 
حيث  دره��م  مليون   2.3 بلغت  بتكلفة  باملد�م  �ل�شيد�ت 
خدمية  طرق  �إن�شاء  من  �الأول  �مل�شروع  �أعمال  ��شتملت 
موقفا   65 و  للم�شاة  مم��ر�ت  �إن�شاء  م��ع  �لبلدية  ملبنى 
لل�شيار�ت . كما مت �إن�شاء طريق موؤدي للحديقة �لعامة 
149 موقفا لل�شيار�ت حيث  ورف��ده مبمر�ت للم�شاة و 
ملرتادي  �إ�شافية  مو�قف  توفري  يف  �الأعمال  هذه  ت�شهم 
�ملر�فق �حلكومية �ملذكورة �إ�شافة �إىل حتقيقها �ن�شيابية 

�حلركة �ملرورية يف �ملناطق �ملذكورة. 

اأ�ضغال ال�ضارقة تنتهي من اإن�ضاء طرق فرعية موؤدية اإىل �ضعبيتي اخلوالد واملعا�ضي يف املدام
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•• دبي-الفجر:

فعاليات  ع��ل��ى  �الق���ب���ال  ي�����ش��ت��م��ر 
�لربنامج  م���ن  �ل���ث���اين  �ال����ش���ب���وع 
�ل��وط��ن��ي ���ش��ي��ف ب����الدي 2013 
�لثقافة  وز�رة  ت��ن��ظ��م��ه  �ل������ذي 
و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع و�لهيئة 
�لعامة لرعاية �ل�شباب و�لريا�شة 
على  م����رك����ز�   55 م����ن  �أك������رث  يف 
�ل�����دول�����ة، ح���ي���ث و�شل  م�����ش��ت��وى 
يزيد  م���ا  �إىل  �الج����م����ايل  �ل���ع���دد 
طلبة  م��ن  م�شاركا   9000 على 
�لباب  ز�ل  وما  �ملد�ر�س،  وطالبات 
مفتوحا �أمام �ملزيد من �مل�شاركات. 
�لثاين  �ال�شبوع  فعاليات  وحفلت 
�لنوعية  �ل��دور�ت  بعدد كبري من 
ور�س  �إىل  ����ش��اف��ة  و�ملتخ�ش�شة، 
�ملئات،  ع��ل��ى  ت���زي���د  �ل���ت���ي  �ل��ع��م��ل 
�ملناطق  �إىل  �ليومية  و�ل��رح��الت 
و�لرتفيهية  و�لرت�ثية  �ل�شياحية 
�لدولة  �إم���ار�ت  كافة  يف  �ملنت�شرة 
من  جديدة  �أع���د�د�  جذبت  و�لتي 
يف  للم�شاركة  و�لطالبات  �لطلبة 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات. وق��ال��ت �أم��ي��ن��ة خليل 
و�لتدريب  �لتوعية  جلنة  رئي�س 
�مل�شرفة  �ل��ع��ل��ي��ا  ل��ل��ج��ن��ة  �ل��ت��اب��ع��ة 
بالدي  �شيف  فعاليات  كافة  على 
�مل�شتمر  �ل����ت����ز�ي����د  �إن   2013
ياأتي  �مل�������ش���ارك���ة  ع��ل��ى  و�الإق�����ب�����ال 
كافة  م���ب���ا����ش���رة جل���ه���ود  ك���ث���م���رة 
�لعامة  �ل��ل��ج��ان  ع��ل��ى  �مل�����ش��رف��ني 
وكذلك  و�ل���ف���ع���ال���ي���ات  و�مل�����ر�ك�����ز 
ي�شهمون  �ل�����ذي�����ن  �مل���ت���ط���وع���ني 
ك����اف����ة �الأن�������ش���ط���ة،  ب���ف���اع���ل���ي���ة يف 

و�لرب�مج  �ل�������دور�ت  �أن  م���وؤك���دة 
�مل����ر�ك����ز  ك����اف����ة  و�ل���ف���ع���ال���ي���ات يف 
و�ملتخ�ش�شة  و�ل�شبابية  �لثقافية 
�شهدت  و�مل��در���ش��ي��ة،  و�ل�����ش��اط��ئ��ي��ة 
�الآليات  تطور� كبري� وحتديثا يف 
تدريب  �إىل  ،�إ����ش���اف���ة  و�الأدو�ت 
�مل�������ش���رف���ني ع���ل���ى �الأن�������ش���ط���ة مما 
م�شتويات  ع��ل��ى  �ي��ج��اب��ي��ا  �نعك�س 
�الإقبال، ور�شا �مل�شاركني و�أوليات 

�الأمور على �لفعاليات.
باجلهات  خ��ل��ي��ل  �م��ي��ن��ة  و�أ�����ش����ادت 
ب�����الدي هذ�  �مل�����ش��ارك��ة يف ���ش��ي��ف 
م�����ن جهود  ت����ق����دم����ه  مل�����ا  �ل�����ع�����ام 
و�إمكانات ت�شهم بال �شك يف �جناح 
م�شافة  قيمة  وت��ع��د  �ل��ف��ع��ال��ي��ات، 
�إىل �شيف بالدي تقدرها �للجنة 
ذلك  �أن  للفعاليات، موؤكدة  �لعليا 
يدل على تطابق �الأهد�ف و�لروؤى 
�لطلبة  ���ش��ال��ح  يف  ت�����ش��ب  �ل���ت���ي 
�لربنامج  و�إجن������اح  و�ل���ط���ال���ب���ات، 
تركز  �ل��ت��ي  باأن�شطته  و�الرت���ق���اء 
على �الإبد�ع و�البتكار و�الكت�شاف 
�ملبكر للمو�هب �ملختلفة وتفجري 
و�لعمل  �الإب����د�ع����ي����ة  �ل����ط����اق����ات 
م�شتمر  ب�����ش��ك��ل  ت��ن��م��ي��ت��ه��ا  ع���ل���ى 
وت����وف����ري �ل��ب��ي��ئ��ة �جل����اذب����ة لهم 
�لعديد  وتعليم  �لهو�يات  ملمار�شة 
م���ن �مل����ه����ار�ت و�الأن�������ش���ط���ة ودع���م 
�لن�شاط  �أوج��ه  يف  �لفتيات  �إ�شهام 
لتحقيق  و�ل���ث���ق���ايف  �الج��ت��م��اع��ي 
باملجتمع  �ل��ن��ه��و���س  يف  دوره������ن 
الفتا �إىل �أن �شيف بالدي فر�شة 
�شخ�شية  ذ�  جيل  لتكوين  ج��ي��دة 
�الإمار�تي وذلك  بناءة يف �ملجتمع 

�ىل ��شتثمار �أوقات �لفر�غ بال�شكل 
�الأمثل . 

اخليمة  راأ�ــــص  فــتــيــات  مــركــز 
ينظم ور�ضة فن ادارة املال

�خليمة  ر�أ����س  فتيات  م��رك��ز  نظم 
�ل�شبابية  �الن�شطة  الإد�رة  �لتابع 
و�لثقافية يف �لهيئة �لعامة لرعاية 
مع  وبالتعاون  و�لريا�شة  �ل�شباب 
بوز�رة  و�ل��ت��دري��ب  �لتوعية  جلنة 
�لثقافة و�ل�شباب وتنمية �ملجتمع، 
للم�شت�شار  �مل���ال  �د�رة  ف��ن  ور���ش��ة 
�حلليان  ���ش��الح  �ل��دك��ت��ور  �مل����ايل 

مب�شاركة 45 طالبة .
و�ك�����دت خ��ل��ود �حل���م���ادي مديرة 
مركز فتيات ر�أ�س �خليمة �أن مثل 
�الدخار  ثقافة  تعزز  �لور�س  ه��ذه 
ل������دى ع���������ش����و�ت �مل�����رك�����ز ع�����الوه 
م�شتقبل  ب��ن��اء  يف  �مل�شاهمة  ع��ل��ى 
ل��ه��ذ� �جل��ي��ل ع��ن ط��ري��ق �لتوعية 

باالأهد�ف �ملالية �ملختلفة.
 وت�شمنت �لور�شة معلومات قيمة 
ع��ن �الدخ����ار و�ل��ت��وف��ري مدعومة 
باأرقام ون�شب ، كما ت�شمنت �شرح 
كما   ، �الئتمان  بطاقات  ع��ن  و�يف 
�شدد �حلليان يف �لور�شة ب�شرورة 
�مل��ال��ي��ة وو�شع  حت��دي��د �اله�����د�ف 
نهاية  ويف   ، �ل�شهرية  �مل��ي��ز�ن��ي��ات 
�ل��دك��ت��ور مب�شاركة  ق���ام  �ل��ور���ش��ة 
ع�����ش��و�ت �مل��رك��ز ب��ربن��ام��ج ب�شمة 
علم  على  بالب�شمة  وذل��ك  �نتماء 

�لدولة .

املــركــز املــجــتــمــعــي والــثــقــايف 

فعالياته  يوا�ضل  باأبوظبي 
لالأ�ضبوع الثاين

�لثقايف  �ملجتمعي  �مل��رك��ز  يو��شل 
ب����اأب����وظ����ب����ي ل����الأ�����ش����ب����وع �ل���ث���اين 
وفعاليات  �أن�����ش��ط��ة  �ل��ت��و�يل  ع��ل��ى 
بالدي  �شيف  �لوطني  �لربنامج 
يوما  �مل��رك��ز  نظم  حيث   ،2013
و�لطالبات  ل���ل���ط���الب  م��ف��ت��وح��ا 
خالل  م��ن  ل��ل��ربن��ام��ج،  �ملنت�شبني 
ملجموعة  ترفيهية  رح��ل��ة  تنظيم 
من �لطالب �إىل جزيرة �ل�شمالية 
�ملحمية  م���ع���امل  ع���ل���ى  ل��ل��ت��ع��رف 
باالأن�شطة  و�ال�شتمتاع  �لطبيعية 
منها  �ل������ربي������ة  و�ل������ري������ا�������ش������ات 
و�لبحرية �ملتوفرة على �جلزيرة.

ك��م��ا ق����ام جم��م��وع��ة �أخ������رى من 
بتقدمي  و�ل���ط���ال���ب���ات  �ل����ط����الب 
فيلم م�شور عن �جناز�تهم خالل 
�لربنامج،  م���ن  �الأول  �الأ����ش���ب���وع 
�لفو�ئد  عن  باحلديث  وتطرقو� 
�إىل  عليها  ح�شلو�  �لتي  و�ملنافع 
�كت�شبوها  �ل��ت��ي  �مل���ه���ار�ت  ج��ان��ب 
�لتدريبية  و�ل���دور�ت  �لور�س  من 
�لفرتة  خ��الل  بها  �لتحقو�  �ل��ت��ي 

�ل�شابقة.
كما �شمل �الأ�شبوع �لثاين �لعديد 
ور�شة  منها  �لهادفة  �لرب�مج  من 
�مل�شت�شار  قدمها  �ل��ت��دوي��ر  �إع����ادة 
�أ�شدقاء  جمعية  م��ن  �شعد  ع��م��اد 
�إىل  �لور�شة  تهدف  حيث  �لبيئة، 
�الأطفال  بني  �لبيئي  �لوعي  ن�شر 
م���ن خ���الل ت��ن��ف��ي��ذ �ل���رب�م���ج ذ�ت 
�ل��ب��ي��ئ��ة منها  ب��ح��م��اي��ة  �ل��ع��الق��ة 
�ن���ت���اج �إع������ادة ت���دوي���ر �ل�����ورق من 

�أعمال  و�ن��ت��اج  �ل��ورق��ي��ة  �لنفايات 
لعبة  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  منها،  فنية 
�ل�����ش��ل��م و�ل��ث��ع��ب��ان و�ل���ت���ي حتمل 
ت�شم  كما  متعددة،  بيئية  ر�شائل 
�ن���ت���اج جم�����ش��م��ات فنية  �ل���ور����ش���ة 
خل��ري��ط��ة �الإم�������ار�ت م��ن��ت��ج��ة من 
�ل��ورق��ي��ة،  حيث ت�شهم  �ل��ن��ف��اي��ات 
باأن  �الأطفال  بتعريف  �الآلية  هذه 
�ل��ن��ف��اي��ات �ل��ورق��ي��ة مي��ك��ن �إع����ادة 
�أك����رث م��ن م���رة الإنتاج  ت��دوي��ره��ا 
ع��م��ل ف��ن��ي م��ف��ي��د و�ل�����ذي ب���دوره 
ويكر�س  �لبيئة  حماية  يف  ي�شهم 
ل���دى �الأط���ف���ال ح��اف��ز �ي��ج��اب��ي يف 
�ل�شلوكيات  يف  ليبادرو�  �مل�شتقبل 

�ل�شديقة حلماية �لبيئة.
�ملركز  ن���ظ���م  �آخ������ر  ج���ان���ب  وم�����ن 
باأبوظبي  �ل���ث���ق���ايف  �مل���ج���ت���م���ع���ي 
�لتدريبية  �ل��ور���س  من  جمموعة 
�لفرن�شية  �للغة  تعلم  ور�شة  مثل 
�الإمار�تي  �مل�����ش��رح  ف��ن��ون  وور���ش��ة 
�الإمار�تي  �مل��م��ث��ل  عليها  ي�����ش��رف 
عبد�هلل بو هاجو�س يقدم للطلبة 
�لتمثيل  �أ���ش��ا���ش��ي��ات  و�ل��ط��ال��ب��ات 

�مل�شرحي مبا يتو�فق وقدر�تهم.
�لتي  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  �ل����ور�����س  وم����ن 
الق��ت �إق��ب��اال ك��ب��ري� م��ن �ملن�شبني 
�لفتيات  وب���االأخ�������س  ل��ل��ربن��ام��ج 
ور�شة ن�شج �ل�شوف باأنامل مبدعة 
باالإ�شافة �إىل ور�شة ق�ش�س عاملية 
�مل��ن��ت�����ش��ب��ون ع��ل��ى ق�ش�س  ي��ت��ط��ل��ع 
�لعامل  مفيدة وه��ادف��ة م��ن ح��ول 

الأبرز �لكتاب و�ملوؤلفني. 

ينظم  بالغربية  بالدي  �ضيف 

وفعاليات  تدريبية  دورات 
ترفيهية

�شهد �الأ�شبوع �لثاين من فعاليات 
مبركز   2013 ب������الدي  ���ش��ي��ف 
�لغربية  باملنطقة  �لثقافة  وز�رة 
�الإق���ب���ال م���ن �لطالب  ����ش��ت��م��ر�ر 
و�ل����ط����ال����ب����ات و�ول������ي������اء �الم������ور 
ع��ل��ي �ل��ت�����ش��ج��ي��ل ح��ي��ث ب��ل��غ عدد 
 220 �مل�شاركني حتي �الآن قر�بة 
م����ن �ل���ب���ن���ني و�ل���ب���ن���ات وم�����ا ز�ل 
تنظيم  ومت  م�شتمر�ً،  �لت�شجيل 
عدد�ً من �لفعاليات �ملختلفة �لتي 
�لفئات  �ح��ت��ي��اج��ات  ك��اف��ة  ت��الئ��م 
فمنها  �مل�شاركني  م��ن  �مل�شتهدفة 
�لعمل  �لتدريبية وور�س  �ل��دور�ت 
�لرتفيهية  �ل��رح��الت  ج��ان��ب  �إيل 
و�مل�شابقات  �مل��ي��د�ن��ي��ة  و�ل���زي���ار�ت 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�ل���رت�ث���ي���ة و�الأل���ع���اب 
�لثقافية  و�ل���رب�م���ج  �ل��رتف��ي��ه��ي��ة 
و�لذهنية لتنمية مهار�ت �لطالب 
ول�����ش��غ��ل �أوق�����ات ف��ر�غ��ه��م مب��ا هو 

مفيد ونافع.
باملنطقة  �ل��ث��ق��ايف  �مل���رك���ز  ون��ظ��م 
�لرب�مج  م���ن  �ل���ع���دي���د  �ل��غ��رب��ي��ة 
و�ل�����دور�ت �ل��ت��دري��ب��ي��ة م��ث��ل دورة 
�ل���ل���غ���ة �الإجن����ل����ي����زي����ة و�ل���ف���ن���ون 
�ل��ت�����ش��ك��ي��ل��ي��ة وف����ن �ل��ط��ه��ي وفن 
وت�شميم  و�ل�����ش��ب��اح��ة  �ل��ت��ج��م��ي��ل 
مو�قع �إلكرتونية و�لر�شم للبنات. 
كما �شملت �لفعاليات دورة ت�شميم 
و�ل�شطرجن  �إل��ك��رتون��ي��ة  م���و�ق���ع 
وك�����رة �ل���ق���دم و�ل���ر����ش���م ل��ل��ب��ن��ني ، 
و�لرحالت  �مل�شابقات  جانب  �إيل 

وور�س �لعمل و�ملحا�شر�ت. 

م��ن خ���الل ����ش��ت��غ��الل وق���ت فر�غ 
�لوالء  روح  لدعم  �إ�شافة  �ل�شباب 

و�النتماء للوطن و�لقيادة.
�لفعاليات  �ن��ت��ظ��ام  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
وجودتها تدل على �ال�شتفادة من 
لتطوير  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  خ��ربة 
�أك��رب عدد  وج��ذب  �لعمل  �أ�شاليب 
�لفائدة  وحت��ق��ي��ق  �ل�����ش��ب��اب  م���ن 
�لربنامج  ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  �مل��رج��وة 
وحتقيق �النت�شار �الأفقي و�لر�أ�شي 
�ل�شيفية  �مل���ر�ك���ز  ت���ك���ون  ب��ح��ي��ث 
ب����الدي متاحة  ���ش��ي��ف  و�أن�����ش��ط��ة 

لكافة �لطلبة و�لطالبات.
وعن �الأهد�ف �ال�شرت�تيجية �لتي 
و�لتدريب  �لتوعية  جلنة  نقلتها 
يعي  �مل�����ش��ارك��ني  ك��اف��ة  �أن  �أك�����دت 
و�شيجدها  جيد  ب�شكل  �الأه����د�ف 
يف  و����ش��ح��ة  لالأن�شطة  �مل��ت��اب��ع��ون 
ك��اف��ة �مل��ر�ك��ز وه��ي ب��ن��اء جيل و�ع 
وم��ث��ق��ف ب��ربن��ام��ج م��ت��ك��ام��ل من 
�النتماء  م�����ش��اع��ر  ت��ع��زي��ز  ���ش��اأن��ه 
و�لوالء يف نفو�س �ل�شباب، وتنمية 
و��شتثمار  لديهم،  �لوطني  �حل�س 
�أوق�����ات �ل���ف���ر�غ ب��ال��ط��ري��ق��ة �ملثلى 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  ل��ه��م،  وت��ق��دمي �ملفيد 
ع��دد من  �أك��رب  و��شتقطاب  ج��ذب 
مهار�ت  على  وتدريبهم  �ل�شباب، 
مو�هبهم  و�شقل  جديدة،  وفنون 
وزي��ادة قدر�تهم، ف�شال عن ن�شر 
�ملجتمع،  وخ��دم��ة  �لتطوع  ثقافة 
و�ك���ت�������ش���اف �مل����و�ه����ب �جل����دي����دة، 
�لقيادة  م��ه��ار�ت  على  و�ل��ت��دري��ب 
قادر  جديد  جيل  خلق  �إىل  �شعياً 
و�مل�شاركة  �مل�شوؤولية  حتمل  على 
يف بناء �لوطن معتمد� على هوية 
للوطن  و�ن��ت��م��اء�  ر��شخة  وطنية 

و�لقيادة �لر�شيدة. 

ال�ضارقة  �ضباب  مركز  رحلة 
لالأحياء  ال�ضارقة  مربي  اإىل 

املائية
�ل�شارقة  ����ش���ب���اب  م����رك����ز  ن���ظ���م 
�ل�شبابية  �الأن�شطة  الإد�رة  �لتابع 
و�لثقافية بالهيئة �لعامة لرعاية 
علمية  رحلة  و�لريا�شة  �ل�شباب 
�ل�شارقة  م���رب���ى  �ىل  ت��رف��ي��ه��ي��ة 
، وذل����ك �شمن  �مل��ائ��ي��ة  ل��الأح��ي��اء 
 ،2013 ب���الدي  �شيف  فعاليات 
حيث �شمت �لرحلة 44 من �شباب 
 ، �مل�شرفني  من   3 ب�شحبة  �ملركز 
لالأحياء  �ل�شارقة  مربى  ويعترب 
�ملائية جتربة مميزة �أمام �ل�شباب 
�لبحرية  �ل��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف 
�الإم���ار�ت مبا حتتويه من  لدولة 
باأنو�عها  و�أ�شماك  بحرية  كائنات 
�ملختلفة، وذلك عن طريق جولة 
�ل�����ش��ب��اب �شمن  فيها  ���ش��ار  م��ائ��ي��ة 
خا�شة  وج�������ش���ور  م���ائ���ي���ة  �أن����ف����اق 
جم��ه��زة ب��ت��ق��ن��ي��ات م��ت��ط��ورة وفق 
�ل��ع��امل��ي��ة يف هذ�  �ل��ن��ظ��م  �أح������دث 
�مل���ج���ال ل��ي�����ش��اه��دو� م���ا ي��زي��د عن 
250 نوعاً من �الأ�شماك �ملعروفة 
ب��االإ���ش��اف��ة �إىل �الأح��ي��اء �مل��ائ��ي��ة و 
�الأ���ش��م��اك �ل���ن���ادرة و�مل��ل��ون��ة وهي 
�لطبيعية.  بيئتها  �شمن  تعي�س 
�ل�شباب  �أخ��ذ  ممتعة  جولة  وبعد 
تناول  ث���م   ، �ل���ت���ذك���اري���ة  �ل�����ش��ور 

وجبة �لغد�ء . 
�ل�شام�شي  ع���م���ر�ن  ع��ل��ي  وق�����ال   
م��دي��ر م��رك��ز ���ش��ب��اب �ل�����ش��ارق��ة �أن 
ب��ق��وة �ىل  ي�شعي  و�إد�رت������ه  �مل��رك��ز 
�لرب�مج  �أه��د�ف  ترجمة وحتقيق 
خ�شي�شاَ  �أع��دت  �لتي  و�لفعاليات 
لي�شتفيد   2013 ب��الدي  ل�شيف 
منه �أكرب عدد ممكن من �ل�شباب 
جاءت  �لرحلة  ه��ذه  �أن  م�شيفاً   ،
�لتي  �ل���ف���ع���ال���ي���ات  ت���ل���ك  ����ش���م���ن 
�لتو�زن و�لتنوع يف  �أع��دت لتحقق 
وثقافية  علمية  بني  ما  �الأن�شطة 
تهدف  �ل��ت��ي  و  وترفيهية  وف��ن��ي��ة 

�ضمن فعاليات االأ�ضبوع الثاين من �ضيف بالدي:

اإقبال الطالب على الدورات النوعية التي تنظمها املراكز الثقافية وال�ضبابية

العدد  10874 بتاريخ  2013/8/20      
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 214 /2013 جتاري جزئي                             
�ىل �مل��دع��ى ع��ل��ي��ه��م��ا/1- م��ون��اك��و ل��ي��م��وزي��ن 2- ع���الء �ل��دي��ن ي��ون�����س عبد�هلل  
تايكات  حممد  تايكات  عبد�لرحمن   / �ملدعي  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهويل 
�لدعوى ومو�شوعها  عليك  �ق��ام  قد  �مل��رزوق��ي    �شلمان  علي  وميثله: حممد 
�ملطالبة بالز�م �ملدعى عليها مببلغ وقدره )30000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام.   
وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2013/9/3 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  لديك من مذكر�ت  ما 

�القل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�صم الق�صايا التجارية                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �صفرت
ف�����ق�����د  �مل�������دع�������و/ مي����ان 
برهان غ���زويل   - �شوريا 
�شفره  ج����و�ز  �جل��ن�����ش��ي��ة- 
 )2954720( رق������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

   050/8675120

فقدان جواز �صفرت
ف����ق����د  �مل�����دع�����و/ ن���ظ���رول 
من�شور علي  - بنجالدي�س 
�جلن�شية    جو�ز �شفره رقم   
�شادر   )1697474(
من بنجالدي�س من يجده 
بتليفون  �الت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/7827224   

فقدان جواز �صفرت
فادكتيل  �مل����دع����و/  ف���ق���د  
هندي   - حم���م���د  ح�����ش��ن 
�جلن�شية جو�ز �شفره رقم 
�شادر  )ن9642792( 
من �لهند من يجده عليه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

   050/6115755

فقدان جواز �صفرت
فقد  �ملدعو/ كا�شتو ديليب 
�جلن�شية    هندي   - كومار 
-ج���������������و�ز ������ش�����ف�����ره رق�����م 
�شادر   )G1284100(
�ب��وظ��ب��ي م���ن يجده  م���ن 
بتليفون  �الت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 055/4148973   

فقدان جواز �صفرت
عبد�هلل  �مل�����دع�����و/  ف���ق���د  
حو�شب     �ح����م����د  م����ه����دى 
�جل���ن�������ش���ي���ة     �ل�����ي�����م�����ن   -
ج���������������و�ز �������ش������ف������ره رق������م   
)4190461( من يجده 
بتليفون  �الت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/6623939   

فقدان جواز �صفرت
�مينه  �مل����دع����وة/  ف���ق���دت  
عبد�هلل حم�شن  - �ليمن 
�شفرها  �جلن�شية    ج��و�ز 
 )3194775( رق�������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

   050/6623939

فقدان جواز �صفرت
دي�شو  �مل����دع����وة/  ف���ق���دت  
�ثيوبية  �ي����دي����و-  ك���م���ال 
�شفرها  ج���و�ز  �جلن�شية- 
رقم  )1476018(�شادر 
�أث���ي���وب���ي���ا م���ن يجده  م���ن 
بتليفون  �الت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/6435755   

فقدان جواز �صفرت
ن�شيمه  �مل����دع����وة/  ف���ق���دت  
�شيكدير    ق����دو�����س  خ����ات����ون 
�جلن�شية  ب���ن���غ���الدي�������س   -
- ج��������و�ز ����ش���ف���ره���ا رق������م ) 
يجده  م��ن   )0220254
ب����رج����اء ت�����ش��ل��ي��م��ه الأق������رب 
�ل�شفارة  �و  ���ش��رط��ة  م��رك��ز 

بنغالدي�س م�شكور�ً.

فقدان جواز �صفرت
فقد  �ملدعو/ جوده مهدى 
�حمد حو�شب      - �ليمن 
�جل��ن�����ش��ي��ة    ج���و�ز �شفره 
 )4190464( رق�������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

   050/6623939

فقدان جواز �صفرت
فقد  �ملدعو/ ز�يد مهدى 
�ليمن  �ح��م��د ح��و���ش��ب  - 
�جل��ن�����ش��ي��ة    ج���و�ز �شفره 
 )4190463( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������ش���ال 

   050/6623939

فقدان �صهادة ا�صهمت
فقدت �شهادة ��شهم  �شادرة من 
�ال�شالمي  �ب��وظ��ب��ي  م�����ش��رف 
�شامل  �ل�����ش��ي��د/���ش��ع��ي��د  ب��ا���ش��م 
�ح��م��د ���ش��امل �جل����اب����ري  رقم 
 )1095821( �ل�������ش���ه���ادة   
�شهم   )151( �ال���ش��ه��م  ع���دد 
رقم  على  �الت�شال  يجده  من 

050/1283338

فقدان جواز �صفرت
�مل������دع������وة/ منى  ف����ق����دت  
حو�شب     �ح����م����د  م����ه����دي 
�جل���ن�������ش���ي���ة     �ل�����ي�����م�����ن   -
ج�������������و�ز ������ش�����ف�����ره�����ا رق�����م   
)4190462( من يجده 
بتليفون  �الت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/6623939   

فقدان جواز �صفرت
ف���ق���د  �مل����دع����و/ ج�����ون بول 
�م��وغ��وي�����س م����ون����ري����ل     - 
�جل��ن�����ش��ي��ة- جو�ز  �ل��ف��ل��ب��ني 
�شفره رقم   )1555253( 
�شادر من �لفلبني من يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم 

   050/8321382

اعـــالن تغيري ا�صما 
��شحاق   هندي  �ن��ا  حممد خانو 
�جل��ن�����ش��ي��ة  و�ح���م���ل ج�����و�ز �شفر 
رق��م  )F2600375( �شادر من 
 11/5/2005 بتاريخ  �بوظبي 
�بنتي  ������ش����م  ت���غ���ي���ري  يف  و�رغ��������ب 
هندية  ���ش��امي��ا  ���ش��ب��ي��ن��ه  �����ش���ح���اق 
�شفرها  ج���و�ز  وحت��م��ل  �جلن�شية  
�شاميا  �ىل   )J6952465( رق��م 

��شحاق �شبينه  وهذ� للعلم.       

العدد  10874 بتاريخ 2013/8/20   
     اعالن تغيري ا�صم

 تعلن د�ئرة حماكم ر��س �خليمة بان �ملدعو/ د�ود علي عبد�لرحمن 
ها�شم، غري �ملقطع �الأول ال�شمه، من ) د�ود( �ىل ) ر��شد( ليكون 

��شمه بعد �لتغبري /ر��شد علي عبد�لرحيم ها�شم 
�ن يتقدم خ��الل خم�شة ع�شر   و�ن من له م�شلحة يف �الع��رت����س 
يوما من تاريخ �العالن �مام ق�شم �ال�شهاد�ت و�لتوثيقات يف حمكمة 

ر��س �خليمة .
قا�ضي حمكمة را�ص اخليمة االبتدائية
احمد عثمان االمري      

حكومة را�س اخليمة
   ق�صم ال�صهاد والتوثيقات

•• دبي-وام:

تنمية  بهيئة  �ال���ش��ري��ة  �لتنمية  �إد�رة  نظمت 
�الإ�شرتخائي  للتنف�س  دورة  دب���ي  يف  �ملجتمع 
�ملوؤ�ش�شات  م��ع  بالتعاون  �جلانحني  ل��الأح��د�ث 
�ل��ع��ق��اب��ي��ة و�ال���ش��الح��ي��ة يف دب���ي وخ�����رب�ء من 
�لتدريبة  �ل���دورة  ��شتملت  �حل��ي��اة.  ف��ن  �شركة 
ع��ل��ى �ل��ع��دي��د م���ن �ل���ط���رق و�ال����ش���ال���ي���ب �لتي 
�ملوؤ�ش�شات  يف  �جل���ان���ح���ني  �الح�������د�ث  ت�����ش��اع��د 

�لعقابية و�ال�شالحية للتنفي�س عن مكنوناتهم 
�لتعامل  �لنف�شية و�الجتماعية وتدريبهم على 
�لنف�شية  م����ن  �ل�������ش���غ���وط  م����ن  و�ل���ت���خ���ل�������س 
مفرد�ت  م��ع  �ل��ت��ع��اط��ي  وكيفية  و�الج��ت��م��اع��ي��ة 
و�نتهاء  عنهم  �الف���ر�ج  بعد  �خل��ارج��ي  �ملجتمع 
�ل�شويدي  . و�ك����دت ه���دى  ف���رت�ت �ح��ت��ج��ازه��م 
تنمية  هيئة  يف  �ال�شرية  �لتنمية  �د�رة  مديرة 
�ملجتمع �أن �لهيئة حتر�س على تقدمي �لرعاية 
�ملطلوبة الإعادة تاأهيل �الحد�ث �جلانحني حتى 

مو�طنني  وي�شبحو�  جمتمعهم  م��ع  يتو�فقو� 
على  عالة  ولي�شو�  منتجني  و�ع�شاء  �شاحلني 
ب�شرى  �أف���ادت  جانبها  م��ن   . و�ملجتمع  �أ�شرهم 
و�ل�شباب  و�الط��ف��ال  �مل����ر�أة  ق�شم  رئي�شة  ق��ائ��د 
�لتابع الإد�رة �لتنمية �ال�شرية يف قطاع �لرب�مج 
12 من  �أن  ب��ال��ه��ي��ئ��ة  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  و�خل���دم���ات 
�الح�����د�ث �جل��ان��ح��ني ���ش��ي��ت��ل��ق��ون ه���ذه �ل����دورة 
و�ل��ت��دري��ب مل���دة ����ش��ب��وع��ني ع��ل��ى ي��د خ����رب�ء يف 

�لتنف�س �ال�شرتخائي.

هيئ���ة تنمي�����ة املجتم����ع ب���دب���ي تنظ����م 
دورة لالأح�����داث اجلانح���ني 
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�شاأنه �شاأن كل �ملوظفني �أمثاله كان عبد �ل�شالم يعي�س حياة متو��شعة �شمن 
حدود ر�تبه �لذي ال يكاد يكفيه مطالب �حلياة �ل�شرورية له والأ�شرة ومع هذ� 
كان د�ئم �حلمد هلل فقد رزقه وزوجته جميلة بولدين يبدو عليهما من �لذكاء 
ما يجعله مطمئنا �إىل �أنهما �شيكونا خري عون له يف �مل�شتقبل فاأحدهما �الآن 
يف �لعا�شرة من عمره و�لثاين يف �لثامنة وهما متفوقان يف �لدر��شة مما يجعله 

د�ئم �لفخر بهما �أمام �جلميع.

الزوجة واحلماة
بولديها  �لتعلق  �شديدة  بالفعل  م�شمى  على  ��شما  فكانت  جميلة   زوجته  �أم��ا 
و�لدة  وج��ود  �لتذمر من  د�ئمة  كانت  ولكنها  �شو�هما  تنجب  و�أنها مل  خا�شة 

�أمامها  جم���ال  �أي  ه��ن��اك  ي��ك��ن  ومل  �ل��ب��ي��ت  يف  معها  زوج��ه��ا 
�م��ر�أة عجوز  �ل��زوج  �ملنزل فو�لدة  الأخ��ر�ج حماتها من 

�شبه مقعدة على م�شارف �لثمانني من عمرها ولي�س 
�أخ �شقيق يعي�س يف �خل��ارج منذ مدة  للزوج �شوى 

طويلة وال �أحد يعرف عنه �إال �لقليل لهذ� كان 
�أوالدها  �أن تتحمل وج��ود ج��دة  �ل��زوج��ة  على 
�لقيام على  ��شتمر�ر تذمرها من  مرمة مع 

رعاية هذه �لعجوز �ملري�شة. 
وكلما مرت �الأيام كلما ز�د تذمر �لزوجة 

نف�شها  خ���دم���ة  ت�����ش��ت��ط��ي��ع  ال  ف���اجل���دة 
ولكنها  م��ق��ع��دة  ���ش��ب��ه  جعلها  و�مل���ر����س 
وكاأنها  تتكلم  م��ا  ن����ادر�  ���ش��اب��ر  ك��ان��ت 

كانت حت�شب ثقلها على زوجة �بنها 
ومل يكن هناك ما يبدد عنها  وح�شة 
�مل���ر����س و�ل����وح����دة و�ل���ع���ج���ز �شوى 
�إن  ما  �لذين  �ل�شغريين  حفيديها 
ي��ع��ود� م��ن �مل��در���ش��ة ح��ت��ى يدخال 
و�شماع  معها  للتحدث  غرفتهما 
كانت  �ل��ت��ي  �خل��ي��ال��ي��ة  ق�ش�شها 

تعجبها جد�. 

الطفالن ت�ضلية جدتهم 
الوحيدة

جدتهم  ت�شلية  �ل��ط��ف��الن  ك��ان 
�لوحيدة �أما �أبنها عبد �ل�شالم 
�ل���ق���ي���ام على  ي����ح����اول  ف����ك����ان 
خ��دم��ت��ه��ا م���ا ����ش��ت��ط��اع حني 
ي���ع���ود م���ن �ل��ع��م��ل رغ����م �أن���ه 
�أنه  �إال  ومنهكا  متاأخر�  يعود 
كان  زوجته  لتذمر  تالفيها 
ي��ح��ر���س �أث����ن����اء وج������وده يف 

ي��ك��ون هو  �أن  �مل���ن���زل ع��ل��ى 
�ل��ق��ائ��م ع��ل��ى رع��اي��ة �أمه 
�شديد  و�أن�����ه  خ�����ش��و���ش��ا 
�حلب لها حري�س على 
ر����ش���اه وك��م��ا ح����اول �أن 

عليها  �أن  زوج��ت��ه  يفهم 
حت��م��ل �أم�����ه ف��ه��ي �م�����ر�أة 

عجوز قد تفارق �حلياة يف 
�أي حلظة ثم هي �أمه وجدة 
�أوالده����ا ول��ك��ن �ل��زوج��ة مل 

معها  حماتها  فوجود  تقتنع 
ال يرهقها فقط بل �أي�شا يحد 
ت�شتطيع  ال  فهي  حريتها  من 

م���غ���ادرة �مل���ن���زل وت�����رك �جل���دة 
وحيدة  الأنها قد حتتاجها يف �أي 

وقت ومل يكن هذ� �اللتز�م ببقائها 
يف �لبيت وعدم ترك �لعجوز وحيدة 

عن طيب خاطر منها و�إمنا تلبية ملا 
يريده زوجها و�إن مل مينعها هذ� من 

نائمة  و�جل��دة  خل�شة  �أحيانا  �خل��روج 
لزيارة بع�س �شديقاتها.

املر�ص ي�ضتد على اجلدة العجوز
����ش��ت��د �مل��ر���س ع��ل��ى �جل���دة �ل��ع��ج��وز مما 

ي��ت��ط��ل��ب م�����ش��اع��ف��ة �جل��ه��د ل��ل��ع��ن��اي��ة بها 
�لتي  �لزوجة  وتذمر  حنق  �زد�د  وبالتايل 
�ملقربة  ل�شديقتها  �ل�شكوى  د�ئ��م��ة  كانت 
�ل�شديق  �أخ���ذت  �شكوتها  ز�دت  ومل��ا  ه��ن��اء 
�أمه  بنقل  زوجها  تقنع  ب��اأن  عليها  ت�شري 
��شتنكر  �ل���زوج  ولكمن  �مل�شنني  د�ر  �إىل 

�أنه والأول مرة يقوم ب�شرب �لزوجة على ما قالته  ذلك وثار لهذ� �لطلب بل 
مما ز�د من حقد �لزوجة على حماتها كانت �جلدة ت�شمع  �شجار �بنها مع زوجته 
ق��ادرة على فعل �شيء  �لدموع من عينيها غري  �قامتها معهما  فتنهمر  حول 
�شوى هذه �لدموع �لتي متالأ وجهها �لذي حفرت فيه �شنني �لعمر خطوطا كل 
خط يحكي ق�شة عمر طويل مليء بالكفاح لرتبية �لزوج عبد �ل�شالم و�إخو�ته 
وما كان يعزي هذه �الأم ويخفف من �آالمها �شوى حب عبد �ل�شالم وبره بها 
وقد �أورث حبه هذ� الأمه لولديه �ل�شغريين فهما يحبانها ويقدر�نها ويف هذ� 

ر�حتها و�شلو�ها.
منذ  الأول مرة  ي�شربها  فها هو  �متالأت غيظا وحنقا  قد  �لزوجة جميلة  �أ ما 
زو�ج��ه��ا م��ن �أج���ل �ل��ع��ج��وز ومل ت���دج ل���دى �شديقتها ه��ن��اء ���ش��وى �مل��زي��د من 
�لتحري�س على �ل�شر يف هناء بطبعها كانت �شريرة وال يهمها خر�ب 
��شتطاعتها  �أن  ل��ل��زوج��ة  مل��ح  ب���د�أت  �أن��ه��ا  حتى  �شاحبتها  بيت 
�ل��ت��خ��ل�����س م���ن ح��م��ات��ه��ا وب������دزت ج��م��ي��ل��ة ب��ال��ف��ع��ل تفكر 
حماتها  من  تخل�شها  �أن  �ملمكن  من  �لتي  بالطريقة 
دون �أن حتوم حولها �أي �شبهة بل قد بلغت �جلر�أة 
بها �أنها �أخذت ت�شت�شري �شديقتها هناء يف �أف�شل 
�أم متنع  تقتلها خنقا  �لطرق لتقل حماتها هل 
عنها �لدو�ء �أ تزيد لها من جرعاته ال ..ال كل 
ذلك من �ملمكن �أن ينك�شف ليتها جتد �حلل 
حريتها  م��ن  حت��د  �لتي  �لعجوز  تكره  �أن��ه��ا 
ووجدت �لطريقة �إنه �ل�شم نعم �ل�شم �لذي 
هناء  �شديقتها  و�شاعدتها  �أث��ر�  ي��رتك  ال 
�شديقاتها  �إح��دى  من  لها  توفريه  على 

�ل�شيدالنيات. 

اجلرمية التي انقلبت على الزوجة
�أي��ام��ا قبل  �أن تنتظر  �ل��زوج��ة  ك��ان على 
تنفيذ خطتها بل �إنها �أخذت تخفف من 
تذمرها وتظهر لزوجها �أنها تبذل �ملزيد 
م��ن �ل��رع��اي��ة و�ل��ع��ن��اي��ة ب��اأم��ه مم��ا جعله 
جميلة  خطة  وكانت  عنها  ر��شيا  م�شرور� 
�أن تنفذ جرميتها �أثناء وجود زوجها بالعمل 
�أن  �جل��م��ي��ع  و�شيعتقد  ب��امل��در���ش��ة  و�أوالده������ا 
�جلدة ماتت ب�شبب �ل�شيخوخة و�ملر�س فهذ� 
يفتك  هناء  �شديقتها  من  �أخذته  �ل��ذي  �ل�شم 
باالإن�شان دون �أن يرتك �أثار� على ج�شده ثم من 
�شي�شك باأن يف �الأ مر جرمية قتل فموت �جلدة �أمر 
طبيعي هكذ� فكرة جميلة و�أيدتها �شديقتها هناء 

يف تفكريها.

ال�ضم يف الع�ضري
�ليومية  كعادتها  �ل��زوج��ة  قامت 
ع�شري  م������ن  ك����م����ي����ة  ب����ع����م����ل 
ت�شربه  �ل�������ذي  �ل����ربت����ق����ال 
ت�شحو  �أن  حماتها مبجرد 
م�����ن ن����وم����ه����ا وب����ه����دوء 
�ل�شم بالع�شري  �أذ�ب��ت 
�الإبريق  و���ش��ع��ت  ث��م 
جانب  �إىل  و�لكاأ�س 
�لنائمة  ح��م��ات��ه��ا 
من  وت�������ش���ل���ل���ت 
�ل������غ������رف������ة 
ع����ل����ى 

بع  �شا �أ
ق��دم��ي��ه��ا ومن 

ثم خرجت من �ملنزل بحجة �شر�ء بع�س �الأغر��س �ل�شرورية  كانت تعلم �أن 
من عادة �جلدة عندما ت�شتيقظ �أن تتناول �لع�شري كان �جلو ممطر� و�لرياح 
�شديدة ورغم هذ� حتملت �لزوجة م�شقة �خلروج يف مثل هذ� �جلو حتى ثبت 
�ملنزل  �أن مفاتيح  به وفاتها  �كت�شف ما قامت  لو  �ملنزل فيما  خ��ارج  كانت  �أنها 
ويفعل  يت�شلل  �أن  ي�شتطيع  �أح��د  فال  فقط  �ل��زوج  مع  منها  ون�شخة  بحوزتها 

ذلك. 
د�ر هذ� �ل�شيناريو �الفرت��شي يف ذهنها وهي يف طريقها �إىل �ملنزل وقد يكفي 
�أن يقال �أن �جلدة �أ�شيبت بنوبة �شكرية مفاجئة ومل جتد من يقدم لها �لعون 

و�لدو�ء فتموت وهي �أي �لزوجة �شتتحمل غ�شب زوجها.
و��شتد �ملطر و�لريح وكان على �لزوجة �أن تعود فعما قليل �شيعود ولد�ها من 
حماتها  ملوت  و�أملها  حزنها  باإعالن  �شتقوم  كيف  نف�شها  تهيئ  و�أخ��ذت  �ملدر�شة 
و�أنها �شتطلب �الإ�شعاف قبل �أن تت�شل بزوجها عندما تكت�شف �لوفاة .. و .. و.

املفاجاأة القاتلة
و�شلت �لبيت دخلت بهدوء توجهت �إىل �ملطبخ و�شعت ما �أح�شرته من �ل�شوق 
�أ�شابها بع�س �خلوف و�ال�شطر�ب ولكنها  وحني توجهت �شوب غرفة �جلدة 
�أنها  �إلهي  يا  �ملطبخ  يف  للحظات  وتوقفت  �ملنزل  ي�شود  �ل�شمت  ك��ان  متا�شكت 
ت�شمع �شعال �جلدة �إذن هي مل متت بعد قد تكون يف �لنزع �الأخري �أخذ �لذعر 
�ملنزل عدة �شاعات تكفي خلطتها ولكن  ي��زد�د يف نف�س جميلة لقد غابت من 
على ما يبدو �أن �جلدة تاأخرت يف �ال�شتيقاظ فلم تتناول �لع�شري كان البد لها 
من �لتاأكد �شارت بهدوء �إىل غرفة �جلدة وجدت �لباب مفتوحا نظرت ب�شرعة 
�لع�شري  �إبريق  وج��دت  �ل�شرير  جانب  �إىل  �ملو�شوعة  �ل�شغرية  �لطاولة  �إىل 
فارغا �إذن لقد �شربت �جلدة �لع�شري نظرت �لزوجة �إىل �جلدة مل يكن هناك 
تنف�شها  �أن  تاأكد  �لزوجة  �قرتبت منها  بهدوء  تتنف�س  نائمة  �جل��دة  يريب  ما 
منتظم ال يوجد �أي تغري يف حالتها �ل�شحية رمبا يكون �ل�شم تالفا �أو هو لي�س 
�شما عادت �لزوجة �أدر�جها �إىل �ملطبخ وقد ��شتولت عليها �لده�شة �أميكن �أن 

يكون هذ� �ل�شم بال مفعول �أم �أنه ال يظهر �أي �أثر ويحدث �ملوت فجاأة ؟ 
مل يكن �أمامها �شوى �النتظار كل ذلك د�ر بخاطرها دون �أن تفكر يف �لذهاب 

�إىل غرفتها ال�شتبد�ل مالب�شها �نتظار للحدث �جللل �لذي ترتقبه. 
نظرت �إىل �ل�شاعة �شي�شل �لولد�ن �الآن �إنها ال تريد لهما �أن ي�شهد� �للحظة 
�لتي متوت فيها جدتها لهذ� �شتجعلها يتناوالن �لطعام وت�شر على دخولهما 
�إىل غرفتهما �لد�فئة لعمل �لوجبات �ملدر�شية و�الحتماء فيها من �لربد. كان 
�لوقت مير على �لزوجة ببطء �شديد كانت حت�س بالدقائق كاأنها �شاعات وكانت 
بني �للحظة و�الأخرى ت�شيخ �ل�شمع جتاه غرفة �جلدة ولكنها ال ت�شمع �شوى 
�أكرث  �لوقت  ياأخذ بتالبيبها كلما مر  �ملتالحقة و�لفزع  �ل�شمت ودقات قلبها 
باملطبخ  مكانه  يف  وت�شعه  �ل�شم  �أث��ر  من  جيد�  �الإبريق  بغ�شل  تقوم  �أن  عليها 
�إىل �ل�شاعة لقد تاأخر  �أخ��رى  وفعلت ذلك وما ز�لت �جلدة نائمة نظرت مرة 
�الأوالد عن �حل�شور لعل �ملانع خري� رمبا يكون �ملطر قد حال دون و�شولهما 

يف �ملوعد ولكن �ملدر�شة قريبة من �لبيت فلماذ� تاأخر� عن موعدهما ؟ 
��شتد ذعرها ولكن  يناديها وقد  �ل�شوت �جلدة  �شوى  �أفكارها  مل يقطع حبل 
عليها �أن تذهب دخلت �لغفرة كل �شيء عادي طلبت منها �جلدة كوبا من �ملاء 
�أ�شرعت �لزوجة وناولتها �ملاء وقالت وهي تناولها �ملاء �أمل ت�شربي �لع�شري فلم 

�أنت عط�شانة هكذ� .
�أن  �لزوجة  �أجابتها  �الأع��ز�ء  �أحفادي  �أين  �شاألتها  بل  ولكن �جلدة مل جتاوبها 

�لولدين مل يح�شر� بعد من �ملدر�شة .
ولكن �جلدة قالت بل ح�شر� و�أنت خارج �ملنزل لقد �ألغى مدير �ملدر�شة ح�شة 
�الألعاب �لريا�شية ب�شبب �الأمطار فخرجا مبكر� ب�شبب �شوء �الأحو�ل �جلوية 
على  �أ�شتند  فقمت  طويال  �ل��ب��اب  طرقا  وق��د  بيوتهم  �إىل  �لتالميذ  و���ش��رف 

�جلد�ر حتى فتحت لهما �لباب.

و�ضرب االأبناء الع�ضري امل�ضمم
وقالت �لزوجة بلهفة و�ين هما �الآن �إين مل �أرهما ؟

�إنهما قد يكونان يف غرفتهما نائمني ثم  وب��ر�ءة  بب�شاطة  كان �جل��دة جتيبها 
�أخربتها باأنها مل تكن حت�س برغبة ل�شرب �لع�شري لهذ� فاإن كل كمية �لع�شري 

�ملوجودة يف �الإبريق �شرباها منا�شفة .
منا�شفة..  �لع�شري  �شربا  ول��د�ه��ا  ت��رى  تعد  ت�شمع ومل  �ل��زوج��ة  تعد  ومل 
على  ملقى  �أحدهما  ك��ان  فيها  نظرت  ولديها  غرفة  نحو  ج��رت  بلهفة 
�ل�شرير و�الآخر على �الأر�س كالهما جثة هامدة و�أطلقت �شرخة 

وهي حتت�شن �أحدهما ثم �شقطت على �الأر�س بدون حر�ك.
�لوفاة  �أ���ش��ب��اب  معرفة  �لتحقيق  رج���ال  على  �شعبا  يكن  مل 
�إنه �ل�شم ولكن كيف ومن ؟ وملاذ�؟ و�أ�شيبت �الم مبا ي�شبه 
�ل�����ش��ل��ل �ل���ت���ام وه���ي ت��ه��م��ه��م ب��ك��ل��م��ات غ���ري م��ف��ه��وم��ة و�الأب 
يحت�شن �أمه �لعجوز وهو يبكي ذ�هال ال يفهم �شيئا و�جلدة 
�لعجوز تنا�شب دموعها حزنا على �أحفادها م�شدر �شعادتها 

وت�شليتها �لوحيدة  بخالف �لتلفاز.

اعرتاف �ضديقة الزوجة 
�ل�شميم ومل  �أ�شابتها يف  �الإلهية  �أن �حلكمة  �لزوجة فيبدو  �أما هنا �شديقة 
جتد ما تكفر به عن ذنبها �شوى باالعرت�ف و�أمام �ملحقق روت كل �شيء وحكمت 
�ملحكمة على �لزوجة �ل�شديقة باالإ�شغال �ل�شاقة ملدة خم�شة ع�شر عاما مر�عية 
ماأ�شاة فقد �الأم لطفليها رغم تو�فر ركن �شبق �الإ�شر�ر و�لرت�شد يف �لق�شية.

حاولت اأن تقتل حماتها فقتلت طفليها

�شبط  م��ن   ، مب�شر  كفر�ل�شيخ  �أم��ن  مبديرية  �لعامه  �الأم����و�ل  مباحث  متكنت 
�شيدتان ، تقومان برتويج �لعمالت �لورقية �ملزورة علي �ملحال �لتجارية مبدينة 

كفر�ل�شيخ.
�لبحث  �إد�رة  من مدير  �إخ��ط��ار�ً  تلقي  ، قد  �أم��ن كفر�ل�شيخ  �ل��ل��و�ء مدير  وك��ان   
�جلنائي مبديرية �الأمن ، ب�شبط �ملتهمتني ، حيث وردت معلومات ل�شباط ق�شم 
مباحث �الأمو�ل �لعامه ، �أكدتها �لتحريات �ل�شرية ، مفادها قيام كل من �ملدعوه 
ن . �س . �س .م  36 �شنه ربة منزل ، و  �إ . ع . � .ع 34 �شنة ربة منزل ،وتقيمان 
، بالرتدد على بع�س �ملحالت لرتويج  �أول كفر �ل�شيخ  ، د�ئرة ق�شم  بناحية �شخا 

�لعملة �لورقية �ملقلدة .

 مت �إعد�د عدة �أكمنة �أ�شفر �إحد�ها عن �شبطهما ، وبحوزتهما مبلغ 6300 جنيه 
عملة ورقية مقلدة "  فئة �ملائة جنيه " ، ومبلغ 350 جنيه " عملة �شحيحة "  
3 هاتف حممول ، وذل��ك ح��ال ترددهما على حمل جت��ارى بد�ئرة ق�شم  ، وع��دد 
ثان كفر �ل�شيخ ، ومبو�جهتهما ، �عرتفتا بحيازتهما للم�شبوطات ، �لعملة �ملقلدة 
لت�شهيل  �ملحمولة  و�لهو�تف   ، ذلك  ح�شيلة  من  �مل��اىل  و�ملبلغ   ، ترويجها  بق�شد 

�الأت�شال بعمالئهما .
و�شواًل  �لو�قعة  فى  و�لتحري  �لفح�س  باإ�شتكمال  �جلنائي  �لبحث  �إد�رة  كلفت 
مل�شدر �لعملة �ملقلدة ، و حترر عن ذلك �ملح�شر رقم 1941 ل�شنة 2013 �إد�رى 

ق�شم ثان كفر �ل�شيخ ، وجارى �لعر�س على �لنيابة �لعامة لتويل �لتحقيق.  

�ضبط �ضيدتان تروجان العمالت الورقية
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العدد 10874 بتاريخ 2013/8/20   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�المانه للتوريد�ت 

�لفندقية رخ�شة رقم:CN 1426454 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة فار�س علي خلفان �ملزروعي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف خالد خليفة �شامل عبد�هلل �ليعقوبي
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10874 بتاريخ 2013/8/20   

اإعــــــــــالن
وي�شمايا  �ل�ش�����ادة/مطعم  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1523070 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد يو�شف �بر�هيم بو عتابه �لزعابي )%100(
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شامل �شاوي جمعه معيوف �حلارثي
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10874 بتاريخ 2013/8/20   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة تيجان 
لالقم�شة رخ�شة رقم:CN 1128443 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة مالك حممد عبد�لرحمن )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف لينا كمال د�التي

�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني)

العدد 10874 بتاريخ 2013/8/20   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �لباند� 

CN 1128819:للنظافة �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة يو�شف �حمد علي حممد �ل�شام�شي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف علي عبد�هلل حممد ر��شد �لنعيمي

�العالن مر�جعة  هذ�  على  �العرت��س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذ�  تاريخ  ��شبوع من  �القت�شادية خالل  �لتنمية  د�ئرة 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى 

بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني)

العدد 10874 بتاريخ 2013/8/20   

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �شوليتري 

CN 1132331:لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة يو�شف �حمد علي حممد �ل�شام�شي )%100(

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف علي عبد�هلل حممد ر��شد �لنعيمي

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن 
بعد  دعوى  �و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال 

�نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني)

العدد 10874 بتاريخ 2013/8/20   

الغاء اعالن �ضابق
حممد  �ل�ش�����ادة/من�شور  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
عبا�س علي خوري - �مار�ت �جلن�شية وخرم حممد عزمي �ير�ين 
يف  �ل�شادر  �ل�شابق  �العالن  �لغاء  يف  رغبتهما  �بديا  قد  �جلن�شية 
بخ�شو�س   2013/7/18 بتاريخ   10847 رقم  �لعدد  �لفجر  جريدة 
�لرخ�شة رقم CN 1097406 باال�شم �لتجاري فاين فري لل�شتائر 

ذ.م.م. ثم تقدمو� بطلب �جر�ء �لتعديالت �لتالية:
حذف/خرم حممد عزمي �ير�ين �جلن�شية

��شافة/ وليد حممد ناجي �حلمادي �مار�ت بن�شبة %95
تعديل ن�شبة/من�شور حممد عبا�س علي خوري �مار�ت �جلن�شية �ىل %5
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10874 بتاريخ 2013/8/20   

اإعــــــــــالن
العمال  حاجي  �بوبكر  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�شبغ و�جلب�س رخ�شة رقم:CN 1159617 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري:من/موؤ�ش�شة �بوبكر حاجي العمال �ل�شبغ و�جلب�س 

ABOOBACKER HAJI PAINTING & GYPSUM WORKST EST

�ىل/موؤ�ش�شة �بوبكر حاجي العمال �جلب�س  

ABOOBACKER HAJI GYPSUM WORKS EST

تعديل ن�شاط/حذف �عمال �لطالء و�لدهانات للمباين )4330003(

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 

خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية)العني)

العدد 10874 بتاريخ 2013/8/20   

اإعــــــــــالن
للمقاوالت  �ل�ش�����ادة/��شبندل  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
و�ل�شيانة �لعامة رخ�شة رقم:CN 1144100 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 8*45 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري:من/��شبندل للمقاوالت و�ل�شيانة �لعامة 

SPINDLE CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

�ىل/�لر�شوه للمقاوالت و�ل�شيانة �لعامة  
AL RADHWA GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE

د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �العرت��س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذ� �العالن و�ال  تاريخ  ��شبوع من  �لتنمية �القت�شادية خالل 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني)
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شمال للكمبيوتر

 رخ�شة رقم:CN 1173599 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 3*2 �ىل 2.96*8

تعديل ��شم جتاري:من/�ل�شمال للكمبيوتر 
NORTH COMPUTER

�ىل/�حلرمني للهو�تف �ملتحركة و�لكمبيوتر�ت  
ALHARMAIN FOR MOBIL PHONES AND COMPUTERS

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�شادية خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال 
فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ق�شر �لعرو�س للتجارة

رخ�شة رقم:CN 1015518 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 9.50*1

تعديل ��شم جتاري:من/ق�شر �لعرو�س للتجارة 
BRIDES PALACE TRADING

�ىل/توب مارت لالزياء  
TOP MART FASHION

تعديل ن�شاط/��شافة بيع حقائب �ليد و�ملنتجات �جللدية - بالتجزئة )4771906(
تعديل ن�شاط/��شافة بيع �اللعاب ولعب �الطفال - بالتجزئة )4764001(

تعديل ن�شاط/��شافة بيع مالب�س �الطفال �جلاهزة - بالتجزئة )4771103(
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي)
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم �شالل بريوت ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1037551  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عبد�حلميد علي عبد�لو�حد �شالح �لو�حدي من �شريك �ىل مالك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ عبد�حلميد علي عبد�لو�حد �شالح �لو�حدي من 51% �ىل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عزيز عبد�لرحمن �ت�س بر
تعديل لوحة �العالن / �جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 15*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل ��شم جتاري:من/مطعم �شالل بريوت ذ.م.م 

SHALAL BEIRUT RESTAURANT LLC

�ىل/مطعم �شالل بريوت  
SHALAL BEIRUT RESTAURANT

فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد 10874 بتاريخ 2013/8/20   

اإعــــــــــالن
و�لتطوير  لال�شتثمار  �ل�ش�����ادة/متاجر  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لتجاري ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1098229  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ عبد�لعزيز �حمد عبد�هلل �حمد �ملرزوقي من 1.09% �ىل %5.70
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ غيث �حمد حممود �حمد �حلو�شني من 13.39% �ىل %12.35

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حممد �حمد �بر�هيم �حلو�شني من 4.65% �ىل %4.57
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ فهد ح�شن �بر�هيم �شامل �حلو�شني من 16.04% �ىل %15.70

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حارب �شيف حارب �شيف �ل�شويدي من 1.04% �ىل %1.48
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �حمد عبد�لرحمن عبد�هلل حميد �لرميثي )%6.52(
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ مطر حممود �حمد غيث �حلو�شني من 15.52% �ىل %15.87

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف خليفة �شعيد حممد �شعيد فريوه �ملن�شوري
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف خلف عبد�لرحمن عبد�هلل حميد �لرميثي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف علي غامن مر�شد غنام �لرميثي
فعلى كل من له حق �العرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل ��شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حقوق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي)

العدد  10874 بتاريخ  2013/8/20      
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 190 /2013 جتاري جزئي                             
بهيكا    بهاي  بهيكا  �ك�شربي�س- وميثلها/ م�شطفى  كاتي  عليه/1-  �ملدعى  �ىل 
جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / �شركة �لعديل للتجارة ) ذ.م.م( وميثله: 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �ق��ام  ق��د  �مل��دين  توفيق  ع��ب��د�هلل حممد 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �ملدعى عليها مببلغ وقدره )8161 درهم(  بالز�م 
�ل�شد�د  �لدعوى وحتى  تاريخ رفع  �شنويا من  �لقانونية %9  �ملحاماة و�لفائدة 
�لتام.   وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/8/26 �ل�شاعة 8.30 �س 
بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �القل. ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�صم الق�صايا التجارية                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10874 بتاريخ  2013/8/20      
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 344 /2013 عقاري كلي                               
�ىل �ملدعى عليه/1- دي�شاند المبا ها�شكرت �شينغ جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / بنك 
�لدعوى  عليك  �ق��ام  ق��د  علي   �آل  �لناخي  غريب  خمي�س  ع��ب��د�هلل  وميثله:  �لتجاري  �بوظبي 
�الول  عليه  و�ملدعي  �ملدعى  بني  �مل��ربم  �لتنازل  عقد  نفاذ  ب�شحة  باحلكم  �ملطالبة  ومو�شوعها 
�ملوؤرخ يف 2008/7/1 وكذ� �شحة ونفاذ �التفاقية �لثالثية �ملربمة بني �طر�ف �لدعوى �ملوؤرخة 
يف 2012/6/25 وبالنتيجة لكافة ذلك �لق�شاء بت�شجيل �لوحدة رقم 2901-  با�شم �لبنك �ملدعى 
لدى د�ئرة �الر��شي و�المالك و�لكتابة بذلك لد�ئرة �الر��شي و�المالك و�لر�شوم و�مل�شاريف 
�س   9.30 �ل�شاعة   2013/9/9 �ملو�فق  �الثنني  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.  �تعاب  ومقابل 
بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل. ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�صم الدعاوي العقارية                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10874 بتاريخ  2013/8/20      

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 716 /2012 عقاري كلي                               

�لترينيت كابيتال  �ملدعى عليهما/1- ديفاين للعقار�ت ذ.م.م ) منطقة حرة( 2-  �ىل 
�شماح   / �ملدعي  �ن  �الق��ام��ة مبا  �ي( جمهويل حمل  �شي  �ي��ه   ( �لعقاري  لال�شتثمار  
عليم �حمد عليم وميثله: مبارك عبد�هلل �لقيطي �مل�شعبني  قد �قام عليك �لدعوى 
�لتحكيمية  �ل��دع��وى  يف  �ل�شادر  �ملحكم  حكم  على  بالت�شديق  �ملطالبة  ومو�شوعها 
رقم 2011/36 مركز دبي �لدويل للتحكيم �ل�شادر بتاريخ 2012/5/15 وجعلة يف قوة 
�ل�شند �لتنفيذي ومايرتتب على ذلك من �ثار و�تخاذ كافة ما يلزم قانونيا و�لر�شوم 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بالكفالة.   وحددت لها جل�شة 
يوم �الثنني �ملو�فق 2013/9/2 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذ� فانت مكلف 
�و م�شتند�ت  �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�شور 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.  
 ق�صم الدعاوي العقارية                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�لواليات  م��ع  �الث��ن��ني  ع�شكرية  م��ن��اور�ت  �جلنوبية  ك��وري��ا  �طلقت 
�ملتحدة ت�شمل حماكاة �جتياح كوري �شمايل رغم تر�جع �لتوتر بني 

�شيول وبيونغ يانغ بعد �شل�شلة بادر�ت �دت �ىل تهدئة.
و�كد م�شوؤولون يف وز�رة �لدفاع �لكورية �جلنوبية �ن �ملناور�ت بد�أت 
�ول�شي  ��شم  �لتي حتمل  �ل�شنوية  �ملناور�ت  �ن  ورغ��م  �الثنني  �شباح 
�نها  �ال  �لكمبيوتر  �ج��ه��زة  ع��رب  ب�شكل كبري  تتم  غ��اردي��ان  ف��ري��دوم 
ت�شمل �كرث من 80 �لف جندي كوري جنوبي و�مريكي وقد نددت 
بها بيونغ يانغ تكر�ر� باعتبارها تدريبات ��شتفز�زية على �حلرب لكن 
�لكوريتان  ن�شبيا حيث تركز  يانغ  بيونغ  �نتقاد�ت  �ل�شنة غابت  هذه 
�لبلدين  بني  �مل�شرتك  �ل�شناعي  كاي�شونغ  جممع  فتح  �ع��ادة  على 
�لذي �غلق يف ني�شان-�بريل يف �وج �لتوتر يف �شبه �جلزيرة �لكورية.

وبعد �شبع جوالت من �ملفاو�شات، �تفقت �لكوريتان �ال�شبوع �ملا�شي 
على �طار من �جل ��شتئناف �لعمل يف كاي�شونغ �لذي ي�شكل م�شدر� 
ذلك  و�ث��ر  �ل�شمايل  �لكوري  للنظام  �ل�شعبة  �لعمالت  من  ��شا�شيا 
حثت رئي�شة كوريا �جلنوبية بارك غوين-هيه �ال�شبوع �ملا�شي بيونغ 
�لكورية  �حل��رب  فرقتها  �لتي  �لعائالت  �جتماع  ��شتئناف  على  يانغ 

)1950-1953( و�ملعلقة منذ ثالث �شنو�ت.

�ل��ي��م��ني رئي�شا  �ل�����ش��اب��ق م��ي�����ش��ال ج��وت��ودي��ا  �مل��ت��م��ردي��ن  �دى زع��ي��م 
جلمهورية �فريقيا �لو�شطى يف بد�ية فرتة ت�شتمر 18 �شهر� الد�رته 
�النتقالية العادة �لنظام وتنظيم �نتخابات يف �لبالد وكان جوتوديا 
م�شوؤوال عن �لبالد خالف �لفو�شى �لتي �عقبت �شيطرة �ملتمردين 
�لبالد  برئي�س  �طاحتهم  بعد  �لو�شطى  �فريقيا  يف  �ل�شلطة  على 
�ل�شابق فر�ن�شو� بوزيز. ولكن حفل �د�ء �ليمني و�لذي ح�شره رئي�شا 
ت�شاد وجمهورية �لكوجنو مثل بد�ية �لت�شلم �لر�شمي لل�شلطة وقال 
�ليوم مرحلة مهمة يف  �ليمني  �د�ء  جوتوديا يف كلمة خالل �حلفل 
م�شتقبل جمهورية �فريقيا �لو�شطى و�تع�شم �ن �كون �خر �شخ�س يف 
بني وطني يحمل �ل�شالح من �جل �لو�شول لل�شلطة. و�أكد جوتوديا 
لرويرتز بعد �د�ء �ليمني �نه لن ير�شح نف�شه يف �النتخابات يف نهاية 
�خلروج  ل�شمان  و�شعي  م��ايف  كل  �شاأبذل  وق��ال  �النتقالية.  �ملرحلة 
من  �الف  ودخ��ل  عاليا  مرفوعا  ور�أ�شي  �النتقالية  �لفرتة  هذه  من 
مقاتلي �ئتالف �شيليكا �ملتمرد بقيادة جوتوديا �لعا�شمة باجني يف 
�ذ�ر جمربين بوزيز على �لفر�ر �ىل �لكامريون. وعني  24 مار�س 
�لربملان فيما بعد جوتوديا وهو موظف حكومي �شابق رئي�شا موؤقتا 

وطلب منه قيادة �لبالد �ىل �نتخابات جتري خالل 18 �شهر�.

ال تز�ل �ل�شرطة �الندوني�شية تبحث عن 15 فار� من �شجن مكتظ 
�لنظام  تقادم  �شومطرة يف حادث جديد يدل على  �شمال جزيرة  يف 

�ل�شجون يف هذ� �لبلد.
وبعد �ن ��شرمو� �لنار يف زنز�ناتهم وهاجمو� �حلر��س متكن ثالثون 
�ل��ف��ر�ر من �شجن الب��وه��ان روك��و �الح��د، لكن �ل�شرطة  �شجينا من 
قب�شت على 15 منهم و��شتعادت قو�ت �المن �ل�شيطرة على �ملوؤ�ش�شة 

�لتاأديبية كما �و�شح رئي�س �ملنطقة جاي بي �شيناغا.
و��شاف نبحث عن �الخرين وياأوي �ل�شجن ثالثة ��شعاف طاقته �ي 
300 �شخ�س، و�حتج �مل�شاجني �الحد على ظروف �عتقالهم ورف�س 
 150 ف��ر�ر  �ث��ر  �لق�شية  ه��ذه  وتاأتي  �حكامهم.  تخفيف  �ل�شلطات 
�شجن  باالرهاب من  بينهم مد�نون  �شجينا مطلع متوز-يوليو من 
يف مدينة ميد�ن �لو�قعة �ي�شا يف �شومطرة ثم فر�ر 11 معتقال من 
�شجن بالوي يف جزيرة بتام، جنوب �شنغافورة. وقالت �ل�شلطات �ن 
�شجن البوهان روكو لي�س معتقال يخ�شع الجر�ء�ت �منية م�شددة 

ومن غري �ملرجح �ن يكون �ملعتقلون �لفارون مد�نون باالرهاب.

عوا�شم

�ضيول

لبوهان روكو

باجني

�ضليمان يتعهد بحماية ال�ضتقرار يف لبنان
•• بريوت-يو بي اأي:

�ل�شر�ع  لنقل  بالت�شدي  �م�س  �شليمان  مي�شال  �للبناين  �لرئي�س  تعهد 
�ل�شوري �ىل �لد�خل �للبناين ،وبحماية �ال�شتقر�ر و�ل�شلم �الهلي يف �لبالد  
يف  �ل�شو�ريخ  كاإطالق  �أمنية  باأعمال  لبنان  ُيفاجاأ  بيان  يف  �شليمان  وق��ال 
حماولة باتت مك�شوفة لتوتري �لو�شع ونقل �ل�شر�ع �ىل �لد�خل �للبناين 
وهو ما �شيتم �لت�شدي له و�تخاذ كل �الجر�ء�ت �لكفيلة بحماية �ال�شتقر�ر 
و�ل�شلم �الأهلي . وجاء كالم �شليمان تعليقا على ��شتهد�ف مدينة �لهرمل 
وحميط بلدة �لقاع يف �لبقاع �ل�شمايل ب�شرق لبنان �الأحد باأربعة �شو�ريخ 
من �ملعار�شة �ل�شورية �مل�شلحة من دون �ن يوؤدي �ىل ��شابات بني �ملو�طنني  
جر�ء  �ل�شديد  وقلقه  �لبالغ  ��شتيائه  ع��ن  ع��رب  �شليمان  �ن  �لبيان  وق��ال 
��شتهد�ف منطقة �لهرمل بال�شو�ريخ، وطلب �ىل قيادة �جلي�س �ال�شتعالم 

عن م�شدر �طالق �لنار ومعاجلته بالو�شائل �ملنا�شبة .

 طيار تركي يرف�س التوجه اإىل بروت 
•• انقرة-ا ف ب:

رف�س طيار تركي قيادة طائرة متجهة �ىل بريوت من ��شطنبول �حتجاجا 
على خطف �ثنني من زمالئه يف لبنان كما �فادت و�شائل �عالم حملية.

وكتبت �شحيفة ميلييت �ن يلماز �وزغنتورك �لطيار لدى �خلطوط �جلوية 
�لرتكية غادر قمرة �لقيادة بعدما �علن للركاب باالنكليزية و�لرتكية �نه لن 
يقود �لطائرة �ىل بريوت النه يحتج على خطف زميلني له. و�قلعت �لطائرة 
�جلوية  �خلطوط  و�طلقت  قيادتها.  لتويل  ثان  طيار  �ر�شال  �ثر  ذلك  بعد 
�لرتكية حتقيقا يف �شلوك �لطيار �لذي نقل عنه �لقول �ن ذلك كان خياره 
�ل�شخ�شي ويف 9 �ب �غ�شط�س خطف م�شلحون خطف �لطيار مر�د �كبينار 
�ل��دويل، يف  ب��ريوت  وم�شاعده م��ر�د �قجا خطفا بعيد خروجهما من مطار 
وتبنت  و����ش��ع.  بنفوذ  �هلل  ح��زب  فيها  يحظى  �شيعية  غالبية  ذ�ت  منطقة 
جمموعة تطلق على نف�شها ��شم زو�ر �المام �لر�شا عملية �خلطف، مطالبة 
�نقرة �لد�عمة للمعار�شة �ل�شورية، مبمار�شة نفوذها على جمموعة �شورية 

م�شلحة الطالق ت�شعة لبنانيني �شيعة حتتجزهم منذ �أيار-مايو 2012.

�ضور توثق وجود مقاتلني اإيرانيني اإىل جانب االأ�ضد 

اآلف الأكراد ال�ضوريني يتدفقون اإىل كرد�ضتان العراق

تنفيذ االإعدام بحق17 مدانًا باالإرهاب

قتلى يف العراق بهجمات بينهم نا�ضط باحلراك ال�ضعبي 
مت�شل باأعمال �لعنف �لتي �شهدها 
على  �أ�شخا�س  �شبعة  لقي  �ل��ع��ر�ق 
�لثالثة  يف  ط��ف��ل��ة  ب��ي��ن��ه��م  �الأق������ل 
م�����ش��رع��ه��م بهجمات  ع��م��ره��ا  م��ن 
�أربعة  وق��ت��ل  �ل���ب���الد.  م��ت��ع��ددة يف 
 13 و�أ�شيب  �الأق��ل  �أ�شخا�س على 
عبوتني  بانفجار  ب��ج��روح  �آخ���رون 
موقفني  ����ش��ت��ه��دف��ت��ا  ن��ا���ش��ف��ت��ني 
النتظار �حلافالت وحمال جتاريا 
بغد�د،  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  �لعا�شمة  غ��رب 

بح�شب م�شادر �أمنية عر�قية. 
ويف جنوب كركوك ب�شمال �لعر�ق، 
مت �ل���ع���ث���ور ع���ل���ى ج���ث���ة ع�����ش��و يف 
جمل�س حملي خطف �ل�شبت حتمل 
�آثار تعذيب. ويف �ملدينة نف�شها قتل 
�ل�شحوة  ق��و�ت  يف  م�شوؤوال  م�شلح 
مع �بنته �لبالغة من �لعمر ثالث 
���ش��ن��و�ت، و�أ���ش��اب �ب��ن �أخ��ي��ه �لذي 
ي��ب��ل��غ �ل���ع���ا����ش���رة م���ن ع���م���ره. كما 
يوم  حتفهم  �أ�شخا�س  �شبعة  لقي 
�الأحد و�أ�شيب 10 �آخرون بجروح 
بينهم �أفر�د من �ل�شرطة، بحو�دث 
منف�شلة يف مدينة بعقوبة )�شمال 
بح�شب م�شادر من  ب��غ��د�د(،  �شرق 
�ل�شرطة �لعر�قية. �أما يف �ملقد�دية 
�نفجار  �أ�شفر  فقد  ب��غ��د�د،  �شمال 
كان  �أ�شتاذ  مقتل  عن  نا�شفة  عبوة 

عليهم �حكاما وفقا للمادة �لر�بعة 
م����ن ق����ان����ون م���ك���اف���ح���ة �الره�������اب 
�ل�شعب  ب��ح��ق  ج���ر�ئ���م  الرت��ك��اب��ه��م 
�مل�شري  �ن  م��و���ش��ح��ا   ، �ل��ع��ر�ق��ي 
 . ج��ن��ائ��ي��ة  بق�شية  �ع����دم الد�ن���ت���ه 
و�كد �ل�شمري �ن �حكام �الإعد�م مت 
تنفيذها بحق �الإرهابيني مكت�شبة 
وم�شادقة  �ل��ق��ط��ع��ي��ة  ل���ل���درج���ة 
رئ��ا���ش��ة �جل��م��ه��وري��ة و����ش���دد على 
على  �أوج��ب  �لعر�قي  �لد�شتور  �ن 
�لق�شا�س  ت��ن��ف��ي��ذ  �ل���ع���دل  وز�رة 
�لعادل بحق �لقتلة �لذين ي�شفكون 
دماء �الأبرياء . وهو �ول �عالن عن 
عملية  بعد  باالعد�م  �حكام  تنفيذ 
�ل���ت���ي نفذها  �جل��م��اع��ي  �ل���ه���روب 
�ملا�شي  �ل�����ش��ه��ر  �ل��ق��اع��دة  ت��ن��ظ��ي��م 
و��شفرت عن فر�ر �كرث من 500 
�شجني من �شجن �بو غريب بينهم 
ع�����دد م����ن �مل���ح���ك���وم���ني ب����االع����د�م 
وتثري عمليات �العد�م �لتي جترى 
�لدولية  �ال�شرة  ��شتياء  �لعر�ق  يف 
يف م��ع��ظ��م �الح���ي���ان. ودع����ت بعثة 
�المم �ملتحدة يف �لعر�ق وبريطانيا 
و�الحتاد �الوروبي ومنظمتا �لعفو 
�ل��دول��ي��ة وه��ي��وم��ن ر�ي��ت�����س ووت�س 
تنفيذ  �ىل جت��م��ي��د  م�����ر�ر�  ب���غ���د�د 

�حكام �العد�م.

�م����ر�أت����ان وم�������ش���ري. وق����ال وزير 
�ل�شمري  ح�شن  �ل��ع��ر�ق��ي  �ل��ع��دل 
يف �ل��ب��ي��ان �ن �ل����وز�رة ن��ف��ذت حكم 
بينهم  م���د�ن���اً   17 ب��ح��ق  �الع�����د�م 
يحمل  و���ش��خ�����س  �م���ر�أت���ان  بينهم 
�لوزير  و��شار   . �مل�شرية  �جلن�شية 
�لعر�قي �ىل �ن 16 مد�نا �شدرت 

منذ  �لبالد  وت�شهد  �شيارته.  يقود 
للعنف  ت�����ش��اع��د�   2013 م��ط��ل��ع 
ت��ن��ام��ي �لغ�شب يف  ب��ال��ت��ز�م��ن م��ع 
دي�شمرب- يف  ب���د�أت  �شنية  مناطق 
�حتجاج  ح����رك����ة  �الأول  ك����ان����ون 
للتنديد بالتهمي�س �لذي تتعر�س 
ل������ه. وم����ن����ذ م���ط���ل���ع �ل�����ع�����ام، قتل 
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ح�شيلة  بح�شب  ي��وم��ي��ا،  �شخ�شا 
�أع��دت��ه��ا وك��ال��ة ف��ر�ن�����س ب��ر���س ويف 
�لعدل  وز�رة  �علنت  ذل��ك،  غ�شون 
�نها نفذت  �لعر�قية يف بيان �م�س 
17 حمكوما  ب��االع��د�م يف  �حكاما 
بينهم  �ره���اب���ي���ة  ب��ج��ر�ئ��م  �دي���ن���و� 

 •• روما-رويرتز:

قال حمامي روبرت �شيلدون ليدي 
�ملخابر�ت  وك���ال���ة  م��ك��ت��ب  رئ��ي�����س 
�شي.�ي.�يه  �الم��ري��ك��ي��ة  �مل��رك��زي��ة 
�شيطلب  م��وك��ل��ه  �ن  م��ي��الن��و  يف 
بعد  �لعفو  �اليطايل  �لرئي�س  من 
دي��ن م�شلما  �د�ن��ت��ه بخطف رج��ل 
م�����ش��ري��ا يف �ط������ار ب���رن���ام���ج غري 
نفذته  بهم  �مل�شتبه  لت�شليم  ع��ادي 

�لواليات �ملتحدة.
�أمريكيا   23 ب���ني  ل���ي���دي  وك�����ان 
�يطالية  حمكمة  عليهم  �أ���ش��درت 
 2009 ب��ال�����ش��ج��ن ع����ام  �أح���ك���ام���ا 
وهي �مل��رة �الوىل �لتي ي��د�ن فيها 
�لذي  �لربنامج  ب�شاأن  �مريكيون 
�لرئي�س  �د�رة  ب��ت��ط��ب��ي��ق��ه  ق��ام��ت 
�الم��ري��ك��ي �ل�����ش��اب��ق ج����ورج بو�س 
�ث��ن��اء م��ا �أط��ل��ق عليه �حل��رب �شد 

�الرهاب.

�الن�شان  حلقوق  منظمات  ون��ددت 
مر�ر� بالربنامج.

�لذي  ليدي  جنا  مت��وز  يوليو  ويف 
�الن  متقاعد  وهو  عاما   59 يبلغ 
بعد  اليطاليا  بنما  ت�شلمه  �ن  من 
�ل���ق���اء �ل��ق��ب�����س ع��ل��ي��ه ب��ع��د عبور 
�حل����دود م��ن ك��و���ش��ت��اري��ك��ا. و�أف���رج 
�ملتحدة  �ل���والي���ات  �ىل  وع���اد  ع��ن��ه 
بعد �ن قالت �ل�شلطات �لبنمية �ن 
من  �لت�شليم  طلب  يف  خطاأ  هناك 

�يطاليا.
ليدي  حمامي  �شبن�شر  ت��وم  وق��ال 
�اليطالية  �شتامبا  ال  ل�شحيفة 
نابوليتانو  جورجيو  �لرئي�س  �ن 
ال�شد�ر  �لتما�شا  قريبا  �شيت�شلم 
ع��ف��و ع���ن ل���ي���دي خل��ط��ف��ه ح�شن 
م�����ش��ط��ف��ى �����ش���ام���ة ن�����ش��ر �ل����ذي 
يعرف با�شم �أبو عمر �لذي خطف 
من �شو�رع ميالنو يف عام 2003 
ون��ق��ل ج��و� �ىل م�شر وق���ال ن�شر 

مدى  على  للتعذيب  تعر�س  �ن��ه 
�شبعة ����ش��ه��ر �ث��ن��اء ����ش��ت��ج��و�ب��ه يف 

م�شر.
�شيلدون  حماكمة  �شبن�شر  وق���ال 
ق�شائية..  ولي�شت  �شيا�شية  كانت 
�لوحيد  �ل�شبيل  هو  عفو  و��شد�ر 

للخروج من هذ �لو�شع.
و�أ�شدرت �ملحكمة على ليدي �أق�شى 
عقوبة بال�شجن ت�شع �شنو�ت بينما 
بال�شجن  �خ��ري��ن   22 ع��ل��ى  ح��ك��م 
���ش��ب��ع ���ش��ن��و�ت ل��ك��ل م��ن��ه��م وجرت 

حماكمتهم جميعا غيابيا.
ويف �بريل ني�شان �أ�شدر نابوليتانو 
جوزيف  �ل���ك���ول���ون���ي���ل  ع����ن  ع���ف���و� 
�جلوية  �ل���ق���و�ت  م���ن  روم���ان���و  �ل 
�المريكية �لذي قاد �لطائرة �لتي 
ت�شليمه  مت  �ل��ذي  �ل�شخ�س  �أقلت 
وك��ان �لوحيد بني من �دينو� ومل 
�ملخابر�ت  وك��ال��ة  يف  ع�����ش��و�  ي��ك��ن 

�ملركزية �المريكية.

م�ضوؤول �ضابق يف ال�ضي اأي اإيه يطلب من اإيطاليا العفو )�ضي اآي اإيه( تعرف مب�ضوؤوليتها 
عن انقالب اإيران عام 53

•• وا�شنطن-يو بي اأي:

�الأوىل  للمرة  علناً  �إيه  �آي  �شي  �الأمريكية  �ملركزية  �ال�شتخبار�ت  وكالة  �عرتفت 
مب�شوؤوليتها عن �النقالب �لذي وقع يف �إير�ن بالعام 1953 على رئي�س �لوزر�ء 
�ملنتخب دميقر�طياً حممد م�شدق. وذكرت �شحيفة فورين بولي�شي �الأمريكية 
�ال���ش��ت��خ��ب��ار�ت �الأمريكية  ����ش��رت�ك  ت���ردد ع��ن  م��ا  60 �شنة على  م���رور  �ن��ه بعد 
ن�شر خمت�شر   ،1953 �آب-�أغ�شط�س   19 �الإطاحة مب�شدق يف  و�لربيطانية يف 
�إي��ر�ن ، يعرتف  �أع��ده م��وؤرخ من �ل�شي �آي �إيه حتت عنو�ن معركة  تقرير د�خلي 
�ن  �إىل  ي�شار  �الأمريكي عن م�شوؤوليته يف �النقالب.  �ال�شتخبار�تي  �ملجتمع  فيه 
�لوثيقة ن�شرت يف �لعام 1981 لكنها مل تت�شمن �لفقرة 3 حتت عنو�ن عملية 
�شرية و�لتي ت�شف �النقالب بحد ذ�ته. وال يز�ل �لق�شم �الأكرب من �لفقرة �شرياً 
�آي  �ل�شي  يوؤكد م�شاركة  بولي�شي(  �الأوىل ما ح�شلت عليه )فورين  وللمرة  لكن 
�أطاح مب�شدق  3 �ن �النقالب �لع�شكري �لذي  �إيه يف �النقالب. ويرد يف �لفقرة 
وحكومة �جلبهة �لوطنية كان بتوجيه من �ل�شي �آي �إيه باعتباره عماًل يف �ل�شيا�شة 
�خلارجية . وت�شيف �ن خطر ترك �إير�ن مفتوحة �أمام �العتد�ء �ل�شوفياتي دفع 
��شم  �ن  �إىل  . ي�شار  �أجاك�س وتنفيذها  �إىل �لتخطيط لعملية  �ملتحدة..  �لواليات 
�النقالب على  �ن  ويذكر  �النقالب  �أطلق على  �ل��ذي  �ل�شري  �لرمز  كان  �أجاك�س 
�شهر  بد�ية  يف  وم�شدق  �ل�شاه  بني  �ل�شر�ع  �حتدم  �أن  بعد  وق��ع  م�شدق  حكومة 
�آب-�أغ�شط�س 1953، فهرب �ل�شاه �إىل �إيطاليا عرب �لعر�ق وقبل �أن يغادر وقع 

قر�رين: �الأول يعزل م�شدق و�لثاين يعني �جلرن�ل ف�شل �هلل ز�هدي حمله.

�لن�شف  يف  �ل��ُت��ق��ط��ت  �أن���ه���ا  ت��ث��ب��ت 
�الأول من �شهر �أغ�شط�س �جلاري.

�ملتخ�ش�س   ، دك��رب��ان  موقع  وعّلق 
�الإير�نيني،  �ملحافظني  ���ش��وؤون  يف 
ع���ل���ى ه�����ذه �ل�������ش���ور ب���ال���ق���ول �إن 
دم�شق  �إىل  �أُر���ش��ل  �أخ���و�ن  �ملتطوع 
�ل��ث��وري للقتال  م��ن قبل �حل��ر���س 

�شد معار�شي ب�شار �الأ�شد.

ع���ن���ا����ش���ر �جل���ي�������س �حل�����ر وق�����و�ت 
�أ�شا�شيا  ه��دف��اً  جعلها  م��ا  �ل��ن��ظ��ام، 

للق�شف من قبل �لنظام.
�ىل ذل����ك، ن�����ش��ر م��ت��ط��وع �إي����ر�ين 
�ل�شبت  �أخ����و�ن،  ر���ش��ا  ُي��دع��ى علي 
�لتقطها مع  ك��ان  ���ش��ور�ً  �مل��ا���ش��ي، 
م��ق��ات��ل��ني �إي���ر�ن���ي���ني ���ش��اه��م��و� يف 
�الأ�شد  ق����و�ت  ج��ان��ب  �إىل  �حل����رب 

وبع�س �لقرى �لتي ي�شيطر عليها 
�لثو�ر ويف �الإطار ذ�ته بث نا�شطون 
جنح  لعملية  ت�شجيلني  ���ش��وري��ون 
خ���الل���ه���ا م��ق��ات��ل��و �جل���ي�������س �حلر 
يف �إ���ش��ق��اط ط��ائ��رة ل��ل��ن��ظ��ام، فوق 
يف  �الأك�����ر�د  بجبل  �شلمى  م�شيف 

ريف �لالذقية.
�شكان  ق����ال  �أخ�������رى،  ن��اح��ي��ة  م���ن 
�شبعا  بلدة  يف  ونا�شطون  حمليون 
�ل��ب��و�ب��ة �جل��ن��وب��ي��ة لدم�شق  وه���ي 
�إن �الآلة �لع�شكرية للنظام دمرتها 

دون رحمة.
�لبلدة  ه����ذه  خ��ل��و  م���ن  وب���ال���رغ���م 
�لو�قعة يف ريف دم�شق من عنا�شر 
�جلي�س �حلر فاإن �الآلة �لع�شكرية 
للنظام �أ�شرت على ت�شوية مبانيها 

باالأر�س لتخلف دمار� هائال.
مظاهر  جميع  م��ن  �شبعا  وت��خ��ل��و 
�حلياة فحتى ف�شول �لدر��شة �لتي 
�لتالميذ  فيها  يلّقن  �لنظام  ك��ان 
�أ�شبحت  �ل���ق���وم���ي���ة،  �ل�������ش���ع���ار�ت 
خاوية، و�شكانها يف�شلون �لهروب 
من كل �شيء حتى ال يقعو� �شحية 
ل��ل��م��روح��ي��ات �ل��ه��ج��وم��ي��ة �ل��ت��ي ال 

متيز بني حجر �أو ب�شر.
�شبعا  �إث��م  �إن  �لبلدة  �شكان  ويقول 
�لوحيد �أنها بو�بة دم�شق �جلنوبية 
بني  �حتكاكاً  و�شهدت  �لرئي�شية، 

•• عوا�شم-وكاالت:

لالجئني  �لعليا  �ملفو�شية  �أعلنت 
�آالف  �أن  �مل��ت��ح��دة  ل���الأمم  �ل��ت��اب��ع��ة 
�ل�شوريني  �الأك���ر�د  من  �لالجئني 
يف  �ل��ع��ر�ق  كرد�شتان  على  تدفقو� 
�الأي��ام �الأخ��رية، وتدفق �لالجئون 
ع��رب ج�����ش��ر ف��ي�����ش��خ��اب��ور ع��ل��ى نهر 
�إن عدد  �مل��ف��و���ش��ة  وق���ال���ت  دج���ل���ة. 
�ل�شوريني  �الأك����ر�د  م��ن  �لعابرين 
يوم  خ���الل  الج���ئ  �آالف   10 ب��ل��غ 
نحو  و���ش��ل  فيما  �مل��ا���ش��ي،  �ل�شبت 
�خلمي�س  �الإق��ل��ي��م  �إىل  �آالف   7
�إقليم  ح��ك��وم��ة  وت���ق���ول  �مل���ا����ش���ي. 
كرد�شتان ومنظمات �الأمم �ملتحدة 
�إنها  ح��ك��وم��ي��ة  غ����ري  وم���ن���ظ���م���ات 
ت��و�ج��ه ���ش��ع��وب��ات يف �ل��ت��ع��ام��ل مع 
هذ� �لتدفق �لكبري من �لالجئني 
من �الأكر�د �ل�شوريني عرب �حلدود 

�لعر�قية �ل�شورية.
وعزت �ملنظمات �لدولية �أ�شباب هذ� 
�لقتال  ��شتد�د  �إىل  �لكبري  �لتدفق 
موؤخر� بني �ملقاتلني �الأكر�د وبني 
�ل�شام  دول���ة  تنظيم  م��ن  مقاتلني 

و�لعر�ق �لتابع للقاعدة.
�إن  �ل��ث��ورة  تن�شيقيات  �حت��اد  وق��ال 
��شتهدف مقر حزب  �جلي�س �حلر 
�لعمال �لكرد�شتاين �ملو�يل للنظام 

�أبي�س  ت���ل  م��ن��ط��ق��ة  ب��امل��دف��ع��ي��ة يف 
�أعلن  �جل������والن  ويف   . �ل���رق���ة  يف 
فر�شت  ق��و�ت��ه  �أن  �حل���ر  �جل��ي�����س 
�لرويحنة  منطقة  على  �شيطرتها 

يف �لقنيطرة.
الألوية  �الإع����الم����ي  �مل��ك��ت��ب  وق����ال 
�حلر  �جلي�س  �إن  �ل��ر���ش��ول  �أح��ف��اد 
منطقة  على  �ل�شيطرة  من  متكن 
رويحنة بعد حترير بريقة يف وقت 

�شابق.
�الأردنية  �ل�شورية  �حل���دود  وع��ل��ى 
�إن �جلي�س  �ملعار�شة  قالت م�شادر 
�لهجانة  �شرية  على  �شيطر  �حل��ر 
�حلدودية  �ملخافر  من  وعدد   73
�جلهة  م���ن  و�الأردن  ���ش��وري��ا  ب���ني 
ل����درع����ا وت�����اأت�����ي هذه  �ل�������ش���رق���ي���ة 
�ل���ت���ط���ور�ت م��ت��ز�م��ن��ة م���ع حملة 
بلدة  ع��ل��ى  �ل��ن��ظ��ام  ل��ق��و�ت  عنيفة 
دم�شق وكذلك  ري��ف  �ل��زب��د�ين يف 
بع�س �لقرى يف �لغوطة �ل�شرقية 
�لتي  بطنا،  كفر  بلدة  يف  وال�شيما 
باملدفعية  عنيف  لق�شف  تعر�شت 

و�ل�شو�ريخ.
�أم���ا يف ري��ف �ل��الذق��ي��ة �ل��ت��ي كانت 
م�����ش��رح��ا ل��ه��ج��م��ات �جل��ي�����س �حلر 
غار�ت  م��ن  ن�شيب  ل��ه��ا  ك���ان  ف��ق��د 
��شتهدفت  �إذ  �ل����ن����ظ����ام،  ق�������و�ت 
�ل��ط��ائ��ر�ت �حل��رب��ي��ة ج��ب��ل دورين 

�شد �جلي�س �ل�شوري �حلر.
�ملتطوع  ف��اإن  نت  �لعربية  وبح�شب 
بجانب  �ل�������ش���ور  �إح������دى  �ل��ت��ق��ط 
�الأ���ش��د للهند�شة  �أك��ادمي��ي��ة  ل��وح��ة 
�لع�شكرية ، وظهر �أي�شاً �إىل جانب 
مدرعة �شورية وخلف ر�شا�س ثقيل 
�ل�شور  وحتمل  دبابة،  ظهر  وعلى 
�الإي���ر�ين  �لتقومي  ح�شب  ت��و�ري��خ 

حما�س تنفي ف�ضل لقائها 
بحركة فتح يف غزة 

•• غزة -وام:

�الإ�شالمية  �مل��ق��اوم��ة  ح��رك��ة  ن��ف��ت 
�لتي  �الأن��ب��اء  حما�س  �لفل�شطينية 
حت���دث���ت ع���ن ف�����ش��ل �ل��ل��ق��اء �لذي 
وبني  ب��ي��ن��ه��ا  �الول  �أم�������س  ج����رى 
ح��رك��ة ف��ت��ح يف غ���زة. وق���ال �شامي 
�حلركة  با�شم  �لناطق  زه��ري  �أب��و 
�أن وفد�  �م�����س  ل��ه  ت�����ش��ري��ح��ات  يف 
م��ن ح��رك��ة فتح ك��ان يف زي���ارة من 
ل��ق��اء مع  �إىل غ��زة وط��ل��ب  ر�م �هلل 
مم��ث��ل��ي ح���رك���ة  ح��م��ا���س  وخ���الل 
�للقاء طرح وفد فتح فكرة قدمية 
�النتخابات  �إىل  �ل����ذه����اب  ح����ول 
موقف  ك��ان  �أن���ه   م�شيفا  مبا�شرة 
�حلركة هو �لتم�شك بتنفيذ �إتفاق 
�مل�شاحلة �لذي وقع بني �لطرفني 
تكون  �أن  يجب  �نتخابات  �أي  و�أن 
عن  عد�  �مل�شاحلة  التفاق  تتويجا 
�ملرحلة  ه���ذه  خ���الل  �ل��ظ��روف  �أن 

غري مهياأة الإجر�ء �النتخابات.

•• بغداد-وكاالت:

�ل�شعبي  ب����احل����ر�ك  ن��ا���ش��ط  ل��ق��ي 
�ل����ع����ر�ق����ي م�������ش���رع���ه، و�أ����ش���ي���ب 
����ش���خ�������س ك��������ان ب����رف����ق����ت����ه غ����رب 
�شنه  هجوم  �أث��ن��اء  �ملو�شل،  مدينة 
يف  عليهما،  جم��ه��ول��ون  م�شلحون 
على  15�شخ�شا  ف��ي��ه  ق��ت��ل  وق���ت 
بالعر�ق.   متعددة  بهجمات  �الأق��ل 
�م�س  عر�قي  �أمني  م�شدر  و�أعلن 
جمهولني  م�شلحني  �أن  �الث��ن��ني 
مدنية،  ���ش��ي��ارة  ي�����ش��ت��ق��ل��ون  ك���ان���و� 
�أطلقو� �لنار يف �شاعة متاأخرة من 
م�شاء �أم�س على �أحد قادة �حلر�ك 
هيثم  ويدعى  �ملو�شل،  يف  �ل�شعبي 
�لعبادي، وهو و�قف �أمام منزله يف 
منطقة ر�أ�س �جلادة غرب �ملدينة، 
و�إ�شابة  م��ق��ت��ل��ه  ع���ن  �أ���ش��ف��ر  مم���ا 
���ش��خ�����س ك����ان ب��رف��ق��ت��ه. و�أ����ش���اف 
�مل�شدر �أن قو�ت �الأمن نقلت �جلثة 
�ل���ع���ديل، كما  �ل��ط��ي��ب  د�ئ�����رة  �إىل 
بعد  �مل�شت�شفى،  �إىل  �مل�شاب  نقلت 
�أن قامت باإغالق منطقة �حلادث.

وك����ان �ل��ع��ب��ادي ن��ا���ش��ط��ا يف جمال 
و�العت�شامات  �مل��ظ��اه��ر�ت  تنظيم 
�شهدتها  �لتي  للحكومة،  �مل��ن��اوئ��ة 
مدينة �ملو�شل منذ عام. ويف �شياق 

الأردن: م�ضتعدون لحتمالت حروب كيميائية 
و��شاف يبدو �ن هناك كيمياوي و�ذ� كان هناك كيمياوي �شو�ء 
عند هذ� �لطرف �و ذ�ك فيجب �ن نخاف منه ومن و�جبنا �ن 
نحمي �شعبنا ومن و�جبنا �ن نحمي قر�نا �حلدودية وخا�شة 
خميم �لزعرتي حيث يقيم 130 �لف الجىء �شوري ، م�شري� 
�ىل �نه �ذ� ما رماهم �حد بالكيماوي فاأن هذه �شت�شبح جرمية 
�لع�شر . وتابع �نا مل �قل من �أي طرف �شو�ء من �ملعار�شة �و من 
�لدولة �ل�شورية لكن ما د�مت �المم �ملتحدة حتقق يف �ملو�شوع 
 . �الحتياطات  �خ��ذ  و�ن  �ن��ه موجود  �فرت�س  �ن  و�جبي  فمن 
و�و�شح �لن�شور �ن �لطو�قم �المريكية ت�شاعد �ململكة يف هذ� 
�ملو�شوع، تدرب وت�شاعد يف كيفية �عطاء �ال�شعافات القدر �هلل 
�ن �شار �شيء . و�كد �ن �الردن لي�س فيه قاعدة ع�شكرية الحد 

•• عمان-ا ف ب:

قال �الردن �م�س �نه م�شتعد الحتماالت وقوع حروب كيميائية 
يف �ملنطقة وذلك بعد يوم و�حد من و�شول فريق من مفت�شي 
�المم �ملتحدة حول �ال�شلحة �لكيميائية �ىل دم�شق للتحقيق 
�لنز�ع  يف  �ال�شلحة  م��ن  �ل��ن��وع  ه��ذ�  با�شتخد�م  �الت��ه��ام��ات  يف 
�مل�شتمر الكرث من عامني. وقال رئي�س �ل��وزر�ء �الردين عبد 
لدينا  ب��اأن  وقلنا  علنا  �لن�شور يف موؤمتر �شحايف �شرحنا  �هلل 
ممن،  كيماوية  ح��روب  نقل  ومل  كيمياوية،  ح��روب  �حتماالت 
فانتم تعرفون �ن فريقا من �المم �ملتحدة و�شل �م�س �الأول 

�ىل �شوريا . 

�لذي ياأتي ياأتي �لينا بار�دتنا ويبقى عندنا بار�دتنا ، م�شري� 
�ن��ه م��ا د�م��ت �حل��رب يف �شوريا م��وج��ودة، فنحن بحاجة  �ىل 
�ىل هذ� �ل�شند �لفني . وكان فريق من مفت�شي �المم �ملتحدة 
حول �ال�شلحة �لكيميائية و�شل �الحد �ىل دم�شق للتحقيق يف 
�التهامات با�شتخد�م هذ� �لنوع من �ال�شلحة يف �لنز�ع �مل�شتمر 

الكرث من عامني.
وت��ق�����ش��ي م��ه��م��ة �مل��ف��ت�����ش��ني �ل�����ذي ي��رت����ش��ه �ل�����ش��وي��دي �كي 
�شيل�شرتوم بالتاأكد من �التهامات �ملتبادلة بني نظام �لرئي�س 
ب�شار �ال�شد ومعار�شيه با�شتخد�م ��شلحة كيميائية يف �لنز�ع، 
ولي�س حتديد �جلهة �مل�شوؤولة عن ذلك. من جانب �خر، �كد 

موقف  ه��و  �ل�شورية  �ملعار�شة  م��ن  ب��الده  موقف  �ن  �لن�شور 
�ج��م��اع، ال نزيد م��رت� وال  �ل��ذي هو حمل  �لعربية  �ملجموعة 
�مللف،  �ن �الردن تعامل بكفاءة مع هذ�  . وق��ال  نتخلف �شرب� 
�ب���د� على �الط���الق وال  ي��ق��رتف �شيئا  �ب���د� ومل  ي��ت��ورط  فلم 
�رتكب �مر� و�حد� �و حدثا �و موقفا يندم عليه . وتابع نعمل 
على �ال ي�شيب �الردن �شيء من هذ� �ل�شر�ر �بد� ب�شبب قر�ر 
�و )ق��ر�ر( غري حم�شوب ونحن نعتز مبو�قفنا حتى  خاطىء 
�الن و��شار �ىل �ن هذه ق�شية �شائكة مع دولة جارة مال�شقة 
و�لعالقات  خمتلط  و�ل���دم  خمتلطة  م�شالح  بها(  )تربطنا 
و�لرو�بط و�لتاريخ و�مل�شتقبل ، م�شري� �ىل �نه لي�س حقل �لغام 

)بل( حقل قنابل ذرية .



عربي ودويل

10

الثالثاء  -  20   أغسطس    2013 م    -    العـدد    10874
Tuesday    20    August     2013  -  Issue No   10874

القاهرة تنتقد �ضمت املجتمع الدويل على جرائم الإخوان
•• القاهرة-يو بي اأي:

�خلارجية  وزي����ر  م�����ش��اع��د  �ن��ت��ق��د 
�م�س  ب��در،  ه�شام  �ل�شفري  �مل�شري 
�لدويل  �ملجتمع  �شمت  �الث��ن��ني، 
�لد�ئرة  �الإج��ر�م��ي��ة  �الأع��م��ال  �إز�ء 
�أن ذلك �ل�شمت  يف م�شر، معترب�ً 

ع على �الإرهاب. ي�شجِّ
ونقل �لناطق �لر�شمي با�شم وز�رة 
بدر  �ل�شفري  �مل�����ش��ري��ة  �خل��ارج��ي��ة 
ع��ب��د �ل��ع��اط��ي ع���ن �ل�����ش��ف��ري بدر، 
�لدول  �شفر�ء  لقائه  خ��الل  قوله 
�ل��ع�����ش��وي��ة مبجل�س  د�ئ���م���ة  غ���ري 
�إن �شمت  �ل���ي���وم،  �ل����دويل  �الأم����ن 
ر  �مل���ج���ت���م���ع �ل����������دويل غ�����ري �مل�������ربَّ
�إد�ن�����ة و���ش��ج��ب ه���ذه �الأعمال  ع��ن 
عن  متاماً  تخرج  �لتي  �الإجر�مية 
هذه  ي�شجع  �إمن��ا  �ل�شلمية،  نطاق 
�جلماعات �الإرهابية يف �ال�شتمر�ر 

يف �أعمال �لعنف و�لقتل .
ت�شريح  يف  �لعاطي،  عبد  و�أ���ش��اف 
لل�شحافيني �أن �ل�شفري ه�شام بدر 
للتدويل  �لكامل  م�شر  رف�س  �أكد 
د  و�شدَّ ���ش��وؤون��ه��ا،  يف  �ل���ت���دّخ���ل  �أو 
حكومة  �أي  م�����ش��وؤول��ي��ة  �أن  ع��ل��ى 
�الأمن  ت��وف��ري  ه��و  �شعبها  حت���رتم 
�لعام  �لنظام  وفر�س  للمو�طنني 

يف �إطار �لقانون.
�خلارجية  ب��ا���ش��م  ل��ل��ن��اط��ق  ووف���ق���اً 

�الآخر  �لطرف  جانب  من  خطري�ً 
�شد �لدولة و�ملو�طنني .

�ملعتمدون  �ل�شفر�ء  �للقاء  وح�شر 
ب���ال���ق���اه���رة ل����ل����دول غ����ري د�ئ���م���ة 
�الأم�������ن  �ل���ع�������ش���وي���ة يف جم���ل�������س 
وه�����ي �الأرج����ن����ت����ني، و�����ش���رت�ل���ي���ا، 
وغو�تيماال،  و�أذرب��ي��ج��ان،  وت��وج��و، 
وباك�شتان،  و�ملغرب،  ولوك�شمبورج، 

وكوريا �جلنوبية، ورو�ند�.

طالب  ب��در  �ل�شفري  ف��اإن  �مل�شرية، 
تو�شيح  ب�شرورة  �الأجنبية  �ل��دول 
�الإجر�مية  �الأع��م��ال  م��ن  موقفها 
ب�شكل  و�ل��رد  م�شر  ت�شهدها  �لتي 
فوري عليها، وتوجيه ر�شائل قوية 
للتوقف  يرتكبها  �ل���ذي  ل��ل��ط��رف 

�لفوري عنها.
�خلارجية  وزي����ر  م�����ش��اع��د  د  وج�����دَّ
بخارطة  ب�����الده  �ل���ت���ز�م  �مل�����ش��ري 

باأ�شرع  ب��ن��وده��ا  وتنفيذ  �مل�شتقبل 
دميقر�طية  ل��ب��ن��اء  مم��ك��ن  وق����ت 

ع�شرية حقيقية.
م عر�شاً لو�قع �الأو�شاع على  كما قدَّ
لعمليات  و�شرحاً  �مل�شرية  �ل�شاحة 
�لكنائ�س  �شد  مت�شددون  بها  ق��ام 
�لعامة  و�مل��ن�����ش��اآت  �ل���ع���ب���ادة  ودور 
و�مل�شت�شفيات،  �حل�شارية  و�ملر�كز 
ت�شعيد�ً  �ل��ع��م��ل��ي��ات  ت��ل��ك  م��ع��ت��رب�ً 

الأمم املتحدة تدعو املمولني للوفاء بالتزاماتهم 
جتاه اليمن ل�ضتيفاء احتياجاته الإن�ضانية

•• �شنعاء-وام:

دعا مكتب �الأمم �ملتحدة لتن�شيق �ل�شوؤون �الإن�شانية يف �ليمن �ملمولني كافة 
�ليمن  �حتياجات  ��شتيفاء  �أج��ل  من  عاجل  ب�شكل  بالتز�ماتهم  �لوفاء  �إىل 
يف  �ملكتب  عن  �شباأ   �ليمنية   �الأنباء  وكالة  ونقلت  �الإن�شانية.  ومتطلباته 
بيانه مبنا�شبة �ليوم �لعاملي للعمل �الإن�شاين �لذي ي�شادف �ل� 19  من �شهر 
�أغ�شط�س من كل عام..�أن خطة �ال�شتجابة �الإن�شانية لليمن للعام 2013 
ت�شتهدف ثلث �شكان �ليمن من خالل جمموعة من �أن�شطة �الإنعا�س �ملبكر 
و�لطارئ . و�أ�شار �لبيان �إىل �أنه مت يف �شهر يوليو �ملا�شي ��شتعر��س �خلطة 
دوالر  مليون    702 قيمتها   بلغت  �لتي  �ملعدلة  �لتمويل  متطلبات  م��ع 
�الأولوية  ذ�ت  �الأن�شطة  �أكرث  �أن  �ملر�جعة وجدت  �أن عملية  �أمريكي مبينا 
�حلرجة ال تز�ل تعاين عجز� يف �لتمويل حيث مل يتم خالل �لن�شف �الأول 
من �لعام �جلاري متويل �شوى  43  يف �ملائة من متطلبات �خلطة . وقال 
يتم  �ليمن مامل  م�شتد�م يف  �شيعجز عن حتقيق حتول  �ليمن  �إن   �لبيان 
خطة  و�أن  �شعفا  �الأك��رث  �لنا�س  ملاليني  �الأ�شا�شية  �الحتياجات  ��شتيفاء 
�ال�شتجابة �الإن�شانية �لفعالة لن ت�شهم يف معاجلة �ملعاناة �الإن�شانية فح�شب 
�أنه  يعمل  لكنها �أي�شا �شتجعل �لتقدم نحو �النتعا�س م�شطرد� . و�أ�شاف 
�ل�شركاء يف �ملجال �الإن�شاين مع �حلكومة ملعاجلة �لتحديات �لرئي�شية لكن 
�أن�شطتهم ممولة متويال  �إن كانت  �أف�شل ما لديهم  ميكنهم فقط حتقيق 

�الإن�شاين  �لو�شع  مو�جهة  يف  ي�شتمر  �ليمن  �أن  �إىل  �لبيان  ولفت   . جيد� 
�أن  �ملقرر  �لوطني  �حل��و�ر  و�أن  �الأخ���رية  �ل�شيا�شية  �ملكت�شبات  رغ��م  �له�س 
ينتهي يف �شهر �شبتمرب يعترب خطوة رئي�شية يف �لعملية �ل�شيا�شية �حلالية 
وينبغي �أن يخلق جناحه فر�شا لتح�شني �ال�شتجابة �الإن�شانية. و�أ�شار �إىل 
ز�د  وتو�جدهم  �لدولية  �ملنظمات  و�شركائها من  �ملتحدة  �الأمم  و�شول  �أن 
من  �حلكومية  غري  �ملنظمات  �أن�شطة  زي��ادة  �إىل  �إ�شافة   2012 عام  منذ 
الفتا  �الإن�شانية  �ال�شتجابة  جهود  يف  �ليمنية  و�ملنظمات  �خلليج  منطقة 
تو�جه �شعوبات من خالل  ت��ز�ل  ما  �ليمن  �الإن�شانية يف  �الأو���ش��اع  �أن  �إىل 
�الأمن  و�نعد�م  و�لبطالة  �لغذ�ئية  للمو�د  �ملتقلبة  و�الأ�شعار  �لفقر  تز�يد 

و�خلدمات �الأ�شا�شية.

•• اأبوظبي-وام:

�أكدت ن�شرة  �أخبار �ل�شاعة  �أن دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة ظلت وما تز�ل 
تدعو �الأ�شقاء �لعر�قيني باأطيافهم �ل�شيا�شية و�لفكرية للبحث يف م�شروع 
وطني جامع يحافظ على وحدة �ل�شعب بروح �ملو�طنة �خلال�شة ويحفظ 
ت��ه��دي��د�ت ت�شتهدف وح���دة �الأر�����س و�أم���ن �لعر�ق  �أي  �ل��دول��ة م��ن  ���ش��ي��ادة 
و�زدهاره . وحتت عنو�ن  �حلو�ر طريق �خلروج من �الأزمة يف �لعر�ق  قالت 
وحتذير�تهم  �لعر�قيني  �مل�شوؤولني  ت�شريحات  ن�شمع  ونحن  �ليوم  لكننا 
من خطر �قرت�ب �لفتنة �لطائفية بني �أبناء �ل�شعب �لو�حد وال�شيما من 
قبل رئي�س �لوزر�ء نوري �ملالكي �شخ�شيا فاإننا ن�شعر باملخاوف و�لقلق من 
�إمكانية حتققها على �أر�س �لو�قع .. م�شرية �إىل �أننا جميعا �شهدنا �لكلف 
�لباهظة �لتي تكبدها �ل�شعب �لعر�قي �إبان �حلرب �الأهلية �لطائفية عامي 
2006 و2007 وكيف دفع فو�تريها من دماء �الآالف من �أبنائه ون�شائه 
و�أطفاله �ملدنيني �لعزل دومنا �شبب حقيقي وجوهري يدعو �إىل �إر�قة كل 
�آمنة  بيئة  يف  �لعي�س  �إىل  �لعر�قيون  �الأ�شقاء  يتطلع  وقت  يف  �لدماء  هذه 
و�حل�شار  �حلرمان  �شنو�ت  فيها  يعو�شون  �الإعمار  فيها  يزدهر  م�شتقرة 
ويح�شلون على حقوقهم �الإن�شانية من خالل م�شروع وطني جامع ينه�س 
و�الزدهار  و�لتقدم  و�لكر�مة  �لرفعة  �أحالمهم يف  يلبي  م�شتقبل  �إىل  بهم 
. و�أك����دت �ل��ن�����ش��رة �ل��ت��ي ي�����ش��دره��ا م��رك��ز �الإم�����ار�ت ل��ل��در����ش��ات و�لبحوث 
�آل نهيان رئي�س  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �ل�شمو  �ال�شرت�تيجية..�أن �شاحب 
�لدولة حفظه �هلل كان �شباقا لدعم �لعر�ق و�شعبه حني �أعرب �شموه لدى 
��شتقباله �ملالكي �أو��شط عام 2008 يف �أبوظبي عن ��شتعد�د دولة �الإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة مل�شاعدة �حلكومة �لعر�قية يف تنفيذ �خلطط و�مل�شروعات 

�لعر�ق بل  �ملوؤ�ش�شات و�ملر�فق �ملختلفة يف  باإعادة �الإعمار وتاأهيل  �خلا�شة 
�أكرث من ذلك مو�شحة �أن �شاحب �ل�شمو حفظه �هلل بادر باإلغاء جميع ديون 
�الإم��ار�ت �ملرتتبة على �لعر�ق وهي حو�يل �شبعة مليار�ت دوالر لتخفيف 
�لعر�قي ف�شال عن قر�ر عودة  �ل�شعب  �لتي يو�جهها  �الأعباء �القت�شادية 
�شفري دولة �الإمار�ت ملتابعة مهامه يف �لعر�ق �آنذ�ك بل �إن �شاحب �ل�شمو 
�أن �الإم��ار�ت لن تتاأخر يف تقدمي  �أكد للمالكي �شخ�شيا  رئي�س �لدولة قد 
كل �أ�شكال �لعون �ملادي و�ملعنوي للعر�ق �ل�شقيق ودعمه يف ��شتعادة �الأمن 
و�ال�شتقر�ر للمناطق كافة يف �إطار �شيادة �لدولة و�لت�شدي لكل �ملحاوالت 
ذلك  �أن��ه ف�شال عن  �إىل  و�أ�شارت  �لعر�ق.  بوحدة  �مل�شا�س  �إىل  تهدف  �لتي 
�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد  فاإن �لفريق 
نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة �أكد لدى ��شتقباله م�شوؤولني عر�قيني 
�لبنية  �لرئي�شي لو�شع  �لعامل  �الأم��ن و�الأم��ان هو  �أن عامل  �ملا�شي  �لعام 
�لتعاون  �إىل مزيد من  تتطلع  �الإم��ار�ت  دولة  و�أن  ��شتثمار  �الأ�شا�شية الأي 
وتو�شيع جو�نب �لعمل �مل�شرتك مبا ي�شب يف حر�س دولة �الإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة على تطوير عالقاتها مع �لعر�ق �ل�شقيق . وقالت  �أخبار �ل�شاعة  
يف ختام مقالها �الفتتاحي �إن جهود �ل�شيا�شيني �لعر�قيني �الآن ينبغي �أن 
تن�شب على كيفية بناء حو�ر وطني جامع يجمع جميع �لفرقاء على طاولة 
حتفظ  �لتي  و�مل�شريية  �ل�شيادية  �لقر�ر�ت  التخاذ  خال�شة  بنيات  و�ح��دة 
وحدة �ل�شعب و�لبالد وتخل�س �أبناء �لعر�ق من هو�ج�س �القتتال �لطائفي 
.. موؤكدة �أن �الأو�شاع �ليوم تقت�شي من �جلميع �أن يكر�شو� جل جهودهم 
لتطبيق �شيادة �الأمن و�لقانون وحر��شة �حلدود للخال�س من �آفة �الإرهاب 
�لتي ما برحت تفتك باأبناء �لعر�ق دون متييز و�شتظل تنتع�س يف �أي بيئة 

تع�شف بها �خلالفات وعدم �ال�شتقر�ر و�النفالت �الأمني .

اأخبار ال�ضاعة: احلوار طريق اخلروج من الأزمة يف العراق

ال�ضلطات امل�ضرية تعاود اإغالق معرب رفح 

•• القاهرة-وكاالت:

�مل�شرية  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  ن�����ش��رت 
�����ش����ري����ط ف����ي����دي����و ع����ل����ى م����و�ق����ع 
يظهر  �الج���ت���م���اع���ي  �ل���ت���و�����ش���ل 
ت��ع��ر���س ق��و�ت��ه��ا الإط����الق ن���ار من 
�أثناء  �الإخ�����و�ن  م��ن  عنا�شر  ق��ب��ل 
ف�����س �ع��ت�����ش��ام م��ي��د�ن ر�ب��ع��ة كما 
ي��ظ��ه��ر �ل��ت�����ش��ج��ي��ل حم���ادث���ة عرب 
�لقو�ت  ع��ن��ا���ش��ر  ب���ني  �ل��ال���ش��ل��ك��ي 
�خلا�شة �أثناء تعاملها مع قنا�شة 
�مل�شلحني  �الإخ������و�ن  ع��ن��ا���ش��ر  م��ن 
�ملحتمني باأحد �ملباين �ملطلة على 

�مليد�ن.
على  �مل�شرية  �ل�شلطات  و�أق��دم��ت 
�لر�بع  يف  �الإخ���و�ن  �عت�شام  ف�س 
ع�����ش��ر م���ن �ل�����ش��ه��ر �جل������اري، بعد 
قامت  �لتي  �مل��ب��ادر�ت  جميع  ف�شل 
�ل����دول �لعربية  �ل��ع��دي��د م��ن  ب��ه��ا 
م�شاحلة  �إىل  للتو�شل  و�لغربية، 
�لدولة  وح��م��ل��ت  ���ش��ام��ل��ة  وط��ن��ي��ة 

م�شوؤولية ف�شلها لالإخو�ن.
�مل�شلحة  �ل�������ق�������و�ت  ون�����ا������ش�����دت 
�الإخو�ن  عنا�شر  م��ن  �ملعت�شمني 
�شلمياً،  �العت�شام  ف�س  ب�شرورة 
�ملالحقة  ب����ع����دم  ل���ه���م  م���ت���ع���ه���دة 
�أث������ن������اء ف�س  وق����ت����ل  �الأم�����ن�����ي�����ة. 
57 من  �للحظة،  �العت�شام حتى 
رجال �ل�شرطة، و�ملئات من عنا�شر 
�الإخو�ن، بح�شب ت�شريحات وز�رة 

�ل�شحة �مل�شرية.
�لد�خلية  وز�رة  رو�ي�����ة  وح�����ش��ب 
ح�شلت �ل�شرطة على �لعديد من 
�لرئي�س  �أن�����ش��ار  ب��ح��وزة  �الأ�شلحة 

جمند�ً   25 ��شت�شهاد  ع��ن  �أ���ش��ف��ر 
و�إ�����ش����اب����ة 3 �آخ�����ري�����ن، وذل������ك يف 
�أث��ن��اء م���رور �ل�����ش��ي��ارة �ل��ت��ي كانو� 
�أبوطويلة،  مبنطقة  ي�شتقلونها 
م��ق��ر قطاع  �إىل  ت��وج��ه��ه��م  وح����ال 

�الأمن �ملركزي برفح .
بيان  �أع��ل��ن��ت يف  �ل�������وز�رة  وك���ان���ت 
�الأمن  ج��ن��ود  م��ن   24 �ن  ���ش��اب��ق، 
�ل���ي���وم يف مدينة  ق��ت��ل��و�  �مل���رك���زي 
رفح ب�شمال �شيناء يف هجوم م�شلح 
����ش��ت��ه��دف ح��اف��ل��ت��ني ك��ان��ت��ا تقلهم 
�لد�خلية  وزي�����ر  م�����ش��اع��د  وق�����ال 
لالإعالم و�لعالقات �لعامة �للو�ء 
عبد �لفتاح عثمان �إن حادثا موؤ�شًفا 
وقع �شباح �الإثنني، يف مدينة رفح، 
ب�شمال �شيناء، �أ�شفر عن ��شت�شهاد 
�ملركزي، يف  �الأمن  24 من جنود 
�شيارتني  ��شتهدف  م�شلح  هجوم 
جمندي  م���ن   27 ت���ق���الن  ك��ان��ت��ا 

مع�شكر �الأمن �ملركزي يف رفح .
فوجئو�  �مل��ج��ن��دي��ن  �ن  و�أ�����ش����اف 
ت�شتهدف  م�����ش��ل��ح��ة  ب���ج���م���اع���ات 
�ل�شيارتني، تقوم باإطالق �لنري�ن 
��شت�شهاد  �إىل  �أّدى  مم��ا  ن��ح��وه��م، 
. خطرة  حالة  يف   3 و�إ�شابة   24

وت�شهد مناطق عدة ب�شمال �شحر�ء 
�شيناء )�أق�شى �شمال �شرق م�شر(، 
�لفائت،  متوز-يوليو  مطلع  منذ 
مر�كز  ع���ل���ى  م�����ش��ل��ح��ة  ه���ج���م���ات 
�أم��ن��ي��ة وم�����ش��ال��ح حيوية  ون��ق��اط 
�أ�شفرت عن �شقوط قتلى وجرحى 
من عنا�شر �جلي�س و�ل�شرطة، �إىل 
جانب ع�شر�ت �مل�شلحني، وتوقيف 

ع�شر�ت �آخرين.

�لنار  �ط����الق  ب��ت��ب��ادل  ب��امل��وق��ع��ني 
م���ع �مل��ه��اج��م��ني و�أج����ربوه����م على 
�لرت�جع ومن ناحية �أخرى �أعلنت 
وز�رة �لد�خلية �مل�شرية عن �رتفاع 
ح�����ش��ي��ل��ة ���ش��ح��اي��ا �ل���ه���ج���وم على 
ق��و�ت �الأم��ن �ملركزي  عنا�شر من 

�شباح �م�س �إىل 25 قتياًل.
وقالت �لوز�رة، يف بيان �إنه ��شتمر�ر�ً 

ترتكبها  �لتي  �الإرهابية  للجر�ئم 
�مل�شلحة ب�شمال �شيناء،  �جلماعات 
�لذين  �ل�شرطة  و�لَنيل من رجال 
يوؤدون و�جبهم بكل �أمانة وب�شالة، 
ت��ع��ر���س ع���دد م��ن �ملجندين  ف��ق��د 
بقطاع �الأمن �ملركزي بالعري�س يف 
�أثناء عودتهم من �الإج��ازة لكمني 
مما  عليهم،  �لنار  و�إط��الق  م�شلح 

�ملعزول حممد مر�شي يف ميد�ين 
�لقب�س  و�أل��ق��ت  و�لنه�شة،  ر�ب��ع��ة 
على عدد من �ملتورطني يف �أعمال 

عنف.
�ملعزول  �لرئي�س  �أق��ام موؤيدو  وقد 
بر�بعة  ت��و�ج��ده��م  �أث���ن���اء  م��ر���ش��ي 
و�لنه�شة، بعمل حو�جز �إ�شمنتية، 
و�ق����ت����الع �أر����ش���ف���ة �ل���������ش����و�رع، يف 

هاجم  ذل������ك،  �ىل  م�������ش���احل���ه���م. 
�م�س  ظهر  جمهولون  م�شلحون 
وفرع  �جلي�س  ل�شباط  ��شرت�حة 
�لعري�س  �الأه��ل��ي مب��دي��ن��ة  �ل��ب��ن��ك 
�أ�شفر  ما  �شيناء،  �شحر�ء  ب�شمال 

عن �إ�شابة �شابط.
وق����������ام م�������ش���ل���ح���ون جم����ه����ول����ون 
�لدفع  رب��اع��ي��ة  ���ش��ي��ارة  ي�شتقلون 

حماولة ملنع تقدم قو�ت �ل�شرطة، 
بت�شميم  ق���ي���ام���ه���م  ع����ن  ف�����ش��ال 
�ملنجنيق على م�شارف �مليد�ن ر�بة 

�لعدوية.
ر�بعة  م��ن��ط��ق��ة  ���ش��ك��ان  �أن  ي���ذك���ر 
��شتيائهم  عن  �أعلنو�  قد  �لعدوية 
عنا�شر  ت���و�ج���د  م���ن  وع�����ش��ب��ه��م 
لتعطل  نظر�  باملنطقة،  �الإخ���و�ن 

باإطالق �لنار بكثافة على ��شرت�حة 
خا�شة ب�شباط �جلي�س يف مدينة 
�شمال  حمافظة  )مركز  �لعري�س 
�شيناء( ما �أ�شفر عن �إ�شابة �شابط 
مع  �لهجوم  تز�من  فيما  بجروح، 
هجوم �آخر على فرع �لبنك �الأهلي 

باملدينة.
و�جلي�س  �الأم���ن  عنا�شر  وق��ام��ت 

هجوم على ا�ضرتاحة ل�ضباط اجلي�ص امل�ضري يف �ضيناء

فيديو ل�ضتهداف عنا�ضر ال�ضرطة من قبل قنا�ضة الإخوان 

•• رفح-يو بي اأي:

�حلدودي  رفح  معرب  �م�س،  �مل�شرية،  �ل�شلطات  �أغلقت 
�لد�خلية  وز�رة  وقالت  �آخر  �إ�شعار  مع قطاع غزة حتى 
�إغالق  ع��اودت  �مل�شرية  �ل�شلطات  �إن  بيان،  يف  غ��زة،  يف 
�إ�شعار �آخر، بعد فتحه ليوم  معرب رفح �حل��دودي حتى 
و�حد ملدة 4 �شاعات، الفتة �إىل �أن �ملعرب �شيكون مغلقاً 

باالإجتاهني.
م�شلحون يف  �شنه  بعد هجوم  �جل��دي��د  �الإغ���الق  وج��اء 
حافلتني  ��شتهدف  �شيناء  �شمال  �مل�شرية  رف��ح  مدينة 

�أ�شفر عن مقتل 24 من جندياً من قو�ت �الأمن �ملركزي 
�مل�����ش��ري��ة. و���ش��ه��د �مل��ع��رب �إغ���الق���ات م��ت��ك��ررة م��ن��ذ عزل 
تقلي�س  ج��رى  فيما  مر�شي،  حممد  �مل�شري  �لرئي�س 
�أعد�د �مل�شافرين عربه يف �الأيام �لتي فتح فيها �إىل �أقل 
وت�شهد مناطق عدة  ذلك  %30 من حركته قبل  من 
، منذ  �أق�شى �شمال �شرق م�شر  ب�شمال �شحر�ء �شيناء 
مطلع متوز يوليو �لفائت، هجمات م�شلحة على مر�كز 
ونقاط �أمنية وم�شالح حيوية �أ�شفرت عن �شقوط قتلى 
�إىل جانب  و�ل�����ش��رط��ة،  �جل��ي�����س  عنا�شر  م��ن  وج��رح��ى 

ع�شر�ت �مل�شلحني، وتوقيف ع�شر�ت �آخرين.

حما�س متنع مغادرة 
م�ضوؤول بفتح اإىل ال�ضفة 

•• غزة-ا ف ب:

�ع��ل��ن��ت ح��رك��ة ف��ت��ح �م�����س �ن �من 
على  ت�شيطر  �ل��ت��ي  ح��م��ا���س  ح��رك��ة 
قطاع غزة منع م�شوؤوال يف �حلركة 

من �لذهاب �ىل �ل�شفة �لغربية.
�لهيئة  ع����ن  �����ش����ادر  ب����ي����ان  وق�������ال 
�ل���ق���ي���ادي���ة �ل��ع��ل��ي��ا حل���رك���ة ف��ت��ح يف 
قطاع غزة �ن �جهزة �من �حلكومة 
زك��ري��ا �الغا  �مل��ق��ال��ة يف غ��زة منعت 
�مل���رك���زي���ة حلركة  �ل��ل��ج��ن��ة  ع�����ش��و 
ف��ت��ح م���ن م���غ���ادرة ق��ط��اع غ���زة عرب 
�شمال  )�ي��ري��ز(  ح��ان��ون  بيت  معرب 
�للجنة  �جتماعات  حل�شور  �لقطاع 
بدون  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية 
. و�الغ���ا ع�شو يف  ��شباب  �ي  �ب���د�ء 
�لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة 
ملف  وم�����������ش�����وؤول  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
�ل���الج���ئ���ني ف��ي��ه��ا. و�ع����ت����ربت فتح 
�ل�شفة  �لذهاب �ىل  �الغ��ا من  منع 
�ل��غ��رب��ي��ة ت�����ش��ع��ي��د� خ���ط���ري� وغري 
م�شوؤول يف هذه �الوقات �لتي ت�شعى 
�ل�شدع  ر�أب  �ىل  ف��ت��ح  ح��رك��ة  فيها 
م�شرية  �لوطنية  �مل�شاحلة  و�جن��از 
�ىل �ن �ملنع جاء يف وقت يتو�جد فيه 
�لقطاع  ر�شمي من �حلركة يف  وفد 
وعقد  حما�س.  حركة  م��ع  للت�شاور 
وفتح  حما�س  حركتي  ب��ني  �جتماع 
يف غ��زة ليل �الح���د �الث��ن��ني لبحث 
�مل�شاحلة بني �حلركتني دون  ملف 

�لتو�شل �ىل �ي نتائج.

اأبو بكر القربي : اأمن م�ضر من اأمن اليمن وزير خارجية م�ضر يجري حمادثات يف ال�ضودان 
•• اخلرطوم-ا ف ب:

�م�س  نبيل فهمي �خلرطوم  �مل�شري  ز�ر وزير �خلارجية 
�ل�شود�نيني  �مل�����ش��وؤول��ني  �الث��ن��ني الج����ر�ء حم��ادث��ات م��ع 
�ال�شالميني و�شرح �لو�شع يف م�شر �لتي ت�شهد مو�جهات 

خطرية ��شفرت عن مقتل �ملئات.
�ىل  توجه  فهمي  �ن  بر�س  فر�ن�س  وك��ال��ة  مر��شل  وذك��ر 
�ل�����ش��ود�ن الج���ر�ء حم��ادث��ات م��ع ن��ظ��ريه �ل�����ش��ود�ين علي 
�ن  �لر�شمية  �ل�شود�نية  �النباء  وكالة  قالت  فيما  كرتي، 

�لزيارة �شتكون ق�شرية .
وعني نبيل فهمي، �ل�شفري �ل�شابق لو��شنطن، يف �حلكومة 

�مل�شرية �ملوؤقتة بعد قيام �جلي�س �مل�شري بعزل �لرئي�س 
�ال�شالمي حممد مر�شي يف 3 متوز-يوليو.

فهمي  زي���ارة  �ن  تيجاين  خ��ال��د  �ل�����ش��ود�ين  �ملحلل  وق���ال 
كانت مقررة قبل �ندالع �الأحد�ث �الأخرية وذلك يف �طار 

�جلهود لطماأنة �ل�شود�ن عقب عزل مر�شي.
�ال�شبوعية  �يالف  �شحيفة  حترير  رئي�س  تيجاين  وقال 

�القت�شادية �نه لال�شف �الن تغري �مل�شهد ب�شبب �لعنف.
�ال �نه �عرب عن �عتقاده بان �لبلدين يرغبان يف �حلفاظ 
�القت�شادية  ل��ل��رو�ب��ط  ن��ظ��ر�  �لوثيقة  عالقاتهما  على 
و�الن�شانية �لقوية بينهما و�عتمادهما �مل�شرتك على مياه 

�لنيل.

•• �شنعاء-يو بي اأي:
�أن  �أبو بكر �لقربي �م�س �الإثنني،  �ليمني  �عترب وزير �خلارجية 
�أمن م�شر من �أمن �ليمن معرباً عن �أمله يف �أن تتجاوز حمنتها 

باحلو�ر ولي�س بالعنف.
�أ�شرف  ب�شنعاء  �مل�شري  �ل�شفري  ��شتقباله  خ��الل  �لقربي  وق��ال 
عقل، �لذي �شلمه ر�شالة من نطريه �مل�شري نبيل فهمي، تتعلق 
باالأحد�ث �الأخرية يف م�شر، نعرب عن �لقلق ملا �آلت �إليه �الأو�شاع 
مب�شر ونوؤكد على �أن �أمن و��شتقر�ر م�شر جزء ال يتجز�أ من �أمن 

و��شتقر�ر �ليمن .
�ملحنة مبا ي�شمن  �شتتجاوز  �لقيادة )�مل�شرية(  باأن  و�أ�شاف نثق 

م�شر  و�أم����ن  �مل�����ش��ري  �ل�شعب  ووح����دة  �لطبيعية  �حل��ي��اة  ع���ودة 
�لطريق  �لعنف هو  ولي�س  �حل��و�ر  يكون  �أن  �أمله يف  عن  ، معرباً 
�مل�����ش��ري و�أن ي�شع  �ل�شعب  �أب��ن��اء  ك��ل  ب��ني  ل��ل��ت��و�ف��ق و�مل�����ش��احل��ة 

�جلميع م�شلحة م�شر و�شعبها فوق كل �عتبار.
وق����دم �ل�����ش��ف��ري �مل�����ش��ري خ���الل ل��ق��ائ��ه �ل��ق��رب��ي، ���ش��رح��اً موجز�ً 
الإعادة  �مل�شرية  �ل��ق��ي��ادة  �تخذتها  �ل��ت��ي  و�الإج�����ر�ء�ت  ل��الأو���ش��اع 
�لهدوء و�ال�شتقر�ر وتنفيذ خارطة �مل�شتقبل ، ملا من �شاأنه و�شع 

م�شر على �عتاب �لدميقر�طية و�حلياة �ملدنية.
و�نق�شم �ملوقف �ل�شيا�شي يف �ليمن ب�شاأن ما يحدث يف م�شر بني 
فريقني �الأول هو يقوده حزب �ملوؤمتر �ل�شعبي �لعام وحلفاوؤه من 
17 حزباً، وحزب �لتجمع �ليمني لال�شالح )�الخو�ن �مل�شلمون( 
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اخليط االأبي�ص

م�ضر تت�ضاءل: ملاذا يكرهوننا؟!؟
••الفجر- خرية ال�شيباين:

م�شر  يف  �مل�شلمني  �الإخ�����و�ن  �إّن  �ل��وق��ائ��ع  ت��ق��ول 
�شيا�شية،  ت�شوية  �أي  �أم���ام  �ل��ب��اب  �إغ���الق  �أح��ك��م��و� 
�لتي  �لو�شط  ورف�شو� �ال�شتجابة جلميع �حللول 
�قرُتحت عليهم �شو�ء من �الأحز�ب �أو من �ملوؤ�ش�شة 
و�الأجانب،  �ل��ع��رب  �ل��و���ش��ط��اء  م��ن  �و  �لع�شكرية، 
�لهاوية، وفعلو� كل  �شيا�شة حافة  �عتماد  وخرّيو� 
ما يف و�شعهم من �جل خيارين ال ثالث لهما، �إّما 
�لرت�جع عن عزل مر�شي �أو �أن يكون �لبديل حّمام 
دم، متعّللني ب�شرعّية رف�شو� �لت�شليم باأّنها تاآكلت 
لال�شتهالك،  قابلة  تعد  ومل  �شلوحيتها  وفقدت 
�ل���ث���الث���ني م���ن يونيو  وم��ع��ت��ربي��ن م���ا ح����دث يف 
�نقالبا، رغم �أّن من �شحبو� ثقتهم منهم وطالبو� 
بالتغيري و�عت�شمو� وتظاهرو� من �جله، �أكرث من 

ت�شعني باملائة من �ل�شعب �مل�شري.
لقد �شعت جماعة �ملر�شد �إىل �إقامة نظام �شمويل، 
ت�����ش��ت��اأث��ر ب��ه وال ي�����ش��ارك��ه��ا يف �إد�رت������ه �ح����د. و مل 
ومنذ  �الأح��ي��ان،  م��ن  كثري  يف  ميلي�شياتها  ت���رتدد 
�ملتظاهرين  ت��روي��ع  يف  �ل�شلطة،  �الإخ�����و�ن  ت���ويل 
و�ملعار�شني،  و�ملثقفني  و�لفنانني  و�ل�شحفيني 

وتكفري خ�شومهم و�شيطنتهم.
�لقانون  دول��ة  فيه  ت�شود  دميقر�طي  بلد  �أّي  ويف 
و�ملوؤ�ش�شات، كان ال بد يف مو�جهة مثل هذه �حلالة، 
�الإعالن عن حالة �لطو�رئ، ولكن مل يحدث ذلك 
�ل�شالح  �الإخ������و�ن  ����ش��ت��خ��دم  ���ش��اع��ة  �إال  م�����ش��ر  يف 
من  وغريها  �لقاهرة  حرق  على  وعملو�  و�لعنف، 
�مل��ح��اف��ظ��ات، و�رت��ك��ب��و� ج��ر�ئ��م يف ح��ق �ملو�طنني 
تهديد�  ي�شكلون  وب��ات��و�  و�جلي�س،  �الأم��ن  ورج��ال 

مبا�شر� لل�شلم �الأهلي و�الأمن �لقومي �مل�شري.
وكان �لهدف من عر�س �لّدم ذ�ك، جلّيا وو��شحا، 
�أهلية  حل��رب  متهيد�  �لفو�شى  تعميم  يف  يتمّثل 

�شاملة.
ويوؤكد ف�شلهم يف بلوغ هذ� �لهدف، رغم ما خّلفه 
ومادية،  ب�شرية  خ�شائر  من  �له�شتريي  �شلوكهم 
�أن �الإخ�����و�ن �أ���ش��ب��ح��و� �أق��ل��ّي��ة �ن��ف�����ّس م��ن حولها 
قطاع عري�س ممن �نتخبوها نظر� لف�شل رموزها 
وعدم  �حل��ك��م،  ����ش���وؤون  �إد�رة  �خ��ت��ب��ار  يف  وق��ادت��ه��ا 
هوؤالء  و�كت�شاف  �مل�شريني،  لتطلعات  ��شتجابتهم 
ح�شادهم  وُه���ز�ل  ُم��وؤّه��الت��ه��م  حم��دودّي��ة  �شريعا 

�ملّر.
�الأخ����رية،  �الأح�����د�ث  م��ع  تك�ّشف  �آخ���ر  وج���ه قبيح 
وجتّلت �شوره �لفا�شحة يف هذه �لنزعة �لطائفية 
من  �مل��خ��زون  وه��ذ�  �جلماعة،  تلب�س  �لتي  �ملقيتة 
يلّف  �ل��ذي  �الأدي���ان  و�زدر�ء  و�لكر�هية  �لتع�شب 
يف  �لعملّية  ترجمته  ووجد  ومريديها،  ُمنت�شبيها 
�لكنائ�س  �لع�شر�ت من  �أن�شارها على حرق  �إق��د�م 
و�الأديرة و�ملكتبات و�ملد�ر�س �لتابعة لها، �إىل جانب 
�ملو�طنني  حماّلت ومتاجر وم�شاكن �شريحة من 
�مل�شريني، ال ل�شيء �شوى �أنهم يختلفون عنهم يف 
قيم  بكّل  �حلائط  عر�س  بذلك  �شاربني  �ملعتقد، 
�لتعاي�س و�لت�شامح �لتي طبعت تاريخ م�شر عرب 
�ملو�طنة ركيزة  �لع�شور، وموؤكدين رف�شهم مبد�أ 

كل دميقر�طية من�شودة.
ممار�شته  يف  تفّننو�  �ل��ذي  �لطائفي  �لعنف  وه��ذ� 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة يف  �أن  يك�شف  م�����ش��م��ئ��ّزة،  ب�����ش��ادّي��ة 
لتقدمي  قناع  جم��ّرد  �ل�شيا�شية،  �الإخ��و�ن  مقاربة 
�أور�ق �عتمادهم للقوى �لغربية و�خلارجية تاأمينا 
�ل�شلطة، ومن ثمة �النقالب عليها  �إىل  للو�شول 
ب��ذل��ك �حل��ق يف  ���ش��روط��ه��ا، ونعني  �ب�شط  و�إل��غ��اء 

�ملو�طنة دون �عتبار للدين �أو �للون �أو �لطائفة.
للم�شريني  �الإخ��و�ن  عنف  ��شتهد�ف  �أّن  �شك  وال 
�الأقباط، ُيعّري حماولتهم �لبائ�شة لنقل �ل�شر�ع 
�أي  �ل��دي��ن��ي،  �لف�شاء  �إىل  �ل�شيا�شي  جم��ال��ه  م��ن 
ح�����رب  �إىل  �ل�����ش��ل��ط��ة  ع��ل��ى  ���ش��ر�ع��ه��������������م  حت��وي��ل 
غري  م��ن  �مل�شري������ني  دم  فيها  ُي�شتباح  م��ق��ّد���ش��ة 
مل  �الأعمى  �إرهابهم  �أّن  نن�شى  �أن  دون  �مل�شتلمني، 
ي�شتثني �أحد�، وطال جميع من يخالفونهم �لر�أي، 
وديكتاتوريتهم  �لظالمي  م�شروعهم  ويرف�شون 

�لنا�شئة.
ين�شطر  ومل  �جل��م��اع��ة،  م�شعى  خ��اب  �أي�����ش��ا،  هنا 
�مل��ج��ت��م��ع �مل�����ش��ري ن�����ش��ف��ني، وب��ق��ي ع��ل��ى وحدته 
وتكافله ر�ف�شا يف �أغلبيته �ل�شاحقة حكم �الإخو�ن 
�مل�شلمني، بل �زد�د من�شوب ذ�ك �لرف�س وتعّمقت 
عزلتهم، مبا يعني �أّن جلوءهم �إىل �شالح �الإرهاب 
كان مبثابة رق�شة �لديك �لّذبيح، فاالإرهاب يظّل 
�شالح �ليائ�شني و�لذين فقدو� كل �شروط �لبقاء 
�حلّجة  ومقارعة  �ل�شلمي  �لتناف�س  على  و�لقدرة 

باحلّجة.
�أو  ب��ع��د،  ت���درك  مل  �لغربية،  �لعو��شم  �أّن  وي��ب��دو 
�لبادية  �حلقيقة  ه��ذه  جت��اه��ل  وت��ع��ّم��دت  تعامت 
للوقوف  كبري  جهد  �إىل  حتتاج  ال  و�ل��ت��ي  للعيان 

نف�شها  تكلف  مل  �لعو��شم  تلك  �أّن  كما  عندها. 
�مل�شلمني  �الإخ�������و�ن  ف���ق���د�ن  م����دى  ق��ي��ا���س  ع���ن���اء 
�لوح�شّية  �مل�شري، وحجم  �ل�شارع  مل�شد�قيتهم يف 
�لتي �أظهروها حيث ت�شّرفت ميلي�شياتهم وكاأّنها 
يف �شاحة وغى دون �لكّف، و�أيديهم على �لّزناد �أو 
�ل�ّشلمي  �لتظاهر  م��ز�ع��م  ب��ال��دم��اء،ع��ن  ملطخة 

ولعب دور �ل�شحّية.
�إر�دة �ل�شعب �مل�شري،  �إّن �لغرب وهو يتعاىل على 
�شوكتها  وك�����ش��ر  حم��ا���ش��رت��ه��ا  �إىل  وي�����ش��ع��ى  ب���ل 
ال  و�ل�شغوط،  �لو�شائل  �شتى  ذلك  يف  م�شتخدما 
�الإخو�ن  �لرهان على جماعة  بان  يقتنع  �أن  يريد 
لتامني م�شاحله رهان خا�شر، و�ن حجم خ�شائره 
�ل�شعب  �إذالل  حماولته  يف  ��شتمر  ما  �إذ�  �شيزد�د 
�مل�شري و�إجباره على �لتنازل عن قر�ر �تخذه بكل 
و�نه  و�ل�شيا�شية،  �لعقلية  مد�ركه  وبكامل  حرية 
�حل�شول  �أو  ك��ان،  �أي  با�شت�شارة  مطالبا  يكن  مل 
تلك،  �أو  �لدولية  �جلهة  ه��ذه  م��ن  ترخي�س  على 

قبل �تخاذه.
يف  يخ�شر  لن  باأّنه  قناعة  على  �ل�شعب  هذ�  فمثل 
ه��ذه �مل��ن��ازل��ة ���ش��وى ق��ي��وده، حتى ل��و ُقطعت عنه 
ك��ل م��ع��ون��ات �ل��ع��امل وم�����ش��اع��د�ت��ه، و���ش��ب��ق ل��ه �أن 
�ث��ب��ت يف حم��ط��ات ع��دي��دة م��ن ت��اري��خ��ه �حلديث 
�ن���ه م��ن ���ش��الل��ة �ل�����ش��ع��وب �حل����ّرة �ل��ت��ي جت���وع وال 
ب�شيادته  �الأم��ر  تعّلق  �إذ� ما  بثدييها، خا�شة  تاأكل 
�لعدو�ن  ت�شاألو�  �أن  ويكفي  �ل��وط��ن��ّي��ة.  وك��ر�م��ت��ه 
ُت�شّلمو�  �لعايل حتى  �ل�شّد  بناء  �لثالثي وملحمة 

ذلك.
�الأ�شا�شية،  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي  �لبناء  ���ش��روط  م��ن  �إّن 
وح���ت���ى ق��ب��ل �ل�����ش��رع��ي��ة �الن��ت��خ��اب��ي��ة، ه���و �إق�����ر�ر 
�لتنظيمات �ل�شيا�شية مببد�أ �لعي�س �مل�شرتك. وقد 
مع  قطيعتهم  و�ملمار�شة  �لن�ّس  يف  �الإخ��و�ن  �ثبت 
�ل��دول �لغربية  ، ورغم ذلك ماز�لت  �ل�شرط  هذ� 
تقيم م��و�ك��ب �ل��ع��ز�ء ل��ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة �مل���غ���دورة و 
�ملجه�شة ، من وجهة نظرها، يف م�شر، �الأمر �لذي 
من  دميقر�طيا  يكون  كيف  �ل�شوؤ�ل:  �إىل  يدفعنا 
ميار�س �الإق�شاء و�لتطهري �لديني، بل و�الغتيال 
و�لعنف، ويّدعي �متالك �حلقيقة �ملطلقة، ويطرح 
نف�شه ظّل �هلل يف �الأر�س و�حلاكم با�شمه، و�ملوؤّهل 

�الأوحد لتوزيع �شكوك �لغفر�ن؟
تناق�س مفزع ي�شقط فيه هذ� �لغرب �لدميقر�طي 
ح���ّد �ل��ّن��خ��اع، وم���ن �ل��ب��ّو�ب��ة �مل�����ش��رّي��ة ه���ذه �مل���ّرة، 
ت��ن��اق�����س ن��ق��ول ب��ه م��ن �ج���ل ت��و���ش��ي��ف �حل��ال��ة ال 
 ، �أّن �لدميقر�طية، وبهذ� �ملفهوم  غري، الأّننا نعي 
جمّرد �شلعة وب�شاعة ي�شعى �لغرب �إىل ت�شديرها 
�آلياتها،  وب��غ��ري  �أه��د�ف��ه��ا  ُيناق�س  م��ا  با�شتخد�م 
�لدول  �شيادة  و�نتهاك  و�ل��دب��اب��ة  بال�شو�ريخ  �أي 
�لرت�بية  ووحدتها  �الجتماعي  ن�شيجها  ومتزيق 

وتركها يف �لنهاية فري�شة حروبها �الأهلّية.
رب با�شم �حلرية  فكم من حروب �أُعلنت وح�شار �شُ
الحقا  لنكت�شف  و�لدميقر�طية،  �الإن�شان  وحقوق 
�أّن ور�ء �ال�شتنفار نفط ومو�د خام �أخرى ومو�قع 
ن��ف��وذ و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات ال ع��الق��ة ل��ه��ا ب��ك��ل تلك 
با�شتمر�ر  �لغرب  يحر�س  �لتي  �الإن�شانية  �لقيم 
على تذكرينا باأّنها قيم كونّية ال تخ�شع ملقايي�س 

�خل�شو�شية �أو لالنتقائية.
�أن ي�شّفقو�  �مل�����ش��ري��ني  ع��ل��ى  ك���ان  و�ل�����ش��وؤ�ل، ه��ل 
بالعباد  وي��ف��ت��ك  �ل���ب���الد  ي���ح���رق  وه����و  ن�����ريون  ل 
دميقر�طّية  �لدميقر�طية،  معبد  حلّر��س  �إر�شاء 
�أعد�ئها  تزييف  رهينة  وتبقى  ف�شاءها  �شتفقد 

وعربدتهم..؟
�لدولة،  برتكيع  �لت�شليم  �مل�شريني  على  كان  هل 
�أدو�ره��ا، يف �نتظار  و�لعبث مبوؤ�ش�شاتها وم�شادرة 
�شوء �خ�شر غربي يقّر بحّقهم يف تنظيم جنازتها، 
وكل ذلك �حرت�ما ل�شرعّية �شندوق حّوله �الإخو�ن 
باإر�دتهم �إىل نع�س �شيحمل حطامها وجّثة �آمالهم 

�ل�شائعة؟
لكاأّن �لغرب، وهو ي�شتميت يف �لدفاع عن حّفاري 
�لقبور و�شارقي تطّلعات �ل�شعوب وخّز�ن �لتطّرف 
تدمري  ب��اجت��اه  غ��ري��ب،  ب�شكل  ي��دف��ع،  ب،  و�لّتع�شّ
م�شر، يحّركه حقد دفني، �نتقاما من �ر�س كانت 

على �لّدو�م مقربة نو�زع �لهيمنة �ملع�ّش�شة فيه..!
ي�شرخو�:  �أن  للم�شريني  يحّق  �أال  تلك،  و�حلالة 

ملاذ� تكرهوننا؟
يهدمون  م��ن  الن  ��شتعارتها  لهم  ي��ح��ّق  �شرخة 
�ليوم �أركان خيمتهم �جلامعة ، وين�شفون خارطة 
طريقهم �إىل حياة �شيا�شّية دميقر�طية متعافية، 
هم �أنف�شهم �لذين ن�شفو�، ذ�ت �أيلول �أغرب، طو�بق 

�لربجني..!
و�لكيل مبكيالني،  �ملعايري  �زدو�ج��ّي��ة  لوثة  �أم هي 
ب��ك��ل �لو�شائل  ن��ف�����ش��ه  �ل���دف���اع ع���ن  ل��ل��غ��رب  ت��ب��ي��ح 
�شّط  على  �حل��ّق  هذ�  ممار�شة  ومتنع  و�الأ�شاليب، 

�لّنيل..! 

لقاء الحت�ضاء قهوة..!
�إن رئي�س حركة �لنه�شة ر��شد  �إذ�ع��ي �أم�س  قال �لقيادي يف حركة ند�ء تون�س لزهر �لعكرمي يف ت�شريح 

�لغنو�شي طلب مقابلة �لباجي قائد �ل�شب�شي .
�إ�شارة  قي  قهوة.  كان فقط الحت�شاء  �للقاء  ف��اإن  �ل�شورى  بيان جمل�س  وبعد  �أن��ه  �لعكرمي  لزهر  و�أ�شاف 
يف  نّية  �و  �ملرونة  عدم  �إبد�ئها  وع��دم  مو�قفها  بجميع  مت�شكها  �لنه�شة  �إع��الن  بعد  �للقاء  لف�شل  �شمنّية 

تعديل مو�قفها.

•• الفجر – تون�س - خا�س

عّله  قر�ر�ته  �نتظار  كان يف  �جلميع 
�ل��ن��ف��ق، لكن  �آخ���ر  ي�����ش��يء �شمعة يف 
�لنه�شة،  ح���رك���ة  ����ش���ورى  جم��ل�����س 
�كتفى   ، �حل���رك���ة  يف  ���ش��ل��ط��ة  �ع���ل���ي 
بالتلميح يف ما ي�شبه �لت�شريح، ومل 
حروف  على  بو�شوح  �لنقاط  ي�شع 
�الأزمة �لتي تعي�شها تون�س ، فا�شحا 
�لتاأويل،  م��ن  ل�شيل  جم���ّدد�  �مل��ج��ال 
وحمللني  �شيا�شيني  �جلميع،  تاركا 

ومر�قبني، على جوعهم وعط�شهم.
مع احلوار لكن..

�لنه�شة  ح�����رك�����ة  ج�����������ّددت  ف����ق����د 
�الإ�شالمية على ل�شان رئي�س جمل�س 
�لعيادي  ف��ت��ح��ي  �حل����رك����ة  �����ش����ورى 
وطنية  وح�����دة  ب��ح��ك��وم��ة  مت�����ش��ك��ه��ا 
لل�شلط  �مل����وؤق����ت  �ل���ق���ان���ون  ���ش��م��ن 

�لعمومية يرت�أ�شها علي �لعري�س.
�أع�����ش��اء جمل�س  �أن  �ل��ع��ي��ادي  وق���ال 
�جتماعهم   خ���الل  ث��م��ن��و�  �ل�����ش��ورى 
قدمها  �ل����ت����ي  �مل�����ب�����ادرة  م�������ش���م���ون 
رئ��ي�����س �حل��رك��ة �خل��م��ي�����س �مل��ا���ش��ي.

�ل��ع��ي��ادي �نفتاح �حل��رك��ة على  و�أك���د 
ك���ل �مل����ب����ادر�ت �الأخ������رى م���ن خالل 

�لتفاو�س و�حلو�ر.
ويف �لبيان �خلتامي ملجل�س �ل�شورى، 
�أع���ل���ى ���ش��ل��ط��ة د�خ�����ل ح����زب حركة 
�ملجل�س  �حل���رك���ة  دع����ت  �ل��ن��ه�����ش��ة، 
�لوطني �لتاأ�شي�شي ل� ��شتئناف عمله 
يف �قرب وقت حتى ي�شتكمل �أعماله 
وي�����ش��ع �ل���ب���الد ع��ل��ى ط��ري��ق �جناز 

�النتخابات قبل نهاية هذه �ل�شنة.
�ملكتب  �ل�شورى  رئي�س جمل�س  ودعا 
�حلو�ر  ملو��شلة  للحركة  �لتنفيذي 
�ل�شيا�شية  �الأط������ر�ف  خم��ت��ل��ف  م���ع 
لالزمة  ت���و�ف���ق���ي  حل����ل  ل���ل���و����ش���ول 

�حلالية.
�لنه�شة  ح���زب  �أّن  �ل��ع��ي��ادي  وق����ال 
حت�شره  ف�����وري  ح�����و�ر  �إىل  ي���دع���و 
و�الئتالف  �ملعار�شة  �أح���ز�ب  جميع 
�حلاكم دون �أي �شروط، م�شري� �إىل 
�ن���ه ي���رى �أّن ه���ذ� �حل����و�ر مي��ك��ن �أن 

يبد�أ يف نهاية �الأ�شبوع .
ت�شفر  �أن  �حتمال  �إىل  �لعيادي  وملّ��ح 
حكومة  ت�����ش��ك��ي��ل  ع����ن  �مل����ح����ادث����ات 
مقرتحات  �إّن  ق����ائ����ال  �ن���ت���ق���ال���ي���ة 
�لنه�شة ما ز�لت هي ت�شكيل حكومة 
�إّن �حلزب  قال  ولكنه  وح��دة وطنية 
مقرتحات  لقبول  م�شتعد�  ز�ل  م��ا 

بناءة �أخرى.
يذكر �أّن ر��شد �لغنو�شي رئي�س حركة 
�خلمي�س  ع��ر���س  ق��د  ك���ان  �لنه�شة 
كل  ت�����ش��م  ح��ك��وم��ة  ت�شكيل  �مل��ا���ش��ي 
عن  �لتخلي  رف�س  ولكنه  �الأح���ز�ب 
ومتم�شكا  لها  �لنه�شة  حزب  رئا�شة 
علي  �حل��ايل  �حلكومة  رئي�س  ببقاء 
�لعري�س، وهو ما ترف�شه �ملعار�شة، 
�ملجل�س  رف�����ش��ه ح����ّل  ع��ل��ى  م�����ش��دد� 

�لتاأ�شي�شي.

دون املاأمول
وق���د �ع��ت��رب حم�����ش��ن م����رزوق ع�شو 
�أّن  ت��ون�����س  ل��ن��د�ء  �لتنفيذي  �مل��ك��ت��ب 
�لنه�شة  حركة  �شورى  جمل�س  بيان 
�أن  مل ي�شف �شيئا جديد� من �شانه 
�ن��ه ميثل  �إىل  �الأزم����ة م�شري�  ي��ح��ّل 

جزء� من �مل�شكل ولي�س من �حلل.
جمل�س  ق������ر�ر�ت  �إّن  م�����رزوق  وق����ال 
�الأزمة  ت��ر�ع��ي  مل  �لنه�شة  ���ش��ورى 
�حلالية، و�إّن �لبيان جاء دون �لنظر 
�إىل ����ش���رورة ط��ب��ي��ع��ة ح����ال �الأزم����ة 
�أو  �لر�هنة  و�الجتماعية  �ل�شيا�شية 
ح��ل��ول جذرية  الإي��ج��اد  ���ش��رورة  �أّي 
جد�  �شعيف  ح��ل  ه��و  ب��ل  للم�شكل، 
ول��ي�����س م��ن ���ش��ان��ه �أن ي��ح��ّل �الأزم����ة 
�لناطق  ع���ّق���ب  ح���ني  يف  �ل���ر�ه���ن���ة. 
�ل�شريك  �ل��ت��ك��ت��ل  حل���زب  �ل��ر���ش��م��ي 
ب��ّن��ور ع��ل��ى �لبيان  يف �حل��ك��م �ح��م��د 
�����ش����ورى حركة  مل��ج��ل�����س  �خل���ت���ام���ي 
�لنه�شة، معترب� �أن �لقر�ر�ت �ملتخذة 
�الإيجابية،  �ل���ن���ق���اط  ب��ع�����س  ف��ي��ه��ا 
رغبة  ع��ن  ُي��ع��رّب  مل  لكنه  م�شتدركا 
لدى �حلركة يف �لتنازل عن موقفها 
يف �ع���ت���ب���ار رئ���ا����ش���ة �حل���ك���وم���ة خط 
�حلكومة. لتغيري  جم��ال  وال  �حمر 
و���ش��ّدد ب��ّن��ور م��ن جهة �أخ����رى، على 
�شرورة �لدخول للحو�ر دون �شروط 

للتو�شل حللول.

التكتل ينحرف
 عن خّط الرتويكا

يطبعه  ع�������زف  ويف  ج����ه����ت����ه،  م�����ن 
�ل��ت��ف��اوؤل، دع���ا �الأم����ني �ل��ع��ام حلزب 
�لتكتل �لدميقر�طي من �أجل �لعمل 
ب����ن جعفر  م�����ش��ط��ف��ى  و�حل�����ري�����ات 
�لتاأ�شي�شي  �لوطني  �ملجل�س  رئي�س 
متحزبة  غ��ري  ح��ك��وم��ة  ت�شكيل  �إىل 
�ل��وح��ي��د للخروج  ب��اع��ت��ب��اره��ا �حل���ل 

م���ن �الأزم������ة. و�أ����ش���ار ج���الل بوزيد 
حزب  عن  �لتاأ�شي�شي  �ملجل�س  ع�شو 
ياأتي  جعفر  ب��ن  م��وق��ف  �أن  �لتكتل، 
�ل����ذي تعي�شه  �ل���و�ق���ع  م���ع  ت��ف��اع��ال 
�لبالد و��شتجابة لعدد من �للقاء�ت 
�لثنائية. و�أكد بن جعفر �أن ��شتئناف 
�أ�شغال �ملجل�س يبقى رهني �لو�شول 
�ل�شيا�شيني  �لفرقاء  بني  تو�فق  �إىل 
كانت  �لتي  �ملعوقات  خمتلف  و�إز�ل���ة 
�أعمال  تعليق  لقر�ر  �تخاذه  �شببا يف 

�لتاأ�شي�شي.
وقال بن جعفر، لدى �إ�شر�فه �الأحد 
�لوطني  �ملجل�س  �أ�شغال  �فتتاح  على 
مل�س  �ن��ه  �لتكتل،  حل��زب  �ال�شتثنائي 
م���ن خ����الل �حل��������و�ر�ت و�ل���ل���ق���اء�ت 
مع  م��وؤخ��ر�  �أج���ر�ه���ا  �ل��ت��ي  �لثنائية 
�إجماع  �ل�شيا�شيني  �لفرقاء  خمتلف 
للمجل�س  �الأ����ش���ا����ش���ي  �ل������دور  ع��ل��ى 
يعد  مل  �ن��ه  ق��ال  و�ل���ذي  �لتاأ�شي�شي 

حمل نز�ع.
�شيكون  �الأ����ش���ب���وع  ه���ذ�  �أن  و�ع���ت���رب 
�أ�شبوع �الأمل و�حللول بعد �أن �أخذت 
�ل��ث��ن��ائ��ي��ة �ل��وق��ت �لالزم  �حل�����و�ر�ت 
لتقدمي  �����ش���ت���ع���د�د�  مل�����س  �أن  وب���ع���د 
�ل��ت��ن��ازالت وت��ق��ري��ب وج��ه��ات �لنظر 
�مل�شهد  �أغ���ل���ب م��ك��ون��ات  م���ن ط���رف 
�لتكتل  ع��ام  �أم��ني  و�أك���د   . �ل�شيا�شي 
جاهد�  ي��ع��م��ل  ي������ز�ل  ال  ح���زب���ه  �أن 
معربا  �لنظر  وج��ه��ات  تقريب  على 
�أن تتوج ه��ذه �جلهود  �الأم��ل يف  عن 
�لتاأ�شي�شي  �مل��ج��ل�����س  ب��ا���ش��ت��ئ��ن��اف 
ومو��شلة  �الأ���ش��ب��وع  ه���ذ�  الأع��م��ال��ه 
�ل���ن���ظ���ر يف ج��م��ل��ة م����ن �الأول�����وي�����ات 
�مل�شتقلة  �لهيئة  حول  �لتو�فق  منها 
جلنة  عمل  و��شتئناف  لالنتخابات 
�خلالفية  �مل�شائل  ح��ول  �لتو�فقات 
جلنة  �إىل  و�ل���ل���ج���وء  �ل���د����ش���ت���ور  يف 
�جلل�شات  �إىل  �مل�������رور  ث����م  خ������رب�ء 
ملناق�شة  �شتخ�ش�س  �ل��ت��ي  �ل��ع��ام��ة 
عليها.  و�مل�شادقة  �لد�شتور  ف�شول 

هناك �نقطاع يف قنو�ت �لتو��شل مع 
�مل�شاور�ت  �أن  مبّينا  �لنه�شة،  حركة 
�أّن ذلك  م��وج��ودة على  و�مل��ف��او���ش��ات 
يتنازل  قد  �لتكتل  �أن حزب  يعني  ال 
روؤيته  وع��ن  ق���ر�ره  ��شتقاللية  ع��ن 
بامل�شلحة  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  يف  �خل���ا����ش���ة 

�لعليا للبالد.

جبهة االإنقاذ على متا�ضكها
�للقاء  �أّن  ي��ب��دو  �آخ����ر،  �شعيد  ع��ل��ى 
�لذي جمع يف باري�س بني زعيم ند�ء 
تون�س �لباجي قايد �ل�شب�شي ورئي�س 
يربك  مل  �الإ�شالمي  �لنه�شة  ح��زب 
ينل  ومل  �مل��ع��ار���ش��ة،  �الإن���ق���اذ  جبهة 
لن  و  �شّفها،  ووح���دة  متا�شكها  م��ن 
يوؤدي �إىل �نفر�ط عقدها، كما توّقع 

كثريون.
ويف هذ� �ل�شياق �شّرح �أم�س �الثنني ، 
حّمة �لهمامي �لناطق �لر�شمي با�شم 
�جلبهة �ل�شعبية،  �ّن حركة �لنه�شة 
حت���اول ���ش��رب جبهة �الإن��ق��اذ وعزل 
�جل��ب��ه��ة �ل�����ش��ع��ب��ّي��ة وت��ره��ي��ب �حّت���اد 
�الجتماعّية  �ملنظمات  وبقّية  �ل�شغل 
وذل��ك م��ن خ��الل حم��اول��ة ��شتمالة 
ح��ل��ف��ائ��ه��ا م���ن ب��ي��ن��ه��م ح���رك���ة ن���د�ء 
ت��ون�����س ب��ه��دف �خل����روج م��ن �الأزم���ة 
�حل��ال��ّي��ة ع��ل��ى غ����ر�ر خ��روج��ه��ا من 
�الأزم������ة �ل��ت��ي �ن��دل��ع��ت �إّب������ان مقتل 
�لفقيد �شكري. و�شّدد �لهمامي على 
م�شعاها  يف  تنجح  ل��ن  �لنه�شة  �أن 
هذه �ملّرة، م�شري� �إىل �أهمّية مت�ّشك 
مبو�قفهم  �الإن����ق����اذ  ج��ب��ه��ة  ح��ل��ف��اء 
�ل�شيا�شّية على غر�ر موقف �لباجي 
مب�شاندته  �ملتم�ّشك  �ل�شب�شي  قايد 
جل��ب��ه��ة �الإن����ق����اذ ب��ع��د �ل��ل��ق��اء �لذي 
جمعه بر��شد �لغنو�شي رئي�س حركة 

�لنه�شة يف باري�س.
�جلبهة  يف  �لقيادي  ق��ال  جانبه  من 
تعليقا  �ل�����ش��دي��ق  �ح��م��د  �ل�����ش��ع��ب��ي��ة 
لكل  ي���ح���ق  �ن�����ه  �ل���ل���ق���اء،  ذ�ت  ع���ل���ى 

�الإط����ار على �شرورة  و���ش��دد يف ه��ذ� 
�أ�شغاله و�لقيام ببع�س  ن�شق  ت�شريع 
بع�س  ع��ل��ى  �لتحفظية  �الإج������ر�ء�ت 
عن  معرب�  ليكون،  �لد�شتور  ف�شول 

كل �لتون�شيني، 
�أعلن  قد  بن جعفر  وك��ان م�شطفى 
�ل�شيا�شية  �الأزم��������ة  خ��ل��ف��ي��ة  ع���ل���ى 
�ل��ر�ه��ن��ة �ل��ت��ي مت���ّر ب��ه��ا �ل��ب��الد عن 
�إىل حني  �مل��ج��ل�����س  �أ����ش���غ���ال  ت��ع��ل��ي��ق 

�إجر�ء حو�ر وطني جّدي.
�لر�شمي  �ل��ن��اط��ق  �أك����د  م���ن ج��ه��ت��ه، 
ب��ا���ش��م ح����زب �ل��ت��ك��ت��ل حم��م��د بنور 
م�شاء �الأحد �أن �الأمني �لعام للحزب 
م�����ش��ط��ف��ى ب����ن ج��ع��ف��ر �أل������ح خالل 
للحزب  �خلتامي  للبيان  ��شتعر��شه 
وطنية   م�شاحلة  م��ن��اخ  �إر���ش��اء  على 
و�شرورة �التفاق بني جميع �لفرقاء 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ني ع���ل���ى  ح���ك���وم���ة غري 

متحزبة الإد�رة �ملرحلة �النتخابية.
�لقر�ر�ت  �أه����ّم  م��ن  �أّن  ب��ن��ور  وق����ال 
�الأخرى �شرورة حل ر�بطات حماية 
�لثورة وكل �ملنظمات �ملنتهجة للعنف 
حتييد  ك��ذل��ك  للفو�شى،  و�ل��د�ع��ي��ة 

�الإد�ر�ت ودور �لعبادة.
وت��ع��ت��رب ه���ذه �مل��و�ق��ف �ن��ح��ر�ف��ا من 
�شريك يف �حلكم عن خّط �لرتويكا 
�حل��اك��م��ة ي��ق��ّرب ح���زب �ل��ت��ك��ت��ل من 
�شبه  م���وق���ف���ه  وي���ج���ع���ل  �مل���ع���ار����ش���ة 
�لعام  �الحت���اد  م��ب��ادرة  م��ع  متطابق 
�ملعنى،  ه��ذ�  ويف  لل�شغل.  �لتون�شي 
بل  للنه�شة  حلفاء  ل�شنا  ب��ّن��ور  ق��ال 
�أّن  مالحظا  �حل��ك��م،  يف  لها  �شركاء 
حزب �لتكتل لي�س جناحا من �أجنحة 
��شتقاللية  له  ح��زب  و�إمّن��ا  �لنه�شة 
ق��ر�ره و�نه �تخذ موقفه �ملعلن بكل 
و�نه  هياكله،  �إط���ار  يف  دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
�إال  �أو غ��ريه  �لنه�شة  م��ا على ح��زب 
ت��ع��دي��ل م��و�ق��ف��ه مب���ا ي��ت��ن��ا���ش��ب مع 
م�شلحة �لبالد وما تتطلبه �ملرحلة 
من وفاق وطني.  ونفى بنور �أن يكون 

ي�شاء  مبن  يلتقي  �أن  �شيا�شي  ط��رف 
بان  �ل�شديق  و�أ���ش��اف  ي�شاء.   �أينما 
بل  باللقاء من عدمه  �لعربة لي�شت 
مب�����ش��ام��ني �مل���ح���ادث���ات �ل��ت��ي خالل 
بالن�شبة  �ن����ه  �إىل  م�����ش��ري�  �ل���ل���ق���اء، 
للجبهة �ل�شعبية فهم متاأكدون من 
�أّن ما ح�شل خالل �للقاء من جانب 
�لتاأكيد  كان  �ل�شب�شي  قائد  �لباجي 
للحلول،  �الإن��ق��اذ  جبهة  روؤي���ة  على 
�حلل  ي����ك����ون  �أن  ع���ل���ى  و�إ��������ش�������ر�ره 
ي�شارك  �شامل  ت�شور  ه��و  �الأف�����ش��ل 

فيه �جلميع، وهو حكومة �إنقاذ. 
�الإنقاذ  ج��ب��ه��ة  �أّن  �ل�����ش��ّدي��ق  و�أك�����د 
�الآن  ح���د  �إىل  الت������ز�ل  وم��ك��ون��ات��ه��ا 
قاعدة  ع���ل���ى  م��ت��م��ا���ش��ك��ة  و���ش��ت��ظ��ل 
وهو  عنها  �ملعلن  �ل�شيا�شي  �مل��وق��ف 
وت�شكيل  �ل��ن��ه�����ش��ة  ح��ك��وم��ة  رح��ي��ل 
�شخ�شية  ت��رت�أ���ش��ه��ا  �إن���ق���اذ  ح��ك��وم��ة 
�أّن  �إىل  م�����ش��ري�  م�����ش��ت��ق��ل��ة.  وط��ن��ي��ة 
�الإنقاذ  جل��ب��ه��ة  �ل�شيا�شية  �ل��ه��ي��ئ��ة 
من  مربجما  �جتماعا  غ��د�  �شتعقد 
للتباحث  �للقاء  خ��رب  ت�شريب  قبل 

حول �مل�شتجد�ت �ل�شيا�شية.
يف  �لو�شع  �إّن  �ل�شديق  �حمد  وق��ال 
ت��ون�����س �ل���ي���وم ي�����ش��ت��وج��ب �أك����رث من 
لقاء بني �الأطر�ف �ل�شيا�شية متابعا 
�جلبهة  �أن�������ش���ار  �ط��م��ئ��ن  �أن  �أري������د 
���ش��ع��ب��ي��ة كبرية  �ل�����ش��ع��ب��ي��ة وق����اع����دة 
�أّن  �الإن��ق��اذ،  جبهة  يف  ثقتها  و�شعت 
�ملعار�شة متما�شكة ولن تفلح حركة 
�لنه�شة ومناور�تها ومن ي�شعون يف 
و�شطاء  �أنف�شهم  �شمو�  ممن  ركابها 
�للقاء  بهذ�  علمهم  وعن  بتفريقها. 
م����ن ع����دم����ه، ق�����ال �ل�������ش���دي���ق حتى 
على  يكن  �ل�شب�شي مل  قائد  �لباجي 
ع��ل��م ب��ه��ذ� �ل��ل��ق��اء �ل���ذي ك���ان ب�شكل 
مفاجئ ��شتوجبت مقت�شيات �للياقة 

و�لدبلوما�شية �أن يقبل لقاء ز�ئره.
�لنظر عن  �ّنه بغ�س  �ل�شديق  و�أكد 
م��ن ���ش��ع��ى �إىل ع��ق��د �ل��ل��ق��اء ف��ه��م ال 
يرون فيه �شرر� وال ميكن �أن يكون 
�جلبهة  ف��م��ن��ا���ش��ل��و  �ه���ت���م���ام  حم���ل 
�ل�شعبية وجبهة �الإنقاذ �أرقى من �أن 
�شّدد  لقاء  يربكهم جمرد  �أو  يهّزهم 
فيه رئي�س حزب �شلب جبهة �الإنقاذ 

مت�ّشكه باأر�شيتها.
حركة  رئي�س  يكون  �أن  �ملتوقع  وم��ن 
�لتقى  قد  �لغنو�شي  ر��شد  �لنه�شة 
�لعام  �الأم��ني   ، �الثنني  �أم�س  م�شاء 
لل�شغل  �ل��ت��ون�����ش��ي  �ل���ع���ام  ل���الحت���اد 
ح�����ش��ني �ل��ع��ب��ا���ش��ي، يف �ج���ت���م���اع قد 
�الأخ��رية ح�شب  �لفر�شة  لقاء  يكون 
ال�شتكمال  وذل��������ك  �مل�����الح�����ظ�����ني، 
�لعام  ب��ال��و���ش��ع  �ملتعلقة  �مل�����ش��اور�ت 
�لنقابية  �مل��رك��زي��ة  و�إب����الغ  ب��ال��ب��الد، 
�لتي  �مل���ب���ادرة  م��ن  �لنه�شة  م��وق��ف 
ط��رح��ت��ه��ا، وب���ه���دف �ل���و����ش���ول �إىل 
���ش��ي��غ��ة ت���و�ف���ق���ي���ة ل�������ش���م���ان ع����ودة 

��شتقر�ر �الأو�شاع يف تون�س.
�لعام  �الحت��������اد  م�����ب�����ادرة  وت���ق�������ش���ي 
�حلكومة  ب��ح��ّل  ل��ل�����ش��غ��ل  �ل��ت��ون�����ش��ي 
حزبية  غ�����ري  ح���ك���وم���ة  وت�������ش���ك���ي���ل 
�لتاأ�شي�شي  �مل��ج��ل�����س  ع��ل��ى  و�الإب���ق���اء 

وفق �شروط.
بن  م�شطفى  ��ع��ات  ت��وّقّ ت�شدق  فهل 
�لتاأ�شي�شي،  �ملجل�س  رئ��ي�����س  جعفر 
وي��ك��ون ه��ذ� �الأ���ش��ب��وع �أ���ش��ب��وع �الأمل 
�الأزم����ة  ت��ع��ق��ي��د�ت  �أّن  �أم  ق����ال،  ك��م��ا 
كّل  ومعار�شيها  �لنه�شة  ومت�����ّش��ك 
مبو�قفه، �شتجعل من �أمل بن جعفر 
جم�����ّرد �أح������الم ي��ق��ظ��ة، وق�������ر�ءة يف 

فنجان مثقوب..؟

�ضورى النه�ضة ي�ضتن�ضخ مواقف الغنو�ضي:

ل بديل عن علي العري�س حتى واإن طال ال�ضفر..!

بن جعفر يقر�أ يف فنجان �الزمة

هل تنفرج �م تنفجر

منظمة التعاون الإ�ضالمي ت�ضيد بانتخابات مايل كامرون يخطط حلكومة ائتالفية ثانية 
•• الريا�س-يو بي اأي:

�لروح  ملا و�شفه  �رتياحه  �أوغلي، عن  �إح�شان  �لدين  �أكمل  �الإ�شالمي،  �لتعاون  ملنظمة  �لعام  �الأمني  �أعرب 
�لدميقر�طية �لتي �شادت مايل خالل �النتخابات �لرئا�شية �لتي ُعقدت يوم 11 �أغ�شط�س-�ب �جلاري.

و�أ�شاد �أوغلي يف ت�شريح له �م�س باملاليني الإميانهم بالدميقر�طية، �لتي جتلت يف عقد �نتخابات �شلمية 
حرة ونزيهة مّكنتهم من �ختيار رئي�س جديد منتخب �شيتوىل مهمة ��شتعادة �ل�شالم �لد�ئم عرب عملية 

للم�شاحلة �لوطنية وت�شجيع �لتنمية �الجتماعية و�القت�شادية �مل�شتد�مة .
و�أثنى على مر�شَحي �لرئا�شة و�أن�شارهما ملا �أبدياه من روح وطنية ، وحيا �ملر�شح �لثاين للرئا�شة لقبوله 
نتائج �القرت�ع حر�شاً على �مل�شلحة �ل�شاملة الأمته ، وهناأ �ملر�شح �لفائز باالنتخابات، �إبر�هيم بوبكار كيتا، 
للثقة �لتي و�شعها فيه �لناخبون، موؤكد�ً له دعم �ملنظمة ودولها �الأع�شاء وتعاونها يف مو�جهة �لتحديات 
�أعلنت �خلمي�س �ملا�شي فوز �بر�هيم بوبكر كيتا، يف جولة �الإع��ادة من  �مل�شتقبلية وكانت �حلكومة �ملالية 

�نتخابات �لرئا�شة يف مايل وح�شل على %77.61 من �الأ�شو�ت.

•• لندن-يو بي اأي:

�ل���ربي���ط���اين، ديفيد  �ل��������وزر�ء  رئ��ي�����س  ب�����د�أ 
حكومة  ل��ت�����ش��ك��ي��ل  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  ك�����ام�����ريون، 
���ش��ري��ك��ه يف �حلكومة  م���ع  ث��ان��ي��ة  �ئ��ت��الف��ي��ة 
بعد  �الأح���ر�ر  �لدميقر�طيني  ح��زب  �حلالية 

�النتخابات �لعامة �ملقررة عام 2015.
�إن  �م�����س،   ، تليغر�ف  دي��ل��ي  �شحيفة  وق��ال��ت 
�أج��رى حمادثات خا�شة مع وزر�ء  كامريون 
ح��ك��وم��ت��ه ب�����ش��اأن �ل��ق��و�ع��د �جل���دي���دة حلزب 
�ل����ذي ي��ت��زع��م��ه، و�ل���ت���ي ت�شهل  �مل��ح��اف��ظ��ني 

��شماءهم على �أي �تفاق حول ت�شكيل حكومة 
�أية �عرت��شات، على  �ئتالفية ثانية لتجنب 
غر�ر ما ح�شل ب�شاأن �التفاق �ل�شابق و�شبب 
ب�شاأن ق�شايا مثل  مت��رد�ً يف �شفوف �حل��زب 
�الإحت��اد �الأوروب��ي و��شالح جمل�س �للورد�ت  
كامريون  بزعامة  �ملحافظني  حزب  و��شطر 
�لدميقر�طيني  ح�����زب  م����ع  ���ش��ف��ق��ة  ل��ع��ق��د 
ب�شبب  �ئتالفية  حكومة  لت�شكيل  �الأح����ر�ر 
م��ن مقاعد  �ملطلوبة  ب��االأك��رثي��ة  ف���وزه  ع��دم 
�الإنتخابات  يف  )�ل���ربمل���ان(  �ل��ع��م��وم  جمل�س 

�لعامة �لتي جرت عام 2010.

�لدميقر�طيني  م���ع  ج���دي���دة  ���ش��ف��ق��ة  ع��ق��د 
�أن  و��شافت  �ل�شلطة.  تقا�شم  حول  �الأح��ر�ر 
با�شت�شارة  �شيقوم  �ل��وزر�ء �لربيطاين  رئي�س 
�أن  قبل  �لقو�عد �جلديدة  ب�شاأن  نو�ب حزبه 
لتجنب  عليها،  للت�شويت  عليهم  يطرحها 
م��و�ج��ه��ة م��ع��ار���ش��ة �مل��ت��م��ردي��ن يف ح��زب��ه �إذ� 
حكومة  لت�شكيل  �شفقة  عقد  على  �أُق���دم  م��ا 
�ئتالفية ثانية يف �النتخابات �لعامة �ملقررة 
�إىل  �ل�شحيفة  ون�����ش��ب��ت  ع��ام��ني.  ن��ح��و  ب��ع��د 
�ملحافظني،  حزب  يف  بالبارز  و�شفته  م�شدر 
قوله �إن كامريون يريد �أن ي�شع نو�ب حزبه 



عربي ودويل

12

الثالثاء  -  20   أغسطس    2013 م    -    العـدد    10874
Tuesday    20    August     2013  -  Issue No   10874

هذ� بعد �أن رف�شت �لرئا�شة �ل�شابقة 
من  �مل��الي��ني  ل��رغ��ب��ات  �ال�شتجابة 
خارطة  وت�شمنت  �مل�شري  �ل�شعب 
و�إجر�ء  �لد�شتور  تعديل  �لطريق 
�ن��ت��خ��اب��ات رئ��ا���ش��ي��ة وب��رمل��ان��ي��ة يف 
كافة  فيها  ت�شارك  تو�ريخ حم��ددة 
�ل���ق���وى �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة. و�����ش���اف �إن 
م�شري  مليون  ث��الث��ني  �نتفا�شة 
ال ميكن باأي حال من �الأح��و�ل �أن 
�إذ �أن  تو�شف باالنقالب �لع�شكري 
�النقالبات �لع�شكرية جتري حتت 
جنح �لظالم كما �أن من توىل �شدة 
�حلكم يف م�شر رئا�شة مدنية ومبا 

يتو�فق مع �لد�شتور �مل�شري.
�لعربية  �مل���م���ل���ك���ة  �أن  و�أ�������ش������اف 
�شديد  ب��اأ���ش��ف  ت��ن��ظ��ر  �ل�����ش��ع��ودي��ة 
�أحد�ث  م��ن  م�شر  ت�شهده  م��ا  �إىل 
نر�ه  م��ا  ح��د  �إىل  بلغت  وت��ط��ور�ت 
�ل��ي��وم حل��رب يف �ل�����ش��و�رع وتدمري 
و�خلا�شة  �ل���ع���ام���ة  ل��ل��م��م��ت��ل��ك��ات 
وت��روي��ع الأم���ن �مل��و�ط��ن��ني و�إزه���اق 
حمافظات  وحرق  �لربيئة  �الأرو�ح 
ق���ب���ل تيار  ب���اأك���م���ل���ه���ا م����ن  م�������ش���ر 

ي���رف�������س �ال����ش���ت���ج���اب���ة ل���������الإر�دة 
كافة  بل ورف�س  �مل�شرية  �ل�شعبية 
�أطلقها  �ل���ت���ي  �ل�����ش��ل��ح  م����ب����ادر�ت 
�شيخ �الأزه��ر ع��الوة على �لند�ء�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة و�ل���دول���ي���ة وب������ادرو� �إىل 
و�شلو�  م�شر  مبيادين  �العت�شام 
�ملحيطة  �ملناطق  يف  �حلياة  حركة 
وكد�شو�  ���ش��ك��ان��ه��ا  وروع���������و�  ب���ه���ا 
و��شتخدمو�  و�ل��ذخ��ائ��ر  �الأ�شلحة 
ب�شرية  ك���دروع  و�الأط��ف��ال  �لن�شاء 
�لر�أي  تعاطف  لك�شب  حم��اول��ة  يف 
�عت�شامهم  يف  و����ش��ت��م��رو�  �ل���ع���ام 
الأك�����رث م���ن �أرب����ع����ني ي���وم���ا �الأم����ر 
�لذي يتعار�س مع �الدعاء ب�شلمية 
�لوقت  يف  ويتنافى  �الع��ت�����ش��ام��ات 
ذ�ت���ه م��ع ك��اف��ة �ل��ق��و�ن��ني �لدولية 
يف �ل���ت���ع���ب���ري ع����ن ح����ري����ة �ل�������ر�أي 
وحقوق �الإن�شان �لتي حترم وجترم 
ت��روي��ع �مل��و�ط��ن��ني و�الع��ت��د�ء على 
وتعطيل  �ل�شالح  بقوة  ممتلكاتهم 
ما  لي�س  وه��ذ�  �حلياة  و�شل حركة 
�لدميقر�طية  م��ب��ادئ  �إل��ي��ه  ت��دع��و 
�شموه  وم�شى  �الإن�شان.  حقوق  �أو 

�مل�شاجد  ح������رق  �إىل  �مل����ن����اوئ����ني 
�لع�شكرية  و�مل��ن�����ش��ئ��ات  و�ل��ك��ن��ائ�����س 
�الآمنني  وترويع  �ل�شرطة  و�أق�شام 
وحم�����اول�����ة حت���وي���ل �الأزم���������ة �إىل 
حرب �شو�رع وتز�من هذ� �لن�شاط 
يف  �الإره��اب��ي  �لعمل  مع  �لغوغائي 
وهو  و�ح��د  �ملنبع  �أن  ي��وؤك��د  �شيناء 
�أم����ر ي��دع��و ل��الأ���ش��ى و�حل�����زن وال 
و�لقو�نني  �مل��ب��ادئ  جميع  به  تقبل 
�مل��ح��ل��ي��ة و�ل���دول���ي���ة. وي��ت��ن��اف��ى مع 
�الأخ���ذ  م��ع  �الح��ت��ج��اج��ات  �شلمية 
دول  قو�نني  جميع  �أن  �العتبار  يف 
�ل���ع���امل مت��ن��ع وب�����ش��ك��ل ق���اط���ع �أي 
�أو تهديد الأمن  تظاهر�ت م�شلحة 
باملمتلكات  �مل�����ش��ا���س  �أو  �مل��و�ط��ن��ني 
�أو تعطيل �حلياة وم�شالح  �لعامة 

�ملو�طنني.
�ل���ي���وم لالأ�شف  ن����رى  �إن���ن���ا  وق�����ال  
�ل�����ش��دي��د م���و�ق���ف دول���ي���ة �أخ����ذت 
غ���ري���ب���ا يف جت���اه���ل هذه  م�������ش���ار� 
�حل��ق��ائ��ق �ل���د�م���غ���ة ورك������زت على 
مبادئ عامة وكاأنها تريد �لتغطية 
على ما يقوم به هوؤالء �ملناوئني من 

�إىل  ب���د ه��ن��ا �الإ������ش�����ارة  ق���ائ���ال وال 
�أخ��رى تتمثل يف حماوالت  حقيقة 
�حل���ك���وم���ة �مل�����ش��ري��ة �مل�����ش��ن��ي��ة يف 
�لطرق  ب�شتى  �العت�شامات  ف�س 
�نه  �إال  �ملفاو�شات  وع��رب  �ل�شلمية 
ول���الأ����ش���ف �ل�����ش��دي��د ق��وب��ل��ت هذه 
�جل���ه���ود ب��ال��ت��ع��ن��ت و�ل���رف�������س بل 
ومو�جهتها بالعنف عرب ��شتخد�م 
�ل�����ش��الح وق��ن��اب��ل �مل��ول��وت��وف �شد 
رج���ال �ل�����ش��رط��ة و�مل��و�ط��ن��ني على 

حد �ل�شو�ء.
وب����ني �أن�����ه ع��ل��ى �ل���رغ���م م���ن كرب 
ح��ج��م �الع���ت�������ش���ام���ات يف ك���ل من 
و�لنه�شة  �لعدوية  ر�بعة  ميد�ين 
�إال �أنه ال بد من �الإ�شادة مبا قامت 
وقدرتها  �مل�����ش��ري��ة  �حل��ك��وم��ة  ب���ه 
على ف�شها يف فرتة زمنية قيا�شية 
�الأ�شر�ر  م��ن  ع��دد  وب��اأق��ل  ق�شرية 
ب��اب �لفر�شيات  و�أق��ول ذل��ك لي�س 
و�إمن����ا م��ن و�ق���ع �أح����د�ث م�شجلة 

بال�شوت و�ل�شورة.
�ليوم  ن�������ش���ه���ده  م����ا  �أن  و�أو������ش�����ح 
مبادرة  م���ن  �ل�����ش��دي��د  ول���الأ����ش���ف 

عن  ت�����ع�����رب  �مل���م���ل���ك���ة  �أن  وب�������ني 
�لدولية  ل��ل��م��و�ق��ف  ����ش��ت��غ��ر�ب��ه��ا 
�ل��ت��ي مت �ل��ت��ع��ب��ري ع��ن��ه��ا ب�����ش��ي من 
م�شر  يف  �لو�شع  ح��ول  �ال�شتحياء 
و�ل��ذي يظهر ميال �إىل جانب من 
يحاولون ��شتخد�م �ل�شعب �مل�شري 

كاأد�ة من �دو�ت �لعمل �ل�شيا�شي.
�ملو�قف  ه����ذه  �إز�ء  ���ش��م��وه  وق�����ال 
كان  م�شر  جت��اه  �ل�شلبية  �لدولية 
�ل�شعودية  �لعربية  للمملكة  الب��د 
معها  وح�����ق  ع����ز  وق���ف���ة  ت���ق���ف  �أن 
ف��م�����ش��ر ت��ع��ت��رب �أه�����م و�ك�����رب دولة 
�ململكة  تقبل  �أن  ميكن  وال  عربية 
على  ب���ن���اء  م�����ش��ريه��ا  ي��رت��ه��ن  �أن 
خادم  وج��ه  ول��ذ�  خاطئة  تقدير�ت 
�هلل  يحفظه  �ل�شريفني  �حلرمني 
قوية  ر�شالة  �ملا�شي  �جلمعة  ي��وم 
وو��شحة و�شريحة تنبع من خلقه 
�الإ�شالمي �لذي يجعله يقف د�ئما 
�أو  ياأبه مب�شالح  �أن  مع �حلق دون 
تطلب  ومل  ز�ئ��ل��ة  مكا�شب  حتقيق 
�أبناء  ي��ق��ف  �أن  م���ن  �أك����رث  �مل��م��ل��ك��ة 
�لعربية  و�الأمتني  �مل�شري  �ل�شعب 
و�الإ����ش���الم���ي���ة وق���ف���ة رج����ل و�ح���د 
للحفاظ  و�حلكمة  �لعقل  وحتكيم 
على �من و��شتقر�ر م�شر مو�شحا 
يحفظه �هلل �أن ما يحدث يف م�شر 
لي�س �إال �إرهابا ال ير�د به خري� لها 
وال بد من مو�جهته و�لت�شدي له 
�الإرهاب  ف��ان  و�إال  ق��وة وح��زم  بكل 
���ش��ي��ح��ق��ق م���ا ي��خ��ط��ط ���ش��د م�شر 
�هلل  وط��ال��ب حفظه  و����ش��ت��ق��ر�ره��ا 
بعدم �لتدخل يف �ل�شئون �لد�خلية 
�الأم����ر  ه����ذ�  ي����رتك  يف م�����ش��ر و�ن 
ل�شعبها وقيادتها فهم �أدرى ب�شئون 
�شموه قائال:  و�خ��ت��ت��م   . ب��الده��م  
�لعربية  �ململكة  �أن  للجميع  �أوؤك���د 
و�شعبا  وحكومة  ق��ي��ادة  �ل�شعودية 
وقفت و�شتقف د�ئما مع م�شر و�أن 
مهما  تر�شى  ل��ن  �لعربية  �ل���دول 
�لدويل  �ملجتمع  ب��اأن يتالعب  ك��ان 
باأمنها  ي��ع��ب��ث  �أن  �أو  مب�����ش��ريه��ا 
�ملجتمع  من  و�أمت��ن��ى  و��شتقر�رها 
ر�شالة  م�شامني  يعي  �أن  �ل���دويل 
خ����ادم �حل���رم���ني �ل�����ش��ري��ف��ني باأن 
�ململكة جادة ولن تتهاون يف م�شاندة 
�أمنه  ل��ت��ح��ق��ي��ق  �مل�����ش��ري  �ل�����ش��ع��ب 
و����ش��ت��ق��ر�ره . �أم���ا م��ن �أع��ل��ن وقف 
م�شاعدته مل�شر �أو يلوح بوقفها فاإن 
غنية  و�الإ�شالمية  �لعربية  �الأم��ة 

�أو  �ملو�طنني  �أم��الك  على  �لتعدي 
�أرو�ح���ه���م وع���دم ����ش��ت��خ��د�م �لعنف 
يف �إب��د�ء هذ� �ل��ر�أي . وق��ال  كالنا 
�لتي  �ل��ط��ري��ق  �أن خ��ارط��ة  م��وؤم��ن 
تقود  �لتي  �حلكومة  عليها  ن�شت 
يجب  �الآن  م�شر  يف  �حل��ك��م  زم���ام 
هذ�  ميكن  م��ا  باأ�شرع  بها  ي��ب��د�أ  �أن 
�مل�شريون  ع��ل��ي��ه  ي��ج��م��ع  م��ط��ل��ب 
لي�س  �أن����ه   �إىل  و�أ����ش���ار   . جميعهم 
مليون  ث���الث���ون  ي��ن��زل  �أن  ق��ل��ي��ال 
ن�����ش��م��ة يف �ل�������ش���و�رع ي��ط��ل��ب��ون من 
�إنتخابات  جت����ري  �أن  ح��ك��وم��ت��ه��م 
�لذي  �الأم����ن  حت��ف��ظ  و�أن  �شريعة 
ك��ان م��ه��دد� منذ ذل��ك �حل��ني منذ 
�أيام �حلكومة �ل�شابقة لي�س قليال 
�أن يكون مطلبهم هو حفظ �الأمن 
�النتخابات يف وقت مبكر  و�إج��ر�ء 
. وك�����ان �ل��رئ��ي�����س �ل��ف��رن�����ش��ي قد 
ق���ال يف ت�����ش��ري��ح مم��اث��ل م��ن غري 
م�شر  مثل  بلد  ي�شهد  �أن  �ملقبول 
هذ� �مل�شتوى من �لعنف و�إذ� كانت 
�ل��ت��ظ��اه��ر ي��ج��ب �أن حترتم  ح��ري��ة 
فال بد �أي�شا من �ح��رت�م �الأم��ن . 
�أن��ه من و�جبهم كدول  �إىل  و�أ���ش��ار 
ت��رب��ط��ه��م مب�����ش��ر ع����الق����ات ثقة 
بو�شعها  ما  كل  تبذل  �أن  و�شد�قة 
لوقف �أعمال �لعنف و�إج��ر�ء حو�ر 
�مل�شري  �ل�شعب  ومت��ك��ني  �شيا�شي 
م�����ن �ل���ت���ع���ب���ري ع�����ن ن���ف�������ش���ه عرب 

�النتخابات. 

باأبنائها و�إمكاناتها ولن تتاأخر عن 
فم�شرينا  مل�شر  �لعون  يد  تقدمي 
تنعمون  و�حد وهدفنا و�حد فكما 
و�ال�شتقر�ر فال  و�ل��ه��دوء  ب��االأم��ن 

ت�شتكرثون علينا ذلك  . 

ر�ضالة من خادم احلرمني 
ال�ضريفني للرئي�ص الفرن�ضي

�ل�شريفني  �حل��رم��ني  خ���ادم  وك���ان 
عبد�لعزيز  ب����ن  ع����ب����د�هلل  �مل���ل���ك 
�لعربية  �مل��م��ل��ك��ة  ع��اه��ل  ���ش��ع��ود  �آل 
�ل�����ش��ع��ودي��ة ق���د ب��ع��ث ر���ش��ال��ة �إىل 
�لرئي�س �لفرن�شي فر�ن�شو� هوالند 
تهدف �إىل توحيد �لروؤى حول ما 
حدث ويحدث يف م�شر وبناء هذه 
�ل�������روؤى ع��ل��ى �حل���ق���ائ���ق. وذك����رت 
�أن  �ل�شعودية  و����س   �الأنباء  وكالة 
�شعود  �الأم��ري  �شمو  نقلها  �لر�شالة 
�لفي�شل وزير �خلارجية �ل�شعودي 
�لفرن�شي  �لرئي�س  ��شتقبال  خالل 
باري�س.  يف  �ملا�شية  قبل  �لليلة  له 
ت�شريح  يف  �ل��ف��ي�����ش��ل  و�أو������ش�����ح 
�ملطلوب  �أن  �للقاء..  �شحفي عقب 
�أن يعم �الأم��ن و�ال�شتقر�ر يف  �الآن 
م�شري�  �النتخابات  الإج���ر�ء  م�شر 
�إىل �أن حرية �لر�أي يجب �أن يعرب 
ع��ن��ه��ا ب��غ��ري �ل��ع��ن��ف. و�أ�����ش����اف �أن 
�إذ�  �ل���ر�أي  و�إب���د�ء  �لتظاهر  حقوق 
�ل��دول��ي��ة.. �ل��ق��و�ن��ني  كفلتها  ك���ان 

ف��ال��ق��و�ن��ني �ل���دول���ي���ة ك��ف��ل��ت عدم 

ل�شعبها  مل�شر وقتل  جر�ئم وح��رق 
�الأطر�ف  ه��ذه  وي�شجع  بل  �الآم��ن 
�ملمار�شات.  ه��ذه  يف  �ل��ت��م��ادي  على 
ول��الأ���ش��ف �ل�����ش��دي��د ب��اأن��ن��ا ن���رى �أن 
�مل���وق���ف �ل������دويل جت����اه �الأح������د�ث 
�جل���اري���ة يف م�����ش��ر ي��ت��ع��ار���س مع 
�شوريا  �الأح��د�ث يف  مو�قفها جتاه 
فاأين �حلر�س على حقوق �الإن�شان 
وحرمة دم��ه و�مل��ذ�ب��ح �لتي جتري 
�إىل  �أدت  و�ل��ت��ي  �شوريا  ي��وم يف  ك��ل 
ق��ت��ل �أك����رث م��ن م��ائ��ة �أل����ف �شوري 
�أن  ب��اأك��م��ل��ه��ا دون  ���ش��وري��ا  ودم����رت 
�ملجتمع  من  و�ح��دة  ه�م�شة  ن�شمع 
بحقوق  ي��ت�����ش��دق  �ل������ذي  �ل�������دويل 
�الإن���������ش����ان ح�����ش��ب م����ا ت��ق�����ش��ي به 
�أن  و�أكد �شموه  و�أهو�ئه.  م�شاحله 
هذه �ملو�قف �إذ� ��شتمرت لن نن�شاها 
ولن  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  يف 
ين�شاها �لعامل �لعربي و�الإ�شالمي 
و�شيو�شم هذ� �لزمان باأنه �لزمان 
وبررت  فيه �حلقوق  �نتهكت  �لذي 
تربير�ت و�هية ال ميكن �أن يقبلها 
ولن  �شمري  �إليها  يرتكن  �أو  عقل 
ه��ذه �حلقائق  يتجاهل  م��ن  ن��اأخ��ذ 
و�الأكاذيب  �لدعايات  ور�ء  وين�شاق 
جهالة  �أو  نية  ح�شن  باأنه  �لو�هية 
مو�قف  �أنها  على  �شناأخذها  و�إمن��ا 
ع���د�ئ���ي���ة ����ش���د م�����ش��ال��ح �الأم���ت���ني 
�لعربية و�الإ�شالمية و��شتقر�ره�ما 
�شوء  ي��ن��ال��ه��ا  �أن  مي��ك��ن  ال  فم�شر 
�لعربية  و�الأم������ة  �مل��م��ل��ك��ة  وت��ب��ق��ى 
�شامته وهي �أمة �إن �شاء �هلل قوية 

باإميانها وب�شعوبها وبامكانياتها.
وقال ولتعلم كل �لدول �لتي تتخذ 
م�شر  جت��اه  �ل�شلبية  �ملو�قف  ه��ذه 
�ل�شعري و�خل��ر�ب لن يقت�شر  ب��اأن 
�شينعك�س  ب��ل  وح��ده��ا  م�شر  ع��ل��ى 
على كل من �شاهم �و وقف مع ما 
و��شطر�بات  م�شاكل  م��ن  ينالها 

جتري على �ر�شها �ليوم.

الفي�ضل: زيارتي لفرن�ضا جاءت للبحث مع االأ�ضدقاء االأو�ضاع الراهنة يف م�ضر

ال�ضعودية لن تتهاون يف م�ضاندة ال�ضعب امل�ضري لتحقيق اأمنه وا�ضتقراره 
والأم���ة العربي���ة والإ�ض���المية لن تقب�ل تهدي��ده بوق�ف امل�ض���اعدات

•  ما يحدث يف م�ضر لي�ص اإال اإرهابـًا وال بد من مواجهته بكل حـزم  
 • حرق امل�ضاجد والكنائ�س واملن�ضاآت الع�ضكرية واأق�ضام 
    ال�ضرطة وترويع الآمن�ني يتنافى مع ادع��اء ال�ضلمية 

•• جدة-وام:

اأو�ضح �ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري �ضعود الفي�ضل وزير اخلارجية ال�ضعودي 
اأن زيارته لباري�ص ولقائه بالرئي�ص الفرن�ضي فران�ضوا اولند ام�ص االول.. 
بغية  م�ضر  يف  الراهنة  االأو�ضاع  فرن�ضا  يف  االأ�ضدقاء  مع  للبحث  جاءت 
توحيد الروؤى على ما يجري فيها من اأحداث مبني على حقائق ولي�ص على 
فر�ضيات. وقال االمري الفي�ضل يف ت�ضريح لوكالة االأنباء ال�ضعودية وا�ص 
بثته ام�ص وحقيقة االأمر اأن ما ت�ضهده جمهورية م�ضر العربية ال�ضقيقة 
عن  معربني  يونيو  ثالثني  يف  م�ضري  مليون  ثالثني  اإرادة  عن  يعرب  اليوم 
لتدهور  حتمية  كنتيجة  مبكرة  رئا�ضية  انتخابات  اإجــراء  يف  رغبتهم 
اأدى  الــذي  االأمــر  وهو  واالجتماعية  وال�ضيا�ضية  االقت�ضادية  االأو�ضاع 
ال�ضيا�ضية واالجتماعية لالإعالن عن  القيادات والقوى  اإىل اجتماع كافة 

خارطة طريق جديدة تقود م�ضر لرب االأمان ..

•• وا�شنطن-كابول-يو بي اأي:

�ل�شرطة  م����ن  ع��ن��ا���ش��ر   4 ق���ت���ل 
نا�شفة  عبوة  بانفجار  �الأفغانية 
مزروعة �إىل جانب �لطريق لدى 
مرورهم ب�شيارتهم عليه يف �إقليم 

كابي�شا بو�شط �لبالد.
�ل�شرطة  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث  وق����ال 
هماوين  �ل��ك��ول��ون��ي��ل  �الأف��غ��ان��ي��ة، 
ر�شيدي، لوكالة �أنباء )باجهوك( 
�الأفغانية �إن 4 عنا�شر من فرقة 
لل�شرطة  �لتابعة  �لقنابل  تفكيك 
نا�شفة  عبوة  بانفجار  �م�س  قتلو� 

��شتهدفت �شيارتهم.
دم���رت  �ل�����ش��ي��ارة  �أن  �إىل  و�����ش���ار 
وفتحت  �النفجار  ج��ر�ء  بالكامل 
�النفجار  يف  حت��ق��ي��ق��اً  �ل�����ش��رط��ة 
جهة  �أي�����������ة  ت����ع����ل����ن  مل  �ل�����������ذي 

م�شوؤوليتها عنه.
�خلارجية  وزي���ر  ه��ن��اأ  جهته  م��ن 
�الأمريكي، جون كريي، �أفغان�شتان 
ب��ع��ي��د ����ش��ت��ق��الل��ه��ا، م����وؤك����د�ً لها 
على  مب�شاعدتها  �أم��ريك��ا  �ل��ت��ز�م 
�شيادة  وذ�ت  ق��وي��اً  ب��ل��د�ً  ت��ك��ون  �أن 

ي��ت��م��ت��ع ف���ي���ه �الأف�����غ�����ان ب����االأم����ن 
كريي  وق��ال  و�لكر�مة.  و�ل�شالم 
يف بيان با�شم �لرئي�س )�الأمريكي 
�لواليات  و�شعب  �أوب���اما،  ب��ار�ك( 
�لتمنيات  باأف�شل  �أتقدم  �ملتحدة، 
�أفغان�شتان  و���ش��ع��ب  ح��ك��وم��ة  م��ن 
�ال�شتقالل  ب��ع��ي��د  حت��ت��ف��ل  �ل��ت��ي 
و�أ�شاف   . �آب-�أغ�����ش��ط�����س   19 يف 
�أن ت��وج��ه��ت م����ر�ر�ً  ك����ريي ���ش��ب��ق 
�ل�شر�كة  ومل�شت  �أفغان�شتان  �إىل 
ب��ني ب��ل��دي��ن��ا، وه���ي ���ش��ر�ك��ة تقوم 
و�مل�شالح  �ملتبادل  �الح��رت�م  على 
ر�أي���ت  لق������د  وت���اب���ع   . �مل�����ش��رتك��ة 
بلد  لبن�������اء  يعملون  �الأفغ�������ان 
يحرتم  وموحد  ومزدهر  م�شامل 
كل  يف  و�الأق��ل��ي��ات  �لن�شاء  ح��ق��وق 
ن�����ش��������������������ي��ج �مل��ج��ت��م��ع، و�ل����والي����ات 
�مل��ت��ح��دة م��ل��ت��زم��ة ب��ال��ع��م��ل معكم 
ودع��������م �جل���ه���������������ود �ل�������ش���روري���ة 
و�حلفاظ  �ل��ه��دف  ه���ذ�  لتحقيق 

على �ملكا�شب �لتي حتققت .
و�أك��د ك��ريي �ن��ه مت حتقيق تقدم 
يف خمتلف �لقطاعات باأفغان�شتان 
�ل�شحية،  �ل��رع��اي��ة  ذل���ك  يف  مب��ا 

ع����زل �مل���دع���ي �ل���ع���ام ب��ع��د عقده 
مفاو�شني  مع  �ذن  دون  �جتماعا 

لل�شالم من طالبان .
�لعام  �ملدعي  �ن  �مل�شوؤول  و�أ�شاف 
�ل��ت��ق��ى م���ع �ع�شاء  �ل��ك��و  حم��م��د 

وحقوق  و�ل��ت��ع��ل��ي��م،  و�الإع���������الم، 
�ملر�أة، و�لتجارة.

�ملا�شي  �ل��ع��ام  يف  �ن���ه  �إىل  ول��ف��ت 
�أق�������دم �ل�����ش��ع��ب �الأف�����غ�����اين على 
للتح�شري  م����ه����م����ة  خ������ط������و�ت 
ل���ع���م���ل���ي���ات �الن�����ت�����ق�����ال �الأم����ن����ي 
و�ل�����ش��ي��ا���ش��ي، م��ن 18 ح��زي��ر�ن-

�إجناز  حتقق  ي��وم  �مل��ا���ش��ي  يونيو 
�لقيادة  �الأفغانية  �ل��ق��و�ت  ت�شلم 
�الأم��ن��ي��ة يف �ل���ب���الد و����ش���واًل �إىل 
�لقو�نني �الإنتخابية �لتي ح�شرت 
لالإنتخابات �ملقبلة يف �ل�2014.

بناء  يف  �الإ����ش���ت���م���ر�ر  �إىل  و�أ�����ش����ار 
�لتقدم  ه��ذ�  �ن  ور�أى  �الإقت�شاد، 
�الأفغان  لكل  �أف�شل  حياة  يخلق 
وختم كريي قائاًل فيما حتتفلون 
�لواليات  تت�شارك  با�شتقاللكم، 
�ملتحدة معكم �الإلتز�م باأفغان�شتان 
يتمتع  ح���ني  ���ش��ي��ادة  وذ�ت  ق��وي��ة 
�الأف���غ���ان ب��اأم��ن و���ش��الم و�زده����ار 

وكر�مة �الأجيال �ملقبلة .
م�شوؤول  ق��ال  �أخ����رى،  ناحية  م��ن 
�ف��غ��اين كبري ل��روي��رتز �م�����س �ن 
كرز�ي  حامد  �الف��غ��اين  �لرئي�س 

فريق �لتفاو�س �الفغاين رغم �ن 
ق�شر �لرئا�شة �أبلغه بعدم ح�شور 
�الج��ت��م��اع. وق���ال �مل�����ش��وؤول �لذي 
ن�����ش��ر ����ش��م��ه �شدرت  ط��ل��ب ع����دم 
وقال  �ل��ذه��اب  بعدم  تعليمات  ل��ه 

ع�شو بارز يف �لربملان �نه مت عزل 
مكت�����ب  يف  م�ش������وؤوال  لكن  �لكو. 
قائال  ع��زل  رئي�شه  �ن  نفى  �ل��ك��و 
�نه يف ق�شر �لرئا�شة يحتفل بعيد 

�لن�شر .

مقتل 4 عنا�ضر �ضرطة اأفغان بانفجار 

اأمريكا توؤكد التزامها باأفغان�ضتان قوية وذات �ضيادة 

قطع من البحرية الربيطانية 
ت�ضل جبل طارق 

•• جبل طارق-رويرتز:
و�شلت �شفن حربية بريطانية �ىل جبل طارق �م�س الجر�ء مناور�ت مقررة 
�لربيطاين  �ل�شيد حول �جليب  ب�شاأن عمليات  ��شبانيا  توتر�ت مع  و�شط 

�لذي يقع يف �لبحر �ملتو�شط.
ورغم �ن �ل�شلطات �لربيطانية و�ال�شبانية ويف جبل طارق تقول �ن و�شول 
�لقطع �لبحرية �ىل �الر��شي �لربيطانية يف �أعايل �لبحار مقرر منذ فرتة 

طويلة لكن �لبع�س يف �أ�شبانيا يرون يف هذه �خلطوة ��شتفز�ز�.
�لفرقاطة  ���ش��وه��دت  ج��ري��ن��ت�����س  ب��ت��وق��ي��ت   0715 �ل�����ش��اع��ة  ح����و�يل  ويف 
�لربيطانية و�شتمن�شرت تقرتب من ميناء جبل طارق حتيط بها �شفينتان 

�أ�شغر.
و�أدى قيام جبل طارق بان�شاء حاجز بحري �شناعي با�شتخد�م كتل خر�شانية 
يقول �شيادون �أ�شبان �نها تعرقل دخولهم �ىل مناطق �شيد �ىل قيام �أ�شبانيا 
بت�شديد �لرقابة على حدودها مع جبل طارق مما �دى �ىل تكون طو�بري 

طويلة من �لعاملني و�ل�شياح �لذين يريدون �لدخول �ىل �ملنطقة.

ال�ضعودية حتذر احلجاج من ت�ضيي�س احلجحكومة اأ�ضراليا يف طريقها خل�ضارة النتخابات
•• الريا�س-يو بي اأي:

�أول �ملقبل من  �أكتوبر-ت�شرين  �لعام يف  حذرت �ل�شلطات �ل�شعودية �الأ�شخا�س �لذين �شيوؤدون فري�شة �حلج هذ� 
حماولة ت�شيي�س �حلج �أو ��شتغالله  يف �لتظاهر�ت. ونقلت �شحيفة عكاظ على موقعها �الإلكرتوين �م�س �الثنني 
عن وزير �حلج بندر �حلجار قوله �أن �التفاقيات �لتي وقعتها �ململكة مع �مل�شوؤولني عن بعثات �حلج قبل بد�ية �ملو�شم 
متنع ت�شيي�س �حلج �أو ��شتغالله يف م�شري�ت ومظاهر�ت �خلروج من �لن�شك �شوب �أمور �أخرى ال عالقة للفري�شة 
بها . و�أ�شاف �حلجار �إن �ل�شعودية د�أبت على �الجتماع مع بعثات �حلج قبل بد�ية �ملو�شم، ويتم �لتوقيع معهم على 
حما�شر من �أهم بنودها �لتز�م جميع مكاتب خدمات �حلجاج للبعثات جلميع �لقادمني للحج باالأنظمة فى مو�شم 

�حلج، ونرجو من �جلميع �اللتز�م بها.
ومن �ملقرر �أن يبد�أ مو�شم �حلج هذ� �لعام يف �لثلث �الول من �أكتوبر �ملقبل وكانت �ل�شلطات �ل�شعودية قررت هذ� 
بها يف كل من  �لتي تقوم  �لتو�شعة  �أعمال  ب�شبب  للمو�شم �حل��ايل   20% بن�شبة  �ملعتمرين  �أع��د�د  �لعام تخفي�س 

�حلر�م يف مكة و�مل�شجد �لنبوي يف �ملدينة �ملنورة.

�شابق  دبلوما�شي  وه��و  رود  وك��ان  ��شابيع. 
قد �طاح بجوليا جيالرد من زعامة حزب 
�لدعم  النعا�س  حزير�ن  يونيو  يف  �لعمال 
يف  مطول  ت��ر�ج��ع  بعد  للحكومة  �ل�شعبي 
�لعام يف ظل جيالرد.  �ل��ر�ي  ��شتطالعات 
برت�جع  مني  رود  �ن  �ال�شتطالع  و�ظ��ه��ر 
كبري يف �شعبيته باال�شافة ل�شعبية حزبه. 
�نتخابات حزبه  �ل��ذي هزم يف  رود  ومتكن 
تعزيز  2010 من  عام  يونيو حزير�ن  يف 
زعيم  �أب����وت  �أن  �ال  ع��ودت��ه  م��ن��ذ  �شعبيته 
�مل��ع��ار���ش��ة �مل��ح��اف��ظ م��ا ز�ل �الوف����ر حظا 

�لعمال  ح��زب  حكومة  ت�شقط  وق��د  للفوز. 
�لتي يتزعمها رود �ذ� خ�شرت مقعد� و�حد� 
فقط من 150 مقعد� يف �لربملان. وت�شغل 
 72 71 مقعد� مقابل  حكومة رود حاليا 
�خل�شر  حل��زب  ومقعد  للمعار�شة  مقعد� 
�ملعار�شة  وتعهدت  مل�شتقلني  مقاعد  و�شتة 
ب��ق��ي��ادة �أب�����وت ب��ال��غ��اء ���ش��ري��ب��ة ال حتظى 
�أرب����اح  ع��ل��ى  ب��امل��ئ��ة   30 ن�شبتها  ب�شعبية 
مناجم �لفحم و�حلديد و�شريبة �لكربون 
�لبالغة 15ر24 دوالر ��شرت�يل للطن �ذ� 

فازت يف �النتخابات.

••كانبريا-رويرتز:

حكومة  �ن  �م�����س  ل��ل��ر�أي  ��شتطالع  �ظ��ه��ر 
ي�شار �لو�شط برئا�شة رئي�س �لوزر�ء كيفن 
رود تتجه نحو هزمية ثقيلة يف �النتخابات 

�لتي جتري يف �شبتمرب �يلول .
و�ظهر ��شتطالع يف �شحيفة ذي ��شرت�ليان 
تقدم �الئتالف �ملحافظ بزعامة توين �بوت 
على حزب �لعمل بزعامة رود بو�قع 54 يف 
�ملئة مقابل 46 يف �ملئة يف منت�شف �لطريق 
من �حلملة �النتخابية �لتي ت�شتمر خم�شة 
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مدير عام مياه وكهرباء اأبوظبي يتفقد م�ضاريع تطوير قطاعي املاء والكهرباء يف الغربية

مقار جديدة لفروع اأبوظبي للتوزيع وا�ضتقطاب املواطنني يف وظائف فنية جديدة

وزارة البيئة واملياه و�ضوؤون البالط 
ال�ضلطاين العماين يوقعان اتفاقية تعاون

مبادلة للبرول تطور حقاًل نفطيًا جديدًا يف تايالند

من �ضمنهم 11 مواطنًا اإماراتيًا

�ضركة اأبوظبي للمطارات حتتفل بتخريج اأكرب دفعة يف برنامج العتماد املهني الدويل 

م��ن��اط��ق زر�ع����ة �مل��اجن��و يف �ل���دول���ة و�أ���ش��ن��اف �ملاجنو 
�جلغر�يف  توزيعها  ذل��ك  يف  مبا  فيها  و�ملهمة  �ملنت�شرة 
و�لبيانات  �الأ���ش��ج��ار  وع���دد  فيها  �مل��زروع��ة  و�مل�����ش��اح��ات 
�ملر�جع  توفري  �إىل  باالإ�شافة  �لعالقة  ذ�ت  �ل��زر�ع��ي��ة 
�ملعلومات  و�ل��ر���ش��م��ي��ة وك��اف��ة  �مل��وث��ق��ة  و�الإح�����ش��ائ��ي��ات 
�إثر�ء  و�لبيانات �ملتاحة عن �ملاجنو بهدف �مل�شاهمة يف 
هذ� �لعمل و�أ�شاف �بن علو�ن �أن �لوز�رة �شتقوم كذلك 
مبهام �لت�شوير �ل�شوئي �لدقيق و�لو�شف �لعلمي لكل 
�شنف من �الأ�شناف وفق �ل�شروط و�الأو�شاع و�الأنو�ع 
عمل  فريق  ت�شكيل  و�شيتم  �لفني  �ملو�شف  يف  �مل��ح��ددة 

م�شرتك بني �جلانبني ملتابعة تنفيذ بنود �التفاقية.
من جانبه �أكد �ملحروقي �أن �شلطنة عمان حتر�س على 
�ملو�شوعة  ه��ذه  �إع��د�د  �ل�شقيقة يف  �ل��دول  �لتعاون بني 
�ملعلومات  ت��وث��ي��ق  يف  ت�شهم  و�ل��ت��ي  �ل��ع��امل��ي��ة  �لعلمية 
�لزر�عية وخا�شة ما يتعلق ب�شجرة �ملاجنو �النبا �لتي 
جمل�س  دول  يف  �لهامة  �ملحلية  �الأ���ش��ن��اف  �إح���دى  تعد 

�لتعاون �خلليجي .

•• دبي-وام:

�ل�شلطاين  �لبالط  و�شوؤون  و�ملياه  �لبيئة  وز�رة  وقعت 
�لعماين �تفاقية تعاون حول �مل�شاهمة ببيانات عن زر�عة 
وذلك  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  بدولة  �النبا  �ملاجنو 
. وياأتي توقيع �التفاقية  �ل���وز�رة يف دب��ي  مبقر دي��و�ن 
يف �إط����ار ت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون �مل�����ش��رتك وت���ب���ادل �خل���رب�ت 
�التفاقية  وق��ع   . �ل�شقيقني  �لبلدين  ب��ني  و�ملعلومات 
و�ملياه  �لبيئة  وز�رة  وكيل  �حلب�شي  علو�ن  بن  �شلطان 
�مل�شاعد للتدقيق �خلارجي ومبارك بن حارث �ملحروقي 
مدير عام �ل�شوؤون �لقانونية و�لدر��شات مبكتب �الأمني 
�بن  وق��ال   . �لعماين  �ل�شلطاين  �لبالط  ب�شوؤون  �لعام 
علو�ن �أن �جلانب �لعماين �شيعمل على �إعد�د مو�شوعة 
مرجعا  لتكون  �النبا  �ملاجنو  �شجرة  عن  عاملية  علمية 
علميا عن هذه �لفاكهة وتعد �إ�شافة �أكادميية يف جمال 

�لبحث �لعلمي و�لدر��شات ذ�ت �لعالقة . 
ب��اإع��د�د ف�شل كامل عن  �ل���وز�رة �شتقوم  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 

 15.000 لغاية  �ملن�شاأة  لهذه  �النتاجية  �لطاقة  �شت�شل  و�لتفريغ.كما 
�ل�شو�ئل  م��ن  برميل   30.000 �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ي��وم��ي��اً،  نفط  برميل 

يومياً.
تركز مرحلة �لتطوير �الأويل للم�شروع على تطوير 23 بئر�ً لت�شتهدف 
�الحتياطيات �لرئي�شية. ومن �ملقرر �أن يبد�أ �الإنتاج يف �مل�شروع يف �لن�شف 
ما  �إىل  �ل���ذروة  م��ع��دالت  ت�شل  �أن  يتوقع  فيما   ،2015 ع��ام  م��ن  �الأول 
بدء  بعد  قليلة  �أ�شهر  غ�شون  يف  يومياً  برميل   10.000 م��ن  ي��ق��رب 

�الإنتاج.
�شيقوم  ي��او  نونغ  م�شروع  ف��اإن  للبرتول،  مبادلة  �شركة  توقعات  بح�شب 
باإنتاج ما يقارب 12.4 مليون برميل )�الإجمايل( من �لنفط عرب مزيج 
من تقنيات �لرفع �ل�شناعي وحقن �الآبار باملياه، كما قد مت تقدير عمر 

�حلقل بحو�يل �شبع �شنو�ت.
يتم حالياً و�شع �للم�شات �الأخرية على عقود بناء وتركيب �ملن�شة، وتوريد 

�لوحدة �لعائمة لتخزين �الإنتاج و�لتفريغ �ملخ�ش�شة للم�شروع.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أنها و�شريكتها يف �الإمتياز، �شركة كري�س  �أعلنت �شركة مبادلة للبرتول 
�إنرجي، قد و�فقتا على تطوير حقل نونغ ياو يف خليج تايالند.

متتلك مبادلة للبرتول، من خالل �ل�شركات �لتابعة و�ململوكة بالكامل 
�أنها �ل�شركة �مل�شغلة له،  لها ح�شة تبلغ 75 باملائة يف هذ� �مل�شروع، كما 

بينما متلك �شركة كري�س �إنرجي �حل�شة �ملتبقية �لبالغة 25 باملائة. 
�أعقاب  يف   ،2009 ع��ام  �كت�شافه  مت  �ل��ذي  �حلقل  تطوير  عملية  ت��اأت��ي 
�ش��������هر  يف  �ع��ت��م��اده  مت  �ل��ذي  م��ان��ور�،  حقل  م�شروع  يف  �لعمل  مبا�شرة 

يولي���������و 2012.
 165 تايالن�����د على بعد حو�يل  ياو يف جنوب خلي�������ج   يقع حقل نونغ 

كيلومرت�ً من �ل�شاطئ، وعلى عمق نحو 75 مرت�ً حتت �ملاء.
�لبئر،  ر�أ���س  ومن�شة  �لبئر،  ر�أ���س  معاجلة  من�شة  من  �مل�شروع  ويتاألف   
�الإنتاج  لتخزين  عائمة  �خل�����ام عرب وحدة  �لنف�����ط  ت�شدير  �شيتم  حيث 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�حتفلت �شركة �أبوظبي للمطار�ت 
�الآن  حتى  لها  دفعة  �أول  بتخريج 
16 م��دي��ر�ً، يف برنامج  وع��دده��م 
�إد�رة  يف  �ل���دويل  �ملهني  �الع��ت��م��اد 
�ملعتمد   )AMPAP( �ملطار�ت 
�ملدين  �لطري�ن  منظمة  قبل  من 
و�ملجل�س   )ICAO( �ل������دويل 
 )ACI( ل���ل���م���ط���ار�ت  �ل��������دويل 
وجامعة تولوز الإد�رة �الأعمال من 
مو�طناً   11 �شمنهم  من  فرن�شا، 

�إمار�تياً.
و�أُع��������ل��������ن ر�����ش����م����ي����ا ع������ن ه��������وؤالء 
�خل�����ري�����ج�����ني ����ش���م���ن ف���ع���ال���ي���ات 
موؤمتر �ملجل�س �لدويل للمطار�ت 
�نعقد  و�ل���ذي  �ل�شنوي   )ACI(
م���وؤخ���ر� يف م��دي��ن��ة ����ش��ط��ن��ب��ول يف 
ت����وؤك����د مدى  خ���ط���وة  ت���رك���ي���ا، يف 
للمطار�ت  �أبوظبي  �شركة  �ل��ت��ز�م 
لديها  �ملوظفني  ب��اأد�ء  �الرتقاء  يف 
�لكفاءة  وزي��ادة  �ملو�طنني،  خا�شة 
و�إد�رة  ع��م��ل��ي��ات  يف  �ل��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة 

مطار�ت �لعا�شمة �أبوظبي.
للمطار�ت  �أب��وظ��ب��ي  �شركة  وت��ع��د 
�شباقة يف هذ� �ملجال �إذ متت �تاحة 
�ل��ف��ر���ش��ة ل��ن��ح��و 50 م��ن �مل����در�ء 
خمتلف  من  �ل�شركة  يف  �لعاملني 
لالن�شمام  و�الأق�������ش���ام  �الإد�ر�ت 
للربنامج يف عام 2010، لتحتفل 
16 م��ن��ه��م، وت��ع��د هذه  ب��ت��خ��ري��ج 
�خلريجني  م���ن  �الأك�����رب  �ل��دف��ع��ة 
�لريادية  �مل��ط��ار�ت  م�شتوى  على 

�ملنت�شبة للربنامج عاملياً. 
�شهادة  ع���ل���ى  �حل���������ش����ول  وي����ع����د 
�إد�رة  يف  �ل���دويل  �ملهني  �الع��ت��م��اد 
يف  للتميز  عاملياً  معيار�ً  �مل��ط��ار�ت 
�الأفر�د  بو�شع  �إذ  �مل��ط��ار�ت،  �إد�رة 
معرفة  �لربنامج  لهذ�  �ملنت�شبني 
�أف�شل �ملمار�شات من قبل �ملطار�ت 
و�لتحديات  �ل���ع���امل،  يف  �ل���ر�ئ���دة 
�ل��ت��ي ت��و�ج��ه �أ���ش��ح��اب �ل���ق���ر�ر يف 
�ملطار�ت،  يف  �ل��ق��ط��اع��ات  خمتلف 
�الإلتز�م  ت�شجع  كونها  عن  ف�شاًل 
باملعايري و�الأطر �ملوحدة و�ملعتمدة 
�ملدين  �لطري�ن  منظمة  قبل  من 

 .)ICAO( لدويل�
�لبارز  �الإجن���از  ه��ذ�  على  وتعليقاً 
�ملن�شوري،  ماجد  علي  �شعادة  �أكد 
�شركة  �إد�رة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س 
�لتز�م  �إن  ل��ل��م��ط��ار�ت،  �أب���وظ���ب���ي 
�شركة �أبوظبي للمطار�ت بتطوير 
قطاع �لطري�ن و�إد�رة �ملطار�ت يف 
�أب��وظ��ب��ي ه��و مت��ا���ش��ي��اً م��ع �لروؤية 
2030 �لطموحة  �ال�شرت�تيجية 
�ل��ت��ي تتطلع  �أب��وظ��ب��ي،  حل��ك��وم��ة 
ل��ت��ل��ب��ي��ة �ح���ت���ي���اج���ات �الإم���������ارة يف 

قطاعي �الأعمال و�ل�شياحة .
�إن ه���ذ� �الجن����از يعك�س  �ك���د  ك��م��ا 
للمطار�ت  �أبوظبي  �شركة  �ل��ت��ز�م 
يف و�شع ن�شب عينيها على مبادرة 
�ل���ر����ش���ي���دة جل���ع���ل عام  �ل����ق����ي����ادة 
جميع  يف  �لتوطني  ع��ام   2013
ن�شبة  ت�����ش��ل  والأن  �ل���ق���ط���اع���ات، 
نهاية  م��ع   %50 �إىل  �ل��ت��وط��ني 

عام 2015 .

�ل�����ط�����ري�ن،  �ل���ع���ام���ل���ة يف جم������ال 
و�أول  �أك��رب  �أن تخريج  �إىل  م�شري�ً 
�ملهني  �الع��ت��م��اد  برنامج  يف  دف��ع��ة 
جاء  �مل����ط����ار�ت  �إد�رة  يف  �ل�����دويل 
ليوؤكد مدى �لتز�م �شركة �أبوظبي 
كمحرك  ب�����دوره�����ا  ل����ل����م����ط����ار�ت 
رئ��ي�����ش��ي وم�����ش��ارك��ت��ه��ا �ل��ف��ع��ال��ة يف 
من  �جل���وي  �لنقل  ق��ط��اع  تطوير 
�لوطنية  خالل �الرتقاء بكو�درها 

وبنيتها �لتحتية. 
�أب���وظ���ب���ي  ����ش���رك���ة  �إن  و�أ�������ش������اف 
ل���ل���م���ط���ار�ت ح���ق���ق���ت ج��������زء�ً من 
�ل����ك����و�در  ت���ط���وي���ر  �أه����د�ف����ه����ا يف 
�الإمار�تية �لقادرة على قيادة هذ� 
�لقادمة  للعقود  �حليوي  �لقطاع 
من   63% ت���وط���ني  خ�����الل  م����ن 
�ملنا�شب �الإد�رية �لعليا و�لتنفيذية 
�أن ن�شبة �لتوطني  يف �ل�شركة كما 
�الإج��م��ال��ي��ة يف �ل�����ش��رك��ة ق��د بلغت 
للن�شف  �آخر �ح�شائية  35% يف 

�الأول من هذ� �لعام. 
لدر��شات  �خل��ل��ي��ج  م��رك��ز  وي�����ش��م 
�ملخت�شني  م���ن  ف��ري��ق  �ل���ط���ري�ن 
�لعاملية  �خل����رب�ت  ذوو  و�مل���درب���ني 
�ل��ت��دري��ب على  �ملعتمدة يف جم��ال 
�ملطار�ت  وت�شغيل  و�إد�رة  �لطري�ن 
�شاملة  جمموعات  يقدمون  ممن 
�ملخت�شة بهذ�  �لتدريب  من ور�س 
خم�س  �مل��رك��ز  يقدم  كما   ، �لقطاع 
�إط��ار برنامج  �لعام يف  دور�ت ه��ذ� 
الإد�رة  �ل�����دويل  �مل��ه��ن��ي  �الع��ت��م��اد 
�ملطار�ت على �أن ي�شل عددها �إىل 
�جلاري  �لعام  نهاية  يف  دورة   14

ماجد  ع���ل���ي  �����ش����ع����ادة  و�أ�������ش������اف 
��شرت�تيجية  �إن  �مل����ن���������ش����وري، 
لتقدمي  د�ئ����م����اً  ت�����ش��ب��و  �ل�����ش��رك��ة 
للتدريب  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��ع��اي��ري  �أع��ل��ى 
قطاع  وت�شغيل  الإد�رة  و�ل��ت��اأه��ي��ل 
�ل���ط���ري�ن و�مل����ط����ار�ت م���ن خالل 
�لطري�ن  لدر��شات  �خلليج  مركز 
هذ�  يف  �لدولية  للمعاهد  �ملناف�س 
�أهد�فه  �أب����رز  �مل��ج��ال و�ل����ذي م��ن 
�الإمار�تية  �لكفاء�ت  بناء وتطوير 
هذ�  يف  ع��امل��ي��اً  نظري�تها  لتناف�س 

�ملجال. 
�شركة  ال����ش���رت�جت���ي���ة  وت����ع����زي����ز� 
��شتثمار  يف  ل��ل��م��ط��ار�ت  �ب��وظ��ب��ي 
�لب�شرية و�الرت��ق��اء بقطاع  �مل��و�رد 
�لطري�ن يف �ملنطقة، تقوم �ل�شركة 
�لتدريبي  م���رك���زه���ا  خ�����الل  م����ن 
�العتماد  برنامج  بتقدمي  �ل��ر�ئ��د 
�ملطار�ت  �إد�رة  يف  �ل���دويل  �ملهني 
يف  �لعاملني  �إىل   )AMPAP(
�ل��ط��ري�ن و�مل��ط��ار�ت بدولة  قطاع 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة ومنطقة 
�ل�����ش��رق �الأو���ش��ط منذ ب��د�ي��ة عام 

 .2010
و�أف����اد �ل��دك��ت��ور ع��ث��م��ان �خل���وري، 
�ل���رئ���ي�������س �ل���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ل���م���و�رد 
�أب���وظ���ب���ي  ����ش���رك���ة  �ل���ب�������ش���ري���ة يف 
�لتدريب  ب���ر�م���ج  �إن  ل��ل��م��ط��ار�ت 
و�الإد�ري�����ة  و�ل��ف��ن��ي��ة  �لتخ�ش�شية 
�خلليج  م����رك����ز  ي��ت��ي��ح��ه��ا  �ل����ت����ي 
�شاأنها  م��ن  �ل���ط���ري�ن،  ل��در����ش��ات 
�لتوطني يف خمتلف  تعزيز جهود 
و�خلا�شة  �حل���ك���وم���ي���ة  �جل����ه����ات 

2013، ويهدف �ملركز �إىل تعزيز 
ث��ق��اف��ة م��ب��ت��ك��رة و�أ����ش���ل���وب علمي 
متميز ��شا�شه �حتياجات وخدمات 
�لعمالء مما يعزز هدف �ملركز باأن 
يكون �لوجهة �الإقليمية و�لدولية 
�لنقل  قطاع  يف  �لعاملني  جلميع 

�جلوي.
�أول  ع���ل���ى  �مل�����رك�����ز  وق������د ح�������ش���ل 
ع�شوية ذهبية كاملة يف �لربنامج 
�شهر  يف  �إي������ك������او  م���ن���ظ���م���ة  م�����ن 
��شتيفاء  ب��ع��د   ،2011 دي�����ش��م��رب 
مما  �لع�شوية،  متطلبات  جميع 
عاملياً  معتمدة  جهة  ليكون  �أه��ل��ه 
لتمثيل �ملنظمة يف جمال �لتدريب 
متميز�ً  مركز�ً  وليكون  باملنطقة، 
�لتدريبية  �الح��ت��ي��اج��ات  خل��دم��ة 
للمطار�ت  �أب����وظ����ب����ي  ل�������ش���رك���ة 
و�ل�شركات  لها  �لتابعة  و�ل�شركات 
�لطري�ن  ق��ط��اع  يف  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
وت�شغيل  و�إد�رة  �جل���وي  �ل��ن��ق��ل  و 
�خلليج  م���ن���ط���ق���ة  يف  �مل������ط������ار�ت 

�لعربي.
وي�شكل هذ� �الختيار �جناز�ً عاملياً 
ج���دي���د�ً ل��ق��ط��اع �ل���ط���ري�ن �ملدين 
يف �أب���وظ���ب���ي، ول���دول���ة �الإم������ار�ت 
�ل���دول���ة �الأوىل  �أ���ش��ب��ح��ت  ك��ون��ه��ا 
�للجنة  هذه  برتوؤ�س  حتظى  �لتي 
ت�شم  �ل��ت��ي  �ل��رف��ي��ع��ة  �لتوجيهية 
�لعامل  دول  خمتلف  م��ن  �أع�����ش��اًء 
وتطوير  حت���دي���د  ع��ل��ى  وت�����ش��رف 
�شمن  �ل���ت���دري���ب���ي���ة  �ل�������ش���ي���ا����ش���ات 
�لتدريبي  �ل����ربن����ام����ج  م���ع���اي���ري 

�لعاملي.

�لقادمة على �أن تكون �الأولوية يف 
�لتعيني للمو�طنني يف تخ�ش�شات 
�لطلبات  ت��ق��دمي  وي���ك���ون   ، ف��ي��ن��ة 
م��ن خ���الل �ل�����ش��رك��ة وف��روع��ه��ا �أو 
www. لها:  �الإلكرتوين  �ملوقع 
addc.ae و��شاف �ملهند�س �بن 
ج��ر���س �أك��دن��ا خ���الل ل��ق��اء�ت��ن��ا مع 
م�شوؤويل فروع �ل�شركة يف �لغربية 
�مليد�نية  �مل��ت��اب��ع��ات  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
ب�شكل  �الحتياجات  مع  و�لتجاوب 
حتفيز  �إىل  ب���االإ����ش���اف���ة  ����ش���ري���ع، 

�ملوظفني �ملتميزين.
جر�س  بن  حممد  �ملهند�س  وتقدم 
عام  م���دي���ر  ����ش���ع���ادة  �إىل  ب��ال�����ش��ك��ر 
على  �أبوظبي  وكهرباء  مياه  هيئة 
�لغربية  للمنطقة  �ملثمرة  جولته 
�أولويات  حتديد  يف  �أ�شهمت  و�لتي 
ق��ط��اع��ي �مل�����اء و�ل���ك���ه���رب���اء خالل 

�لفرتة �ملقبلة.

�لنعيمي  �شيف  عبد�هلل  �شعادة  قام 
وكهرباء  م��ي��اه  ه��ي��ئ��ة  ع����ام  م��دي��ر 
�ملنطقة  �ىل  بزيارة  �ليوم  �أبوظبي 
�ل��غ��رب��ي��ة �ط��ل��ع خ��الل��ه��ا ع��ن كثب 
و�شر�كتها  �ل��ه��ي��ئ��ة  م�����ش��اري��ع  ع��ل��ى 
�لعمل  �شري  ومتابعة  �لغربية،  يف 
للتوزيع  �أب��وظ��ب��ي  �شركة  ف��روع  يف 

مبدينة ز�يد وليو� وغياثي.
وقام مدير عام هيئة مياه وكهرباء 
�إىل ف���روع �شركة  ب��زي��ارة  �ب��وظ��ب��ي 
�ملنطقة  يف  ل���ل���ت���وزي���ع  �أب����وظ����ب����ي 
�لعمالء  خ��دم��ة  و�أق�����ش��ام  �لغربية 
�لتابعة لها يف مر�كز)مت( مبدينة 
�إىل  و��شتمع  وغ��ي��اث��ي  ول��ي��و�  ز�ي���د 
م�شوؤويل  وت��و���ش��ي��ات  م��الح��ظ��ات 
ع���ل���ى تقدمي  وح���ث���ه���م  �ل�������ش���رك���ة، 
للمو�طنني  �ل��ن��وع��ي��ة  �خل���دم���ات 
�الإمكانيات  وت�����ش��ه��ي��ل  و�مل��ق��ي��م��ني 
وت�شمنت  ل����ه����م.  و�الإج��������������ر�ء�ت 

�شركة  ن�����ش��ع��ى يف  �إن���ن���ا   : ل��ل��ت��وزي��ع 
�أب��وظ��ب��ي ل��ل��ت��وزي��ع ل��ل��و���ش��ول �إىل 
لتلم�س  م��و�ق��ع��ه��م  يف  �مل���و�ط���ن���ني 
�أف�شل  وت����ق����دمي  �ح���ت���ي���اج���ات���ه���م 
�خلدمات لهم، م�شيفاً �أن �ل�شركة 
�عتبارها  يف  ت�شع  خدمية  كجهة 
�ملتميزة  �خل��دم��ات  �أف�شل  تقدمي 
ل��ل��ع��م��الء، ك��م��ا حت��ر���س ع��ل��ى مد 
خمتلف  م�����ع  �ل�����ت�����ع�����اون  ج���������ش����ور 
�حتياجاتهم  لتلبية  �ل��ق��ط��اع��ات 
قطاعي  يف  متطلباتهم  وحت��ق��ي��ق 

�ملاء و�لكهرباء. 

�لزيارة  �أن  �إىل  جر�س  ب��ن  وي�شري 
و�أ�شهمت  ل���ل���غ���اي���ة  ب����ن����اءة  ك���ان���ت 
�ل�شركة  �ح���ت���ي���اج���ات  حت���دي���د  يف 
و�مل�شاريع  �ملن�شاآت  من  �مل�شتقبلية 
�أبوظبي  روؤي���ة  ظ��ل  يف  �مل�شتقبلية 
حالياً  تنفيذها  �جل���اري   2030
�أبوظبي  ���ش��رك��ة  �أن  �ىل  م�����ش��ري�ً 
للتوزيع تعتزم �إن�شاء مقار جديدة 
وغياثي  وليو�  ز�ي��د  لها يف مدينة 
�بوظبي  ����ش���رك���ة  ف���ت���ح  و�أع�����ل�����ن   ،
جمموعة  و�ع�����ت�����م�����اد  ل����ل����ت����وزي����ع 
�الأ�شابيع  خ����الل  ف��ن��ي��ة  وظ���ائ���ف 

�لكهرباء  توزيع  حمطات  �ل��زي��ارة 
و�مل��اء وت�شمنت �جلولة زي��ارة �ىل 
لتخزين  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي  �مل�����ش��روع 
باملنطقة  ل��ي��و�  م��ن��ط��ق��ة  يف  �مل���ي���اه 
و����ش��ت��م��ع خ���الل لقائه  �ل��غ��رب��ي��ة، 
م��ع ف��ري��ق �مل�����ش��روع مل��ر�ح��ل تطور 
����ش���ري �ل���ع���م���ل. ودع������ا م���دي���ر عام 
يف  و�ل��ع��ام��ل��ني  �مل�����ش��وؤول��ني  �لهيئة 
يف  للتوزيع  �أب��وظ��ب��ي  �شركة  ف��روع 
�ملزيد  ب��ذل  �إىل  �لغربية  �ملنطقة 
لالرتقاء  �ل���ه���ادف���ة  �جل���ه���ود  م���ن 
�إىل  و����ش��ت��م��ع  �الأد�ء،  مب�����ش��ت��وى 

م��و�ك��ب��ة �ل��ت��ن��م��ي��ة �ل�����ش��ام��ل��ة �لتي 
حالياً  �لغربية  �ملنطقة  ت�شهدها 
�ل�شمو  �شاحب  توجيهات  بف�شل 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
ودعم   ، �هلل  �ل��دول��ة حفظه  رئي�س 
�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن 
�أبوظبي،  نهيان ويل عهد  �آل  ز�يد 
للقو�ت  �الأع�����ل�����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
�لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  �مل�شلحة، 
و�هتمام  ومتابعة  �أبوظبي،  الإم��ارة 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو 
�ملنطقة  ن��ه��ي��ان مم��ث��ل �حل��اك��م يف 

�لر�مية  وتطلعاتهم  مالحظاتهم 
�شعادته  و�أو���ش��ح  �ل��ع��م��ل،  مل�شلحة 
ب��ت��ط��وي��ر �الأد�ء  ب��اأن��ه م��ه��ت��م ج����د�ً 
خالل �لفرتة �ملقبلة وموؤكد�ً على 
�حللول  �إيجاد  يف  �الإ�شر�ع  �شرورة 
�مل��ن��ا���ش��ب��ة ل��ك��اف��ة �ل��ت��ح��دي��ات �لتي 
يو�جهونها من خالل و�شع خطة 
ع��م��ل م��ت��ك��ام��ل��ة وم���درو����ش���ة تكون 
لتلبية حاجة فروع  �الأولوية  فيها 
�ل�شركة من �ملوظفني و�ملهند�شني. 
مياه  هيئة  ح��ر���س  �شعادته  و�أك���د 
على  و�شركاتها  �أبوظبي  وكهرباء 

�ل���غ���رب���ي���ة. ر�ف����ق����ه ف��ي��ه��ا ك����ل من 
مدير  جر�س  ب��ن  حممد  �ملهند�س 
للتوزيع،  �أب���وظ���ب���ي  ����ش���رك���ة  ع�����ام 
و���ش��ع��ي��د �ل�����ش��وي��دي م��دي��ر د�ئ����رة 
خ��دم��ة �ل��ع��م��الء، �ل��دك��ت��ور ماجد 
�مل�شاريع  �إد�رة  م���دي���ر  �ل��ك��ث��ريي 
وعبد�لرحمن نقي مدير �الت�شال 
و�الع�����الم يف �ل��ه��ي��ئ��ة ، وع����دد من 

�مل�شوؤولني. 
فر�ص وظيفية

من جهته، قال �ملهند�س حممد بن 
�أبوظبي  �شركة  ع��ام  مدير  جر�س 

ليبيا تعلن حالة القوة القاهرة 
ل�ضادرات النفط من 4 مرافئ

•• لندن-رويرتز:

�لوطنية  للموؤ�ش�شة  وثيقة  �أظ��ه��رت 
ل��ل��ن��ف��ط يف ل��ي��ب��ي��ا �م�����س �الث���ن���ني �أن 
�لقاهرة  �ل��ق��وة  ح��ال��ة  �أع��ل��ن��ت  ليبيا 
ل�شادر�ت �خلام ومنتجاته من مر�فئ 
ور��س  �لربيقة  ومر�شى  �لزويتينة 
�ن  �لوثيقة  وقالت  و�ل�شدر.  الن��وف 
�ملر�فئ مغلقة ب�شبب ��شر�ب حر��س 
�مل���و�ق���ع م��ن��ذ نهاية  ت��ل��ك  �الم����ن يف 
�أنها  و�أ���ش��اف��ت   2013 مت��وز  يوليو 
�أع��ل��ن��ت ح��ال��ة �ل��ق��وة �لقاهرة  ل��ذل��ك 
�لتابعة لها وحالة  باملر�فئ و�ملن�شات 
ي�شمح  قانوين  �جر�ء  �لقاهرة  �لقوة 

بتعليق �اللتز�مات �لتعاقدية.

بلدية ال�ضارقة ت�ضدر 40 رخ�ضة بناء للمواطنني لإقامة وحدات �ضكنية م�ضغرة
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �الأعلى 
حاكم �ل�شارقة بالتي�شري على �ملو�طنني وتذليل كافة �لعقبات �أمامهم من �أجل 

م�شاعدتهم على بناء �مل�شكن �خلا�س بهم. 
و�أ�شاف �أن هذه �ملبادرة تتيح �لفر�شة �أمام �أ�شحاب �لدخل �ملحدود لبناء وحد�ت 
�شكنية بتكلفة قليلة .. كما مت �عتماد 9 مناذج للوحد�ت �ل�شكنية وفق ت�شاميم 
مميزة عن طريق �لبلدية ود�ئرة �الإ�شكان ميكن للمو�طنني �الختيار من بينها 
دون تكليفهم �أي م�شتحقات مالية خا�شة بعملية �لت�شميم يف حال عدم �لتعديل 
تغيري على هذه  �أي  الإج��ر�ء  �ملو�طنني  �إىل  �ال�شتماع  يتم  �أن��ه  �إىل  ولفت   . عليه 
�لت�شاميم وفقا الحتياجات كل مو�طن وذلك بعد �جازة �لبناء ويف حال �ختيار 
�إحد �لنماذج ميكن للمو�طن �لبدء يف تنفيذ �أعمال �لبناء خالل ثالثة �أيام على 

�أق�شى تقدير �إذ� كانت �الأر�س لي�س عليها �أي ممانعات من �لدو�ئر �خلدمية. 

•• ال�شارقة-وام:

�أكدت بلدية مدينة �ل�شارقة �أن مبادرة بناء �لوحد�ت �ل�شكنية �مل�شغرة للمو�طنني 
�لر�غبني يف بناء وحد�ت �شكنية بتكلفة قليلة  �ملو�طنني  �إقباال كبري� من  تلقى 

تنا�شب �إمكاناتهم �ملادية. 
وقال �شعادة ريا�س عبد �هلل عيالن مدير عام �لبلدية �أن �لبلدية �أ�شدرت �أكرث 
من 40 رخ�شة بناء لوحد�ت �شكنية م�شغرة للمو�طنني خالل �لفرتة �لقليلة 
د�ئرة  و  �لبلدية  م��ن  �مل�شغرة  �ل�شكنية  �ل��وح��د�ت  م��ب��ادرة  �عتماد  بعد  �ملا�شية 
�الإ�شكان للت�شهيل على �ملو�طنني بال�شماح لهم بتنفيذ وحدة �شكنية م�شغرة ذ�ت 

تكلفة ب�شيطة على �الأر�س �ملمنوحة لهم.
 ونوه �إىل �أن هذ� �الإجر�ء ياأتي يف �إطار حر�س �لد�ئرتني على تنفيذ توجيهات 

�لعام  �مل��دي��ر  م�شاعد  �مل��ن�����ش��وري  �ل��ع��زي��ز  عبد  �ملهند�س  ���ش��ع��ادة  ق��ال  جانبه  م��ن 
�إجر�ء�ت  عدة  �تخذت  �لبلدية  �أن  �ل�شارقة  مدينة  بلدية  يف  و�مل�شاريع  للهند�شة 
على  و�ح��د  �أ�شبوع  �مل�شروع خالل  �لبدء يف  للمالك  تتيح  �ملا�شية  �لفرتة  خالل 
�الأكرث من ��شتالمها للمو�فقات وعدم �ملمانعات من �لدو�ئر �خلدمية �الأخرى 
ب�شرط �أن تكون هذه �ملو�فقات مكتملة ولي�س عليها مالحظات من �لدو�ئر ذ�ت 
�أن ي�شتكمل �ملالك باقي �الإج��ر�ء�ت �خلا�شة باإجازة �لبناء �لنهائية  �ل�شلة على 

بالتو�زي مع ��شتمر�ر �لعمل يف �مل�شروع. 
و�جلهد  �لوقت  و�خت�شار  �الإجن���از  �شرعة  �إىل  تهدف  �الإج����ر�ء�ت  ه��ذه  �أن  و�ك��د 
من  �ملزيد  على  لتحفيزهم  و�ال�شت�شاريني  و�ملقاولني  �مل�شروعات  �أ�شحاب  على 
�لعمل ومو��شلة �لعطاء و�الإجناز ودعم م�شرية �لنمو �القت�شادي �لتي ت�شهدها 

�الإمارة.
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العدد  10874 بتاريخ  2013/8/20      
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

       يف الدعوى رقم 2013/428  جتاري كلي
�ن  �الق��ام��ة مبا  ذ.م.م  جمهول حمل  عليه/ 1- جمموعة ميد�ن  �ملدعى  �ىل 
�ملدعي / �شركة �ملبدع لل�شقاالت ذ.م.م  مبا �ن �ملدعي / �شركة �ملبدع لل�شقاالت 
ذ.م.م قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ 
2013/7/30 �حلكم �لتمهيدي �لتايل: وقبل �لف�شل يف �ملو�شوع بندب �خلبري 
�لهند�شي �شاحب �لدور مامل يتفق �خل�شوم على ت�شميته خالل ��شبوع - تكون 
مهمته بعد مطالعة �ور�ق �لدعوى وما بها من م�شتند�ت وما ع�شى �ن يقدمه 
�خل�شوم وذلك لتنفيذ �ملامورية وقدرت �مانة موؤقتة قدرها ع�شرة �الف درهم 
كلفت �ملدعية �يد�عها خزينة �ملحكمة.   وحدد لها  �ملحكمة جل�شة يوم �لثالثاء 

ch1.B.8 ملو�فق 2013/9/3 �ل�شاعة 9.30 �شباحا يف �لقاعة�
ق�صم الق�صايا التجارية      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10874 بتاريخ  2013/8/20      
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2671 /2013 عمايل جزئي                                 
������س.ذ.م.م(    حمل  �مل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1-   جلوبال تيك للخدمات �لفنية )  �ىل 
�ق���ام عليك �لدعوى  ق��د  �ك���رب ع��ل��ي �شم�شري ع��ل��ي  �مل��دع��ي /  �ن  �الق��ام��ة مب��ا 
درهم(   22372( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  �ملطالبة  ومو�شوعها 
يوم  لها جل�شة  وح��ددت   .)2013/147388( �ل�شكوى  رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
�الربعاء �ملو�فق 2013/8/28 �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�شي لذ� فانت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�صم الق�صايا العمالية                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10874 بتاريخ  2013/8/20      
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2860 /2013 عمايل جزئي                                 
ب��ى منطقة ح��ره ذ.م.م  جم��ه��ول حمل  �مل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1-   بوينت  �ىل 
قد  كاليياث   ن��اري��ن��در�ن موند�كهايل  نخيال   / �ملدعي  �ن  �الق��ام��ة مبا 
عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �قام 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   24000( وق��دره��ا 
�الثنني �ملو�فق 2013/8/26 �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�شي لذ� فانت 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�صم الق�صايا العمالية                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10874 بتاريخ  2013/8/20      
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2878 /2013 عمايل جزئي                                 
����س.ذ.م.م جمهول حمل  �لفنية  للخدمات  �ملدعى عليه/1-   لفي كوت�س  �ىل 
�الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / الرين ك��اال ك��اال ب��ا���ش��ك��و�   ق��د �ق���ام عليك �لدعوى 
درهم(   14561( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  �ملطالبة  ومو�شوعها 
�ل�شكوى  رق���م   . و�مل�����ش��اري��ف  و�ل��ر���ش��وم  دره����م(  ع���وده مببلغ )2000  وت��ذك��رة 
)2013/150009(.   وحددت لها جل�شة يوم �الثنني �ملو�فق 2013/8/26 �ل�شاعة 
قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�  �لقا�شي  مبكتب  �س   8.30
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
بثالثة �يام على �القل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�صم الق�صايا العمالية                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10874 بتاريخ  2013/8/20      
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2708 /2013 عمايل جزئي                                 
�مل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1-   مقهى كامننا ) الك�شري� �شابقا(   حم��ل �الق��ام��ة مبا  �ىل 
�ن �مل��دع��ي / خ��ال��د �شليمان ف��رم��اوي ع��ب��د�ل��د�مي    ق��د �ق���ام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )14081 درهم( وتذكرة عوده 
   )2013/148148( �ل�شكوى  رق��م   . و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ 
8.30 �س مبكتب  �ل�شاعة  �ملو�فق 2013/8/25  �الح��د  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت 
�لقا�شي لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�صم الق�صايا العمالية                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10874 بتاريخ  2013/8/20      

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2796 /2013 عمايل جزئي                                 
�ىل �ملدعى عليه/1-   فن �الو�ئل العمال �لديكور )���س.ذ.م.م(  جمهول حمل 
�الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / حممد خ��ان علي ج��اوي��د  ق��د �ق���ام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �لز�مها بان توؤدي للمدعي مبلغ )10772( درهم و�لز�مها بقيمة 
و�مل�شاريف  بالر�شوم  و�لز�مها  دره��م(   2000( مببلغ  بالطائرة  �لعودة  تذكرة 
2013/147844(.     وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/9/1 �ل�شاعة 
قانونيا  ميثلك  من  �و  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذ�  �لقا�شي  مبكتب  �س   8.30
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
بثالثة �يام على �القل.ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�صم الق�صايا العمالية                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10874 بتاريخ  2013/8/20      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/144 تنفيذ مدين
��شرف   -2 �شايل  كاالتهيل  �شايل  عمر  ع�شكر  حممد  ���ش��ده��م/1-  �ملنفذ  �ىل 
�شيد حممد 3- زهيب �بوبكر تريوفات فيتيل تريوفات فيتيل 4- �شر�ج خالد 
بونيالت �بوبكر تازهى كونيل جمهويل حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ 
قد  �ملرزوقي  �شلمان  علي  حممد  وميثله:  ���س.ذ.م.م  �لتجارية  �لر��س  منطقة 
�ملبلغ �ملنفذ به  �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع 
فان  وعليه   . �ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب  وق��دره )1096040( 
بالقر�ر  �لتنفيذية بحقكم يف حالة عدم �اللتز�م  �شتبا�شر �الج��ر�ء�ت  �ملحكمة 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
ق�صم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10874 بتاريخ  2013/8/20      
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2013/2522   عمايل جزئي                                  
�ىل �ملحكوم عليه /1- كارير لون�شر ) �ي( ليمتد فرع دبي  جمهول حمل �القامة 
�ملنعقدة بتاريخ 2013/7/21 يف �لدعوى  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
�ملدعى  بالز�م  باتيال  �شينغ  بالر�ج  �شينغ  يوجي�شو�ر   / ل�شالح  �ع��اله  �ملذكورة 
عليها بان توؤدي للمدعى مبلغ 15.292 درهم )خم�شة ع�شرة �لف مائتني و�ثنني 
�ملدعى من  �مل�شاريف و�عفت  باملنا�شب من  وت�شعني درهم( و�لزمت �لطرفني 
ن�شيبه منها،، ورف�شت ماعد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�شوري قابال 
�العالن  هذ�  لن�شر  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  لال�شتئناف خالل ثالثني 
�آل مكتوم حاكم  �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد 

دبي وتلى علنا . 
ق�صم الق�صايا العمالية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10874 بتاريخ  2013/8/20      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/1838 تنفيذ عمايل
�ن طالب  �القامة مبا  �شوبرماركت جمهول حمل  ز�وي��ة  �ملنفذ �شده/1-  �ىل 
�لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  قد  ر�م���ان     كانهري�و�ييل  ب��اب��ور�ج  �لتنفيذ/ 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )16835( درهم �ىل طالب 
خلزينة  ر���ش��وم  دره��م   169 مبلغ   �ىل  .باال�شافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ 
�ملحكمة ومبلغ 822 درهم ر�شوم ل�شالح  �ملحكمة �البتد�ئية. وعليه فان �ملحكمة 
�ملذكور  بالقر�ر  �اللتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �شتبا�شر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
ق�صم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10874 بتاريخ  2013/8/20      
اعالن حم�صر حجز بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2012/261 تنفيذ عقاري
 2011/502 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�شادر  �حلكم  تنفيذ  �لق�شية:  مو�شوع 
عقاري كلي و�ملعدل باال�شتئناف رقم 2011/578 ��شتئناف عقاري ب�شد�د 
و�مل�شاريف.    للر�شوم  �شامال  دره��م(   1363360( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ 
�مل��ط��ل��وب �ع��الن��ه �ملنفذ ���ش��ده /1- �م��ري ر�شيد ف��احت��ي جم��ه��ول حمل 
�القامة- مو�شوع �العالن: نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�شة 
وهي عبارة عن �ثاث منزيل وفاء للمبلغ �ملطالب به وقدره )1363360 
قر�ر  على  بناء  قانونا.  ونفاذ مفعوله  به  ج��اء  للعلم مبا  وذل��ك  دره��م( 

�ملحكمة �ل�شادر بتاريخ 2013/7/29.
رئي�س الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10874 بتاريخ  2013/8/20      

اعالن �صحيفة طعن بالن�صر
                         يف الطعن   2011/106 طعن مدين   

تدعو د�ئرة حماكم دبي حمكمة �لتمييز
�لطاعن/ ر��شد حممد م�شبح بن يعروف  وميثله: �شيف �شالح حممد 
دروي�س �ملطوع  باعالن �ملطعون �شدهما/1- �الحجار �لعربية ملقاوالت 

�لديكور 2- عبد�ملنعم فار�س يو�شفان  جمهويل حمل �القامة.
نعلنكم بان �لطاعن �قام عليكم �لطعن �ملذكورة �عاله ويتوجب عليكم 
�حل�شور �ىل حمكمة �لتمييز وذلك للرد على �شحيفة �لطعن �ملقدمة 

�شدكم.
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز

العدد  10874 بتاريخ   2013/8/20     
 يف الدعوى رقم  2012/1176 جتاري كلي

�ملدعي : بنك �شادر�ت �ير�ن- فرع �ملكتوم �ملدعى عليه: 1- �شركة قطع �لغيار �لعاملية 
) �س.ذ.م.م( 2- بر�ت �له رم�شان �بر�هيمي 3- فدر�ل للتجارة �لعامة )�س.ذ.م.م( بناء 
على �لقر�ر �ل�شادر من قبل حمكمة دبي �البتد�ئية خبري� م�شرفيا يف �لدعوى رقم 
2012/1176 جتاري كلي ومبا �نكم �ملدعى عليهم فاننا نود بان نعلمكم �ننا قد حددنا 
يوم �الحد �ملو�فق 2013/8/25 يف متام �ل�شاعة �لعا�شرة �شباحا موعد� لالجتماع معكم 
�شنرت-  بزن�س  �لو�شل  بناية  بور�شعيد-  ديرة-  دبي-  �مارة  �لكائن يف  يف مقر مكتبنا 
مقابل ديرة �شيتي �شنرت بجو�ر فندق رحاب روتانا- �شارع رقم 27- طابق رقم 9- مكتب 
رقم 902، لذ� نرجو منكم �لتكرم باحل�شور يف �ملوعد �ملحدد �عاله ، و�ح�شار جميع 
�الور�ق و�مل�شتند�ت �لتي تودون تقدميها لنا للتمكن من �أد�ء مهمتنا هذ� ويعترب عدم 

�لرد مبثابة مو�فقة على �حل�شور يف �ملوعد �ملحدد �عاله.
اخلبري امل�ضريف/ عمار حممد الن�ضر

حتديد موعد اجتماع
 اخلربة امل�صرفية 

العدد  10874 بتاريخ   2013/8/20     
 يف الدعوى رقم  2012/677 جتاري كلي

�ىل �ملدعى عليهم/ جمموعة 32 ذ.م.م ، جميد بي�س يار 32 جروب بروبرتيز ليمتد ، �شهر 
ز�د حبيب �هلل ، �مان �هلل بي�س يار، �ح�شان �هلل بي�س يار �حمد ، حممد طاهر ويل عبد�هلل 
حيث �ن �ملدعية : �لر�شتماين بيجل ذ.م.م قد �قامت  عليكم �لدعوى رقم 2012/677 
جتاري كلي- حماكم دبي، و�شدر حكم �ملحكمة �لتمهيدي بندب خبري يدعوكم �خلبري 
�ل�شاعة   2013/8/27 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  عقدها  �شيتم  �لتي  �خلربة  جل�شة  حل�شور 
�لبيئة  �لنايلي- بجو�ر وز�رة  ببناية  �حلادية ع�شر �شباحا. لاللتقاء مبكتب  �خلبري 

و�ملياة ومركز �بو هيل- �شارع �بو هيل- �لدور �الول- مكتب رقم 101.
ملر�عاة �شرورة �يد�ع كافة مالديكم من م�شتند�ت وبيانات ومذكر�ت تريدون تقدميها 

تخ�س هذه �لق�شية يف �جلل�شة �الوىل.
املهند�ص/م�ضطفى حممد توفيق ابو الفتوح

اخلبري املنتدب يف الق�ضية         

اعالن بالن�صر

العدد  10874 بتاريخ   2013/8/20     
 يف الدعوى رقم  2012/762 مدين كلي

�ىل �ملدعى عليهما/ �شركة د�مكو �وتو كالف�شينك ذ.م.م و/�شركة نا�شيونال �جننريجن 
�شوليو�شنز حيث �ملدعى / عادل نورى جابر ممثال لل�شركة �لوطنية لتقنيات �اللو�ح 
�ال�شمنتية �س.ذ.م.م �قام عليكم �لدعوى رقم 762/ 2012  مدين كلي  - حماكم دبي، و�شدر 
حكم �ملحكمة �لتمهيدي بندب خبري يدعوكم �خلبري حل�شور جل�شة �خلربة �لتي �شيتم 
 عقدها يوم �الثنني �ملو�فق 2013/9/10 �ل�شاعة �لعا�شرة �شباحا يعقبها معاينة موقعية. 
لاللتقاء مبكتب  �خلبري ببناية �لنايلي- بجو�ر وز�رة �لبيئة و�ملياة ومركز �بو هيل- 

�شارع �بو هيل- �لدور �الول- مكتب رقم 101.
ملر�عاة �شرورة �يد�ع كافة مالديكم من م�شتند�ت وبيانات ومذكر�ت تريدون تقدميها 

تخ�س هذه �لق�شية يف �جلل�شة �الوىل.
املهند�ص/م�ضطفى حممد توفيق ابو الفتوح

اخلبري املنتدب يف الق�ضية         

اعالن بالن�صر

العدد  10874 بتاريخ  2013/8/20      
انذار عديل بالن�صر
   رقم 2013/1867   

 �ملنذر/�شركة تطوير  جممع دبي لال�شتثمار
بوكالة �ملحاميني/ بدر حممد �لقرق و�حمد �شيف بن ماجد �ملطرو�شي 

 �ملنذر �ليه  : �شركة �يديل للخدمات )�س.ذ.م.م(  قطعة رقم 597-355 )جمهول حمل �القامة( 
فان �ملنذرة تنذر �ملنذر �ليها ب�شرورة �شد�د �ملبلغ �ملرت�شد يف ذمتها و�لبالغ 1.716.537.50 درهم 
فقط(    فل�شا  وخم�شون  درهم  وثالثون  و�شبعة  وخم�شمائة  �لفا  ع�شر  و�شتة  و�شبعمائة  )مليون 
باال�شافة �ىل غر�مة تاخريية مبعدل2% �شنويا تزيد على متو�شط �شعر �لفائدة �ملحدد من قبل 
�لبنك �ملركزي بامارة دبي ويتم ح�شابها من تاريخ ��شتحقاق �ملبالغ وحتى تاريخ �ل�شد�د �لفعلي 
من قبلكم مع �لز�مكم بالتعوي�س عن �خل�شائر �لتي يتكبدها �ملنذر من جر�ء �نهاء �التفاقية 
�ملبكر خالل 30 يوم من تاريخ �النذ�ر و�ال �شن�شطر �آ�شفني �ىل �للجوء للق�شاء وحتميلكم كافة 

�لر�شوم و�مل�شاريف �لق�شائية عن ذلك. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10874 بتاريخ 2013/8/20    
          اعادة اعال ن للح�صور امام املحكمة  

 يف الطلب  رقم   7-2013 التما�س 778-2013 جت ك - م  ت-ب -اأظ
و�لنارية ل�شاحبها/ يحيى  �ملائية  �لدر�جات  �مللتم�س/ موؤ�ش�شة يحيى �المريي لتاجري 
يحيى  �جني  �شده:  �مللتم�س  �المار�ت  �جلن�شية:  �المريي  حممد  عبد�هلل  عبد�لكرمي 
منحر ب�شر�وي �جلن�شية: م�شر مو�شوع �لطلب: �لتما�س �عادة نظر  �ملطلوب �عالنه: 
�قام  �مللتم�س  �ن  حيث  بالن�شر  عنو�نه:  م�شر   �جلن�شية:  ب�شر�وي  منحر  يحيى  �جني 
لنظر  موعد   2013/10/08 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  �ملحكمة  وحددت  �عاله  �ملذكور  �لطلب 
�البتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  ب�  �لر�بعة  �لد�ئرة  باحل�شور�مام  مكلف  فانت  �لطلب،لذ� 
�لكائنة باملحكمة �لتجارية- مبع�شكر �آل نهيان �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد، وعليك 
�يد�ع مذكرة بدفاعك و�شور� مل�شتند�تك موقعا عليها قبل �جلل�شة �ملحددة لنظر �لطلب 

بثالثة �يام على �القل.�شدر بتاريخ : 2013/7/29
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10874 بتاريخ  2013/8/20      
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 205 /2013 عقاري كلي                                 
�ىل �ملدعى عليه /1- بار�مونت ريل �شتيت ) ���س.ذ.م.م( جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي / نرج�س رحمن وميثله: ريا�س عبد�ملجيد حممود �لكبان  قد 
�قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ �لعقد بني �ملدعي و�ملدعي عليها 
9% من  بو�قع  و�لفائدة  دره��م(   261.905( وق��دره  عليها مببلغ  �ملدعي  و�ل��ز�م 
لها جل�شة  �ملحاماة.  وحددت  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �ملبلغ  ��شتالم  تاريخ 
ch1.B.8 لذ�  �ل�شاعة  11.00 �س بالقاعة  يوم �الربعاء �ملو�فق 2013/9/11 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و  باحل�شور  مكلف  فانت 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل.ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�صم الدعاوي العقارية                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10874 بتاريخ  2013/8/20      
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 241 /2013 عقاري كلي                                 
�القامة مبا  �لعقارية  جمهول حمل  للو�شاطة  �لزهر�ء  عليه /1-  �ملدعى  �ىل 
�ن �ملدعي / رميا مرزوق فالح �الحبابي    قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة بف�شخ �التفاقية يف 2008/9/14 و�لز�م �ملدعى عليها مببلغ )295.173.39 
درهم( و�لفائدة �لتاخريية بو�قع 12% �عتبار� من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى متام 
�ملو�فق  �الح��د  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  و�الت��ع��اب.  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �ل�شد�د 
2013/9/8 �ل�شاعة  11.00 �س بالقاعة ch1.B.8 لذ� فانت مكلف باحل�شور 
م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �و 
�حلكم  ف��ان  تخلفك  �الق���ل.ويف حالة  على  �ي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة 

�شيكون مبثابة ح�شوري.  
 ق�صم الدعاوي العقارية                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10874 بتاريخ  2013/8/20      
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2012/1272   مدين جزئي                                  
�ىل �ملحكوم عليهما /1- �جلنة للنقل �لربي �لعام- �س.ذ.م.م 2- حممد �حمد   
بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �الق��ام��ة  حمل  جمهويل  ��شف  منظور 
�ملنعقدة بتاريخ 2013/4/17 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح / �شركة �لتاأمني 
وخم�شون  و�ربعمائة  �الف  ت�شعة  مبلغ  ب��اأد�ء  عليهما  �ملدعى  بالز�م  �الير�نية 
تاريخ  م��ن   %9 �لقانونية  �لفائدة  م��ع  �لت�شامم  �شبيل  على  للمدعية  دره��م��ا 
رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د و�لز�مهما �لر�شوم و�مل�شروفات وخم�شمائة درهم 
كاأتعاب للمحاماة.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
�ل�شمو  با�شم �شاحب  لن�شر هذ� �الع��الن �شدر  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�صم الق�صايا املدنية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10874 بتاريخ  2013/8/20      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2011/41 بيع عقار مرهون
�ىل �ملنفذ �شدهما/1- ماجنيت �شينغ كانو�ر 2- كروميت كور   جمهويل 
�مل�����ش��رق ومي��ث��ل��ه: ع�شام  ب��ن��ك  �لتنفيذ/  حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن ط��ال��ب 
�البتد�ئية  دبي  قررت حمكمة  �لتميمي    �لفا�شلي  عبد�المري حمادي 
بتاريخ 2013/8/15 �عالنكم ل�شد�د قيمة �ملطالبة )3.154.712 درهم( 
يف ملف �لتنفيذ �عاله و�ال بيع �لعقار حمل �لرهن )نوع �لعقار: �ر�س- 
�لعقار:  م�شاحة   -  1620  : �الر����س  �مل��ر�ب��ع-رق��م   : منطقة  يف  �لكائنة 

9.129.00 قدم مربع( خالل 30 يوم من تاريخ �العالن.
رئي�س ال�صعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10874 بتاريخ  2013/8/20      
   مذكرة اعالن  متنازع �صده بالن�صر    

   يف  الدعوى 2013/780   نزاع جتاري   
�ن  )�����س.ذ.م.م(   جمهول حمل �القامة مبا  �ملتنازع �شده: ميد�ن  �ىل 
�ملتنازع / بيوتي �نترييرز )�س.ذ.م.م( وميثله: ريا�س عبد�ملجيد حممود 
�ل��ك��ب��ان   ق��د �ق���ام عليك �ل��دع��وى وم��و���ش��وع��ه��ا �مل��ط��ال��ب��ة ب��ن��دب خبري 
متخ�ش�س مع �لز�م �ملدعي عليها بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. 
وحددت لها جل�شة يوم �الحد �ملو�فق 2013/9/8 �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب 
�مل�شلح لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام 

على �القل. 
 رئي�س الق�صم                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10874 بتاريخ  2013/8/20      
   مذكرة اعالن  متنازع �صده بالن�صر    

   يف  الدعوى 2013/237   نزاع عقاري   
حمل  جمهول  ح   م  �س  �نرتنا�شيونال  بالنت  ت��ر�ي  �شده:  �ملتنازع  �ىل 
�مل��ت��ن��ازع / حممد خ�شرو ع��اريف وميثله: م��وزة حممد  �ن  �الق��ام��ة مب��ا 
م�����ش��ع��ود  ق��د �ق���ام عليك �ل��دع��وى وم��و���ش��وع��ه��ا �مل��ط��ال��ب��ة ب��ن��دب خبري 
متخ�ش�س مع �لز�م �ملدعي عليها بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. 
�ل�شاعة 8.30 �س  �مل��و�ف��ق 2013/9/4  �الرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت 
مبكتب �مل�شلح لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثالثة �يام على �القل. 
 رئي�س الق�صم                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10874 بتاريخ  2013/8/20      
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2013/293 تنفيذ عقاري
�لتنفيذ/  �ن طالب  �م��ري �شيد علي الج��وردي جمهول حمل �القامة مبا  �ملنفذ ���ش��ده/1-  �ىل 
�شركة �مالك للتمويل �س م ع وميثله: عبد�لرحمن حممد عي�شى جمعة   نعلنكم باحلكم �ل�شادر 
يف �لدعوى رقم 2012/892 عقاري كلي يوم �الربعاء بتاريخ 2013/1/30 باعتباره �شند� تنفيذيا 
وذلك : 1- بالز�مكم ب�شد�د مبلغ وقدره )3432247.55 درهم( وت�شليمه �ىل طالب �لتنفيذ �و 
خزينة �ملحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 2- بف�شخ �تفاقية �الجارة �ملو�شوفة 
بالذمة �ملربمة بني �ملدعية و�ملدعى عليه وملحقاتها مع �شطب �لعبارة �لو�ردة بهذ� �ل�شند بانه 
)تخ�شع ملكية �لعقار �ىل ترتيبات �الجارة �ملنتهية بالتملك طبقا لعقد �الجارة �ملنتهي بالتملك 
بذلك...(     �لد�ئرة  خماطبة  مع  جديدة  ملكية  �شهادة  و��شد�ر  �لد�ئرة  لدى  �مل��ودع  وملحقاته 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10874 بتاريخ  2013/8/20      
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2969 /2013 عمايل جزئي                                 
���س.ذ.م.م  جمهول حمل �القامة  لل�شياحة  �ملدعى عليه/1-فوك�س  �ىل 
مبا �ن �ملدعي / عبد�ل�شالم بن �شليمان بو بكر   قد �قام عليك �لدعوى 
 46810( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  �ملطالبة  ومو�شوعها 
. رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(  ع��وده مببلغ )2000  دره��م( وتذكرة 
�ملو�فق  �الح��د  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت       .)2013/148448( �ل�شكوى 
2013/8/25 �ل�شاعة 8.30 �س مبكتب �لقا�شي لذ� فانت مكلف باحل�شور 
�و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �القل. 
 ق�صم الق�صايا العمالية                                                                                  
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و�لرت�خي�س �لتجارية يف دبي.
قطاع  �أن  ع��ل��ى  �ل���ع���ام���ري  و�أك������د 
و�لرتخي�س  �ل��ت��ج��اري  �لت�شجيل 
حري�س على �لو�شول �إىل �لعمالء 
�الأعمال  ورج���ال  �مل�شتثمرين  م��ن 
هو  م��ا  بكل  ومو�كبتهم  و�إث��ر�ئ��ه��م 
ب�شكل  ي�شاعد  م��ا  ومتطور  جديد 
هدفنا  �إىل  �ل��و���ش��ول  يف  �أ���ش��ا���ش��ي 
وهو و�شول دبي �أف�شل �ملر�تب يف 
�مل�شتويات  على  �الأع��م��ال  ممار�شة 

�لعاملية . 

•• دبي-الفجر: 

�القت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  د�شنت 
�خلارجية  �ل��ع��الق��ات  ق�شم  ب��دب��ي 
�لتجاري  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل  ق����ط����اع  يف 
و�ل����رتخ����ي���������س، ل���ت���ع���زي���ز ق���ن���و�ت 
�ل���ت���و�����ش���ل م����ع �ل���ع���م���الء �جل����دد 
من  �حلاليني  وكذلك  و�ملحتملني 
رج����ال �أع���م���ال وم�����ش��ت��ث��م��ري��ن من 
�أ�شحاب �لرخ�س �لتجارية، وذلك 
�ملعار�س  يف  �مل�����ش��ارك��ة  خ���الل  م��ن 

�لت�شجيل �لتجاري و�لرتخي�س يف 
�شي�شكل  حيث  �خلارجية،  �ملحافل 
من�شة خا�شة للت�شويق و�لتعريف 
�لتجاري  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل  ب���خ���دم���ات 
توفري  ج��ان��ب  �إىل  و�ل��رتخ��ي�����س، 
كافة �لبيانات و�ملعلومات �ملرتبطة 
و�لتو��شل  �ل�����ش��رك��ات،  بت�شجيل 
�جلدد  و�مل�شتثمرين  �لعمالء  م��ع 
و�ملحتملني ذوي �ملتطلبات �خلا�شة 
�لتجارية  ب��ال��رخ�����س  �مل��رت��ب��ط��ة 
�شيقوم  �ل����ع����ام����ري:  و�أ������ش�����اف   .
�لهيئات  م���ع  ب��ال��ت��و����ش��ل  �ل��ق�����ش��م 
للفعاليات  �مل��ن��ظ��م��ة  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
و�مل��وؤمت��ر�ت، حيث يتم �مل�شاركة يف 
رجال  جتتذب  �لتي  �ملعار�س  �أب��رز 
ذوي  وم��ن  و�مل�شتثمرين  �الأع��م��ال 

خالل  �لق�شم  وي�شعى  �لتخ�ش�س. 
�لعام �جلاري �إىل �مل�شاركة يف ما ال 
يقل عن 6 فعاليات على �مل�شتويني 

�ملحلي و�لعاملي .
و�أ�شار �لعامري �إىل م�شاركة قطاع 
و�لرتخي�س  �ل��ت��ج��اري  �لت�شجيل 
�شرورة  و�مل��ع��ار���س  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  يف 
�لقطاع من �جلهات  �إذ يعد  ملحة 
�خلدمات  تطوير  يف  ت�شتمر  �لتي 
�مل��خ�����ش�����ش��ة مل��ج��ت��م��ع �الأع�����م�����ال، 
�شلة  على  فاإنها  ذل��ك  ع��ن  ف�شاًل 
وثيقة بالقطاعني �لعام و�خلا�س، 
وعليه يجب ت�شخري كافة �جلهود 
و�شع  ت�شمن  �ل��ت��ي  و�الإم��ك��ان��ي��ات 
�لتطبيق  ح��ي��ز  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
�لفعلي، وت�شهل �إجر�ء�ت �ملعامالت 

و�ملحافل �ملحلية و�لدولية. وياأتي 
�خلارجية  �لعالقات  ق�شم  تد�شني 
ل���ي���وؤك���د ح���ر����س �ق��ت�����ش��ادي��ة على 
�ل�شمو  �شاحب  توجيهات  تنفيذ 
�ل�������ش���ي���خ حم���م���د ب�����ن ر�������ش�����د �آل 
م����ك����ت����وم، ن����ائ����ب رئ���ي�������س �ل����دول����ة 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�ل�شركات  �إىل  للو�شول  �هلل  رع��اه 
ومر�كز  و�مل�شتثمرين يف مو�قعهم 

عملهم.
مطر  �شعيد  ق��ال  �ملنا�شبة،  وب��ه��ذه 
�ملري، نائب �ملدير �لتنفيذي لقطاع 
�لت�شجيل �لتجاري و�لرتخي�س يف 
�قت�شادية دبي: تعد هذه �خلطوة 
�لنهو�س  ن���ح���و  ح����اف����ز  مب���ث���اب���ة 
�أع���ل���ى يف  و�ل���و����ش���ول �إىل م���ر�ت���ب 

ب���ري���ادة �الأع���م���ال و�ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة يف 
�حللول  ك���اف���ة  وت���ق���دمي  �الإم��������ارة 
�لقيمة  ذ�ت  �خل���دم���ات  و�أف�������ش���ل 
تذليل  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �مل�����ش��اف��ة، 
�ل��ع��ق��ب��ات ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن ورج����ال 
�الأع������م������ال م����ن خ������الل �ل���ت���و�ج���د 
�ل��ت��ي تقام  �مل��ه��م��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  يف 

�ل�شعيدين �ملحلي و�لدويل .
ب������د�أ ف���ري���ق ق�شم  �مل�������ري:  وق������ال 
�لقطاع  يف  �خل��ارج��ي��ة  �ل��ع��الق��ات 
خطة  و�������ش������ع  ع��������رب  �أع�������م�������ال�������ه 
�إ�شرت�تيجية للم�شاركة يف عدد من 
للعام  و�لدولية  �ملحلية  �لفعاليات 
�مل�شاركة يف توفري  2013وتتميز 
من�شبة ال�شتقطاب رجال �الأعمال 
�لر�غبني  وك��ذل��ك  و�مل�شتثمرين 

�الأعمال  مم��ار���ش��ة  �شهولة  تقرير 
للعام 2014 �لذي ي�شدره �لبنك 
�ملبادر�ت  ط��رح  ي�شكل  �إذ  �ل���دويل، 
�مل�شتثمرين  �أمام  �لعقبات  وتذليل 
مز�ولة  وت�شهيل  �الأع��م��ال  ورج��ال 
وتناف�شية  �ل��ت��ج��اري��ة  �الأن�����ش��ط��ة 
�أف�شل  لتحقيق  د�ف���ع���اً  �الأع���م���ال 
�لتقرير، مما يعزز من  �ملر�تب يف 
�لتي  �ل��ع��امل��ي��ة  �لتناف�شية  ر���ش��ي��د 
رفع  يف  وت�شاهم  دب��ي  �إم����ارة  متيز 
بدولة  �القت�شادي  �لنمو  معدالت 

�الإمار�ت على وجه �لعموم . 

و�أ�شاف �ملري: يوؤكد تد�شني ق�شم 
��شتمر�رية  �خل��ارج��ي��ة  �ل��ع��الق��ات 
�قت�شادية دبي يف �لنمو و�لنهو�س 

�لتجارية  �أن�����ش��ط��ت��ه��م  م���ز�ول���ة  يف 
م�����ن خ������الل �إم����������ارة دب��������ي، حيث 
يف  �ملمار�شات  �أف�شل  عر�س  �شيتم 
�قت�شادية  ل���دى  �ل��ع��م��ل  منهجية 
دبي ودورها يف حت�شني �الإجر�ء�ت 
�لرت�خي�س  �إ������ش�����د�ر  و����ش���ه���ول���ة 
تو�شيح  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل��ت��ج��اري��ة، 
على  و�لتعرف  �لت�شجيل  خطو�ت 
�ل��زو�ر حول  وت�شاوؤالت  مقرتحات 

بيئة �الأعمال يف دبي .
حميد  ق��ال  مت�شل،  �شعيد  وع��ل��ى 
�لعامري، مدير �أول ق�شم �لعالقات 
�لت�شجيل  ل���ق���ط���اع  �خل����ارج����ي����ة 
�لتجاري و�لرتخي�س يف �قت�شادية 
دب�������ي: ي���ع���ت���رب ق�������ش���م �ل���ع���الق���ات 
لقطاع  �لر�شمي  �ملمثل  �خلارجية 

تنفيذًا لتوجيهات حممد بن را�ضد

اقت�ضادية دبي تد�ضن ق�ضم العالقات اخلارجية لتعزيز قنوات التوا�ضل مع امل�ضتثمرين

البنوك امل�ضرية ترفع تدريجيًا �ضاعات العمل  ارتفاع موؤ�ضر بور�ضة نا�ضداك دبي بن�ضبة 1.3 % يف ختام تداولت اأم�س

رو�ضيا جتري حمادثات مع اأذربيجان 
ل�ضتخدام خط اأنابيب نفطي

•• باكو-رويرتز:

قال م�شوؤول نفطي �أذري �م�س �الثنني �ن رو�شيا جتري حمادثات مع �أذربيجان 
ال�شتخد�م خط �أنابيب لنقل �لنفط �لرو�شي �ىل �أوروبا عرب تركيا بعد ��شتخد�مه 
تلك  وتاأتي  رو�شيا.  عرب  �أوروب���ا  �ىل  �أذربيجان  نفط  ت�شدير  يف  عديدة  ل�شنو�ت 
�خلطوة مع ��شتخد�م خط �النابيب �لذي تديره بي.بي �لربيطانية من �ذربيجان 
�ىل تركيا بن�شف طاقته �لتي تبلغ 2ر1 مليون برميل يوميا مع ن�شوب حقول 
�لنفط �الذرية يف منطقة بحر قزوين. وقال روفناج عبد �هلل ييف رئي�س �شركة 
�شركة  مع  حمادثات  جتري  �شركته  �ن  �أذربيجان  يف  �حلكومية  �لنفطية  �شوكار 
من  طن  ماليني  خم�شة  �ىل  ي�شل  ما  نقل  ح��ول  �حلكومية  �لرو�شية  رو�شنفت 
بع�س  و�شتتم معاجلة  �أذرب��ي��ج��ان.   يوميا عرب  برميل  �أل��ف   100 �شنويا  �لنفط 
�لكميات يف م�شاف حملية �أذرية و�شيتم ت�شدير كميات �أخرى عرب خط �النابيب 
�ن رو�شنفت  �لذي تديره بي.بي �ىل ميناء جيهان �لرتكي. وقال عبد �هلل ييف 

مهتمة مبن�شات حتميل �لنفط �لتابعة ل�شوكار يف جيهان و�شنغافورة و�لفجرية.

اأوكرانيا تخف�س وارداتها من الغاز 
الرو�ضي وتزيد م�ضرياتها من اأوروبا

•• كييف -رويرتز:

قال وزير �لطاقة �الوكر�ين �دو�رد �شتافت�شكي يف مقابلة مع رويرتز �ن �شركة 
�لطاقة �لوطنية �الوكر�نية نفتوجاز خف�شت و�رد�تها من �لغاز �لرو�شي 30 
باملئة منذ بد�ية �لعام و�شتخف�شها ب�شكل �أكرب يف 2014 مع زيادة و�رد�تها 
من �أوروبا ملثليها. و�أ�شاف �أعتقد �أن �لو�رد�ت من �أوروبا �شتدور بني مليارين 
و5ر2 مليار مرت مكعب هذ� �لعام ولن تقل عن خم�شة مليار�ت مرت مكعب 
وتابع  بالفعل.  عليها  �طلعت  �لتي  و�لعرو�س  و�ق��ع �خلطط  2014 من  يف 
�لبحر  حقول  �ىل  ��شافة  �ملحلية  �ل�شخري  �لغاز  مكامن  تطوير  �أن  �لوزير 

�ال�شود �شي�شهم يف �حلد من �العتماد على �مد�د�ت �لطاقة �لرو�شية.

نفط الهالل �ضمن الئحة ال�ضركات املتاأهلة للتنقيب يف اليمن 
ال�ضركة بني 18 �ضركة ر�ضحت لتقدمي العطاء 

التي طرحته الوزارة للتنقيب يف 20 قطاع نفطي 
�لقطاع �خلا�س تعمل يف جمال  �أق��دم �شركة من  �لهالل،  �أعلنت �شركة نفط 
�لنفط و�لغاز يف �ل�شرق �الأو�شط، و�لتي تعمل على مد�ر �الأربعون عاما �ملا�شية 
يف �ال�شتحو�ذ على �إمتياز�ت �لتنقيب و�لتطوير حلقول �لنفطية يف �ملنطقة، 
عن تاأهيلها �أوليا للتنقيب يف قطاعات نفطية يف �ليمن.  ور�شحت وز�رة �لنفط 

عاملية من  �شركة   18 �ليمنية  و�ملعادن 
�جلولة  �ىل  تقدمت  �شركة   45 ��شل 
�ل�����ش��اد���ش��ة م��ن �ل��ع��ط��اء �ل��ت��ي طرحته 
20 قطاع نفطي  للتنقيب يف  �ل��وز�رة 
�شملت ت�شع قطاعات برية و 11 قطاع 
بحري وتاأمل �لوز�رة من رفع طاقتها 
�النتاجية من �لنفط و�لغاز من خالل 

جذب ��شتثمار�ت �جنبية. 
عبد  ق��ال  �الجن����از،  ه��ذ�  على  وتعقيبا 
�ال�شتك�شاف  ع��ام  مدير  �لقا�شي،  �هلل 
�لتنفيذية  �ل��ل��ج��ن��ة  ع�����ش��و  و�الن����ت����اج، 
ل�����ش��رك��ة ن��ف��ط �ل���ه���الل: ت��ع��ت��رب جولة 
لليمن  جيدة  فر�شة  هذه  �لرت�خي�س 
لديها  �لنفطية  �لطاقات  ال�شتك�شاف 

�ف�����ش��ل ول���رف���ع م���ع���دالت �النتاج  ب�����ش��ك��ل 
�حلالية مبا �شيعود بالنفع �لعظيم على �ليمن و�شعبها و�أ�شاف قائال بان �شركة 
نفط �لهالل تعتزم �مل�شاركة يف جولة �لرت�خي�س هذه �شمن خطتها �لطموحة 
لتو�شيع ن�شاطها يف قطاع �ال�شتك�شاف و�النتاج لي�شمل دوال عدة منها �ليمن 
من  حاليا  �ليمن  �نتاج  ب��ان  �لقا�شي  و����ش��اف  �حل�شر.  ال  �لذكر  �شبيل  على 
�لنفط و�لغاز من حو�شي �ل�شبعتني و�مل�شيلة يف �ملناطق �لربية وتعتزم �ليمن 
تو�شيع مناطق ��شتك�شاف ثرو�تها �لنفطية لت�شمل �لبحر �الأحمر وبحر �لعرب 
قابلة  طبيعية  �مكانيات  من  حتتويه  مبا  باخلري  تب�شر  جديدة  مناطق  وهي 
�شركة  �أق��دم  �لهالل،  نفط  �شركة  يف  نحن  و��شاف  و�لتطوير.   لال�شتك�شاف 
خا�شة �قليمية متخ�ش�شة يف قطاع ��شتك�شاف و�نتاج �لنفط و�لغاز، فخورون 
باختيارنا �شمن قائمة �ل�شركات �ملوؤهلة للتناف�س على �لفوز بامتياز من وز�رة 

�لنفط �ليمنية، وهذ� دليل على قدر�ت �شركة نفط �لهالل . 

�الربعاء �ملا�شي تعطيل �لعمل يف �لبنوك يوم �خلمي�س 
�شاعات  قل�س  ثم  بها م�شر  �لتي متر  �الو�شاع  نتيجة 
�لعمل �ىل ثالث �شاعات فقط �عتبار� من �أم�س �الول 
وت��ع��اين م�شر م��ن �أع��م��ال عنف د�م��ي��ة ه��ي �ال���ش��و�أ يف 
تاريخها �حلديث بني قو�ت �المن وموؤيدي مر�شي يف 
�لقاهرة. ووفقا الحدث �الرقام �ل�شادرة عن �حلكومة 
يوم  منذ  �شخ�شا   830 ع��ن  يقل  ال  م��ا  قتل  �مل�شرية 

�الربعاء �ملا�شي يف �ال�شتباكات.
�ملقبل  �الحد  قبل  �شيحدد  �ملركزي  �ن  �مل�شدر  و�أ�شاف 

�ملو�عيد �لتي �شتعمل بها �لبنوك خالل �ال�شبوع.

•• القاهرة-رويرتز:

قال م�شدر م�شوؤول يف �لبنك �ملركزي �مل�شري �نه تقرر 
�مل�شرية تدريجيا  �لبنوك  �لعمل يف  �شاعات  زيادة عدد 
�ع��ت��ب��ار� م��ن �ل��ي��وم �ل��ث��الث��اء وذل����ك ب��ع��د ي��وم��ني من 
�لذي  �مل�شدر  و�أ���ش��اف  �ال�شطر�بات  ب�شبب  تقلي�شها 
�لعمل  �شاعات  زي��ادة عدد  ��شمه قررنا  ن�شر  طلب عدم 
وحتى  �شباحا  و�لن�شف  �لثامنة  من  لتبد�أ  �لبنوك  يف 
جرينت�س  بتوقيت   1100-0630 ظ��ه��ر�  �ل��و�ح��دة 
قرر  �ملركزي  �لبنك  وك��ان  �ال�شبوع.  نهاية  وذل��ك حتى 

�شوق  يف  �ملدرجة  �ل�شركات  الأكرب  20�شهما  �أد�ء   20
�أب��و ظبي ل���الأور�ق �ملالية و نا�شد�ك  دب��ي �مل��ايل و �شوق 
و�ال�شتثمار  للتحوط  �آل��ي��ة  ليكون  ت�شميمه  ومت  دب��ي 
�لعربي  �خل��ل��ي��ج  منطقة  م��ن  للم�شتثمرين  بالن�شبة 
�لتي تتخذ  نا�شد�ك دبي  �لعامل. وتعد  �أنحاء  وخمتلف 
�لعاملي مقر� لها بور�شة مالية عاملية  �ملايل  مركز دبي 
�آ�شيا  �أوروب��ا و�شرق  تقدم خدماتها للمنطقة بني غرب 
وت�شتقبل �مل�شدرين �شو�ء من �ملنطقة �أم من �شتى �أنحاء 
�لفر�س  م��ن  �ال���ش��ت��ف��ادة  �إىل  يتطلعون  �ل��ذي��ن  �ل��ع��امل 

�ال�شتثمارية على �مل�شتويني �الإقليمي و�لدويل. 

•• دبي-وام:

�رتفع موؤ�شر فوت�شي نا�شد�ك دبي �الإمار�ت 20 لبور�شة 
نا�شد�ك دبي بن�شبة 1.3 يف �ملائة مكت�شبا 38.5 نقطة 
�م�س  ت���د�والت  ختام  يف  نقطة   2910.9 على  ليغلق 
مو�نئ  �شركة  �شهم  على  �لبور�شة  يف  �لتد�ول  و�قت�شر 
دبي �لعاملية من بني ت�شع �شركات م�شجلة لديها بنحو 
�أغلق  1.7 مليون دوالر حيث  �آالف �شهم بقيمة   108
 2.9 ن�شبته  بارتفاع  دوالر   15.69 �شعر  عند  �ل�شهم 
يف �ملائة. ويتعقب موؤ�شر فوت�شي نا�شد�ك دبي �الإمار�ت 

•• دبي-وام:

وقعت �لهيئة �الحتادية للكهرباء 
�لوطني  �ل��ف��ج��رية  وب��ن��ك  و�مل�����اء 
�م�س �تفاقية تعاون يتم مبوجبها 
ت����وف����ري خ����دم����ة �����ش����د�د ف���و�ت���ري 
خدمتي �لكهرباء و�ملاء �إلكرتونيا 
من خالل �الأنظمة �لفنية للبنك. 
�لهيئة  جانب  من  �الإتفاقية  وقع 
�شالح  حم���م���د  حم���م���د  ����ش���ع���ادة 
م��دي��ره��ا �ل��ع��ام وم��ن ج��ان��ب بنك 
فين�س  �ل�شيد  �لوطني  �لفجرية 
�لتنفيذي. و�أو�شح  �لرئي�س  كوك 
���ش��ع��ادة حم��م��د حم��م��د ���ش��ال��ح يف 
�لهيئة  �أن  �التفاقية  على  تعليقه 
وزيادة  تطوير  �إىل  د�ئ��م��ا  ت�شعى 
�ملتنوعة  �ل�شد�د  وق��ن��و�ت  و�شائل 
حر�شها  منطلق  م��ن  ملتعامليها 
�لتي  �لو�شائل  جميع  توفري  على 

مثل بنوك �الإمار�ت دبي �لوطني 
ودب��ي �الإ���ش��الم��ي ودب��ي �لتجاري 
و�أبوظبي  �الإ���ش��الم��ي  و�أب��وظ��ب��ي 
قنو�ت  ع���ن  ف�����ش��ال   .. �ل��ت��ج��اري 
�ملتنوعة �الأخرى كاأجهزة  �ل�شد�د 
عددها  بلغ  و�ل��ت��ي  �الآيل  �ل�����ش��د�د 

�مل��ت��ع��ام��ل��ني عملية  ع��ل��ى  ت�����ش��ه��ل 
م�شري�  �ل�شهرية  �لفو�تري  �شد�د 
�لوطني  �ل��ف��ج��رية  ب��ن��ك  �أن  �إىل 
�إىل  ومهمة  ج��دي��دة  �إ���ش��اف��ة  يعد 
�لبنوك �الأخرى �لتي تتوفر فيها 
�ال�شتهالك  فو�تري  �شد�د  خدمة 

 5 �لعاملية حمققة تخفي�شات يف �لتكاليف �ملالية بلغت قيمتها �الجمالية 
مليار�ت و600 مليون درهم على مدى �ل�شنو�ت من 1990 �ىل 2012. 
و�أ�شار �لطاير �إىل �أن �لكفاءة �النتاجية للكهرباء و�ملياه �رتفعت بن�شبة 26 
يف �ملائه يف نهاية عام 2012 مقارنة بعام 2006م كما متكنت �لهيئة من 
��شتخد�م  دون  كهرباء  ميجاو�ط   450 مب��ق��د�ر  �النتاجية  قدرتها  رف��ع 
يف  تخفي�شات  وحققت  ج��دي��دة  �نتاجية  وح���د�ت  تركيب  �أو  ����ش��ايف  وق���ود 
�أن  �ملالية �الجمالية جت��اوزت مليار و400 مليون دره��م. وذكر  �لتكاليف 
�لتعاون وتكامل �الن�شطة بني �لهيئة وبني �شركة دبي لالملنيوم دوبال حقق 
تخفي�شا يف �لتكاليف جتاوز 131 مليون درهم يف �لفرتة من عام 2010 

�إىل عام 2012.

•• دبي-وام:

�ملالية.  �لتكاليف  يف  ملمو�شة  تخفي�شات  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  �شهدت 
�لتنفيذي  و�لرئي�س  �ملنتدب  �لع�شو  �لطاير  حممد  �شعيد  �شعادة  و�أك���د 
للهيئة �أن �لهيئة ��شتطاعت تخفي�س �لفاقد �لكهربائي من 7 يف �ملائه عام 
1998 �ىل 3.5 يف �ملائة يف عام 2012 وهى من �ف�شل �لن�شب �لعاملية 
2 مليار و223  �ملالية �الجمالية بلغت  �لتكاليف  وحمققة تخفي�شات يف 
مليون درهم يف �لفرتة من 2001 �ىل 2012. و�أ�شاف �أن �لهيئة متكنت 
حتى   1988 ع��ام  �ملائه  يف   42 من  �ملياه  �شبكات  من  �لفاقد  خف�س  من 
�لن�شب  �ف�شل  من  كذلك  وه��و   2012 ع��ام  �ملائه  يف   10.88 �ىل  و�شل 

500 جهاز على م�شتوى �لدولة 
ومر�كز  �الإم���ار�ت  بريد  ومكاتب 
�الأن�شاري لل�شر�فة. و�أ�شار �شعادة 
�لهيئة  �أن  �إىل  �لهيئة  ع��ام  مدير 
ب�شدد تقدمي قنو�ت �شد�د جديدة 
�أخرى خالل �لفرتة �لقادمة. من 
جانيه �شرح فين�س كوك �لرئي�س 
�لتنفيذي لبنك �لفجرية �لوطني 
مع  �ل�����ش��ر�ك��ة  �تفاقية  توقيع  �أن 
و�ملاء  للكهرباء  �الحتادية  �لهيئة 
ميثل �أحد �خلدمات �ملتميزة �لتي 
يقدمها �لبنك لعمالئه يف �شبيل 
تزويدهم باأف�شل �ملنتجات �ملالية 
�لقيمة  �مل�����ش��رف��ي��ة  و�خل����دم����ات 
ب���اإم���ك���ان عمالء  ح��ي��ث ���ش��ي�����ش��ب��ح 
�لبنك دفع فو�تري �لكهرباء و�ملاء 
�مل�شرفية  �ل���ق���ن���و�ت  خ����الل  م���ن 
�الإل��ك��رتون��ي��ة �ل��ت��ي ت��وف��ر عليهم 

�لوقت و�جلهد. 

خبر اقت�ضادي: الهند ل حتتاج 
خط ائتمان من �ضندوق النقد

•• عوا�شم-رويرتز:

�الثنني  �م�س  �ل���دويل  �لبنك  يف  �القت�شاديني  كبري  با�شو  كاو�شيك  ق��ال 
�لدويل  �لنقد  �شندوق  من  �ئتمان  خط  لطلب  حاجة  يف  لي�شت  �لهند  �ن 
فيه  �لذي هبطت  �ليوم  نف�س  وذلك يف  �قت�شادها  ��شالح  للم�شاعدة على 

�لروبية �ىل م�شتوى قيا�شي منخف�س.
�ألقى حما�شرة يف �لعا�شمة �لهندية نيودلهي �ن كان  �أن  و�شئل با�شو بعد 
ينبغي على �لهند �أن تطلب م�شاعدة من �شندوق �لنقد فقال ال �أعتقد �أن 
�لو�شع �لذي نحن فيه يتطلب ذلك.. �لهند لديها �حتياطيات كافية من 

�لنقد �الجنبي لذلك ال يوجد ما ي�شتدعي �للجوء �ىل �شندوق �لنقد.
�لهند  �أعلنتها  �ج��ر�ء�ت  �شل�شلة  بالرغم من  �لهندية  �لروبية  �شعر  وهبط 
�ال�شبوع �ملا�شي لوقف هبوط �لعملة. و�لروبية هي �أ�شو�أ �لعمالت �أد�ء يف 
�ملركزي  �لبنك  �أي��ار حني ملح �الحتياطي �الحت��ادي  �أو�خ��ر مايو  ��شيا منذ 
�المريكي الول مرة باأنه قد يبد�أ �شحب �لتحفيز �لنقدي هذ� �لعام وهو ما 

�أدى �ىل خروج تدفقات مالية من �ال�شو�ق �لنا�شئة يف �أنحاء �لعامل.

النحا�س يراجع بفعل الغمو�س 
ب�ضاأن برنامج التحفيز الأمريكي

•• لندن-رويرتز:

تر�جعت �أ�شعار �لنحا�س �م�س �الثنني متاأثرة بالغمو�س ب�شاأن متى �شيبد�أ 
�ملركزي �المريكي تقلي�س برناجمه  �لبنك  جمل�س �الحتياطي �الحتادي 
�الونة  يف  �الولية  �ل�شلع  مكا�شب  تعزيز  يف  �شاعد  �ل��ذي  �لنقدي  للتحفيز 
ب��ور���ش��ة لندن  ��شهر يف  ث��الث��ة  �لنحا�س الج��ل  ع��ق��ود  �الخ����رية. وخ�����ش��رت 
للمعادن 3ر1 يف �ملئة لتهبط �ىل 7305 دوالر�ت للطن �ل�شاعة 1408 
�رتفاع  بعد  �الرب���اح  بجني  �مل�شتثمرين  بع�س  قيام  مع  جرينت�س  بتوقيت 
7ر1 يف �ملئة �ال�شبوع �ملا�شي م�شجلة ثالث مكا�شب ��شبوعية على  �ل�شوق 
�لذي  �جتماعه  تفا�شيل  �الربعاء  يوم  �المريكي  �ملركزي  وين�شر  �لتو�يل. 
وترية  ب�شاأن  قائما  �لغمو�س  ي��ز�ل  وال  يوليو متوز  و31   30 يومي  عقد 

وتوقيت خططه لتقلي�س برنامج �شر�ء �ل�شند�ت.

احتادية الكهرباء وبنك الفجرة الوطني يوقعان اتفاقية تعاون

هيئة كهرباء ومياه دبي ت�ضهد تخفي�ضات يف التكاليف املالية

اأم�س دبي  يف  العقارات  ت�ضرفات  قيمة  درهم  مليون   252
•• دبي-وام:

بلغت قيمة ت�شرفات �لعقار�ت من �أر��س و�شقق وفيالت و�جر�ء�ت بيع ورهن و �إجارة منتهية بالتملك 
يف دبي �م�س نحو 252 مليون درهم منها 216 مليون درهم معامالت بيع �أر��س و�شقق وفيالت 
36 مليون درهم. و�أفاد �لتقرير �ليومي للت�شرفات �لذي ي�شدر عن  وعمليات رهن بقيمة حو�يل 
126 الأر����س بقيمة  236 مبايعة منها  �م�س  �لد�ئرة �شجلت  �أن  و�الأم��الك بدبي  �الأر��شي  د�ئ��رة 
119 مليون درهم و�أربع مبايعات لفيالت بقيمة  106 مبايعات ل�شقق بقيمة  87 مليون درهم و 
10 ماليني درهم. وكان �أهم مبايعات �الأر��شي من حيث �لقيمة مبايعة مببلغ 34 مليون درهم يف 
منطقة نخلة جمري� تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم يف منطقة جممع دبي لال�شتثمار �لثاين . 
وت�شدرت �لرب�شاء جنوب �لر�بعة مناطق دبي من حيث عدد �ملبايعات بت�شجيلها �شبع مبايعات بقيمة 
كما  درهم.  ماليني  �شتة  قيمتهما  مبايعتني  بت�شجيلها   5 �ل�شفا  و�دي  فمنطقة  درهم  مليون   11
�شهدت �لد�ئرة �م�س ت�شجيل 15 رهنا بقيمة 36 مليون درهم منها �أربعة الأر��شي مببلغ 12 مليون 

درهم و 11 رهنا ل�شقق وفيالت بقيمة 24 مليون درهم .

الذهب يرتفع لأعلى م�ضتوياته يف �ضهرين يف ظل بيانات اأمريكية
مليار   19 نحو  ت��خ��ارج  �ل�شندوق  و�شهد   .2012 �شباط  ف��رب�ي��ر 
دوالر هذ� �لعام وهو ما �شغط ب�شدة على �أ�شعار �لذهب �لتي فقدت 
حو�يل خم�س قيمتها يف 2013. وهبط �لذهب يف �ل�شوق �لفورية 
بحلول  �الون�شة  لالوقية  دوالر  91ر1372  �ىل  �ملئة  يف  2ر0 
�رتفع  بعدما  لالرباح  جني  مع  جرينت�س  بتوقيت   0726 �ل�شاعة 
العلى م�شتوى له يف �شهرين عند 10ر1384 دوالر يف وقت �شابق. 
وقال و�جن تاو �ملحلل لدى رويرتز �ن من �ملتوقع �أن يرتفع �لذهب 
دوالر�   1386 عند  �ملقاومة  م�شتوى  خمرتقا  �لفورية  �ل�شوق  يف 
�لف�شة  وهبطت  دوالر�ت   1403 �ىل  �ل�شعود  ليو��شل  لالوقية 
5ر0  4ر0 يف �ملئة �ىل 11ر23 دوالر لالوقية. وتر�جع �لبالتني 
�لبالديوم  �نخف�س  كما  لالوقية  دوالر  50ر1511  �ىل  �ملئة  يف 

لالوقية. دوالر  10ر756  �ىل  �ملئة  يف  6ر0 

•• �شنغافورة -رويرتز:

�الثنني  �م�س  �شهرين  يف  م�شتوياتها  العلى  �لذهب  �أ�شعار  �رتفعت 
مدعومة ببيانات �شعيفة من �لواليات �ملتحدة �شجعت �القبال على 
�ملعدن �ال�شفر �لنفي�س كمالذ �من لال�شتثمار كما تعززت �ال�شعار 
للموؤ�شر�ت  �لعامل  �أكرب �شندوق يف  �لتدفقات على  بفعل مزيد من 

�ملتد�ولة مدعوم بالذهب.
و�شعد �لذهب نحو ثمانية يف �ملئة يف �لت�شع جل�شات �ل�شابقة يف ظل 
�شعف �لدوالر وتغطية مر�كز مدينة وعمليات �شر�ء فنية. و�شجل 
موؤ�شر�ت متد�ولة  �أك��رب �شندوق  وهو  تر�شت  ����س.ب��ي.دي.�ر جولد 
�ملئة يف حياز�ته  4ر0 يف  ق��دره��ا  زي���ادة  �ل��ع��امل  بالذهب يف  م��دع��وم 
منذ  نوعها  من  زي��ادة  �أول  يف  طن  32ر915  �ىل  �ملا�شي  �ال�شبوع 
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 رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : )117( – )2012/05/30 م ( 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 

 �الأدوية و�مل�شتح�شر�ت �ل�شيدلية �ملعدة لال�شتعمال �لب�شري يف �لفئة 5 
 5  �لو�ق�عة بالفئة: 

 * �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق:  
 تن���ازل رقم :2 

  ��شم مالك �لعالمة: �م ��س دي �و�س بي.يف. 
مريك �شارب �آند دوخِم بي.يف.  ��شم �ملتنازل له :  

 

 مه�نته:�شركة 
 جن�شيته: هولند� 

عنو�نه وحمل �إقامته: فريِدرفيخ 39، 2031 بي �إن، هارمِل، هولند� 

 

 تاري�خ �نت�قال �مللكية:2013/05/24 
 تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل:2013/08/15 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  اأغ�صط�س 2013 العدد 10874

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /كاليد �ند كو �ل �ل بي 
بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

   
بتاريخ:2004/12/28   �ملودعة حتت رقم :66202 
بتاريخ:2005/07/19   �مل�شجلة حتت رقم :54505 

 با�ش��م:  �م ��س دي �و�س بي.يف. 
 وعنو�نه: كلو�شرت�شرت�ت 6، 5349 �يه. بي. �و�س، هولند� 

 رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : )117( – )2012/05/30 م ( 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 

�الأدوية و�مل�شتح�شر�ت �ل�شيدلية لالإ�شتخد�م �لب�شري، م�شاد�ت الرتخاء �لع�شالت يف �لفئة 5.
 5  �لو�ق�عة بالفئة: 

 * �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق:  
 تن���ازل رقم :2 

  ��شم مالك �لعالمة: �م ��س دي �و�س بي.يف. 
مريك �شارب �آند دوخِم بي.يف.  ��شم �ملتنازل له :  

 

 مه�نته:�شركة 
 جن�شيته: هولند� 

عنو�نه وحمل �إقامته: فريِدرفيخ 39، 2031 بي �إن، هارمِل، هولند� 

 

 تاري�خ �نت�قال �مللكية:2013/05/24 
 تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل:2013/08/15 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  اأغ�صط�س 2013 العدد 10874

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /كاليد �ند كو �ل �ل بي 
بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

   
بتاريخ:2004/12/28   �ملودعة حتت رقم :66203 
بتاريخ:2005/07/19   �مل�شجلة حتت رقم :54488 

 با�ش��م:  �م ��س دي �و�س بي.يف. 
 وعنو�نه: كلو�شرت�شرت�ت 6، 5349 �يه. بي. �و�س، هولند� 

 رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : )117( – )2012/05/30 م ( 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 

 م�شاد�ت الرتخاء �لع�شالت يف �لفئة 5. 
 5  �لو�ق�عة بالفئة: 

 * �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق:  
 تن���ازل رقم :2 

  ��شم مالك �لعالمة: �م ��س دي �و�س بي.يف. 
مريك �شارب �آند دوخِم بي.يف.  ��شم �ملتنازل له :  

 

 مه�نته:�شركة 
 جن�شيته: هولند� 

عنو�نه وحمل �إقامته: فريِدرفيخ 39، 2031 بي �إن، هارمِل، هولند� 

 

 تاري�خ �نت�قال �مللكية:2013/05/24 
 تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل:2013/08/15 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  اأغ�صط�س 2013 العدد 10874

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /كاليد �ند كو �ل �ل بي 
بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

بتاريخ:2005/01/24   �ملودعة حتت رقم :66636 
بتاريخ:2005/11/08   �مل�شجلة حتت رقم :55860 

 با�ش��م:  �م ��س دي �و�س بي.يف. 
 وعنو�نه: كلو�شرت�شرت�ت 6، 5349 �يه. بي. �و�س، هولند� 

 رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : )117( – )2012/05/30 م ( 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 

�الدوية و�مل�شتح�شر�ت  �ل�شيدلية �ملعدة لال�شتخد�م �لب�شري و�الأدوية و�مل�شتح�شر�ت �ل�شيدلية �ملعدة لعالج 
�الرق و�الدوية و�مل�شتح�شر�ت �ل�شيدلية �ملعدة لعالج �عتالالت �شن �لياأ�س، و�الدوية و�مل�شتح�شر�ت �ل�شيدلية 

�ملعدة لعالج �الأمر��س �لعقلية يف �لفئة 5.
 5  �لو�ق�عة بالفئة: 

 * �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق:  
 تن���ازل رقم :2 

  ��شم مالك �لعالمة: �م ��س دي �و�س بي.يف. 
مريك �شارب �آند دوخِم بي.يف.  ��شم �ملتنازل له :  

 

 مه�نته:�شركة 
 جن�شيته: هولند� 

عنو�نه وحمل �إقامته: فريِدرفيخ 39، 2031 بي �إن، هارمِل، هولند� 

 

 تاري�خ �نت�قال �مللكية:2013/05/24 
 تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل:2013/08/15 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  اأغ�صط�س 2013 العدد 10874

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /كاليد �ند كو �ل �ل بي 
بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

   
بتاريخ:2007/06/20   �ملودعة حتت رقم :96354 
بتاريخ:2009/08/03   �مل�شجلة حتت رقم :96064 

 با�ش��م:  �م ��س دي �و�س بي.يف. 
 وعنو�نه: كلو�شرت�شرت�ت 6، 5349 �يه. بي. �و�س، هولند� 

 رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : )117( – )2012/05/30 م ( 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 

 �الدوية و�مل�شتح�شر�ت �ل�شيدلية لتحفيز �خل�شوبة لدى �الن�شان يف �لفئة 5 
 5  �لو�ق�عة بالفئة: 

 * �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق:  
 تن���ازل رقم :2 

  ��شم مالك �لعالمة: �م ��س دي �و�س بي.يف. 
مريك �شارب �آند دوخِم بي.يف.  ��شم �ملتنازل له :  

 

 مه�نته:�شركة 
 جن�شيته: هولند� 

عنو�نه وحمل �إقامته: فريِدرفيخ 39، 2031 بي �إن، هارمِل، هولند� 

 

 تاري�خ �نت�قال �مللكية:2013/05/24 
 تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل:2013/08/15 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  اأغ�صط�س 2013 العدد 10874

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /كاليد �ند كو �ل �ل بي 
بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

   
بتاريخ:2007/06/20   �ملودعة حتت رقم :96356 
بتاريخ:2009/11/01   �مل�شجلة حتت رقم :97586 

 با�ش��م:  �م ��س دي �و�س بي.يف. 
 وعنو�نه: كلو�شرت�شرت�ت 6، 5349 �يه. بي. �و�س، هولند� 

 ) م   رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : )117( – )2012/05/30 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

 �الأدوية و�مل�شتح�شر�ت �ل�شيدلية لتحفيز �خل�شوبة لدى �الإن�شان يف �لفئة 5 
 5  �لو�ق�عة بالفئة: 

 * �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق:  
 تن���ازل رقم :2 

  ��شم مالك �لعالمة: �م ��س دي �و�س بي.يف. 
مريك �شارب �آند دوخِم بي.يف.  ��شم �ملتنازل له :  

 

 مه�نته:�شركة 
 جن�شيته: هولند� 

عنو�نه وحمل �إقامته: فريِدرفيخ 39، 2031 بي �إن، هارمِل، هولند� 

 

 تاري�خ �نت�قال �مللكية:2013/05/24 
 تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل:2013/08/15 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  اأغ�صط�س 2013 العدد 10874

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /كاليد �ند كو �ل �ل بي 
بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

   
بتاريخ:1995/07/25   �ملودعة حتت رقم :11787 
بتاريخ:1997/09/10   �مل�شجلة حتت رقم :12075 

 با�ش��م:  �م ��س دي �و�س بي.يف. 
 وعنو�نه: كلو�شرت�شرت�ت 6، 5349 �يه. بي. �و�س، هولند� 

 رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : )117( – )2012/05/30 م ( 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 

هرمونات  ��شتبد�ل  عمليات  يف  ت�شتخدم  �لتي  �ل�شيدلية  �مل�شتح�شر�ت  وبخا�شة  �ل�شيدلية  �مل�شتح�شر�ت 
�خل�شية يف �لفئة 5
 5  �لو�ق�عة بالفئة: 

 * �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق:  
 تن���ازل رقم :2 

  ��شم مالك �لعالمة: �م ��س دي �و�س بي.يف. 
مريك �شارب �آند دوخِم بي.يف.  ��شم �ملتنازل له :  

 

 مه�نته:�شركة 
 جن�شيته: هولند� 

عنو�نه وحمل �إقامته: فريِدرفيخ 39، 2031 بي �إن، هارمِل، هولند� 

 

 تاري�خ �نت�قال �مللكية:2013/05/24 
 تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل:2013/08/15 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  اأغ�صط�س 2013 العدد 10874

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /كاليد �ند كو �ل �ل بي 
بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

   
بتاريخ:2004/12/28   �ملودعة حتت رقم :66204 
بتاريخ:2005/07/19   �مل�شجلة حتت رقم :54487 

 با�ش��م:  �م ��س دي �و�س بي.يف. 
 وعنو�نه: كلو�شرت�شرت�ت 6، 5349 �يه. بي. �و�س، هولند� 

 رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : )117( – )2012/05/30 م ( 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 

�الدوية و�مل�شتح�شر�ت �ل�شيدلية لال�شتخد�م �لب�شري، م�شاد�ت الرتخاء �لع�شالت يف �لفئة 5.
 5  �لو�ق�عة بالفئة: 

 * �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق:  
 تن���ازل رقم :2 

  ��شم مالك �لعالمة: �م ��س دي �و�س بي.يف. 
مريك �شارب �آند دوخِم بي.يف.  ��شم �ملتنازل له :  

 

 مه�نته:�شركة 
 جن�شيته: هولند� 

عنو�نه وحمل �إقامته: فريِدرفيخ 39، 2031 بي �إن، هارمِل، هولند� 

 

 تاري�خ �نت�قال �مللكية:2013/05/24 
 تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل:2013/08/15 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  اأغ�صط�س 2013 العدد 10874

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /كاليد �ند كو �ل �ل بي 
بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

   
بتاريخ:2008/11/12   �ملودعة حتت رقم :122268 
بتاريخ:2011/09/12   �مل�شجلة حتت رقم :150252 

 با�ش��م:  �م ��س دي �و�س بي.يف. 
 وعنو�نه: كلو�شرت�شرت�ت 6، 5349 �يه. بي. �و�س، هولند� 

 رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : )117( – )2012/05/30 م ( 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 

�الأدوية و�مل�شتح�شر�ت �ل�شيدلية ملعاجلة �الأمر��س �لعقلية، م�شاد�ت �الكتئاب يف �لفئة رقم 5.
 �لو�ق�عة بالفئة:5 

 * �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق:  
 تن���ازل رقم :2 

  ��شم مالك �لعالمة: �م ��س دي �و�س بي.يف. 
مريك �شارب �آند دوخِم بي.يف.  ��شم �ملتنازل له :  

 

 مه�نته:�شركة 
 جن�شيته: هولند� 

عنو�نه وحمل �إقامته: فريِدرفيخ 39، 2031 بي �إن، هارمِل، هولند� 

 

 تاري�خ �نت�قال �مللكية:2013/05/24 
 تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل:2013/08/15 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  اأغ�صط�س 2013 العدد 10874

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /كاليد �ند كو �ل �ل بي 
بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

   
بتاريخ:2004/09/01   �ملودعة حتت رقم :63285 
بتاريخ:2005/03/20   �مل�شجلة حتت رقم :51816 

 با�ش��م:  �م ��س دي �و�س بي.يف. 
 وعنو�نه: كلو�شرت�شرت�ت 6، 5349 �يه. بي. �و�س، هولند� 

 رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : )117( – )2012/05/30 م ( 
 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 

 �مل�شتح�شر�ت �لهرمونية يف �لفئة 5. 
 5  �لو�ق�عة بالفئة: 

 * �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق:  
 تن���ازل رقم :2 

  ��شم مالك �لعالمة: �م ��س دي �و�س بي.يف. 
مريك �شارب �آند دوخِم بي.يف.  ��شم �ملتنازل له :  

 

 مه�نته:�شركة 
 جن�شيته: هولند� 

عنو�نه وحمل �إقامته: فريِدرفيخ 39، 2031 بي �إن، هارمِل، هولند� 

 

 تاري�خ �نت�قال �مللكية:2013/05/24 
 تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل:2013/08/15 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  20  اأغ�صط�س 2013 العدد 10874

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /كاليد �ند كو �ل �ل بي 
بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

   
بتاريخ:2001/01/10   �ملودعة حتت رقم :40397 
بتاريخ:2001/10/10   �مل�شجلة حتت رقم :28809 

 با�ش��م:  �م ��س دي �و�س بي.يف. 
 وعنو�نه: كلو�شرت�شرت�ت 6، 5349 �يه. بي. �و�س، هولند� 
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تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:�لو�شيطة �المار�ت خلدمات �لتموين
 طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية:wasita work that works و�شيطة �عمال فعالة

�ملودعة بالرقم:188779       بتاريخ:2013/3/21 م
با�ش��م:�لو�شيطة �المار�ت خلدمات �لتموين

وعنو�نه:م�شفح �ل�شناعية ، �س.ب:114496 ، هاتف: 025565332 ، فاك�س: 025564513
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43 خدمات تقدمي �لطعام. 

و��شفل  �على  �لالتينية  باحلروف   wasita كلمة  يقابلها  �لعربية  باحلروف  و�شيطة  �لعالمة:كلمة  و�شف 
حرف و و w عند �لكلمتني خط م�شتقيم �شغري باللون �لربتقايل ��شفل �لكلمتان عبارة �عمال فعالة يقابلها 

كلمة work that works و�لعالمة مبجملها باللون �ال�شود على خلفية بي�شاء . 
�ال�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
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�لكهربائية  ل���الدو�ت  �جل��دي��دة  �لت�شجيل/�ملالك:�ل�شركة  وكيل  تقدم  ع��ن  �لتجارية  �لعالمات  �د�رة  تعلن 
sunlux:و�مليكانيكية ذ.م.م طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم:192328       بتاريخ:2013/5/28 م
با�ش��م:�ل�شركة �جلديدة لالدو�ت �لكهربائية و�مليكانيكية ذ.م.م

وعنو�نه:�بوظبي ، �شارع �لكرت� ، �س.ب:7306 ، هاتف: 026349200 ، فاك�س: 026352962
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�شكيلة من �لب�شائع ل�شالح �لغري وذلك 

لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند �حلاجة )وال ينطوي ذلك على خدمة �لنقل( ��شتري�د . 
�البي�س و�لربتقايل  باللونني  �شكل م�شباح  د�خلها  �ال�شود  باللون  د�ئرة  �لعالمة:�لعالمة عبارة عن  و�شف 
�ال�شود  باللون   )sunlux( كتابة  �مل�شباح  ��شفل  �ال�شفر  باللون  ع�شو�ئي  ب�شكل  متفرقة  خطوط  و�ع��اله 

��شفلها خط مقو�س باللون �لربتقايل و�ل�شكل على خلفية باللون �البي�س . 
�ال�ش��رت�طات: . 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 
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�ه�����دى ب��ط��ل��ن��ا �ل�����ش��اع��د ج���اب���ر حم��م��د �شيف 
�ملع�شم �لفال�شي جنم فريق )�شكاي د�يف دبي( 
للدر�جات �ملائية �جنازه �لكبري باحل�شول على 
و�قف  ف��ئ��ة  مناف�شات  وو���ش��اف��ة  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز 
�أوروبا  بطولة  فعاليات  �شمن  �شتوك  نا�شئني 
بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  �إىل  �ملائية  للدر�جات 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
�لكبري  ت�شجيعه  على  �ل��ري��ا���ش��ي  دب��ي  جمل�س 
�الأمر  �ل�شباب  للريا�شيني  �مل��ت��و����ش��ل  ودع��م��ه 
�لعاملية  و�لبطوالت  �الجن���از�ت  يف  �أ�شهم  �ل��ذي 

و�الإقليمية �لتي حتقق د�ئما.
وكان بطلنا �ل�شاعد جابر حممد �شيف �ملع�شم 
من�شة  �عتالء  يف  وباقتد�ر  جنح  قد  �لفال�شي 
�لعاملي  �حل��دث  �ل��دول��ة يف  علم  ر�ف��ع��ا  �لتتويج 
ب��ع��دم��ا ح��ق��ق �مل���رك���ز �ل���ث���اين ل���ه���ذه �ل��ف��ئ��ة يف 
�حت�شنتها  و�ل��ت��ي  و�خلتامية  �لثالثة  �جل��ول��ة 
م��دي��ن��ة دون��ك��ا���ش��رت �الجن��ل��ي��زي��ة ي���وم �أول من 

�أم�س )�الأحد( وعلى مد�ر 
ثالث �أيام كاملة مب�شاركة 
�إ�شافة  �أوروبية  دولة   22
)�شكاي  ف��ري��ق  جن���وم  �إىل 

د�يف دبي(.
و�ن�����ت�����ز�ع ب��ط��ل��ن��ا �ل���و�ع���د 
عمره  ي���ت���ع���َد  مل  و�ل�������ذي 
�لربيع �لر�بع ع�شر �الآهات 

وجمهور  للحدث  �ملتابعني  كل  من  و�الإع��ج��اب 
�الأول  �مل��رك��ز  حقق  بعدما  �لربيطانية  �ملدينة 
و�ملركز  �لثالث  �جلولة  مر�حل  خ��الل  مرتني 
�لثاين يف �ملرحلة �لثالثة حيث كان قاب قو�شني 
قر�ر�  �إن  �إال  �الأول  باملركز  �ل��ف��وز  م��ن  �دين  �أو 
�ملرحلة  ث��و�ين من  بح�شم  �ملنظمة  �للجنة  من 
�الأوىل �أدي �إىل تر�جعه يف نهاية �ملناف�شات �إىل 
�ملركز �لثاين لي�شمن �لتو�جد بني �لكبار على 

من�شة �لتتويج.
�شر�عا  )دونكا�شرت(  جولة  مناف�شات  و�شهدت 
قويا بني �مل�شنفني �الأو�ئ��ل لهذه �لفئة خا�شة 
و�إن���ه���ا �مل��رح��ل��ة �حل��ا���ش��م��ة و�الأخ�������رية يف عمر 
�ملت�شابق  ����ش��ت��ف��اد  ح��ي��ث  �الأوروب����ي����ة  �ل��ب��ط��ول��ة 
�للجنة  ق��ر�ر  من  �أندر�شون  د�ن��ي��ال  �لرنويجي 
�لرتتيب  يف  �الأول  �مل��رك��ز  �إىل  وت��ق��دم  �ملنظمة 
�لثاين  �ملركز  تاركا  �لربيطانية  للجولة  �لعام 
ماثيو  �لفرن�شي  جن��ح  ح��ني  يف  ج��اب��ر  لبطلنا 

فينيدوري يف �إحر�ز �ملركز �لثالث.
وم��ن��ح��ت ه���ذه �ل��ن��ت��ي��ج��ة ب��ط��ل��ن��ا ج��اب��ر حممد 
�شباق  يف  كبرية  دفعة  �لفال�شي  �ملع�شم  �شيف 
����ش���د�رة �ل��رتت��ي��ب �ل��ع��ام مل��ن��اف�����ش��ات ف��ئ��ة و�قف 
نا�شئني �شتوك لينهي �لو�شم �الأوروبي يف مركز 
�جلوالت  م��ن  نقطة   432 ج��ام��ع��ا  �ل��و���ش��ي��ف 
)بلجيكا  دول هي  �لتي جرت يف ثالث  �لثالث 
25 نقطة خلف  و�لربتغال وبريطانيا( بفارق 
و�لذي  ف��ي��ن��ي��دوري  ماثيو  �لفرن�شي  �ملت�شابق 

نقطة ومتقدما   457 بر�شيد  �ل�شد�رة  �حتل 
على �لرنويجي د�نيال �أندر�شون و�لذي جاء يف 

�ملركز �لثالث.
وي��ع��د ه���ذ� �الجن����از �إ���ش��اف��ة ر�ئ��ع��ة وك��ب��رية يف 
من  ت��ذوق  و�ن��ه  خا�شة  �ل�شاعد  بطلنا  ر�شيد 
ق��ب��ل ح����الوة �الن��ت�����ش��ار�ت �ل��ع��امل��ي��ة م��ن خالل 
للدر�جات  �ل��ع��امل  بطولة  يف  �ل��ز�ه��ي  ح�شوره 
�ملائية 2011 و�لتي جرت يف �لواليات �ملتحدة 
�الأم�����ري�����ك�����ي�����ة و�ن����ت����ز�ع����ه 
فئة  م���ن���اف�������ش���ات  ذه����ب����ي����ة 
 12-10 ن��ا���ش��ئ��ني  و�ق����ف 
عربي  مت�شابق  ك���اأول  �شنة 
و�إم�����ار�ت�����ي ي���ح���رز �جن����از� 
عامليا بهذ� �حلجم يف مثل 

هذه �لتظاهر�ت.
�الأوروبي  �النت�شار  �إن  كما 
�ل��ذي �أح���رزه �لبطل جابر ه��و �ل��ث��اين ل��ه هذ� 
يف  ت���األ���ق  �إن  ل��ل��ب��ط��ل  ���ش��ب��ق  �إذ   2013 �ل���ع���ام 
�ملائية  ل��ل��در�ج��ات  �الإم����ار�ت  بطولة  مناف�شات 
باإ�شر�ف �حتاد �الإمار�ت  �أقيمت  2013 و�لتي 
 6 م��ن  ودب���ي  �بوظبي  يف  �لبحرية  للريا�شات 
فئة  مناف�شات  يف  �الأول  �ملركز  حمققا  ج��والت 

و�قف نا�شئني وبر�شيد 353 نقطة.

�ضعادة باالإجناز
و�ب����دى �ل��ب��ط��ل �ل�����ش��اع��د ج��اب��ر حم��م��د �شيف 
دبي  د�ي��ف  �شكاي  �لفال�شي جنم فريق  �ملع�شم 
ل��ل��در�ج��ات �مل��ائ��ي��ة ���ش��ع��ادت��ه �ل��ك��ب��رية باالجناز 
�لبطولة  يف  �لثاين  �ملركز  بانتز�ع  �ل��ذي حققه 
�الأوروبية 2013 م�شري� �إىل �إن ما حتقق يعد 
�جن��از� رغ��م �ل��ظ��روف و�الأح���و�ل �لتي �أحاطت 
�لنجاح  ه���ذ�  �إن  م��وؤك��د�  �مل���رة  ه���ذه  مب�شاركته 
�الألقاب  من  �ملزيد  حتقيق  �إىل  �لد�فع  �شيبقي 
و�ل���ب���ط���والت. و�أو����ش���ح �إن ه���ذ� �الأم����ر م��ا كان 
و�لدعم  �جل��ه��ود  ت�شافر  ال  ل��و  يتحقق  �إن  ل��ه 
�لكبري و�لال حمدود من قبل �ملوؤ�ش�شة �لر�عية 
�لد�ئم  و�لت�شجيع  دبي(  د�يف  )�شكاي  للفريق 
جمل�س  رئي�س  �ل��ن��ي��ادي  ن�شر  �شعادة  قبل  م��ن 
�لفني و�لتقني من قبل  �الإد�رة وكذلك �لدعم 
�ل�شخ�شية  و�ملتابعة  تيم  �لفيكتوري  موؤ�ش�شة 
م��ن ق��ب��ل �ل��ب��ط��ل �ل��ع��امل��ي ع���ارف �شيف �لزفني 
�ملوؤثر  �لدور  ين�َس جابر  �لتنفيذي. ومل  �ملدير 

�شيف  حممد  وو�ل��ده  وملدربه  لالأ�شرة  و�لكبري 
�مل��ع�����ش��م �ل��ف��ال���ش��ي و�ل����ذي ����ش��ت��ف��اد ك��ث��ري� من 
خرب�ته وتوجيهاته باعتباره بطل �شابق يف هذه 
عمه  من  �حلثيثة  �ملتابع  �إىل  �إ�شافة  �لريا�شة 
الحج �لفال�شي �لذي ظل ير�فق �لفريق يف حله 
�لالزمني  و�لت�شجيع  �لدعم  مقدما  وترحاله 

ولكل �أع�شاء �لفريق �الإد�ري و�لفني.
�شك  ب��ال  �شيكون  �مل��ق��ب��ل  �ل��ت��ح��دي  �إن  و�أو����ش���ح 
�ملتحدة  �ل��والي��ات  �إىل  �حلقائب  وح��زم  �لتوجه 
�الأم���ري���ك���ي���ة �ل���ت���ي ت�����ش��ه��د خ����الل �ل���ف���رتة من 
بطولة  نهائيات  �إق��ام��ة  �ملقبل  �أك��ت��وب��ر   15-3
دولة   50 �مل��ائ��ي��ة مب�شاركة  ل��ل��در�ج��ات  �ل��ع��امل 
وهو �حل��دث �ملهم و�لكبري و�ل��ذي يختلف عن 
وم�شاركة  لتو�جد  ك��ث��ري�  �الأوروب���ي���ة  �لبطولة 
�الأبطال �لنخبة يف �لعامل من خمتلف �لقار�ت 
ول��ي�����س �أوروب�����ا وح��ده��ا ك��م��ا ه��و �حل���ال يف هذ� 

�حلدث.

اإجنازات جابر
2013

�ملركز �الأول )و�قف نا�شئني( بطولة �الإمار�ت
�ملركز �لثاين )و�قف نا�شئني( بطولة �أوروبا

2012
�ملركز �لثاين )و�قف نا�شئني( بطولة �الإمار�ت

�ملركز �لثالث )و�قف نا�شئني( بطولة �لنم�شا
�مل���رك���ز �ل���ر�ب���ع )و�ق������ف �م�������ش���ور( ك���اأ����س ملك 

تايالند

2011
�ملركز �الأول )و�قف نا�شئني( بطولة �لعامل

نتائج واقف نا�ضئني-بريطانيا:
�الأول: د�نيال �أندر�شون )�لرنويج(
�لثاين: جابر �لفال�شي )�الإمار�ت(
�لثالث: ماثيو فينيدوري )فرن�شا(

الرتتيب العام لبطولة اأوروبا-نا�ضئني:
�الأول: ماثيو فينيدوري )فرن�شا( 457 نقطة

�ل���ث���اين: ج��اب��ر �ل��ف��ال���ش��ي )�الإم��������ار�ت( 432 
)�لرنويج(  �أن��در���ش��ون  د�ن��ي��ال  �ل��ث��ال��ث:  نقطة  

392 نقطة

�حلايل  �الأ�شبوع  نهاية  �لبالد  يغادر 
�إىل كينيا وفد �للجنة �ملنظمة لليوم 
 SPORTS �ل�شنوي)  �لريا�شي 
�للجنة  ت��ن��ظ��م��ه  (�ل�����ذي   BOYS
�مل��ن��ظ��م��ة ل��ل��م��ه��رج��ان ب��ال��ت��ع��اون مع 
�لثانوية  ز�ي����د  ب��ن  خليفة  م��در���ش��ة 
�شعار  حتت  �لكينية  مبمبا�شا  �لفنية 
كلنا خليفة و�لذي ت�شارك فيه معظم 
مد�ر�س ممبا�شا مو��شلة للنجاحات 
حققتها  �لتي  و�جلماهريية  �لفنية 
�شفارة  باإ�شر�ف  �ملا�شية  �الحتفاالت 
�لدولة يف كينيا دعما مل�شرية �ملدر�شة 
�ل��ت��ي و���ش��ع حجر �الأ���ش��ا���س لها قبل 
�ل�شمو  �شاحب  عاما   30 م��ن  �أك��رث 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة حفظه �هلل، ود�نيل �أر�ب موي 
�آن��ذ�ك وذلك  رئي�س جمهورية كينيا 
 .1982 �أغ�شط�س-�آب عام  يف نهاية 

و�أ������ش�����اف �ل�������ش���اب �الإم������ار�ت������ي فهد 
عام  م��ن�����ش��ق  ب��ري��ك  �آل  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز 
�ملهرجان رئي�س وفد �للجنة �ملنظمة 
�لريا�شي  �ل���ي���وم  ب�����اأن  ل��ل��م��ه��رج��ان 
 SPORTS BOYS �ل�شنوي) 
�لرتفيهي  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل��ت��ن��اف�����ش��ي   )
�الإمار�تية  ل��ل�����ش��د�ق��ة  دع��م��ا  مي��ث��ل 
تفا�شيل  �شتتحدد  ،و�ل���ذي  �لكينية 
ف��ق��ر�ت��ه خ���الل �مل��وؤمت��ر �ل��ع��ام �لذي 
�جلمعة  ي��وم  �ملنظمة  �للجنة  تعقده 
ومنتجع  ب���ف���ن���دق   8-23 �مل���ق���ب���ل 
يتم  و�ل��ذي  مبمبا�شا  �شاند�س  و�ي��ت 
خ���الل���ه ب���ح���ث ���ش��ب��ل �ل��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
�مل�شاحبة  و�لفقر�ت  �ملعنية  �جلهات 
للمهرجان ،و�آخر �لرتتيبات الإجناح 
�حل��دث �ل��ذي حتدد النطالقته يوم 

�ل�شبت 7-9 �ملقبل.
�لوفد  زي�������ارة  ب���رن���ام���ج  وي��ت�����ش��م��ن 

��شتقبال حاكم مدينة ممبا�شا �شعادة 
�للجنة  ل���وف���د  ج���وه���و  ح�����ش��ن  ع��ل��ي 
�ملنظمة للمهرجان وذلك �شباح يوم 
بطل  �أك��د  فيما  �أغ�شط�س   24 �ل�شبت 
�لعامل يف �شباق 1500مرت عدو �لكيني 
�أ�شبل كيربوب م�شاركته يف �ملهرجان 
عقب تاألقه يف بطولة �لعامل �الأخرية 
�لتي �ختتمت �أم�س �الأول يف مو�شكو 
�لكوؤو�س  �إع��د�د  باأنه مت  �لفهد  و�أك��د 
و�لهد�يا  و�ل�����ش��ع��ار�ت  و�مل��ي��د�ل��ي��ات 
�ملهرجان،  ح�شور  لكبار  �لتذكارية 
و�لفنية  �ملالية  �ملتطلبات  توفري  مع 
ي�شهم  �ل��ت��ق��ن��ي��ة مب���ا  و�ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت 
�ل�شنوي  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل��ي��وم  �إجن���اح  يف 
�ل��ك��ب��ري �ل�����ذي مي��ث��ل �أح�����د �الأع���ي���اد 
،بعد  ممبا�شا  م��دي��ن��ة  يف  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
�لنجاحات �لتي حتققت يف �ملهرجان 
�ملهرجان  مناف�شات  وت�شتمل  �الأخري 

ك���رة �ل���ق���دم ،���ش��ب��اق �ل��ط��ري��ق 10كم 
جري،100 مرت عدو، 200 مرت عدو، 
400 مرت عدو، 800 مرت عدو، 1500 
م��رت ع��دو، 3000 م��رت ع��دو و �ألعاب 
�مل��ي��د�ن �ل��ت��ي �أع���د لها �إع����د�د�ً جيد�ً 
يتنا�شب وتلك �ملنا�شبة �لتي يعتز بها 
الإبر�ز  ��شتعد  �ل��ذي  �لكيني  �ل�شعب 

تلك �ملنا�شبة . 
ك��م��ا ت��ن��ظ��م �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة بع�س 
�جلماهريية  �لرتفيهية  �ل�شباقات 
�لتي ت�شتمل على �شباقات �شد �حلبل، 
�جلوالت  و�شباقات  �لبي�س،  وح��م��ل 
للهو�ئية  و�ل������در�ج������ات  �ل����ف����ارغ����ة، 
م�شاركة  �مل��ه��رج��ان  وي�����ش��ه��د  ل��ل��ه��و�ة 
�ل�شعبية  �ل��ك��ي��ن��ي��ة  �ل��رق�����ش��ات  ف���رق 
م���ن خ����الل خ��ي��م��ة خ��ا���ش��ة للرت�ث 
للن�شاء  �حل���ن���اء  ل��ن��ق�����س  �الإم����ار�ت����ي 
 .. لل�شياحة  ظبي  �أب��و  خيمة  بجانب 

و�أ�شاف فهد �آل بريك رئي�س �للجنة 
�للجنة  ب����ان  ل��ل��م��ه��رج��ان  �مل��ن��ظ��م��ة 
�ك�شبو  مل��ع��ر���س  ب��ال��ت�����ش��وي��ق  ���ش��ت��ق��وم 
ال�شت�شافته  ت�شعى  �ل���ذي   2020
مدينة دبي و�ل��ذي ميثل و�ح��د� من 
�لفعاليات �لعاملية و�لذي ي�شكل نقلة 
�لعقول  ت��و����ش��ل  �شعار  حت��ت  نوعية 
معار�س  تقام  حيث  �مل�شتقبل  و�شنع 
�شنو�ت  خم�س  ك��ل  �ل��دول��ي��ة  �ك�شبو 
�أ�شهر   6 �أق�����ش��اه��ا  ل��ف��رتة  وت�����ش��ت��م��ر 
�ل�����زو�ر،  م��الي��ني  ت�شتقطب  و�ل���ت���ي 
معار�س  تنظيم  ت��اري��خ  م��دى  وع��ل��ى 
��شت�شافتها  يتم  مل  �لدولية  �ك�شبو 
�الأو�شط  �ل�شرق  من قبل يف منطقة 
�آ�شيا ،و�شيتم  و�أفريقيا وجنوب �شرق 
بجانب  �مل���ع���ر����س  م��ل�����ش��ق��ات  و����ش���ع 
�لكينية  �ل�����ش��و�رع  �ل��دول��ة يف  �أع����الم 
،و�شيتم  �الح���ت���ف���ال  م���وق���ع  ب��ج��ان��ب 

�شعار  عليها  وقبعات  قم�شان  توزيع 
�ملد�ر�س  ع��ل��ي  دبي2020  �ك�����ش��ب��و 
�لكينية ومر�كز �الأيتام قبل فعاليات 
لهيئة  خيمة  �إق���ام���ة  ،م���ع  �مل��ه��رج��ان 

توزيع  فيها  يتم  لل�شياحة  �أب��وظ��ب��ي 
�حلياة  ع���ن  و�ل��ك��ت��ي��ب��ات  �خل����ر�ئ����ط 
و�الأماكن  �لفنادق  و�أه��م  �الإم��ار�ت��ي��ة 
ب�شكل  �لدولة  �ملوجودة يف  �ل�شياحية 

�أبوظبي  �حلبيبة  وعا�شمتنا  ع���ام، 
ب�����ش��ك��ل خ��ا���س ،وق����د مت���ت خماطبة 
برنامج  ب���ك���اف���ه  �مل���ع���ن���ي���ة  �جل����ه����ات 

�ملهرجان .

حتت �ضعار كلنا خليفة 

اللجنة املنظمة حت�ضر ملهرجان خليفة بن زايد الريا�ضي بكينيا

يلتقي ف��ري��ق �أ���ش��اط��ري ري���ال م��دري��د �ال���ش��ب��اين مع 
فريق من �مل�شاهري يقوده جنم كرة �ل�شلة �المريكي 
�لعربية  �الإم����ار�ت  دول��ة  ي��زور  �ل��ذي  بر�ينت  كوبي 
يقام  ل��ق��اء  يف  وذل���ك  م���رة،  الأول  و�ملنطقة  �مل��ت��ح��دة 
لل�شحة  بر�ينت  كوبي  �أ�شبوع  نهاية  فعالية  �شمن 
و�للياقة �لتي تقام بهدف رفع �لتوعية حول مر�س 
�ملقبل  �شبتمرب  و27   26 ي��وم��ي  وذل���ك  �ل�����ش��ك��ري 
وتنظمها  �مل��ت��ع��ددة  لل�شلع  دب���ي  م��رك��ز  م���ن  ب��دع��م 
معايل  رعاية  وحتت  و�لفعاليات،  للت�شويق  مايفن 
�لثقافة  وزي��ر  نهيان،  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ 
�لعامة  �لهيئة  رئي�س   ، �ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب 
وب��دع��م م��ن جمل�س   ، و�ل��ري��ا���ش��ة  �ل�شباب  ل��رع��اي��ة 
�مل�شاهري  ف��ري��ق  ب��ر�ي��ن��ت  و�شيقود  �ل��ري��ا���ش��ي.  دب��ي 
مبو�جهة �أ�شاطري ريال مدريد �أغلى عالمة جتارية 
بح�شب فورب�س بقيمة تقدر بنحو 3 مليار�ت دوالر 
�أمريكي، يف مو�جهة تقام باجلامعة �الأمريكية بدبي 
يف 27 �شبتمرب �ملقبل ويتوقع �أن تكون مليئة باملتعة 
�لتجربة  ه��ذه  وتعترب  �جلميلة  �لفنية  و�للمحات 
�الأوىل من نوعها للم�شجعني �إذ �شي�شتخدم بر�ينت 
مايكروفون ال�شلكي خالل �ملبار�ة و�شيت�شنى ملحبي 
ي��ج��ول يف خاطره  م��ا  �لعاملي معرفة  �ل��الع��ب  ه��ذ� 
ب�شخ�شية  يتمتع  و�أن����ه  وخ�����ش��و���ش��اً  �مل���ب���ار�ة  خ���الل 

قيادية وروح �لدعابة.
�ملتحدة  �لواليات  بطلة   ، �أومولوي  ر�ت�شيل  �شتقوم 
�الم��ريك��ي��ة ث��الث م���ر�ت يف ري��ا���ش��ة ب��ن��اء �الأج�شام 
وخبرية �للياقة �لبدنية، مب�شاعدة بر�ينت بتدريب 
�لفنان  ب��وي  �شوجلا  ي�شم:  �ل���ذي  �مل�شاهري،  ف��ري 
ورئي�س جمل�س �إد�رة �شومدوج للت�شجيالت و�شاحب 
�الأغنية �لتي �حتلت �ملرتبة �الأوىل بالواليات �ملتحدة 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �مل��ب��ارك،  حممد  �أ�شابيع،  لعدة 
لل�شوؤون �لتجارية يف �شركة �لد�ر �لعقارية، وكري�س 
ر�ديو  ف��ريج��ني  �ل�شهري يف  �ل��رب�م��ج  م��ق��دم  ف��اي��د، 
وزميله برينت بالك، ومرو�ن برهام �ملعروف باإ�شم 
�أ���ش��ه��ر دي ج��ي يف  �ل���دي ج��ي بلي�س و�ل����ذي يعترب 
دبي، حممد عبد ربه من مركز دبي لل�شلع �ملتعددة، 

ناتايل جونيبي �أكا �شاكي �ملقدمة �ملعروفة يف ر�ديو 
91.9، على �أن يتم �لك�شف عن �شخ�شيتني �أي�شا يف 

2 �شبتمرب �ملقبل.
مدريد  ري��ال  �أ�شاطري  فريق  تدريب  �شيتوىل  فيما 
كورباالن  �أنطونيو  خ��و�ن  �ل�شابق  �الوملبي  �لالعب 
�لذي �شبق له متثيل �ملنتخب �ال�شباين لكرة �ل�شلة 
عمالقة  ي�شم  كما  �شابقة،  �أوملبية  دور�ت  ث��الث  يف 
ريال  قيادة  له  �شبق  �لذي  روالن  ر�فائيل  يقودهم: 
مر�ت،  ث���الث  �الوروب�����ي  ب��ال��ل��ق��ب  للتتويج  م��دري��د 
�لذي  �ل��الع��ب��ان  ت��اب��اك  �رالوك���ا����س وز�ن  ج��وزي��ف 
كما  �الأم��ريي��ك��ي،  ب���ال���دوري  �الح����رت�ف  لهما  �شبق 
�أنطونيو لورينتي، د�ريو كوي�شاد�،  ي�شارك كل من: 
�ت��وري��اغ��ا ل��وب��ي��ز، ج��وزي��ه م��ان��وي��ل ب����ري�ن، جوزيه 
لوي�س دياز، جوزيه لوي�س لورينتي، جوزيه ميغيل 
�أع�شاء  كانو�  جميعا  وهم  �أجنولو،  ولو�شيو  �تونيز 
�أح���د ف��ري��ق ري���ال م��دري��د �ل���ذي ك���ان ي��ع��د يف وقت 
�ل�شلة  ك��رة  بتاريخ  �لفرق  �أف�شل  �أح��د  �الوق��ات  من 

�الوروبية.
���ش��ي��ت��م ب��ي��ع �ل���ت���ذ�ك���ر ل���ه���ذه �مل����ب����ار�ة ع���رب �ملوقع 
timeouttikets. :اللكرتوين لتامي �أوت دبي�
com، كما مت �إطالق موقع خا�س بالفعالية يقدم 
�لزمني  و�ل��ربن��ام��ج  و�مل�شتجد�ت  �لتفا�شيل  ك��اف��ة 
حل�شور  بتذ�كر  �ل��ف��وز  فر�شة  جانب  �إىل  للحدث 
ب��ال��ل��ي��اق��ة �لبدنية  مل��ع��رف��ت��ك  �مل���ب���ار�ة ع���رب �خ��ت��ب��ار 
www.kobefitnessuae. :و�ل�شحية، وهو

.com
يعد مركز دبي لل�شلع �ملتعددة �شريكا لفعالية نهاية 
، وهو�ملطور  و�للياقة  بر�ينت لل�شحة  �أ�شبوع كوبي 
�لرئي�س و�ل�شلطة �ملرخ�شة للمنطقة �حلرة الأبر�ج 
�مل�شاريع  ك��ربى  من  تعد  و�لتي  �جل��م��ري�،  بحري�ت 
دبي، وقد  يف  و�أ�شرعها منو�ً  �ال�شتخد�مات  �ملتعددة 
�أعلن موؤخر� عن م�شروع بناء �أطول برج جتاري يف 
�ملختلفة  �جلن�شيات  من  �ملزيد  جذب  بهدف  �لعامل 

لدبي. 
�الأول  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �شليم  ب��ن  �أح��م��د  وق���ال 

�ملركز بدعم هذه  �ملتعددة يفتخر  لل�شلع  دبي  ملركز 
�لفعالية، حيث نوؤمن باأن �أ�شلوب �حلياة �ل�شحي هو 

طريقنا نحو حياة ذ�ت جودة �أف�شل .
وو�شف بن �شليم، �لنجم كوبي بر�ينت باإنه �الأف�شل 
يت�شهد  �ل��ت��ي  بالفعالية  و�أ����ش���اد  �ل��ت��اري��خ  م��ر  ع��ل��ى 
�إىل �ل�شباب و�ل�شابات  �أي�شا قيام بر�ينت بالتحدث 
�شيقوم  كما  �لبدنية،  و�للياقة  �ل�شحة  �أهمية  حول 
�ليوم  يف  �ل�شلة  ك��رة  فنون  على  �حل�شور  بتدريب 
�لتدريبي �ملخ�ش�س لكرة �ل�شلة لالعبني حتت 12 
من  بدعم  باأبوظبي  �ملقبل  �شبتمرب   26 ي��وم  �شنة 
�لتاريخ  ذ�ت  �المريكية  �لتعليمية  جيمز  موؤ�ش�شة 
و�شيتم  ع��ام��ا،   50 م��ن  الأك���رث  �ل���ذي ميتد  �لعريق 
�الإعالن عن تفا�شيل �لفوز بفر�شة �مل�شاركة باليوم 

�لتدريبي نهاية �ل�شهر �جلاري.
كما �شتقوم نايكي �لر�عي �لدويل �لر�شمي لرب�ينت 
�الأو�شط،  �ل�����ش��رق  ملنطقة  �الأوىل  زي��ارت��ه  ب��رع��اي��ة 
مركز  لل�شكري،  دب��ي  جمعية  �لفعالية:  يرعى  كما 
كليندر،  دب��ي   ،2020 �أك�شبو  لل�شكري،  بو�شطن 
�لهيئة �لعامة لرعاية �ل�شباب و�لريا�شة من خالل 
م��ب��ادرة �ل��ري��ا���ش��ة ����ش��ل��وب ح��ي��اة ، وف��ريج��ن ر�ديو 
�لر�شمي  �الإعالمي  �ل�شريك  توك  �شبورتز  وجملة 
للحدث، باالإ�شافة �إىل حملة �لتوعية على �ل�شحة 
�لعامة من مركز �مربيال كوليدج لندن لل�شكري، 
، و كمبن�شكي  ك��ل��ي��ن��در  دب���ي  دب���ي  ف��ع��ال��ي��ات  ج����دول 
�الأمريكية  ل��ل��ح��دث و�جل��ام��ع��ة  �ل��ر���ش��م��ي  �ل��ف��ن��دق 

�ل�شريك �لر�شمي ملقر �حلدث. 
و�لفعاليات،  للت�شويق  مايفن  �حل��دث  ينظم  فيما 
يف  �ملتكاملة  �خل��دم��ات  تقدمي  يف  �ل��ر�ئ��دة  �ل�شركة 
و�لفعاليات،  �ل��ع��ام��ة  و�ل��ع��الق��ات  �لت�شويق  جم���ال 
�أومولوي مديرة مايفن لقي �الإعالن  �شارة  وقالت 
كبري�  وترجيبا  و����ش��ع��ا  جت��اوب��ا  �لفعالية  ه��ذه  ع��ن 
كوبي  زي���ارة  �أن  كبري  بحما�س  ون�شعر  �ملنطقة،  يف 
الأهمية  �ل��رتوي��ج  ت�شهد  للمنطقة  �الأوىل  بر�ينت 
ي�شيف  ح��دث  �إق��ام��ة  خ��الل  م��ن  و�للياقة  �ل�شحة 

وير�شخ �ملفهوم باملجتمع .

خطف االأ�ضواء يف اجلولة الربيطانية

جابر الفال�ضي و�ضيف نا�ضئي )دراجات اأوروبا املائية(
تاألق يف دونكا�ضرت واللجنة املنظمة حترمه ال�ضدارة

لقاء مرتقب بكرة ال�ضلة بني م�ضاهر كوبي براينت 
واأ�ضاطر ريال مدريد �ضبتمرب املقبل بدبي

فهد اآل بريك بجانب بطل العامل الكيني اأ�ضبل كيربوب وغريهم يف ال�ضباق املا�ضي. 

بطلنا: االإجناز 
هدية لويل عهد 

دبي والقادم اأحلى

يف ثاين جتاربه الودية.. الظفرة يلتقي ريجنز بورج 
مبارياته  ث��اين  �لثالثاء  �ليوم  م�شاء  �لظفرة  يخو�س 
�ل��ودي��ة �أم����ام ف��ري��ق ري��ج��ن��ز ب���ورج �أح���د �ن��دي��ة �لدرجة 

�لثالثة مبقاطعة ميونيخ.
وو����ش��ل �ل��ف��ري��ق مت��اري��ن��ه �الع���د�دي���ة و���ش��ط �الأمطار 
ب��ح�����ش��ور وف���د ق��ن��اة �ب��وظ��ب��ي �ل��ري��ا���ش��ي��ة �ل����ذي و�شل 
�لزميل  �لقناة  موفد  و�ج��رى   08-19 �الإثنني  �شباح 
خليفة  �لبعثة  رئي�س  مع  ل��ق��اء�آت  ع��دة  مقروف  حممد 
�لطنيجي ونائب رئي�س �لبعثة خمي�س �ملن�شوي و�ملدير 
�لفني �لدكتور عبد�هلل م�شفر وجمموعه من �لالعبني 

للوقوف على �شري �إعد�د �لفريق.
وو�شل �لفريق خالل �اليام �ل�شابقة �ىل درجة معقولة 
�لفني  �جلهاز  عمل  حيث  و�لفني  �لبدين  �الإع���د�د  من 

�لالعبون  و�أدى  و�لتحمل  �للياقة  متارين  زي��ادة  على 
جمموعه من �لتمارين �لتكتيكيه على �مل�شتوى �لدفاعي 
و�لهجومي والعبي �لو�شط ونفذوها ب�شكل جيد،و�شوف 
خالل  تدريجياً  �لفريق  ت�شكيلة  بتثبيت  �مل���درب  ي��ب��د�أ 

�ملباريات �لقادمة.
م���ن ن��اح��ي��ة �أخ�����رى ع���رب ب��ن��در �الأح���ب���اب���ي �مل��ن��ت��ق��ل �ىل 
�العارة  طريق  ع��ن  �لعني  م��ن  �لغربية  ف��ار���س  �شفوف 
لل�شنه �ل��ث��ان��ي��ة ع��ن ���ش��ع��ادت��ه ب��ال��ع��ودة م���رة �خ���رى �ىل 
�ل�شنة  �لفريق يف  يقدم مع  �أن  �لظفرة متمنياً  �شفوف 
يرد  و�ن  �الأوىل  �ل�شنة  يف  ق��دم��ه  مم��ا  �أف�����ش��ل  �ل��ث��ان��ي��ة 
�لدين الإد�رة وجماهري فار�س �لغربية �لذين قدمو� له 

�لدعم �لنف�شي و�ملعنوي خالل �لفرتة �ل�شابقة.
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حمدان بن حممد ي�ضدر قرارًا بتعديل اأحكام �ضباقات الهجن بدبي

اجلزيرة يغادر �ضوي�ضرا وينهي املرحلة االأوىل

انط���الق����ة امل����رحل�������ة الثاني�����ة الي���وم م����ن نورمنبي�����رج الأملاني������ة

بعد الدعم والتاأييد من عامل ريا�ضة ال�ضيارات .. ابن �ضلّيم يوجه اأنظاره من اأمريكا اجلنوبية اإىل اأفريقيا 
دور هام لفريق املخت�ضني يف و�ضع اخلطة الع�ضرية لتطوير ريا�ضة ال�ضيارات

�أ�شدر �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، ويل 
عهد دبي رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي، قر�ر بتعديل بع�س �أحكام 
�لقر�ر رقم )1( ل�شنة 2011 ب�شاأن تنظيم �شباقات �لهجن يف 
�إمارة دبي. ون�س �لقر�ر على ��شتبد�ل ن�س �ملادة )1( �ملتعلقة 
�ملتعلقة بالتحقيق مع �ملخالفني يف  بالتعريفات، و�مل��ادة )10( 
�ل�شباقات، و�لتي تن�س على 3 نقاط رئي�شية، وهي: 1- ال يجوز 
توقيع �أي من �لعقوبات �مل�شار �إليها يف �لف�شل �لثاين من هذ� 
�إج��ر�ء �لفح�س �ملخربي للعينة  �إال بعد  �لقر�ر على �ملخالفني 
هذ�  يف  طبي  تقرير  و�إ���ش��د�ر  �لطبية  �للجنة  بو��شطة  �الأوىل 
�ل�شاأن، وعلى �للجنة �ملخت�شة بفر�س �لعقوبات �إجر�ء حتقيق 
خطي مع �ملخالف ُي�شمع فيها �أقو�له ودفاعه، 2- يجوز للجنة 
�لطبية بناء على طلب �ملالك �ملُ�شّمر �أو �ملُ�شّمر �ملخالف، �إجر�ء 
�لفح�س �ملخربي للعينة �لثانية لدى �أحد �ملخترب�ت �لدولية 
�ملعتمدة لدى �للجنة �لطبية يف هذ� �ل�شاأن، 3- حتّدد �لالئحة 
�لتنفيذية لهذ� �لقر�ر �إجر�ء�ت �لتحقيق �لتي تتوالها �للجنة 

ة مع �ملُخالفني الأحكام هذ� �لقر�ر. �ملُخت�شّ
برقم  �الأ�شلي  للقر�ر  جديدة  م��ادة  �إ�شافة  على  �ل��ق��ر�ر  ون�س 

)7( مكرر، يكون ن�شها كما يلي: 
ت�شريع  �أي  عليها  ين�س  �أ�شد  باأية عقوبة  �الإخ��الل  �أ - مع عدم 
�آخر، �إذ� ثبت للجنة �مل�شابقات يف �أي مرحلة من مر�حل �ل�شباق 
م�شاركة �ملالك �ملُ�شّمر �أو �ملُ�شّمر باأحد �ملطايا يف غري �ل�شباقات 
�لتز�م  ع��دم  ثبت  �أو  �ملطية،  عمر  ذل��ك  يف  مب��ا  لها،  �ملخ�ش�شة 
�أو �ملُ�شّمر بتعليمات �للجان �ملخت�شة �مل�شكلة يف  �ملالك �ملُ�شّمر 
�لتالية:  بالعقوبات  �ملخالف  �ملُ�شّمر  �أو  �ملُ�شّمر  �لنادي، يعاقب 
للمرحلة  �ملخ�ش�شة  �ل�شباق  ج��و�ئ��ز  جميع  م��ن  �حل��رم��ان   -1

�لتي مت �شبط �ملخالفة فيها.
ملدة  �ملطايا  تدريب  �أو  �ل�شباقات  �مل�شاركة يف  2- �حلرمان من 
و�إذ�  �ملخالفة،  �رتكاب  تاريخ  من  �شهر�  ع�شر  �ثنتي  تتجاوز  ال 
كانت �لفرتة �ملتبقية من �ملو�شم ال تكفي لتنفيذ مدة �لعقوبة 
�لذي  �مل��و���ش��م  يف  �لعقوبة  م��ن  �ملتبقية  �مل���دة  فتنفذ  �مل���ذك���ورة، 
�ملُ�شّمر  �ملالك  با�شم  �مل�شجلة  �ملطايا  جميع  حرمان   -3 يليه، 
�شهر�  ع�شر  �ثني  على  تزيد  ال  مل��دة  �ل�شباقات  يف  �مل�شاركة  من 
�لفرتة  كانت  و�إذ�  للمخالفة،  �ملُ�شّمر  �ملالك  �رتكاب  تاريخ  من 
�ملتبقية من �ملو�شم ال تكفي لتنفيذ كامل �لعقوبة �ملذكورة، تنفذ 

�ملدة �ملتبقية من �لعقوبة يف �ملو�شم �لذي يليه، 4- غر�مة مالية 
ال تزيد عن خم�شني �ألف درهم.

)�أ( م��ن هذه  �ل��ف��ق��رة  �إل��ي��ه��ا يف  �مل�����ش��ار  �ل��ع��ق��وب��ات  ب - ت�شاعف 
 -1 �لثانية، وفقا ملا يلي:  �مل��ادة يف حال �رتكاب �ملخالفة للمرة 
�حلرمان من جميع جو�ئز �ل�شباق �ملخ�ش�شة للمرحلة �لتي مت 
�شبط �ملخالفة فيها، 2- �حلرمان من �مل�شاركة يف �ل�شباقات �أو 
تاريخ  �شهر� من  وع�شرين  �أربعا  تتجاوز  ملدة ال  �ملطايا  تدريب 
�رتكاب �ملخالفة، و�إذ� كانت �لفرتة �ملتبقية من �ملو�شم ال تكفي 
لتنفيذ مدة �لعقوبة �ملذكورة، فتنفذ �ملدة �ملتبقية من �لعقوبة 
با�شم  �مل�شجلة  �ملطايا  جميع  3-حرمان  يليه،  �ل��ذي  �ملو�شم  يف 
�ملالك �ملُ�شّمر من �مل�شاركة يف �ل�شباقات ملدة ال تزيد على �أربعا 
وع�شرين �شهر� من تاريخ �رتكاب �ملالك �ملُ�شّمر للمخالفة، و�إذ� 
كانت �لفرتة �ملتبقية من �ملو�شم ال تكفي لتنفيذ كامل �لعقوبة 
�ملذكورة، تنفذ �ملدة �ملتبقية من �لعقوبة يف �ملو�شم �لذي يليه، 

4- غر�مة مالية ال تزيد على مئة �ألف درهم.
هذه  م��ن  )ب(  �لفقرة  يف  �إليها  �مل�شار  �لعقوبات  ت�شاعف  ج- 
 -1 �مل��ادة يف حال �رتكاب �ملخالفة للمرة �لثالثة، وفقا ملا يلي: 

�ل�شباق  ملرحلة  �ملخ�ش�شة  �ل�شباق  جو�ئز  جميع  من  �حلرمان 
تدريب  من  �لتام  �حلرمان   -2 فيها،  �ملخالفة  �شبط  مت  �لتي 
�ل�شباقات  �مل�شاركة يف  �ملخالفة من  �ملطية  3- حرمان  �ملطايا، 
حرمانا كامال، 4- غر�مة مالية ال تزيد عن مئة وخم�شني �ألف 
درهم. د- �إذ� ثبتت للجنة �ل�شباقات يف �أي مرحلة من مر�حل 
�أو �ملُ�شّمر باأحد �ملطايا يف �أحد  �ل�شباق م�شاركة �ملالك �ملُ�شّمر 
ي�شارك  �لتي  للمطايا  �ملخ�ش�شة  �لفئة  بخالف  �ل�شباق  فئات 
فيها، يعاقب �ملالك �ملُ�شّمر �أو �ملُ�شّمر �ملخالف بعقوبة �حلرمان 
من جو�ئز �ل�شباق �ملخ�ش�شة للمطية يف �ملرحلة �لتي مت �شبط 
�ملخالفة فيها. ه� - يعاقب كل �شخ�س �آخر �شارك �أو حّر�س �أو 
�مل�شار  �ملخالفة  �رتكاب  يف  �ملُ�شّمر  �أو  �ملالك  مع  �تفق  �أو  �شاعد 
�لبند )4( من  �ملحددة يف  �ملالية  بالغر�مة  �مل��ادة  �إليها يف هذه 

�لفقرة )�أ( من هذه �ملادة.
و- يجوز للنادي ن�شر �ملخالفة �ملرتكبة و�لعقوبة �ملفرو�شة على 
�ملالك �ملُ�شّمر �أو �ملُ�شّمر يف �شحيفة يومية ت�شدر د�خل �لدولة 
باللغة �لعربية. ون�شت �ملادة )3( يف �لقر�ر، على: 1- مع عدم 
تعتمد  �آخ��ر،  ق��ر�ر  �أي  عليها  ين�س  �أ�شد  عقوبة  باأية  �الإخ���الل 

باأوقات  �الل��ت��ز�م  ع��دم  �لتالية:  للمخالفات  �ملالية  �ل��غ��ر�م��ات 
�لتدريب )�ملفاحيم( غر�مة مالية تبلغ 500 درهم، ��شتخد�م 
حو�جز ميد�ن �ل�شباق لربط �ملطايا غر�مة 500 درهم، رجوع 
غر�مة  �ملفاحيم  ف��رتة  �أث��ن��اء  �مل��ي��د�ن  �شري  خ��ط  بعك�س  �ملطايا 
�للجان و�ملوظفني  بتعليمات  �اللتز�م  200 درهم، عدم  مالية 
قبل �نطالق �ل�شباق و�أثناء �لتدريب )�ملفاحيم( غر�مة مالية 
�ل��ل��ج��ان و�مل��وظ��ف��ني يف  �أو ع��رق��ل��ة ع��م��ل  500 دره����م، تعطيل 
2- ت�شاعف قيمة  500 درهم،  �ل�شباق غر�مة مالية  ميادين 
�لغر�مة �ملن�شو�س عليها يف �جلدول �مل�شار �إليها يف �لفقرة )�أ( 
من هذه �ملادة يف حال معاودة �رتكاب �ملخالفة ذ�تها خالل �شنة 
على  يزيد  ال  ومب��ا  لها،  �ل�شابقة  �ملخالفة  �رت��ك��اب  م��ن  و�ح���دة 
يكون  على:  �ل��ق��ر�ر،  يف   )4( �مل���ادة  ون�شت  دره���م.  �آالف  ع�شرة 
�لرئي�س  م��ن  ق���ر�ر  بت�شميتهم  ي�شدر  �ل��ذي��ن  �ل��ن��ادي  ملوظفي 
�شفة ماأموري �ل�شبط �لق�شائي يف �إثبات �الأفعال �لتي تندرج 
لهم  ويكون  �ل��ق��ر�ر،  ه��ذ�  يف  عليها  �ملن�شو�س  �ملخالفات  �شمن 
�ل�شاأن،  �ل�شبط �لالزمة يف هذ�  �ل�شفة حترير حما�شر  بهذه 

و�ال�شتعانة باأفر�د �ل�شرطة �إذ� لزم ذلك.

مع�شكره  م���ن  �الأوىل  �مل���رح���ل���ة  �جل����زي����رة  �أن���ه���ى 
�لفريق  و�ن��ت��ق��ل  �أم�����س  ي��وم  �شوي�شر�  �خل��ارج��ي يف 
�ملرحلة  ل��ي��ب��د�أ  �الأمل��ان��ي��ة  ن��ورمن��ب��ريج  م��دي��ن��ة  �إىل 
�لثانية و�الأخ��رية من مع�شكر �الإع��د�د قبل �لعودة 
�نتقل عن  قد  وك��ان فريق �جلزيرة   ، �أبوظبي  �إىل 
ط��ري��ق �ل���رب يف رح��ل��ة ����ش��ت��م��رت مل���دة ���ش��اع��ات من 
�الأملانية  نورمنبريج  مدينة  �إىل  �ن��رتالك��ن  مدينة 
ب��ق��ي��ادة �جلهاز  ت���درب �شباحا  �ل��ف��ري��ق ق��د  ، وك���ان 
�لفني و�جلهاز �مل�شاعد يف �لفرتة �ل�شباحية و�لتي 
يف  ب��ال��رك�����س  ب��ال��ك��ام��ل  �ل��ب��دن��ي��ة  للياقة  خ�ش�شت 
�لغابة ملدة �شاعتني متو��شلتني وب�شرعات متفاوتة 
، وفور �نتهاء �لتمرين توجه �لالعبون �إىل �لفندق 

من �أجل تناول وجبة �لغد�ء.

الفريق اإىل نورمنبريج
�لثانية  �ل�شاعة  غ��ادرت  �لغد�ء  وجبة  �نتهاء  وبعد 
�شوي�شر� يف  �الإق��ام��ة يف  مقر  �ل��ف��ري��ق  بعثة  ظ��ه��ر� 
نورمبريج  مدينة  �إىل  متوجهة  فيكتوريا  ف��ن��دق 
وغادرت   ، بارك حتديد�  وفندق هيزوك�س  �الأملانية 
وو�شلت  �شاعات  �شت  ��شتمرت  رحلة  يف  بر�  �لبعثة 

�لبعثة �إىل نورمبريج يف �ل�شاعة �لثامنة م�شاء. 

الهاملي : املرحلة االأوىل اإيجابية 
�لهاملي  �الأوىل حتدث حممد عتيق  �ملرحلة  وعن 

�لقدم  ل��ك��رة  �جل��زي��رة  �شركة  �إد�رة  جمل�س  ع�شو 
ناجحة  ك��ان��ت  �الأوىل  �مل��رح��ل��ة  �أن  �لبعثة  ورئ��ي�����س 
وقف  للفريق  �لفني  �جل��ه��از  و�أن  خ�شو�شا   ، ج��د� 
�اليجابية  ك��ان��ت  ����ش���و�ء  �مل���الح���ظ���ات  ع��ل��ى ج��م��ي��ع 
�آيبيك  �جل��زي��رة  بطولة  خ��الل  �ل�شلبية  �أو  منها 
و�لتي   ، �ملبارك  رم�شان  �شهر  خالل  �أقيمت  و�لتي 
�لنقاط  على  يده  �لفني  �جلهاز  و�شع  خاللها  من 
بالفريق  �لو�شل  �أج��ل  من  �لكامل  وت�شوره  �ملهمة 
�إىل �مل�شتوى �الأمثل من �لناحية �لبدنية و�لفنية ، 
و��شتفاد �جلميع من �إقامة �لبطولة يف هذ� �لتوقيت 

�لذي �شبق �ملرحلة �لثالثة من �الإعد�د.
�لفريق  �شار جدول  �ملع�شكر فقد  وبالن�شبة جلدول 

ح�شب ما خطط له من قبل �جلهاز �لفني للفريق 
، �شو�ء من خالل فرت�ت �لتدريب �ليومية �شباحا 
وم�����ش��اء �أو م��ن خ���الل �مل���ب���ار�ة �ل��ودي��ة �ل��ت��ي لعبها 
�لفريق �أمام فريق لوز�ن �ل�شوي�شري ، و�أن �الأهم هي 
�ملكا�شب �لتي ح�شل عليها �جلهاز �لفني و�لالعبني 
 ، �شوي�شر�  يف  �ملع�شكر  م��ن  �الأوىل  �مل��رح��ل��ة  خ���الل 
وحاليا �لفريق �شي�شتكمل �ملرحلة �لثانية يف مدينة 
قبل �جلهاز  م��ن  �ملعد  �جل���دول  ن��ورمن��ب��ريج ح�شب 
�ل��ف��ن��ي ل��ل��ف��ري��ق. وع���ن �مل��رح��ل��ة �ل��ث��ان��ي��ة ذك���ر باأنها 
للفريق  �لفني  و�أن �جلهاز  �الأوىل  للمرحلة  مكلمة 
�لو�شول  �إىل  �ملع�شكر  خ���الل  م��ن  ج��اه��د�  ي�شعى 
، و�أن �لالعبني  بالفريق الأف�شل درجات �جلاهزية 

يعون �أهمية هذه �ملرحلة كونها هي بو�بة �لدخول 
خ�شو�شا   ، �لتامة  باجلاهزية  �جلديد  �ملو�شم  �إىل 
و�أن �لفريق �شيلعب عدة جتارب ودية يف نورمبريج 
لتوفر عدد كبري من �لفرق �لتي تقيم مع�شكر�تها 
�لهاملي  �أ���ش��اد  كما   ، �ملنطقة  نف�س  يف  �الإع���د�دي���ة 
ب���ال���روح �ل��ع��ال��ي��ة �مل���وج���ودة ل���دى �ل��الع��ب��ني خالل 
بتعليمات  �ل��ت��ام  وب��االل��ت��ز�م  ك��ذل��ك  و�أ���ش��اد  �ملع�شكر 

�جلهاز �لفني خالل �حل�ش�س �لتدريبية .

الهاملي ي�ضبق البعثة اإىل نورمبريج
�أم�س  ي��وم  �لبعثة  �لهاملي مقر  غ��ادر حممد عتيق 
�أجل  م��ن  �الأمل��ان��ي��ة  ن��ورم��ب��ريج  مدينة  �إىل  متوجها 

�ل��وق��وف على ك��اف��ة �الأم����ور و�ل��رتت��ي��ب��ات �الإد�ري����ة 
�ل���الزم���ة للبعثة ق��ب��ل و���ش��ول �ل��ف��ري��ق و�ل���ب���دء يف 

�جلزء �لثاين من مع�شكره يف �ملانيا .

املدرب يطلب مباراة اإ�ضافية
ط��ل��ب م����درب �ل��ف��ري��ق �ل�����ش��ي��د ل��وي�����س م��ي��ا مبار�ة 
�ملانيا  يف  �ل��ث��اين  مع�شكره  خ��الل  للفريق  �إ�شافية 
�أغ�شط�س   21 ب��ت��اري��خ  �مل��ب��ار�ة  م��وع��د  ومت حت��دي��د 
فيكتوريا بالزن  فريق  �أم��ام  �لفريق  �شيلعبها  حيث 
�أحد فرق �لدرجة �الأوىل �الأملانية �إ�شافة �إىل مبار�ة 
تاريخ  يف  �لفريق  �شيلعبها  �لتي  �لقطري  �لغر�فة 

24 �أغ�شط�س .

ريا�شة  ع��امل  م��ن  و�ل��ت��اأي��ي��د  �ل��دع��م  على  ح�شوله  بعد 
�ل�شيار�ت، يقوم �لدكتور حممد بن �شلّيم بتوجيه �أنظاره 
بد�أ  �ل��ذي  �لوقت  يف  �أفريقيا  �إىل  �جلنوبية  �أمريكا  من 
فيه بو�شع �الأ�شا�شات للخطة �لع�شرية �لهادفة لتطوير 

ريا�شة �ل�شيار�ت عامليا.  
و����ش���رع �ب����ن ���ش��ل��ي��م، �ل����ذي ي���ر�أ����س ف��ري��ق م��ه��ام جديد 
مت �إن�����ش��اءه م��ن ق��ب��ل �الحت����اد �ل����دويل ل��ل�����ش��ي��ار�ت ف��ي��ا ، 
ريا�شة  �مل�شوؤولني يف  كبار  ��شت�شارية مكثفة مع  بعملية 
�ل�شيار�ت، و�لرتكيز يتوجه من �الأرجنتني �إىل بوت�شو�نا 

�لتي �شيزورها يف وقت الحق من هذ� �ل�شهر. 
وقال �بن �شلّيم، قبيل م�شاركته يف �جتماع �حتاد �لدول 
�الأفريقية �لتابعة لالحتاد �لدويل لل�شيار�ت يف �لفرتة 
�إن��ه ل�شرف عظيم  �أغ�شط�س �جل��اري:   30-29 ما بني 
يل �أن �أحظى مبثل هذ� �لدعم من كبار م�شوؤويل ريا�شة 

�ل�شيار�ت و�أقطاب �لريا�شة وع�شاقها من �أنحاء �لعامل 
.

�شنو�جهها  �ل��ت��ي  بالتحديات  علمت  �شلّيم:  �ب��ن  وق���ال 
و�لفر�س �لتي �شتتاح لنا من نو�دي �ل�شيار�ت يف �جتماع 
�ملالحظات  م��ع  مبقارنتها  و�شنقوم  �جلنوبية،  �أم��ريك��ا 
�لتي �شنح�شل عليها من نو�دي �ل�شيار�ت �الأفريقية يف 

وقت الحق من هذ� �ل�شهر .
وكان �بن �شلّيم، رئي�س نادي �الإمار�ت لل�شيار�ت، قد بد�أ 
�لتابع  �ل�شيار�ت  ريا�شة  تطوير  لفريق  كرئي�س  مهامه 
لالحتاد �لدويل لل�شيار�ت، بلقاء كبار م�شوؤويل و�أع�شاء 
نو�دي �ل�شيار�ت يف �الأمريكيتني وذلك يف �جتماع �أمريكا 
�ل�شهر  ب��د�ي��ات  �آي��ر���س  بوين�س  �ل��ذي عقد يف  �لالتينية 

�جلاري. 
ويف �ل�شهر �لقادم، �شيقوم بن �شلّيم بتقدمي تقرير �أمام 

جمل�س �لريا�شة �لعاملي يف �جتماعه �لقادم يف �لعا�شمة 
�لتطور�ت  �آخر  فيه  �شيو�شح  و�ل��ذي  باري�س،  �لفرن�شية 
و�مل�شتجد�ت كما �شيقدم خالله باقي �الأع�شاء �لذين مت 

تعيينهم يف فريق �لتطوير. 
وقال �بن �شلّيم، و�لذي ي�شغل �أي�شا من�شب نائب رئي�س 
من  فريق  ب�شم  قمنا   : فيا  لل�شيار�ت  �ل��دويل  �الحت��اد 
�لعامل و�لذين  �أنحاء  �ملختارين من خمتلف  �ملخت�شني 
جتمعهم موؤهالت وخرب�ت يف خمتلف �ملجاالت، ولي�س 

فقط يف ريا�شة �ل�شيار�ت . 
م�شوؤويل  كبار  مع  بالت�شاور  �ملهام  فريق  و�شيقوم  ه��ذ� 
�ل�شانعة،  �ل�����ش��رك��ات  ف��ي��ه��م  �ل�����ش��ي��ار�ت، مب���ن  ري��ا���ش��ة 
�أع�شاء  م��ن  وغ��ريه��م  �مل�شجعني  �مل���روج���ني،  �الإع�����الم، 
نو�دي �ل�شيار�ت �ملن�شمة لالحتاد �لدويل لل�شيار�ت من 

خمتلف �أنحاء �لعامل.

وتهدف �لت�شاور�ت لتقدمي خطة ��شرت�تيجية من ع�شر 
�شيتم  و�لتي  �ل�شيار�ت  ريا�شة  وتنمية  لتطوير  �شنو�ت 
�مل�شادقة عليها خالل �جتماع �جلمعية �لعمومية �لذي 
�الأخ�شر  �ل�شوء  ومنحها   2014 �لعام  �أو�خ���ر  �شيقام 

لبدء تطبيق بنودها. 
وتعترب هذه �خلطوة �الأوىل من نوعها يف تاريخ �الحتاد 
�لدويل لل�شيار�ت، �ملنظمة �لعاملية لل�شيار�ت �لتي تاأ�ش�شت 
قبل 109 �شنو�ت يف �لعا�شمة �لفرن�شية باري�س، وت�شم 
ل��ل�����ش��ي��ار�ت حول  ن��ادي��ا   230 م��ن  �أك���رث  حت��ت مظلتها 
�لعامل ميثلون �أكرث من 60 مليون م�شتخدم للطرقات 

و�حللبات.
ي�شرفني  �شلّيم  ب��ن  حممد  د.  �ل�����ش��ورة:  على  �لتعليق 
�لدعم �لذي تلقيته من كبار م�شوؤويل ريا�شة �ل�شيار�ت 

يف �أنحاء �لعامل.

�أقبل �ملنت�شبون لنادي �حلمرية �لثقايف �لريا�شي خالل فعالياته �لتي 
يتنفذها وتتو��شل حتى �خلام�س من �شهر �شبتمرب �ملقبل �شمن �أن�شطة 
يف  لالنتظام  و�لريا�شة  �ل�شباب  لرعاية  �لعامة  للهيئة  ب��الدي  �شيف 
وترفيهية  ريا�شية  �أن�شطة  ت�شمل  و�ل��ت��ي  �مل��ن��ف��ذة  �ل��رب�م��ج  خمتلف 
�لذين  �مل�شاركون  و�ن��خ��رط   . ووطنية  وتر�ثية  و�جتماعية  وثقافية 
�كتظت بهم �أروقة �لنادي و�شاالته يف �لع�شر�ت من �لفعاليات �ل�شيقة 
�لتي يتم تنظمها حاليا يف خمتلف �لدور�ت و�لبطوالت �لريا�شية بعد 
من  عدد  تنظيمها  على  يقوم  وجمموعات  فرق  يف  توزيعهم  جرى  �أن 
�لكو�در �لوطنية �ل�شابة �ملتخ�ش�شة يف جمال تنظيم �مللتقيات �ل�شبابية 

�لد�ئمة . ومن هذ� �ملنطلق مار�س �مل�شاركون عدد� من �لفعاليات �ملائية 
عدد  يف  ممتعة  �أوق��ات��ا  وق�شو�  �حلمرية  �شاطئ  على  �لنادي  مركز  يف 
ع�شو  �ل�شام�شي  غامن  �شامل  و�أ�شار  �ملتنوعة  �لبحرية  �لفعاليات  من 
�لن�شاط  عام  وم�شرف  �لريا�شي  �لثقايف  �حلمرية  نادي  �إد�رة  جمل�س 
نادي �حلمرية وبتوجيهات من رئي�شه ثاين  �إد�رة  �أن جمل�س  بالنادي 
على  للفعاليات  �ملنظمة  �للجنة  خ��الل  م��ن  حر�س  �ل�شام�شي  عبيد 
�لعمرية  �لفئات  يتنا�شب مع جميع  و�الأن�شطة مبا  �لرب�مج  تتنوع  �أن 
وير�شى ميول �جلميع من بر�مج علمية وريا�شية وثقافية وترفيهية 
�لتي  �لفعاليات  �إط��ار  يف  تنظتم  و�لتي  �ملتاحة  دور�ت  �إىل  وباالإ�شافة 

و�لن�سء  �ل�شباب  خلدمة  و�لريا�شة  لل�شباب  �لعامة  �لهيئة  �أقرتها 
وقدرتها  �لفعاليات  يوؤكد جناح  �لكبري  �الإقبال  �إن  �ل�شام�شي  وقال    .
تقدم  �أ�شبحت  نادي �حلمرية  �أن فعاليات  �لطالب موؤكد�  على جذب 
�ملناطق  �أم  �حلمرية  منطقة  �أب��ن��اء  م��ن  ���ش��و�ء  للطالب  مثالية  �إج���ازة 
�ملجاورة من خالل تنوع �الأن�شطة من �جل تاأهيل �ل�شباب و�عتمادها 
�لفعاليات  �أن  �إىل  وتلبية رغبات �جلميع الفتا  و�الإب��د�ع  �البتكار  على 
يف جمملها تعمل على تاأكيد �النتماء يف نفو�س �البناء و�لوالء لقيادته 
�لوطن  وح��ب  و�مل��غ��ام��رة  �الإب����د�ع  روح  نفو�شهم  يف  وتغر�س  �لر�شيدة 

�إ�شافة �إىل �لقيم �لوطنية . 

مار�ضوا فعاليات مائية متنوعة 

نادي احلمرية ينظم �ضل�ضة من الفعاليات الريا�ضية ملنت�ضبيه �ضمن �ضيف بالدي
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ميل���وتي���ت جنم���ة ال�ضباح���ة الأوملبي����ة والعاملي����ة اإل����ى دب����ي

ليون و�ضاختار وبلزن اأمام �ضوي�ضيداد و�ضيلتيك وماريبور

اأيندهوفن يواجه ميالن يف معركة التاأهل لدوري الأبطال

نظرًا لالإقبال عليها مت تد�ضني حتدي جديد ملحبي هذه الريا�ضة

انطالق اأوىل جولت حتدي الزحف وال�ضيطرة يف حلبة البحرين الدولية
تعاقدات حملية خيالية

52 لعبًا اأجنبيًا يف الأندية ال�ضعودية للمو�ضم اجلديد

�ل�شدر  �شباحة  جنمة  ميلوتيت،  روت���ا  ت�شتعد 
�لعاملية مل�شافة 100م للتوجه �إىل دبي �الأ�شبوع 
�لر�بعة  �ل���ع���امل  ب��ط��ول��ة  ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف  �ل���ق���ادم 
�ل�شقر�ء  م�شاركة  وت��اأت��ي  للنا�شئني،  لل�شباحة 
وتتويجها  �ل��ك��ب��ري  ت��األ��ق��ه��ا  ع��ق��ب  �ل��ل��ي��ت��و�ن��ي��ة 
وبطولة   ،2012 ل��ن��دن  �أومل���ب���ي���اد  يف  ب��ال��ذه��ب 
وبطولة  )25م(،   2012 ل��ل�����ش��ب��اح��ة  �ل���ع���امل 
 ،2013 –�أرينا  للنا�شئني  لل�شباحة  �أوروب�����ا 
لل�شباحة  �ل���ع���امل  ب��ط��ول��ة  م���ن   15 و�ل��ن�����ش��خ��ة 
�الإ�شبانية  بر�شلونة  مدينة  يف   2013 –فينا 
ال�شتكمال  ميلوتيت  وتتطلع  �مل��ا���ش��ي،  �ل�شهر 
جمموعتها �لذهبية يف جميع �لبطوالت �لعاملية 
رب��وع جممع  �حل��دث يف  ينطلق  �لكربى عندما 
حمد�ن بن حممد بن ر��شد �لريا�شي يف �لفرتة 

من 26-31 �أغ�شط�س. 
�لقيا�شي  ع���ام���اً-�ل���رق���م   16 م��ي��ل��وت��ي��ت  حت��م��ل 
�لعاملي يف �شباحة �ل�شدر مل�شافة 50م، و100م، 
وقد �شجلتهما يف بطولة �لعامل 2013، وتقيم 
حالياً وتدرب يف �ململكة �ملتحدة منذ �شن �ل� 13، 

وملع  ليتو�نيا،  بلدها  ر�ي��ة  حتت  تناف�س  �أنها  �إال 
��شمها على �ل�شاحة �لعاملية منذ كانت يف �لر�بعة 
ع�شرة من عمرها، عندما فازت بذهبية 100م 
�شدر يف مهرجان �أوملبياد �أوروبا لل�شباب يف مدينة 
�أ�شغر  �أ�شبحت   2012 ويف  �لرتكية،  تر�بزون 
�شباحة ليتو�نية تخو�س دورة �الألعاب �الأوملبية، 
�شدر،  100م  �شباق  بذهبية  فيها  ف���ازت  حيث 
وهزمت  �الأوروب������ي،  �لقيا�شي  �ل��رق��م  وح��ط��م��ت 
�الأمريكية ريبيكا �شوين، بطلة �لعامل �حلالية.  
على  هيمنتها  ف��ر���س  يف  ميلوتيت  جنحت  كما 
�أن  بعد  و�لطويلة  �لق�شرية  �مل�شافات  �شباقات 
�شدر  و100م  50م  �شباقي  يف  بالذهب  ُتوجت 
يف بطولة �لعامل لل�شباحة فينا )25م( 2012، 
�لتي ��شت�شافتها �إ�شتانبول، وتاألقت يف �لبطولة 
لل�شباحة  �أوروب��������ا  ب��ط��ول��ة  �ل���ت���ال���ي���ة،  �ل���ك���ربى 
للنا�شئني –�أرينا يف مدينة بوزنان �لبولندية يف 
يوليو 2013، عندما توجت جمدد�ً بالذهب يف 
�شباق 100م �شدر، قبل �أن تتوجه �إىل بر�شلونة 

للمناف�شة يف �لن�شخة 15 من بطولة �لعامل.

كاأ�شرع  �لعاملية  مكانتها  ميلوتيت  ر�شخت  وق��د 
���ش��ب��اح��ة ����ش���در يف �ل���ع���امل ب��ع��د �أن ح��ط��م��ت يف 
بر�شلونة �الأرقام �لعاملية يف ن�شف نهائي �شباقي 
و�لتاألق  �لفوز  م�شرية  وو��شلت  و100م،  50م 
بفوزها بذهبية �شباق 100م، �إال �أنها �أخفقت يف 
�لرقم  -حاملة  يفيموفا  يوليا  �لرو�شية  جت��اوز 

�لعاملي �ل�شابقة-يف نهائي �شباق 50م.
�الإم����ار�ت  �حت���اد  رئي�س  �لفال�شي،  �أح��م��د  وق���ال 
ل��ل�����ش��ب��اح��ة ورئ���ي�������س �ل��ل��ج��ن��ة �مل���ن���ظ���م���ة: نحن 
الأنها  دب����ي،  يف  م��ي��ل��وت��ي��ت  مل�����ش��ارك��ة  متحم�شون 
�جلماهري  ون��ح��ث  ��شتثنائية،  م��وه��ب��ة  متتلك 
�إىل جممع حمد�ن �الأ�شبوع �لقادم  �لقدوم  على 
عالية  �شتكون  فاملناف�شة   ، ك��ث��ب  ع��ن  ملتابعتها 
عاملية  بعرو�س  �جلمهور  و�شي�شتمتع  �مل�شتوى، 
�مللهم، حيث عملت بجد  وب��اأد�ء ميلوتيت  قوية، 
طريقها  يف  �لعقبات  م��ن  �لكثري  على  وتغلبت 
ل��ل��رتب��ع ع��ل��ى ق��م��ة �ل�����ش��ب��اح��ة �ل��ع��امل��ي��ة وه���ي ما 
ملا  ت��ز�ل يف �شن �شغرية، وتعد مثااًل يحتذى به 
و�اللتز�م، وهذه فر�شة  بالتفاين  �إجن��ازه  ميكن 

ك��ب��رية ل��ي��ق��دم �ل��ن��ا���س الأب��ن��ائ��ه��م دل��ي��اًل ع��ل��ى ما 
عرو�س  وملتابعة  مبكرة،  �شن  يف  حتقيقه  ميكن 
�مل�شتقبل.   وجن�����وم  �حل���ال���ي���ني  �ل���ع���امل  �أب����ط����ال 
كثيف  مناف�شة  ج��دول  دب��ي  يف  ميلوتيت  ينتظر 
ي�شمل 9 �شباقات، و�شت�شارك يف جميع مناف�شات 
�لفرتة  با�شتثناء  و�مل�شائية،  �ل�شباحية  �حل��دث 
�لذي  �الأم��ر  �لبطولة،  �أي��ام  ل�شاد�س  �ل�شباحية 

يتيح للجمهور فر�شة �ال�شتمتاع باحلدث.
����ش���در يف  50م  ن��ه��ائ��ي  ي���ق���ام  �أن  �مل���ق���رر  وم����ن 
2)27 �غ�شط�س(، بينما  �مل�شائية لليوم  �لفرتة 
�مل�شائية  �ل��ف��رتة  يف  ���ش��در  100م  ن��ه��ائ��ي  ي��ق��ام 
�لبطولة  �أدو�ر  تقام  �أغ�شط�س(.   29(4 لليوم 
�شباحاُ-  10 �ل�����ش��اع��ة  م��ن  ي��وم��ي��اً  �لتمهيدية 
ن�شف  �الأدو�ر  ت��ع��ق��د  ب��ي��ن��م��ا  ظ���ه���ر�ً،   12.30
 8-6 من  ي��وم  كل  م�شاء  يف  و�لنهائية  �لنهائية 
درهماً   20 �ل��دخ��ول  تذكرة  �شعر  ويبلغ  م�شاًء، 
لليوم، �أو 80 درهماً جلميع �أيام �حلدث، وتتوفر 
�لتذ�كر عند بو�بة جممع حمد�ن بن حممد بن 

ر��شد �لريا�شي �أثناء �نعقاد �لبطولة.

تتجه �النظار �ليوم �لثالثاء �ىل بي ��س يف �شتاديون 
�لذي يحت�شن ذهاب �برز مو�جهات �لدور �لفا�شل 
دوري  م�����ش��اب��ق��ة  م���ن  �مل��ج��م��وع��ات  دور  �ىل  �مل���وؤه���ل 
�ل�شابقني  �لبطلني  بني  �لقدم  لكرة  �وروب��ا  �بطال 

�يندهوفن �لهولندي وميالن �اليطايل.
وزعت  �ن  بعد  م��ي��الن  مبو�جهة  �يندهوفن  ووق���ع 
�لدور  �ىل  مبا�شرة  ت��اأه��ل��ت  �ل��ت��ي  �لع�شرة  �الن��دي��ة 
�لفا�شل �و عرب �الدو�ر �لتمهيدية �ىل جمموعتني 
�ملتوجة  �الن��دي��ة  و�شعت  حيث  �لقرعة  �شحب  قبل 
فيما  بع�شها،  م��و�ج��ه��ة  يف  ب��الده��ا  ب��ط��ول��ة  ب��ل��ق��ب 
�لدوري  ترتيبها يف  نتيجة  �ملتاأهلة  �الندية  و�شعت 
�ملحلي ولي�س لتتويجها باللقب يف مو�جهة بع�شها 
مع �حرت�م ت�شنيف �الحتاد �الوروب��ي لكرة �لقدم، 
ثالثا يف  �ل��ذي حل  رو�شونريي  وق��وع  ��شفر عن  ما 
�يندهوفن  م��و�ج��ه��ة  �مل��ا���ش��ي، يف  �مل��و���ش��م  �ي��ط��ال��ي��ا 
مبار�ة  �شي�شتقبل  و�ل�����ذي  ب����الده  دوري  و���ش��ي��ف 

�لذهاب.
�شبع  باللقب  �لفائز  �ملو�جهة بني ميالن،  و�شتكون 
2007(، و�ي��ن��ده��وف��ن، بطل  م���ر�ت )�خ��ره��ا ع��ام 
1988 �ي  �لبطلة ع��ام  ك��اأ���س �الن��دي��ة �الوروب��ي��ة 
�ل��ه��ول��ن��دي بطال  ب��ه �ملنتخب  ت���وج  �ل���ذي  �ل��ع��ام  يف 
الوروب�����ا، �ع����ادة ل��ل��دور ن�شف �ل��ن��ه��ائ��ي م��ن ن�شخة 
2004-2005 حني تاأهل �لفريق �اليطايل �ىل 
كان  �لذي  �لهولندي  مناف�شه  ح�شاب  على  �لنهائي 
يلعب يف �شفوفه �ملدرب �حلايل فيليب كوكو، وذلك 
بف�شل ت�شجيله هدفا خارج قو�عده )2-�شفر ذهابا 
و1-3 �يابا( قبل �ن يخ�شر �ملو�جهة �لتاريخية مع 
كان  �ن  بعد  �لرتجيح  بركالت  �النكليزي  ليفربول 
�ال�شلي  بوقتيها  �ملبار�ة  )�نتهت  �شفر-3  متقدما 

و�ال�شايف بالتعادل 3-3(.
كما تو�جه �لفريقان يف منا�شبتني �خريني يف هذه 
-1992 لن�شخة  �الول  �ل���دور  يف  وذل��ك  �مل�شابقة 
2-�شفر(  و�يابا   1-2 ذهابا  ميالن  )ف��از   1993
�شفر- ذه��اب��ا  )ت��ع��ادال   2006-2005 ون�شخة 

�شفر وفاز �يندهوفن �يابا 1-�شفر(.
�ملجموعات  �ل���دور  ب��ل��وغ  �ىل  �يندهوفن  و�شي�شعى 
فيما   ،2009-2008 مو�شم  منذ  �الوىل  للمرة 
دور  يبحث ميالن عن م�شاركته �حلادية ع�شرة يف 
�ملجموعات خالل �ملو��شم �ل12 �الخرية و�ل�شابعة 

ع�شرة يف تاريخه.
مناف�شه  على  باف�شلية  �لهولندي  �لفريق  ويتمتع 
ب��د�أ وه��و خرج  ق��د  ب��الده  �ملو�شم يف  �اليطالية الن 
خا�شها  �لتي  �لثالث  �ملباريات  يف  �الن  حتى  فائز� 
11 هدفا، يف حني �ن  �ل��دوري �ملحلي، م�شجال  يف 
�لدوري �اليطايل مل ينطلق بعد و�شتكون �لبد�ية يف 
عطلة نهاية �ال�شبوع �حلايل حني يبد�أ فريق �ملدرب 

ما�شيميليانو �ليغري م�شو�ره ب�شيافة فريونا.
�ليوم  ت��ق��ام  �ل��ت��ي  �مل��و�ج��ه��ات �خلم�س  ت��ربز يف  كما 
ريال  �شيفه  م��ع  �لفرن�شي  ل��ي��ون  م��ب��ار�ة  �ل��ث��الث��اء 
�شو�شييد�د �ال�شباين �لذي يعود �ىل �شتاد جريالن 
�ل��ذي ك��ان م�شرح مبار�ته �الوروب��ي��ة �الخ��رية قبل 
�لرب�زيلي  �شجله  ب��ه��دف  خ�شر  ح��ني  م��و����ش��م   10
من  �لثاين  �ل��دور  �ي��اب  يف  برينامبوكانو  جونينيو 
2003-2004، وذلك بعد  دوري �البطال ملو�شم 

�ن خ�شر ذهابا على �ر�شه بالنتيجة ذ�تها.
بعد  �لفرن�شي  �ل��دوري  يت�شدر  �لذي  ليون  وي�شعى 
جتديد  �ىل  للمو�شم،  �الول��ي��ني  مبار�تيه  يف  ف��وزه 
ر�بعا يف  �لذي حل  �ال�شباين  �لفريق  على  �نت�شاره 

ال ليغا �ملو�شم �ملا�شي، وذلك بهدف �لعودة �ىل دور 
�ملجموعات من �مل�شابقة �الوروبية �الم �لذي �نقطع 

عنه �ملو�شم �ملا�شي بعد 12 م�شاركة على �لتو�يل.
يف  �ل��ق��اري  �شجله  ع��ل��ى  �لفرن�شي  �ل��ف��ري��ق  وي��ع��ول 
�ل�شبع  م��ب��اري��ات��ه  م��ن  �ي���ا  يخ�شر  مل  ح��ي��ث  ملعبه 
�الخرية منذ �ن �شقط �مام ريال مدريد �ال�شباين 
�شفر-2 يف دور �ملجموعات من دوري �البطال ملو�شم 
2011-2012، علما بانه خرج �ملو�شم �ملا�شي من 
توتنهام  يد  على  ليغ  يوروبا  مل�شابقة  �لثاين  �ل��دور 
�النكليزي. وعلى ملعب ��شتانا �رينا ، ياأمل �شاختار 
كار�غاندي �ال�شتفادة من عاملي �الر�س و�جلمهور 
�مام �شيفه �شلتيك �ال�شكتلندي لكي يحقق نتيجة 
فريق  �ول  ي�شبح  لكي  �مامه  �لطريق  جيدة متهد 

كاز�خ�شتاين ي�شارك يف �مل�شابقة �الوروبية �الم.
�لربتغايل  ف��ريي��ر�  دي  ب��اك��و���س  و���ش��ع  يختلف  وال 
بدوره  يخو�س  �ذ  ك��ار�غ��ان��دي  �شاختار  ع��ن  ك��ث��ري� 
�الم  �الوروب��ي��ة  للم�شابقة  �لتمهيدية  �الدو�ر  غمار 
للمرة �الوىل يف تاريخه بعد �ن حل ثالثا يف دوري 
بالده �ملو�شم �ملا�شي وللمرة �الوىل يف تاريخه �ي�شا 
)�ف�شل نتيجة له �شابقا كانت �ملركز �ل�شاد�س(، لكن 
�شيخو�س  �لتي  �مل��ب��ار�ة  يف  �شهلة  تكون  ل��ن  مهمته 
يتو�جه  �ذ  ب��ب��ورت��و،  �خل��ا���س  در�غ�����او�  ملعب  ع��ل��ى 
م��ع زي��ن��ي��ت ���ش��ان ب��ط��ر���ش��ربغ �ل��رو���ش��ي، ب��ط��ل كاأ�س 
بقيادة  و�ل�شاعي   2008 ل��ع��ام  �الوروب����ي  �الحت���اد 
مدربه �اليطايل لوت�شيانو �شباليتي ومهاجم بورتو 
�لر�بعة  مل�شاكرته  هالك  �ل��دويل  �لرب�زيلي  �ل�شابق 
 2009-2008 م��و����ش��م  بعد  �ملجموعات  دور  يف 

و2011-2012 و2013-2012.
�م����ا �مل����ب����ار�ة �خل��ام�����ش��ة �ل���ي���وم �ل���ث���الث���اء فتجمع 

ماريبور  ب�����ش��ي��ف��ه  �ل��ت�����ش��ي��ك��ي  ب���ل���زن  ف���ي���ك���ت���وري���ا 
م�شاركتهما  ع��ن  يبحثان  و�لفريقان  �ل�شلوفيني، 
�لثانية يف دور �ملجموعات �لذي تاأهل �ليه مبا�شرة 
�لفائزة يف  �لع�شرة  �لفرق  �ليه  �شتن�شم  22 فريقا 
�لدور �لفا�شل، على �ن تقام قرعته يف 29 �حلايل 
يف موناكو. �ما بالن�شبة ملباريات �الربعاء، فلن تكون 
مهمة �ر�شنال �النكليزي �ل�شاعي مل�شاركته �ل�شاد�شة 
على  �شهلة  �ملجموعات،  دور  يف  �لتو�يل  على  ع�شرة 
�ل���رتك���ي للمرة  �الط�����الق يف م��و�ج��ه��ة ف��رنب��غ�����ش��ه 
-1979 مو�شم  بعد  �لقاري  �ل�شعيد  على  �لثالثة 
)فاز  �الوروبية  �لكوؤو�س  كاأ�س  م�شابقة  يف   1980
�يابا(  �شفر-�شفر  وتعادال  ذهابا  2-�شفر  �ر�شنال 
)فاز  �البطال  دوري  2008-2009 من  ومو�شم 

�ر���ش��ن��ال ذه��اب��ا خ���ارج ق��و�ع��ده 5-2 ذه��اب��ا وتعادال 
�شفوفه  يف  فرنبغ�شه  وي�شم  �شفر-�شفر(.  �ي��اب��ا 
الع��ب��ني ي��ع��رف��ون مت��ام��ا �ر���ش��ن��ال و�ل�����دوري �ملمتاز 
مثل �لهولندي ديرك كاوت )ليفربول( و�لربتغايل 
ر�وول مرييلي�س )ليفربول وت�شل�شي( و�لنيجريي 
بيلوزوغلو  و�مي������ري  )�ي����ف����رت����ون(  ي���وب���و  ج�����وزف 

)نيوكا�شل(.
وي�شعى �لفريق �لرتكي للم�شاركة يف دور �ملجموعات 
لكن   ،2009-2008 مو�شم  منذ  �الوىل  للمرة 
ق��د ال حت�شل حتى يف ح��ال تفوقه  �مل�����ش��ارك��ة  ه��ذه 
�لتحكيم  قر�ر حمكمة  بانتظار  وذلك  �ر�شنال  على 
�مامها  رفعها  �لتي  بالق�شية  تبت  �لتي  �لريا�شي 
�لفريق �لرتكي لرفع عقوبة �اليقاف �لتي فر�شها 

ع��ل��ي��ه �الحت�����اد �الوروب������ي ن��ت��ي��ج��ة ت��الع��ب��ه بنتائج 
حمكمة  تتخذ  �ن  �ملنتظر  وم���ن  �مل��ح��ل��ي.  �ل����دوري 
قبل  �لق�شية  ب��ه��ذه  ق���ر�ره���ا  �ل��ري��ا���ش��ي  �لتحكيم 
قرعة دور �ملجموعات �ملقررة يف 29 �ل�شهر �حلايل 
�شيخو�س  �لرتكي  �لفريق  �ن  يعني  ما  موناكو،  يف 
على �قله مبار�ة �لذهاب �مام �ر�شنال قبل �ن يعرف 
مليتالي�شت  م�شابها  يكون  ال  �ن  ياأمل  وهو  م�شريه، 
خاركيف �الوك��ر�ين �لذي ��شتبعد و��شتبدل بباوك 
�شيفا  �الرب��ع��اء  �شيحل  �ل��ذي  �ليوناين  �شالونيكي 
ق��ررت حمكمة  �ن  �شالكه �المل���اين، وذل��ك بعد  على 
�لتحكيم �لريا�شي رف�س ��شتئنافه عقوبة �اليقاف 
�ل�����ذي ������ش����دره ب��ح��ق��ه �الحت������اد �الوروب�������ي ب�شبب 

�لتالعب بالنتائج.

•• ال�شخري - حلبة البحرين الدولية:

موطن  �ل��دول��ي��ة  �لبحرين  حلبة  ���ش��ي��ار�ت  م��و�ق��ف  يف  تنطلق 
ريا�شة �ل�شيار�ت يف �ل�شرق �الأو�شط م�شاء يوم �جلمعة �ملو�فق 
23 �أغ�شط�س �جلاري �وىل جوالت حتدي �لزحف و�ل�شيطرة 
�للجنة  بتنظيم   5 و   2 و   1 رق��م  �ل�شيار�ت  وذل��ك يف مو�قف 

�ملنظمة لهذه �لفعالية بالتعاون مع حلبة �لبحرين �لدولية.
�ل�شاعة  م��ن  و�ل�شيطرة  �ل��زح��ف  لتحدي  �لت�شجيل  و�شيبد�أ 
�لتا�شعة  �ل�شاعة  من  �ملناف�شات  تنطلق  فيما   ، م�شاء  �لثامنة 
دخول  و�شيكون  م�شاء.  ع�شرة  �لثانية  �ل�شاعة  حتى  وت�شتمر 
�شيار�ت  مو�قف  يف  �ملناف�شات  �إق��ام��ة  ملكان  جمانيا  �جلماهري 
حلبة �لبحرين �لدولية، �إ�شافة لوجود مو�قف �شيار�ت خا�شة 
وذلك مببلغ 10 دنانري ومن�شات خا�شة مببلغ دينارين فقط، 
 7 و�ل�شيطرة  �ل��زح��ف  مناف�شات  يف  �مل�شاركة  ر���ش��وم  و�شتكون 
مقعد  يف  للم�شاركة  وذل��ك  �إ�شافيني  ودينارين  فقط،  دنانري 

�لر�كب.
�لبحرين  ح��ل��ب��ة  ل��ي��ايل  ف��ع��ال��ي��ات  و���ش��ه��دت 

�ل��رم�����ش��ان��ي��ة جن���اح���اً م��ن��ق��ط��ع �ل��ن��ظ��ري مب�����ش��ارك��ة ن��خ��ب��ة من 
و�شط ح�شور جماهريي  �أج��و�ء مثرية  و�لهو�ة يف  �ملحرتفني 
قيا�شي �لعدد ويف بيئة �آمنة من خالل �حرت�ز�ت �ل�شالمة �لتي 

�تخذتها �للجنة �ملنظمة بالتعاون مع �حللبة.
وتوجه رئي�س �للجنة �ملنظمة للفعالية، عبد�هلل عنرب بال�شكر 
�جلزيل �إىل حلبة �لبحرين �لدولية ورئي�شها �لتنفيذي، �ل�شيخ 
ما  على  عليها،  �لقائمني  وبقية  خليفة  �آل  عي�شى  بن  �شلمان 
ب��ارز�ً يف �إجناح  �أث��ر�ً  قدموه من دع��م منقطع �لنظري ك��ان له 
�للجنة  تلقتها  �لتي  �الإ���ش��اد�ت  حجم  عنرب  وعك�س  �لفعالية. 
ريا�شة  يف  و�ملتنفذين  و�ملت�شابقني  �جلماهري  من  �ملنظمة 
على  �لبالغة  �ل�شعادة  تغمرنا  قائاًل:  �لبحرينية،  �ل�شيار�ت 
لالإ�شادة  يدفعنا  مبا  �لفعالية  �شجلته  �لذي  �لكبري  �لنجاح 
ل��ل��دور �ل���ب���ارز حل��ل��ب��ة �ل��ب��ح��ري��ن �ل��دول��ي��ة يف رع��اي��ة ودعم 
�جلولة  �نق�شاء  وح��ت��ى  الإق��ام��ت��ه��ا  �لتجهيز  منذ  �لفعالية 

للجوالت  �لنظري  منقطع  للنجاح  ونتيجة  منها.  �الأخ���رية 
�ملا�شية لهذه �لفعالية مت �إطالق حتدي جديد من �لزحف 
�الأ�شبوع،  ه��ذ�  نهاية  جوالتها  �وىل  ت��ب��د�أ  منها  و�ل�شيطرة 

و�شيتم �الإعالن الحقا عن موعد �إقامة جوالت �لبطولة. 
ومن �أجل �أجو�ء �آمنة بالن�شبة للجماهري ول�شمان �شالمة 
�ل�شائقني، فاإن على �مل�شاركني يف �ملناف�شات �اللتز�م بالقو�نني 
وو�شط  �آمنة  ب�شورة  و�إخر�جها  �لفعالية  الإجناح  �ملو�شوعة 

�أجو�ء ممتعة لل�شائقني و�جلماهري �حلا�شرة.
�إقباال و��شعاً من  �أن ��شتعر��شات �لزحف القت  جدير ذكره 
حا�شدة  جماهريية  ومتابعة  �ملا�شية  �الأع���و�م  يف  �مل�شاركني 
هذه  وتنظيم  �ق��ام��ة  م��ن  �لدولية  �لبحرين  حلبة  وت��ه��دف 
�ل��ف��ع��ال��ي��ة خ���الل �ل�����ش��ه��ر �ل��ك��رمي جل���ذب �ل�����ش��ب��اب و�لهو�ة 
�آمنة  �أجو�ء  �ل�شيار�ت يف  �لنوع من ريا�شة  و�ملمار�شني لهذ� 
�شتكون  ل��ذ�  �لعامة.  �لطرقات  يف  ممار�شتها  عن  و�بعادهم 
�الأمثل  �ملكان  �لدولية  �لبحرين  حلبة  �شيار�ت  مو�قف 
و�الآم�����ن مل��م��ار���ش��ة ه���ذ� �ل��ن��وع م��ن �لن�شاط 

�لريا�شي لل�شيار�ت.

�ل��ق��دم �مللف  �ل���دوري �ل�شعودي لكرة  �أن��دي��ة  �أغ��ل��ق ج��ل 
�ملتعلق بتعاقد�تها مع �لالعبني �الأجانب تاأهبا للمو�شم 
�جلديد، حيث مت �لتعاقد مع 38 العبا وجتديد عقود 
14 الع��ب��ا ب��ع��د �أن �أث��ب��ت��و� ج��د�رت��ه��م ب��اال���ش��ت��م��ر�ر مع 
�أنديتهم. بلغ عدد �لالعبني �مل�شجلني يف �الأندية حتى 
�الآن 52 العبا من 22 جن�شية، مبعدل 18 العبا من 
�لرب�زيل، و5 العبني من �الأردن، و4 العبني من مايل، 
و3 العبني من كوريا �جلنوبية، والعبني �ثنني من كل 
والعب  و�لكامريون،  و�ل�شنغال  و�لبحرين  �ملغرب  من 
و�ح����د م���ن ك���ل م���ن ع��م��ان و�جل���ز�ئ���ر وت��ون�����س وم�شر 
و�أل��ب��ان��ي��ا وك��ول��وم��ب��ي��ا و�الإك������و�دور وبوليفيا  وروم��ان��ي��ا 
على  �أم��ا  و�لكونغو.  ونيجرييا  ولبنان  وكينيا  وغينيا 
�ملر�كز  �أك��رث  هو  �لو�شط  فيعترب مركز  �مل��ر�ك��ز،  �شعيد 
��شتقطابا لالعبني مبعدل 25 العبا، ثم خط �لهجوم 
ب16 العبا و�أخري� خط �لدفاع ب11 العبا كما تعترب 
�لوحيدة  هي  و�لر�ئد  و�لعروبة  و�ل�شعلة  �لفتح  �أندية 
�لتي مل ت�شتكمل تعاقد�تها حيث تبقى للفتح و�ل�شعلة 
منهما  لكل  فتبقى  و�لعروبة  �لر�ئد  �أما  �آ�شيوي،  العب 
�أجنبي. �لفتح و�ل�شعلة هما �لفريقان �لوحيد�ن  العب 
عن  )تخليا  �الأج���ان���ب  العبيهما  ع��ل��ى  ح��اف��ظ��ا  �ل��ل��ذ�ن 
�أن���دي���ة �الحت����اد و�لر�ئد  �ل��الع��ب��ني �الآ���ش��ي��وي��ني(، �أم���ا 
كافة  ��شتبدلت  ف��ق��د  و�الت���ف���اق  و�لفي�شلي  و�ل��ت��ع��اون 
�ل�شعوديني،  �لالعبني  �شعيد  على  �الأج��ان��ب.  العبيها 
�لدوالر�ت  ماليني  �أنفقت  حيث  بقوة  �الأن��دي��ة  �شربت 
الإبر�م 82 �شفقة حملية لتدعيم �شفوفها، كما قامت 

بتجديد عقود 19 العبا قبل �إنطالقة �لدوري.
�التفاق يعترب �أكرث �الأندية تعاقد�ً مع �لالعبني حيث 
و�لعروبة  �لر�ئد  يليه  العبا،  ع�شر  باثني  �شفوفه  دعم 
�لنه�شة  ثم  العبني،  ت�شعة  مع  منهما  كل  تعاقد  حيث 
و�ل�شعلة  و�ل��ت��ع��اون  و�ل��ه��الل وجن���ر�ن  ب�شبعة الع��ب��ني، 

وكل منهم تعاقد مع �شتة العبني، و�لفتح بطل �لدوري 
فال�شباب  الع��ب��ني،  ب��اأرب��ع��ة  و�ل��ن�����ش��ر  الع��ب��ني،  بخم�شة 
ب��الع��ب��ني، و�أخ����ري� �الأه��ل��ي و�الحت����اد ح��ي��ث ت��ع��اق��د كل 
منهما مع العب و�حد. خط �لو�شط هو �أكرث �خلطوط 
��شتقطابا لالعبني مبعدل 31 العبا يليه خط �لدفاع 
ب22 العبا ثم خط �ملقدمة ب18 العبا و�أخري� حر��شة 
�ملرمى باإحد ع�شر العبا. �أما على �شعيد جتديد �لعقود، 
فياأتي �لنه�شة يف �ملرتبة �الأوىل حيث جديد عقود �أربعة 
العبني، ثم �لن�شر و�التفاق و�الأهلي و�لر�ئد و�لعروبة 
و�لهالل  �ثنني،  لالعبني  ن��اد  كل  ج��دد  حيث  و�ل�شباب 

و�لفي�شلي و�ل�شعلة وجدد كل منها قد العب و�حد.
ورغم تعدد �ل�شفقات وتنوعها، �إال �أن هناك 8 �شفقات 
ت��ع��ت��رب ه���ي �الأب�������رز ����ش���و�ء م���ن ح��ي��ث �ل��ق��ي��م��ة �ملالية 
�نتقال  ف�شفقة  �لفنية.  �لفائدة  حيث  من  �أو  لل�شفقة 
�إىل �لن�شر  �ل�شهري من �التفاق  �ل��دويل يحيى  �لنجم 
 48 �لعا�شمي  �ل��ن��ادي  خزينة  كلفت  حيث  �الأب���رز  ه��ي 
�شفقة  يليها  دوالر(،  مليون   13 )ن��ح��و  ري���ال  مليون 
�ل�شباب  من  �ل�شمر�ين  نا�شر  �ل��دويل  �ملهاجم  �نتقال 
نايف  �ل���دويل  �ملهاجم  �نتقال  �شفقة  ث��م  �ل��ه��الل،  �إىل 
ربيع  �نتقال  و�شفقة  �ل�شباب،  �إىل  �الحت��اد  ه��ز�زي من 
للن�شر  ن��ور  ج��ي��ز�وي وحم��م��د  وع��ب��د�ل��رح��ي��م  �شفياين 
هو  �لن�شر  للهالل.  �ل�شامل  ويو�شف  �ل�شهر�ين  ويا�شر 
ريال )نحو  81 مليون  دفع  �إنفاقا حيث  �الأندية  �أكرث 
�أرب��ع �شفقات متثلت بيحيى  22 مليون دوالر( الإمت��ام 
�ل�شهري وعبد�لرحيم جيز�وي وربيع �شفياين وحممد 
نور. جتديد عقد العب �لهالل نو�ف �لعابد كان �الأغلى 
بني بقية �لالعبني �ملجدد لهم حيث كلف عقده خلم�س 
�شنو�ت مقبلة 30 مليون ريال )نحو 8 ماليني دوالر(، 
يليه العب �الأهلي معتز �ملو�شى �لذي جدد عقده مقابل 

24 مليون ريال )نحو 5ر6 مليون دوالر(.

لرب�شلونة  كمدرب  مريحة  ر�شمية  ببد�ية  مارتينو  ج��ري�ردو  ��شتمتع 
حني حقق حامل لقب دوري �لدرجة �الوىل �ال�شباين لكرة �لقدم فوز� 

�شاحقا 7-�شفر على ليفانتي يف �فتتاح �ملو�شم با�شتاد نو كامب .
و�شجل كل من ليونيل مي�شي �أف�شل العب يف �لعامل ومهاجم ��شبانيا 
�للقاء  57 مليون يورو  بيدرو هدفني بينما بد�أ نيمار �ملن�شم مقابل 

بديال و�شارك يف �لدقيقة 63 بعد ح�شم �الأمر بالفعل.
وبد�أ بر�شلونة �ملبار�ة بقوة و�أحرز �ربعة �هد�ف يف �أول 26 دقيقة لريد 
�ل�شغط  �حل��دة يف  باملزيد من  �الرجنتيني  دع��وة مدربه  �لفريق على 

و�للعب �ملبا�شر.
ومرر �لر�ئع �شي�شك فابريجا�س �ىل �لك�شي�س �شان�شيز لي�شجل �لهدف 

�الول يف �لدقيقة �لثالثة وتبادل مي�شي �لكرة مع بيدرو ليحرز �لهدف 
�لثاين.

�آخر عند حافة  �لثالث بعد حترك �شل�س  �لفي�س �لهدف  و�شجل د�ين 
منطقة �جلز�ء وجاء �لهدف �لر�بع عن طريق بيدرو �لذي بد�أ �للقاء 

على �جلناح �الي�شر �لهجومي ليبقي على نيمار على مقاعد �لبدالء.
 42 �لدقيقة  يف  ج���ز�ء  رك��ل��ة  على  ليح�شل  الع��اق��ة  �دري��ان��و  وتعر�س 
ونفذها مي�شي بنجاح ثم هياأ فابريجا�س �لكرة �ىل ت�شابي ب�شكل ر�ئع 

من فوق �لدفاع لي�شجل �لهدف �ل�شاد�س قبل نهاية �ل�شوط �الول.
�أزم��ة مالية حتت  �ل��ذي يعاين من  ليفانتي  �يجابية الد�ء  و�أي نظرة 
قيادة �ملدرب �جلديد خو�كني كابارو�س ميكن �أن تقت�شر على �شل�شلة 

من �لفر�س �لتي �أنقذها �حلار�س كيلور نافا�س.
ون��ال نيمار مهاجم �ل��رب�زي��ل حتية ح��ارة حني ن��زل �ىل �ر���س �مللعب 
لي�شارك يف مبار�ته �لر�شمية �الوىل مع بر�شلونة وقدم بع�س �للمحات 
�جليدة لكن بيدرو هو �لذي �شجل �لهدف �ل�شابع بعد �رتباك من دفاع 

ليفانتي يف �لدقيقة 73.
يف حني �نتزع ريال مدريد فوز�ً ب�شق �الأنف�س من �شيفه ريال بيتي�س 
�لقدم،  بكرة  �الإ�شباين  ل��ل��دوري  �جلديد  �ملو�شم  يف  م�شو�ره  بد�ية  يف 
)2-1( يف �ملبار�ة �لتي جرت بينهما على ملعب �شانتياغو برنابيو ، يف 

�الأ�شبوع �الأول من �لليغا.
بهدف  �ملقدمة  يف  بيتي�س  ري��ال  فريق  مولينا  خورخي  �ملهاجم  و�شع 

مبكر �أحرزه يف �لدقيقة �ل� 14 من �نطالق �شافرة �لبد�ية.
يف  �مل��ل��ك��ي  للفريق  �ل��ت��ع��ادل  ب��ن��زمي��ا  ك���رمي  �لفرن�شي  �مل��ه��اج��م  و�أدرك 
ومن  �ي�شكو  �ل�شاب  �جلديد  زميله  من  متريرة  بعد   26 �ل���  �لدقيقة 
ثم �أحرز �ي�شكو �لهدف �الأول �لر�شمي له مع �ملريجني، و�أنقذه بذلك 
ر�أ�شية  86 بت�شديدة  �ل�  �لقاتل يف �لدقيقة  �لتعادل يف �لوقت  من فخ 

ر�ئعة.
�لليغا  يف   )2014-2013( �جل��دي��د  مو�شمه  م��دري��د  ري���ال  وب����د�أ 
كارلو  �الي��ط��ايل  �جلديد  مدربه  قيادة  حتت  �شعب  بفوز  �الإ�شبانية، 
�لربتغايل  �ل�شابق  ملدربه  خلفاً  تدريبه  مهمة  ت��وىل  �ل��ذي  �جنيلوتي 

جوزيه مورينيو �لعائد �إىل �شتامفورد بريدج .

�ضب����اعي����ة لرب�ضلون����ة و اأي�ضك�����و ينق�����ذ ري������ال مدري�����������د



لون اإنقاذ كلبهم على �ضائح اأجنبي ! الأمريكيون يف�ضّ
% من �الأمريكيني يختارون �إنقاذ كلبهم عو�شاً  وجد ��شتطالع للر�أي �أن 40 
عن �إنقاذ �شائح �أجنبي. و�أجرى �لباحث ريت�شارد توبول�شكي ��شتطالع على 500 
�شخ�س يف جامعة )جورج ريجينت�س(، �شاألهم فيه �الختيار بني �إنقاذ �إن�شان �أو 
�خلم�شمائة  �مل�شاركني  �أن  فوجد  نحوهما،  متجهة  حافلة  كانت  حال  يف  كلب 
�أو �شديقاً مقّرباً  �أو جّدهم  �إنقاذ �الإن�شان يف حال كان �أحد �أقربائهم  �ختارو� 
�إنقاذ  بني  �الختيار  فيه  �شوؤ�لهم  لدى  �أن��ه  غري  غريب.  كلب  �إنقاذ  بدل  لهم، 
لون  يف�شّ �إن��ه��م  �مل�شاركني  م��ن   %  40 ق��ال  �أجنبي،  �شائح  �أو  �خل��ا���س  كلبهم 
�أجنبي.  �شائح  على  كلبهّن  �إنقاذ  �لن�شاء  % من   46 �ختار  فيما  كلبهم،  �إنقاذ 
�لكبري حليوناتهم  �الأمريكيني  �أخ��رى على حب  داللة  �لدر��شة  وت�شكل هذه 
�الأليفة، حيث �أن مكتب �الإح�شاء�ت يف وز�رة �لعمل �الأمريكية وجد �أن �لركود 
�القت�شادي لن يحول دون �إنفاق �الأمريكيني على حيو�ناتهم �الأليفة، م�شري�ً 
�إىل �أنهم ينفقون �شنوياً عليهم �أكرث مما ينفقون على �لكحول �أو على �ألب�شة 
�لرجال. ولفت �إىل �أن غذ�ء �حليو�نات �الأليفة تكّلف �الأ�شخا�س 183 دوالر�ً 

�شنوياً، �أي �أكرث ما ينفقون على �لدجاج و�حلبوب و�خلبز و�حللوى.

ديانا حداد ت�ضّور ثالث الأعياد يف تركيا
دبي  �قامتها يف  مكان  �لعربي  �لغناء  برن�شي�شة  ح��د�د  ديانا  �لفنانة  غ��ادرت 
متوجهه �ىل تركيا، ��شتعد�د�ً لت�شوير �أحدث �أغنياتها �ملنفردة ثالث �الأعياد 
مع �ملخرج �للبناين ف��ادي ح��د�د �ل��ذي �شيتوجه هو �الآخ��ر مع فريق عمله 
ناحية  من  بها  تعاونت  و�لتي  �لت�شوير،  عملية  لبدء  �ملقبلة  �الأي��ام  خ��الل 
�ملاي�شرتو  �ملو�شيقي  و�مل���وزع  �ملهتني،  و�ل�شاعر  ط�الل  �مللحن  مع  �الأحل���ان 
على  �شيفة  الأول مرة عندما حلت  �أطلقتها  قد  كانت  و�لتي  عاكف،  ط��ارق 
ثاين  �الأع��ي��اد  ثالث  �أغنية  وتعترب  �لثانية.   �لن�شخة  �آي���دول  �أر�ب  برنامج 
تعاون يجمعها مع �مللحن طالل بعد �لتعاون �الأول باأغنية نعم �شيدي من 
�لذي  �جلديد  �لغنائي  �للقاء  يف  �شعادتها  موؤكدة  �حلديبي،  مبارك  كلمات 
باأغنية  �لفنية  م�شريتي  يف  يل  �أ�شيف  جديد�ً  جناحاً  وقالت:  معه  جمعها 
ثالث �الأعياد مع �مللحن طالل، و�أنا �شعيدة بهذه �لتعاونات �لتي و�شلت �ىل 
�جلمهور وحققت جناجاً كبري�ً بينهم يف �أوقات قيا�شية. ومن ناحية �إخر�ج 
�الأغنيات �مل�شورة، تعترب �أغنية ثالث �الأعياد ثاين تعاون �أي�شاً يجمع ديانا 
حد�د مع �ملخرج فادي حد�د بعد جناح �أغنية قالت ديانا �لتي مت ت�شويرها 
يف ب��ريوت، حيث �شيقدم فادي من خالل �لكليب �جلديد �إطاللة خمتلفة 
جديدة لديانا حد�د، ح�شب �ل�شيناريو �لذي مت �التفاق عليه بينهما، لتوؤكد 
�أن �ملخرج فادي حد�د ميتلك �أ�شلوباً و�أفكار�ً جميلة يتم تطبيقها على �لو�قع 

ب�شكل جميل ومتميز، وهو �شر جتديد �لتعاون مرة �أخرى فيما بينهما. 
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رامي عّيا�س يتجه 
نحو ال�ضينما

ر�م��ي عيا�س مع  �شتار  �لبوب  وق��ع 
عقد�ً   Day 2 pictures �شركة 
له يف  �شينمائية  �أول بطولة  للعب 
يعالج  �شدفة  عنو�ن  يحمل  فيلم 
جد�  �أ���ش��ا���ش��ي��ة  �ج��ت��م��اع��ي��ة  ق�شية 
ولي�س مو�شوع �لتوحد كما ذكرت 

بع�س �ملو�قع �الليكرتونية.
�الإع���الم���ي لر�مي  �مل��ك��ت��ب  و�أف������اد 
الإن����ت����اج  ر�����ش����د  �ل�������ذي  �مل���ب���ل���غ  �أن 
�لعمل  ي��اأت��ي  ل��ك��ي  ���ش��خ��م،  �لفيلم 
ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �مل��ط��ل��وب م��ن كافة 
كلوديا  كتابة  م��ن  وه��و  �ل��ن��و�ح��ي، 
با�شم  �إخ���������ر�ج  وم�����ن  م���ر����ش���ل���ي���ان 
يبد�أ  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم����ن  ك��ري�����ش��ت��و 
ت�شويره مطلع �شهر ت�شرين �الأول 
)�أكتوبر( �ملقبل. وي�شارك يف �لعمل 
جمموعة  �شتار  �ل��ب��وب  جانب  �إىل 
منهم  نذكر  �ملعروفة  �لوجوه  من 
�أما  �ل��ك��ك،  باميال  �ل�شابة  �ملمثلة 
�ختيارها  ي��ت��م  ف��ل��م  �ل��ع��م��ل  ب��ط��ل��ة 
�ل�����ش��رك��ة مع  وت��ع��م��ل  �الآن  ل��غ��اي��ة 
ر�مي على جوجلة �الأ�شماء الختيار 
�الأف�شل منهن لتقف �أمامه يف �أول 

فيلم �شينمائي له.

يت�ضل بالطوارئ 28 األف 
مرة ليت�ضلى

�ملكاملات  م���ن  �الآالف  ط��وك��ي��و  يف  ي���اب���اين  ع��ام��ل  �أج�����رى 
نوز�كي  ت��ريو  و�ت�شل  �ل�شرطة.   مع  �لطارئة  �لهاتفية 
برقم �لطو�رئ 110 �لتابع لل�شرطة يف طوكيو �ألف مرة 
يف يوم و�حد.  و�أجرى نوز�كي 28 �ألف مكاملة خالل فرتة 
18 �شهر� فقط، �إذ كان ال يتوقف عن هو�يته �ملف�شلة حتى 
يف �الأيام �لتي كان يق�شي فيها �شاعات طويلة يف �لعمل.  
ومتكن نوز�كي من �إجر�ء �ألف �ت�شال، �إذ كان يقفل �خلط 
كلما رد �أحدهم على �ملكاملة من �لطرف �ملقابل.  ويبقى 
�ألف مكاملة هاتفية ال يعترب مزحة، ولكن   28 �إج��ر�ء  �أن 
�أمر� ينم عن �شعور بالعد�ئية جتاه �ل�شرطة، وقد يكون 
تاأثريه مثل حما�شرة ق�شم �ل�شرطة يف �إحدى �ملناطق، �أو 

�لتعذيب عن طريق �ملياه و�لكهرباء. 

وزنه 610 كيلوغرامات !
يعاين �شعودي من �شمنة مفرطة جعلت وزنه يربو على 
ما  �حل��رك��ة،  ع��ن  ع��اج��ز�  ب��ات  بحيث  كيلوغر�مات،   610
دفع �ل�شلطات �ىل نقله من جاز�ن �جلنوبية �ىل �لريا�س 

لتلقي �لعالج، بايعاز من �مللك عبد �هلل بن عبد �لعزيز.
و�فادت �ل�شحف �ملحلية �ل�شادرة �م�س �ن �ملري�س ويدعى 
خالد حم�شن �شاعري نقل من منطقة جاز�ن �إىل �لريا�س 
للعالج يف مدينة �مللك فهد �لطبية النه يعاين من �ل�شمنة 
كيلوغر�مات   610 وزن��ه  بلغ  حيث  �لعادية  غري  �ملفرطة 
�ل�شحة  وز�رة  �ن  �ل�شحف  و��شافت  �حلركة.  منعته من 
جاز�ن  يف  �ملري�س  لزيارة  متخ�ش�شا  طبيا  فريقا  �شكلت 
لو�شع خطة �لنقل و�لعالج وحتديد �الحتياجات �لالزمة 
يف مثل هذه �حلاالت. يذكر �نه �شبق لل�شلطات �ل�شعودية 
�ن ��شتدعت فريقا طبيا متخ�ش�شا من �خلارج يف حزير�ن 
يونيو �ملا�شي للك�شف على �شاب وفتاة يعانيان من �ل�شمنة 
�ملفرطة تهدد ما ال  �ل�شمنة  �ن  ي�شار �ىل  �ي�شا.  �ملفرطة 
يقل عن ثالثني يف �ملئة من طالب �ملد�ر�س يف �ل�شعودية 
�لغذ�ئية  �ل��ع��اد�ت  نتيجة  �ملتو�شطة  �ملرحلة  يف  خ�شو�شا 

�خلاطئة، وفقا لتقارير طبية.

�ضرطي ينتزع طفلة من والدها 
ويرميها اأر�ضا

�نتزع،  �شرطي  م��ع  حتقيقا  �ل�شينية  �ل�شلطات  فتحت 
و�لقاها  �بيها  يد  ر�شيعة من  �شكر، طفلة  حالة  وه��و يف 
على �الر�س، ما �دى �ىل ��شابتها بجروح وك�شور بالغة، 

بح�شب ما نقلت و�شائل �العالم �ملحلية . 
وت���د�ول���ت و���ش��ائ��ل �الع����الم وم��ن��ه��ا وك��ال��ة �ن��ب��اء �ل�شني 
�جل���دي���دة ب��ي��ان��ا ����ش���ادر� ع��ن �ل��ه��ي��ئ��ة ل��ل��ح��زب �ل�شيوعي 
�ن  �حلاكم يف مدينة لينزو يف مقاطعة هينان، جاء فيه 

�ل�شلطات كلفت فريقا من �ملحققني مبتابعة �لق�شية. 
ووق��ع��ت ه���ذه �حل���ادث���ة يف ���ش��ه��ر ي��ول��ي��و، �ذ �ق����رتب هذ� 
فيما  �ل�شبعة  �ال�شهر  ذ�ت  �لطفلة  و�ل��دي  من  �ل�شرطي 
كانا يتنزهان، ومل�س بيده وجه �لطفلة ثم �نتزعها فجاأة 

من يدي و�لدها ورماها �ر�شا، و�شط ذهول �لو�لدين. 

الغناء لعالج ال�ضخر
�أثبتت در��شة �أجر�ها م�شت�شفى بريطاين، �أن �أف�شل عالج للتخفيف من �أعر��س �ل�شخري �ملزعج، هو ممار�شة �لغناء 

ب�شورة منتظمة.
وقالت هيئة �الإذ�عة �لربيطانية بي بي �شي �م�س، �إن م�شت�شفى ديفون و�إك�شرت �مللكي، �أجرى جتارب �شريرية على 

مر�شى ملدة 3 �أ�شهر طلب منهم خالله �لتدرب على �لغناء، لتح�شني نربة ع�شالت �حللق لديهم.
و��شافت �أن �ألي�شي �أوجاي، مديرة جوقة غنائية، �بتكرت متارين لعالج هذه �حلالة �ملزعجة ��شمتها �لغناء من �أجل 

�ل�شخري وتقوم بتدريب �ملر�شى عليها.
ون�شبت بي بي �شي �إىل �أوجاي، قولها �إنها وجدت �أن �ملر�شى �لذين غنو� �أ�شو�ت �أونغ و غار متكنو� من تخفيف �أو 

وقف �ل�شخري �لذي يعانون منه.
% من �لرجال �لربيطانيني و25 % من �لن�شاء �لربيطانيات ي�شخرون ب�شكل متكرر  وكانت در��شة ك�شفت �أن 40 

و50 % ي�شخرون يف بع�س �الأحيان فقط، لكن �أكرث من 50 % منهم مل يفعلو� �أي �شيء ملعاجلة هذه �مل�شكلة.
وقالت �إن 28 % من �لربيطانيني ي�شطرون للنوم يف غرف �أخرى للح�شول على ق�شط من �لر�حة ب�شبب �ل�شخري 

�ملنبعث من ن�شفهم �الآخر.
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يهرب من عرو�ضه بالقفز اإىل نهر
قام عري�س باك�شتاين بالقفز يف نهر �ل�شند، قبل �لو�شول �إىل قاعة 
�لزفاف �لذي كانت تنتظره فيه عرو�شه، بح�شب �شحيفة �لريا�س 

�ل�شعودية. 
24 عاماً قفز فجاأة يف  �إن �لعري�س عبد�لر�شيد  وقالت �ل�شحيفة 
�ل�شيارة بذريعة ق�شاء  �إيقاف  و�ل��ده  �ل�شند بعدما طلب من  نهر 
�حلاجة على �أحد �جل�شور �لعابرة من فوق �لنهر مبنطقة حيدر 
�آباد، بينما ظل �ل�شيوف يف قاعة �لزفاف يف �نتظاره �إىل �ل�شباح، 
�ن�شرف �جلميع فيما  �لنهر  �إىل  �لعري�س  وبعد و�شول خرب قفز 

خابت �آمال �لعرو�س وذويها. 
وال يز�ل �لبحث عن �لعري�س م�شتمر�ً وال يعرف ما �إذ� كان قد مات 
غرقاً �أو �أنه على قيد �حلياة �أو �أنه هارب من و�لده خ�شو�شاً و�أنه 

كان يجيد �ل�شباحة. 
�أثناء  �مل��ح��ل��ي��ة  لل�شرطة  �ل��ع��ري�����س  �أ���ش��دق��اء  ك�شف  ج��ان��ب��ه��م  م��ن 
قا�شية  نف�شية  ظ��روف  من  يعاين  ك��ان  �لعري�س  ب��اأن  �لتحقيقات، 
ب�شبب ���ش��غ��وط و�ل����ده و�إج���ب���اره ع��ل��ى �ل����زو�ج ب��اب��ن��ة ع��م��ه خالفاً 
�ملحلية،  �لتقاليد  خالته..وبح�شب  �بنة  من  �ل��زو�ج  وهي  لرغبته 
فاإن على �لزوج �أن يح�شر زوجته من بيت �أهلها ليلة �لزفاف بعد 

عقد �لنكاح. 

ذئب ب�ضري ي�ضتغل 
قا�ضرًا بعقد عريف!

لفتاة  ب�شري  ذئب  ��شتغالل  عن  �لكويتية  �ل��ر�أي  �شحيفة  ك�شفت 
ق��ا���ش��ر مل���دة ث��م��ان��ي��ة �أ���ش��ه��ر، ح��ي��ث ع��ا���س م��ع��ه��ا ك������)زوج( يف �شقة 
��شتاأجرها لها يف منطقة �جلهر�ء، خمفياً نزو�ته ور�ء عقد زو�ج 

عريف، قبل �أن يطردها من �ل�شقة يف نهاية �ملطاف.
�إن �لفتاة كانت متغيبة  �أمني قوله،  ونقلت �ل�شحيفة عن م�شدر 
عن منزل و�لدتها منذ 8 �أ�شهر، وكانت �الأم �شجلت ق�شية بالو�قعة 
�الأم بعودة  �لغياب فوجئت  �لقرين، وبعد طول  يف خمفر منطقة 
�بنتها �ىل �لبيت، وعندما ��شتف�شرت منها عن �ل�شر ور�ء هجر�نها 
منزل �الأ�شرة �عرتفت باأنها تعرفت على �شاب ��شتاأجر لها �شقة يف 
�جلهر�ء و�أغر�ها باالإقامة معه حتت وهم �حلب، و�أقنعها بتحرير 
�لعي�س معاً، كما يعي�س �الأزو�ج،  عقد زو�ج عريف حتى يتمكنا من 

من دون �لوقوع يف �خلطيئة!.
وتابعت �ل�شحيفة �أن �الأم �لتي �أذهلتها �لرو�ية �شارعت با�شطحاب 
و�تهمت  ح�شل  ما  لهم  وروت  �ملخفر،  رج��ال  �ىل  �لعائدة،  �البنة 
�حلبيب بخد�ع �بنتها �لقا�شر، ومعا�شرتها معا�شرة �الزو�ج طو�ل 
باإحالة �الأمر على خمفر �جلهر�ء  �أ�شهر، فبادر �الأمنيون  ثمانية 
نفت  �شُ �لتي  �لو�قعة  مكان  �ىل  ��شتناد�ً  �الخت�شا�س،  جهة  حيث 
�لذئب  �أن  �ملخفر  ل�شابط  �لفتاة  وحكت  قا�شر،  مو�قعة  بو�شفها 
�لب�شري عمد �ىل طردها خارج �ل�شقة بعد مت�شية 8 ��شهر معها، 
م�شتغاًل خوفها من �لعودة �ىل ذويها، وزودت �لفتاة عنا�شر �الأمن 
ببيانات �ل�شاب حيث �شجلو� بحقه جناية مو�قعة قا�شر، و�أحالو� 

على رجال �ملباحث مهمة �شبطه وتقدميه �ىل �شاحة �لعد�لة.
املمثلة املحلية ميغان يونغ ) 23 عاما( تعرب عن �ضعادتها عقب تتويجها ملكة جمال الفلبني 2013 بعد تغلبها على 24 

مت�ضابقة و�ضوف متثل بالدها يف م�ضابقة ملكة جمال العامل املقبلة 2013 يف اندوني�ضيا يف 28 �ضبتمرب. )رويرتز(

دكتوراه فخرية 
للممثل جون غودمان 

كّرم �ملمثل �الأمريكي جون غودمان 
ب�شهادة دكتور�ه فخرية يف جامعة 

مي�شوري يف �شربينغفيلد.
�أن  �إع���الم حملية  وذك���رت و���ش��ائ��ل 
غودمان ح�شل على �شهادة دكتور�ه 
من  �الإن�����ش��ان��ي��ة  �الآد�ب  يف  فخرية 
�ل���ت���ي تخرج  م���ي�������ش���وري  ج���ام���ع���ة 
�إج���ازة يف  ح��ام��اًل  منها قبل عقود 
غودمان،  و�لدر�ما..وقال  �لتمثيل 
جنم �ل�شينما و�مل�شرح و�لتلفزيون 
يف خطاب �إنه لدى تخرجه مل يكن 
ي�شتطيع �إيجاد وظيفة نادل حتى، 
ولكن �شرعان ما تغري حظه ومتكن 
�أن  طموحاته.و�أ�شاف  حتقيق  من 
ل��ه��ذه �جل��م��اع��ة بالكثري، ال  �أدي���ن 

ميكنني �أن �أقول ما يكفي.

جنال جون ميلينكامب 
يف عهدة ال�ضرطة 

����ش���ّل���م جن����ال جن����م �ل��������روك جون 
ميلينكامب نف�شيهما �إىل �ل�شرطة 
بال�شرب  باالعتد�ء  �تهامهما  بعد 

على �شاب.
)�إنديانابولي�س  �شحيفة  وذك���رت 
ميلينكامب  جن��ل  ه���اد،  �أن  ���ش��ت��ار( 
�شّلم  ع��ام��ا،ً   19 �لعمر  م��ن  �لبالغ 
�الثنني،  �م�س  �ل�شرطة  �إىل  نف�شه 
���ش��ب��ي��ك )18  �أخ������اه،  ك����ان  �أن  ب��ع��د 
ع���ام���اً(، ���ش��ب��ق��ه و���ش��ّل��م ن��ف�����ش��ه يوم 
�جل��م��ع��ة �مل��ا���ش��ي ح��ني �أف����رج عنه 
مب��وج��ب ك��ف��ال��ة م��ال��ي��ة ب��ق��ي��م��ة 5 

�آالف دوالر.
وكان �الأَخ��َو�ن باالإ�شافة �إىل �شاب 
بال�شرب  ب��االع��ت��د�ء  �تهما  ث��ال��ث، 
 19 �لعمر  م��ن  يبلغ  �شخ�س  على 

عاماً خالل �شهرة �ل�شهر �ملا�شي.

�نها  �م�س  �الث��ار يف م�شر  ل�شوؤون  �لدولة  قالت وز�رة 
��شتعادت متثالني ميثالن �أحد �لهة م�شر �لفرعونية 
متحف  من  فقدت  �أثرية  قطعة   1040 نحو  بني  من 
�ملا�شي  �ال���ش��ب��وع  �جلنوبية  �ملنيا  حمافظة  يف  م��ل��وي 
بعد �قتحام موؤيدي �لرئي�س �ل�شابق حممد مر�شي .. 
ووفاة  بتاأمينه  �ملكلفة  �حلر��شة  �أف��ر�د  على  و�العتد�ء 
�ملا�شي  �الرب��ع��اء  و�شهد  ن���اري.  بطلق  �لعاملني  �أح���د 
��شتباكات عنيفة بني قو�ت �المن خالل عمليات ف�س 
�ملنتمي  مر�شي  الن�شار  و�جليزة  بالقاهرة  �عت�شامني 
حمافظات  ���ش��ه��دت  ك��م��ا  �مل�شلمني  �الخ�����و�ن  جل��م��اع��ة 
م�شرية �أخرى ��شتباكات بني �أن�شار مر�شي ومعار�شيه 
مظاهر�ت  يف  حكمه  بانهاء  مطالبني  خرجو�  �لذين 
حا�شدة يف 30 من يونيو حزير�ن وقام �جلي�س بعزله 

يف �لثالث من يوليو متوز.
وق���ال حم��م��د �ب��ر�ه��ي��م وزي���ر �ل���دول���ة ل�����ش��وؤون �الثار 
�أف���ر�د  على  �ع��ت��دو�  مر�شي  �أن�����ش��ار  �ن  �شابق  وق��ت  يف 
و�أتلفو�  للمتحف  �لد�خلية  �لبو�بة  وك�شرو�  �حلر��شة 
كامري�ت �ملر�قبة و�أحدثو� تخريبا ملحتوياته و�شرقو� 
بع�س �لقطع �الثرية. وقال �بر�هيم يف بيان �ن مو�طنا 
و�خ��ر من  �لربونز  للمتحف متثاال من  �أع��اد  م�شريا 
�لو�شع  يف  �أوزوري�����س  �ملعبود  ميثل  -وكالهما  �حلجر 

و�قفا- يف ��شتجابة لند�ء �أطلقته �لوز�رة يدعو كل من 
م�شاءلته  دون  يعيدها  �أن  �ملتحف  تخ�س  قطعا  يحوز 

قانونيا.
و�أ�شاف �أن 32 قطعة من حمتويات �ملتحف نقلت �ىل 
�ملخزن ��شافة �ىل بع�س �لقطع �مله�شمة ومل يتبق يف 
�ملتحف �ال 10 قطع كبرية �حلجم وحتتاج �ىل معد�ت 

خا�شة حلملها ونقلها للمخزن.
�ملنيا كانت مقر� لعا�شمة �لدولة يف ع�شر  وحمافظة 
توىل  و�ل��ذي  �لتوحيد  بفرعون  �مللقب  �خناتون  �مللك 
�مل��ي��الد وغري  و1362 قبل   1379 ع��ام��ي  ب��ني  �حل��ك��م 
دي���ان���ة �م����ون �ىل دي���ان���ة �ت����ون و�ن��ت��ه��ى ح��ك��م��ه نهاية 

غام�شة.
وقال �لبيان �ن �لقطع �مل�شروقة م�شجلة دوليا وال ميكن 
�أو خارجها و�شوف  �أو �الجتار فيها يف م�شر  �لت�شرف 
�لدويل  �ملجل�س  �ىل  بال�شور  موثق  تقرير  بها  ير�شل 
للمتاحف �اليكوم لو�شعها على �لقائمة �حلمر�ء على 
وجه �ل�شرعة حيث تهدف قائمة �لطو�رئ �حلمر�ء �ىل 
م�شاعدة رجال �جلمارك و�ل�شرطة على �لتعرف على 
�ملز�د�ت  وق��اع��ات  �ملتاحف  متنع  كما  �مل�شروقة  �لقطع 
قطعة  �أي  ح��ي��ازة  م��ن  �لفنية  �لقطع  وجامعي  وجت��ار 

�أثرية م�شروقة.

ا�ضتعادة متثالني من م�ضروقات متحف م�ضري 

لينزي لوهان: اأنا مدمنة واأ�ضعر باخلجل
قالت �ملمثلة �المريكية لينزي لوهان بعد ��شابيع من �نتهاء �شاد�س رحلة لها مل�شحة العادة تاأهيلها من 

تعاطي �ملخدر�ت �نها مدمنة وتعرف �نه يتعني عليها �ن ت�شمت وت�شتمع الن ��شلوبها يف معاجلة م�شكالتها 
�ل�شخ�شية �خفق. وقالت لوهان يف مقابلة مع �شبكة �وبر� وينفري �لتلفزيونية �نني ��شو�أ عدوة لنف�شي 

و�عرف ذلك و�عرتف به. وقالت �نها مل تدرك �ن لديها م�شكلة �ال  خالل فرتة من �لزمن ولي�س يف 
حلظة معينة. و�شئلت لوهان عما �ذ� كانت مدمنة فقالت نعم �نها مدمنة للخمر و�لذي قالت �نه 
كان بو�بة المور �خرى. وتلطخت �شورة لوهان ب�شبب �شل�شلة من �العتقاالت و�ملثول �مام �لق�شاء 
وق�شاء �وقات يف م�شحات �لتاأهيل وفرتة يف �ل�شجن باال�شافة �ىل تغطية �عالمية �شبه متو��شلة 
�ل�شهرة كطفلة جنمة يف �حد �الف��الم ثم جناحها �لكبري  لف�شائحها. و�نطلقت لوهان يف عامل 

يف �شل�شلة من �الفالم �ملعروفة مثل فتيات و�شيعات. وقالت لوهان �نها كثري� ما �شعرت باخلجل 
و�لذنب ب�شبب رجوعها عدة مر�ت لتعاطي �ملخدر�ت و�ل�شجار �لعلني مع و�لديها وخرقها للقانون.


