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العبو العني: ملتزمون بالعمل على حتقيق 
االأهداف واملناف�سة على كل البطوالت

عربي ودويل

بلدية الغربية تعتمد خمطط لزيادة امل�سطحات 
اخل�رضاء واحلدائق العامة يف مدينة زايد

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

االأمم املتحدة تف�سل يف ت�سييق 
اخلالفات النووية بني اإ�رضائيل والعرب

•• ال�شارقة-وام:

ت���رع ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان ب���ن حممد 
القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة مببلغ 2 مليون 
دولر لرتميم مبنى كلية الهند�سة يف جامعة القاهرة وتزويده 
وال�سرر  وال��دم��ار  احلريق  بعد  وذل��ك  كافة  ال��ازم��ة  باملعدات 

الكبري الذي حلق باملبنى خال ف�س اعت�سام النه�سة. 
وتاأتي هذه املكرمة �سمن �سل�سلة مبادرات �ساحب ال�سمو حاكم 

ال�سارقة لدعم م�سر و�سعبها يف حمنتهم الراهنة. 
حتمل  م�ساجد  ببناء  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب  اأم��ر  كما 

 - با�سمه ويف قريته  �سهيد  -ك��ل  رف��ح  ���س��ه��داء جم���زرة  اأ���س��م��اء 
الذين مت ا�ستهدافهم من قبل اأيدي الإرهاب �سباح اأم�س الول 
وجه  اأخ���رى  جهة  وم��ن  م�سريا.   جمندا   25 �سحيتها  وراح 
القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة باإعادة بناء 18 ع�سوائية 
ومتطورة  حديثة  م�ساكن  بناء  عر  وذل��ك  اجليزة  منطقة  يف 
امل�ساكن  هذه  ثم متليك  ومن  احلالية  الع�سوائيات  عن  عو�سا 
لأهايل املنطقة كما وجه �سموه با�ستحداث حدائق ومتنزهات 
بهذه املناطق وذلك دعما من �سموه يف تطوير البنية الأ�سا�سية 

وتوفري احلياة الكرمية لل�سعب امل�سري ال�سقيق.

   

يف �سرب جديد للآراء:
حزب نداء تون�س وال�سب�سي 

جمددًا يف ال�سدارة
•• الفجر-تون�ص-خا�ص:

ك�سف ح�سن الزرقوين مدير موؤ�س�سة �سيقما كون�ساي ل�ستطاعات 
اأم�س الثاثاء عن ت�سدر حزب نداء تون�س لنوايا الت�سويت  ال��راأي 
يف النتخابات الت�سريعية والرئا�سية يف ا�ستطاع راأي جديد اجري 
حديثا ح�سب معايري النتماء يف جميع املحافظات التون�سية والوزن 

الدميغرايف لكل منها.
 وقال ح�سن الزرقوين انه بناء على �سر الآراء الذي مت اإعداده ك�سف 
نتائج  من  باملائة   18.9 ن�سبة  على  تون�س  ن��داء  ح��زب  ح�سول  عن 
ال�سعبية  باملائة فاجلبهة   15 بن�سبة  النه�سة  الت�سويت يليه حركة 
يليه  ب��امل��ائ��ة   1.4 بن�سبة  اجل��م��ه��وري  واحل���زب  ب��امل��ائ��ة   4.2 بن�سبة 
املوؤمتر من اجل اجلمهورية بن�سبة 1.1 باملائة وحزب التكتل ب�0.9 
55.5 باملائة  اأّن ن�سبة  باملائة من نوايا الت�سويت.  واأكد الزرقوين 
مل تقدم اأ�سواتها لأي حزب مما يعني اأّن ال�سريحة الكرى مل حتدد 

بعد موقفها من الأحزاب التي �ست�سوت لها.
وح���ول الأ���س��م��اء امل��ر���س��ح��ة ل��ان��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ي��ة اأو ال��ت��ي ميكن 
للتون�سيني اأن ي�سوتوا لها لتقلد من�سب رئا�سة اجلمهورية التون�سية 
اأن رئي�س حزب نداء تون�س الباجي قائد  قال مدير موؤ�س�سة �سيقما 
ال�سب�سي حت�سل جمددا على املرتبة الأوىل بن�سبة 14.2 باملائة يف 
حني حل الأمني العام حلركة النه�سة حمادي اجلبايل ثانيا بن�سبة 
 2.4 ب�  املرزوقي  واملن�سف  باملائة   2.6 ب�  الهمامي  وحّمة  باملائة   3
 1.7 بن�سبة  الغنو�سي  ورا�سد  باملائة  ب�2.2  العري�س  وعلي  باملائة 
باملائة ولأول مرة يف ا�ستطاعات الراأي يدخل القائمة قي�س �سعيد 
باملائة   1.4 ل على ن�سبة  الد�ستوري الذي حت�سّ القانون  اخلبري يف 

من نوايا الت�سويت.

تربع مبليوين دوالر لرتميم مبنى كلية الهند�سة يف جامعة القاهرة 
حاكم ال�سارقة يوجه ببناء م�ساجد حتمل اأ�سماء

 �سهداء جمزرة رفح واإعادة بناء 18 ع�سوائية يف اجليزة

�سهيد مبواجهات مع االحتالل يف ال�سفة 
•• ال�شفة-وكاالت:

اآخران مبواجهات  واأ�سيب  ا�ست�سهد �ساب فل�سطيني 
ل��ي��ل��ي��ة م���ع الح���ت���ال ج����رت مب��خ��ي��م ج��ن��ني �سمال 

ال�سفة الغربية.
واأكدت م�سادر حملية ا�ست�سهاد ال�ساب جمد حللوح 
قوات  نفذته  اقتحام  خ��ال  ام�س  فجر  )20عاما( 
الحتال الإ�سرائيلي للمخيم، يف حني اأ�سيب �سابان 

اآخران بجروح خمتلفة بالر�سا�س احلي.
اإن  جنني  مدينة  م��ن  �سمودي  علي  ال�سحفي  وق��ال 
املخيم  اقتحمت  الح��ت��ال  جي�س  م��ن  كبرية  ق��وات 
لعدد  وتفتي�س  م��داه��م��ات  حملة  و�سنت  ام�س  فجر 
من املنازل، كما قامت باحتجاز بع�س املواطنني من 

اأ�سحاب هذه املنازل لعدة �ساعات.
ب��ني ق���وات الحتال  اأن م��واج��ه��ات ج���رت  واأ����س���اف 
خالها  ا���س��ت��خ��دم  امل��خ��ي��م  يف  فل�سطينيني  و���س��ب��ان 
بالر�سا�س  الح��ت��ال  جنود  ف��رد  احل��ج��ارة  ال�سبان 
اأدى  ل��ل��دم��وع، مم��ا  احل���ي وامل��ط��اط��ي وال��غ��از امل�سيل 
ل�ست�سهاد حللوح واإ�سابة كل من كرمي �سبيح )18 
عاما( وعاء اأبو خليفة )20 عاما( باإ�سابات خطرية، 

نقلوا على اإثرها اإىل م�ست�سفى جنني احلكومي.
وخال عملية القتحام، دهمت قوات الحتال منزل 
الأ�سري املحرر والقيادي يف حركة اجلهاد الإ�سامي 
ب�سام ال�سعدي واأجرت فيه تفتي�سات دقيقة وا�ستجوبت 
القيادي ال�سعدي. وقد ندد حمافظ جنني باجلرمية 

ال�سرائيلية يف املخيم.

الق�ساء يتهم م�سرف ر�سميا بقتل بوتو 
•• اإ�شالم اباد-وكاالت:

وجه الق�ساء الباك�ستاين ام�س الثاثاء اتهاما ر�سميا للرئي�س ال�سابق 
برويز م�سرف بقتل رئي�سة ال��وزراء ال�سابقة بينظري بوتو التي اغتيلت 
قائد  اإىل  التهم  بتوجيه  �سابقة  يف   ،2007 عام  انتخابي  جتمع  خال 
اأزه��ر يف ختام  �سودري حممد  العام  املدعي  وق��ال  باك�ستان.  ع�سكري يف 
متهم  م�سرف  اإن  اآب��اد(  اإ�سام  )ق��رب  راولبندي  مبدينة  ا�ستماع  جل�سة 

بالقتل والتاآمر على القتل وت�سهيل عملية اغتيال بينظري بوتو.
امل��ق��اب��ل، دف��ع م�سرف -ال���ذي و���س��ع قيد الإق��ام��ة اجل��ري��ة يف بيته  يف 
اأ���س��ه��ر- ب��راءت��ه، وقالت  اأك���ر م��ن ث��اث��ة  اآب���اد منذ  اإ���س��ام  ب�سواحي 

حماميته اأف�سان عادل اإن التهامات غري �سحيحة.
احلياة  يف  م�سبوق  غري  حدثا  ع�سكري  قائد  اإىل  التهم  توجيه  ويعتر 
هناك  اأن  يبدو  لكن  ع��ام��ا،   66 نحو  اجلي�س  حكمه  بلد  يف  ال�سيا�سية 

توجها جديدا يريد اإنهاء قاعدة عدم امل�سا�س بقيادات اجلي�س.

مر�سد اجلماعة الرهابية يف احد اق�سام ال�سرطة قبل نقله اىل �سجن طرة  )رويرتز(

الدخان يت�ساعد بعد ق�سف على مناطق يف دير الزور )رويرتز(

•• القاهرة-وكاالت:

جم���ن���دا   25 م���������س����ر  ����س���ي���ع���ت 
ان�سار  ب���ر����س���ا����س  ا���س��ت�����س��ه��دوا 
ج��م��اع��ة الخ������وان امل��ج��رم��ني يف 

حمافظة �سمال �سيناء. 
للمجندين  �����س����ور  واأظ������ه������رت 
م���واق���ع  ن�������س���رت يف  ال���������س����ه����داء 
ال���ت���وا����س���ل الج���ت���م���اع���ي رج����ال 
وقد  وج��وه��ه��م،  على  منبطجني 
خ��ل��ف ظهورهم  اأي��دي��ه��م  ق��ي��دت 
روؤو�سهم  على  الر�سا�س  واأط��ل��ق 
م���ن اخل��ل��ف م��ث��ل الع�����دام رميا 

بالر�سا�س بدم بارد. 
ج��اء ه��ذا يف ال��وق��ت ال���ذي اأمرت 
فيه النيابة العامة يف م�سر ام�س 
ال���ع���ام جلماعة  امل��ر���س��د  ب��ح��ب�����س 
بديع  حممد  امل�سلمني  الخ����وان 
فجر  عليه  القب�س  ال��ق��ي  ال���ذي 
15 ي��وم��ا ع��ل��ى ذمة  ام�����س مل���دة 
التحقيقات يف التهامات املوجهة 
العنف  ع��ل��ى  ب��ال��ت��ح��ري�����س  ال���ي���ه 

والقتل.
يف  الر�سمي  التلفزيون  واو���س��ح 
تاأمر  العامة  النيابة  عاجل  خر 
15 يوما على ذمة  بحب�س بديع 
التحقيقات يف اتهامه بالتحري�س 

حم���م���د ب����ن ع���ب���د ال���ن���ب���ي، وه���و 
مدّر�س من حمافظة بني �سويف. 
الأمن  ق���وات  اأن  مو�سحاً  وت��اب��ع 
بفح�س  تقوم  املخت�سة  وال��ق��وات 
ال��ق��ب�����س على  ال������ذي مت  امل����ك����ان 

الدكتور حممد بديع فيه.
التهم  العديد من  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
القتل  م���ن���ه���ا  اإل������ي������ه،  م���وج���ه���ة 
وتهديد  والتحري�س  والتعذيب 

اأمن الدولة وا�ستقرار الباد.
تلفزيونية  ل���ق���ط���ات  واظ����ه����رت 
م�سرية  ف�سائية  ق��ن��وات  بثتها 
البيطري  ال��ط��ب  ا���س��ت��اذ  ب���دي���ع، 
الثاين  ك���ان���ون  اخ���ت���ري يف  ال�����ذي 
املر�سد  مل��ن�����س��ب   2010 ي��ن��اي��ر 
الخوان  جلماعة  ال��ث��ام��ن  ال��ع��ام 
العام  يف  ا�س�ست  ال��ت��ي  امل�سلمني 
وهو  ج��ل��ب��اب��ا  م��رت��دي��ا   ،1929
يجل�س على اريكة �سوداء يف مكان 

غري معلوم.
ي��وم من  وج��اء اعتقال بديع بعد 
اتهامات  العامة  النيابة  توجيه 
املعزول  ال�سامي  الرئي�س  اىل 
حم��م��د م��ر���س��ي ب���ال����س���رتاك يف 
قتل وال�سروع يف قتل متظاهرين 
امام الق�سر الرئا�سي نهاية العام 
مر�سي  ي�سجن  ان  على  امل��ا���س��ي، 
اح��ت��ي��اط��ي��ا على  ي��وم��ا   15 مل����دة 

م�سر ت�سيع �سهداء جمزرة �سيناء

مر�سد االإخوان املجرمني يف قب�سة العدالة 

على العنف وقتل املتظاهرين.
وق����د اأع���ل���ن���ت ج��م��اع��ة الإخ������وان 
عزت  حممود  تعيني  املتاأ�سلمني 
مر�سداً عاماً موؤقتاً خلفاً للمر�سد 

املعتقل حممد بديع. 
ياأتي هذا بعد اأن اأعلنت الداخلية 
القب�س  مت  اأن���ه  ر�سمياً  امل�سرية 
�سارع   84 يف  ب��دي��ع،  على حممد 
ال���ط���ريان مب��دي��ن��ة ن�����س��ر، وذلك 
العامة  النيابة  ل��ق��رارات  تنفيذاً 

بديع،  حم��م��د  واإح�����س��ار  ب�سبط 
املعلومات  ج���م���ع  خ������ال  وم������ن 
ور���س��د ال��ت��ح��رك��ات، وق��د مت نقل 
اأمنية  حممد بديع حتت حرا�سة 

م�سددة اإىل �سجن طرة.
عبدالفتاح  ال�����ل�����واء  وب���ح�������س���ب 
العامة  الإدارة  م���دي���ر  ع��ث��م��ان، 
ل��اإع��ام ب���وزارة ال��داخ��ل��ي��ة، فاإن 
ثمة فرق عمل يف وزارة الداخلية 
خم�س�سة لتعقب قيادات جماعة 

بالتحري�س  املتورطني  الإخ���وان 
ع��ل��ى ال��ق��ت��ل وع��ل��ى ت��ه��دي��د اأمن 
الباد. واأ�سار اإىل اأنه ويف اإحدى 
اأمنية  ف��رق��ة  ق��ام��ت  امل��اح��ق��ات 
مبداهمة اأحد الأماكن التي كان 

يرتدد عليها املر�سد.
اأن  اللواء عثمان  اأعلن  ذلك،  اإىل 
واأن  الع��ت��ق��ال،  ي��ق��اوم  املر�سد مل 
ال�سخ�س الذي كان متواجداً معه 
عبدالرحيم  ه��و  ال�سقة  تلك  يف 

مواقــيت ال�سالة

 

الفجر........    04:32            
الظهر.......    12:25  
الع�رص........   03:58   
املغرب.....   06:53  
الع�ساء......   08:23

الراعي العامي

األربعاء  -  21   أغسطس    2013 م  -  14  شوال   1434  العدد  10875  
Wednesday    21    August     2013  -  Issue No   10875

 880 عن  يعلن  لالإ�سكان  زاي��د 
طلبا مل�ساعدات �سكنية للمواطنني 
متهيدا الإ�سدار املوافقات النهائية

•• دبي-وام:

بلغ عدد طلبات امل�ساعدات ال�سكنية 
ال�سيخ زايد  التي يقدمها برنامج 
الأوىل  امل��ج��م��وع��ة  يف  ل��اإ���س��ك��ان 
880 طلبا ملواطنني من فئة املنح 
خال  للدرا�سة  واملر�سحة  املالية 
املعايري  ال��ق��ادم��ة ح�����س��ب  ال��ف��رتة 
وذلك   .. امل��ع��ت��م��دة  الل��ك��رتون��ي��ة 
متهيدا لإ�سداراملوافقات النهائية 

لهم قبل نهاية العام احلايل. 
 )التفا�سيل �س2(

اجتماع رو�سي اأمريكي يف الهاي حول �سوريا

ق�سف عنيف على دير الزور وغارات على ريف دم�سق
•• عوا�شم-وكاالت:

تعر�ست معظم اأحياء مدينة دير 
عنيف  لق�سف  ���س��وري��ا  يف  ال����زور 
م��ن ق��ب��ل ق���وات ال��ن��ظ��ام. وقالت 
اإن الق�سف  �سبكة �سام الإخبارية 
واأدى  �سكنية  م��ب��اين  ا���س��ت��ه��دف 
اإىل تدمريها بعد اأن كانت ملجاأ 
اأح���رق���ت قوات  ل��ل��ن��ازح��ني، ك��م��ا 
النظام عدة مبان �سكنية يف حيي 
اأثناء  ويف  واجل��ب��ي��ل��ة،  امل��وظ��ف��ني 
ذل����ك جت����ددت ال���س��ت��ب��اك��ات بني 
فوؤاد  �سينما  ���س��ارع  يف  ال��ط��رف��ني 

و�سط املدينة.
داري�������ا بريف  م���دي���ن���ة  و����س���ه���دت 
ال�سباح  ����س���اع���ات  م���ن���ذ  دم�������س���ق 
ال����ب����اك����ر ع������دة غ���������ارات ج���وي���ة. 
ال��ن��ظ��ام احلاكم  ق����وات  وج�����ددت 
للمدينة  ال�������س���اروخ���ي  ق�����س��ف��ه��ا 
الذي تركز على الأحياء الغربية، 
اأ�سفر عن تدمري عدد من  حيث 
التحية،  والبنى  ال�سكنية  املباين 
ال�ستباكات بني  يف حني جتددت 
احلر  ال�����س��وري  اجل��ي�����س  عنا�سر 
يف  الأ���س��د  ب�سار  الرئي�س  وق���وات 

اجلهة ال�سرقية من املدينة.
واأف����اد امل��ر���س��د ال�����س��وري حلقوق 
برزة  حي  يف  مناطق  اأن  الإن�سان 
بعد  تعر�ست  دم�سق  مبحافظة 

لق�سف  ال��ث��اث��اء  ليلة  منت�سف 
بقذائف  النظامية  ال��ق��وات  م��ن 

الهاون والر�سا�سات الثقيلة.
وذكر املر�سد يف بيان، اأن الق�سف 
ا���س��ت��ب��اك��ات عنيفة  و���س��ط  ي���اأت���ي 
والقوات  امل��ق��ات��ل��ة  ال��ك��ت��ائ��ب  ب��ني 
النظامية يف حماولة من الأخرية 
ب��رزة كله، يف  لل�سيطرة على حي 
النظامية  ال���ق���وات  ج���ددت  ح��ني 
ال��ق��اع��ة على  اأب����راج  م��ن  ق�سفها 
ومل  للعا�سمة  اجلنوبية  الأحياء 
ترد معلومات عن خ�سائر ب�سرية 

حتى الآن.
الوروبي  املقر  اأع��ل��ن  جنيف  ويف 
لامم املتحدة ام�س ان اجتماعا 

���س��ي��ع��ق��د ق���ري���ب���ا يف له������اي بني 
وامريكيني  رو�������س  م�������س���وؤول���ني 
ل��ل��ت��ب��اح��ث ث��ن��ائ��ي��ا ح����ول الزم����ة 
للمنظمة  بيان  وا���س��ار  ال�سورية. 
مبعوث  ت��رح��ي��ب  اإىل  ال���دول���ي���ة 
المم املتحدة واجلامعة العربية 
البراهيمي  الخ�����س��ر  ل���ازم���ة 
ب�����ه�����ذا الج������ت������م������اع ال����������ذي لن 
ان  البيان  واو���س��ح  فيه.  ي�سارك 
ات�سالته  ي��وا���س��ل  الب��راه��ي��م��ي 
الرو�سي  اجلانبني  مع  امل�ستمره 
اخل�سو�س  ه���ذا  يف  والم��ري��ك��ي 
حيث من املنتظر ان يعقد اجتماع 
اخر قريب ملوا�سلة ال�ستعدادات 

لعقد موؤمتر جنيف 2.

للناتو  ج��ن��دي  م��ق��ت��ل 
����س���رق اأف��غ��ان�����س��ت��ان 

•• كابول-يو بي اأي:

اأعلنت قوة امل�ساعدة الدولية 
اإي�ساف، ام�س  اأفغان�ستان  يف 
جنودها  اأح������د  م��ق��ت��ل  ع����ن 
�سرق  يف  م�������س���ل���ح  ب���ه���ج���وم 

الباد.
وق���ال���ت ال���ق���وة يف ب���ي���ان، اإن 
باإطاق  ق��ت��ل  منها  ج��ن��دي��اً 
ن�����ار م���ب���ا����س���ر ���س��ن��ه اأع������داء 

اأفغان�ستان يف �سرق الباد.
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زايد لالإ�سكان يعلن عن 880 طلبا مل�ساعدات �سكنية للمواطنني متهيدا الإ�سدار املوافقات النهائية

الداخلية ت�سبط ثالثة اآالف و371 خمالفا لقانون االإقامة خالل رم�سان

هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة تعيد قراءة موروث كبار �سعراء االإمارات

تهدف اىل بناء القدرات االأكادميية واملهنية

جمارك دبي تعتمد �سيا�سة التح�سيل العلمي 

اإقامة دبي تنظم لقاء امل�ستقبل الثامن ع�سر ملوظفي قطاع املنافذ اجلوية

•• دبي-وام:

بلغ عدد طلبات امل�ساعدات ال�سكنية 
زايد  ال�سيخ  برنامج  يقدمها  التي 
الأوىل..  امل��ج��م��وع��ة  يف  ل��اإ���س��ك��ان 
880 طلبا ملواطنني من فئة املنح 
خال  للدرا�سة  واملر�سحة  املالية 
املعايري  ح�����س��ب  ال���ق���ادم���ة  ال���ف���رتة 
امل��ع��ت��م��دة .. وذل���ك  الل���ك���رتون���ي���ة 
النهائية  لإ�سداراملوافقات  متهيدا 
ل��ه��م ق��ب��ل ن��ه��اي��ة ال���ع���ام احل����ايل. 
واأك���د معايل ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل بن 
حم���م���د ب��ل��ح��ي��ف ال��ن��ع��ي��م��ي وزي����ر 
الأ���س��غ��ال ال��ع��ام��ة ورئ��ي�����س جمل�س 
اإدارة برنامج ال�سيخ زايد لاإ�سكان 
.. اأن الرنامج م�ستمر يف الإعان 
اعتمدها  ال���ت���ي  امل���ج���م���وع���ات  ع���ن 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
رع���اه اهلل خ���ال زي���ارت���ه الأخ���رية 
ومليون  مليارين  بقيمة  للرنامج 
دره����م وال�����ذي ي��ع��د م��وؤ���س��را هاما 
على حر�س احلكومة على حتقيق 
للرنامج  ال���س��رتات��ي��ج��ي  ال��ه��دف 

•• اأبوظبي-وام:

الوطنية  ال���ك���ت���ب  دار  اأ������س�����درت 
لل�سياحة  اأب��وظ��ب��ي  لهيئة  التابعة 
لل�ساعر  كتب  ث��اث��ة   .. وال��ث��ق��اف��ة 
ال�سيباين  م����وؤي����د  والإع������ام������ي 
ق���راءة ج��دي��دة ل�سرية  ي��ق��دم فيها 
الدولة  من  كبار  �سعراء  وم���وروث 
ال��ك��ت��اب الأول  ي��ح��م��ل  الإم�������ارات. 
.. ق�سيدة  را���س��د اخل�����س��ر  ع��ن��وان 
والكتاب  املكانية  ورموزها  اللهجة 
ال���ث���اين ب���ع���ن���وان اأح���م���د ب���ن علي 
الكندي املرر..�سورة املكان و�سرية 
الق�سيدة ..اأما الكتاب الثالث فهو 
�سهاب.. اأب��و  خليفة  حمد  بعنوان 
وقال   . وامل��وق��ف  والتوثيق  ال�سعر 
التنفيذي  املدير  القبي�سي  جمعة 
لقطاع املكتبة الوطنية الهيئة.. اإن 
تعد  اجلديدة  الثاثة  الإ�سدارات 
تتبعه هيئة  الذي  للنهج  ا�ستمرارا 
اأبوظبي لل�سياحة والثقافة للبحث 
والتوثيق يف املوروث الأدبي املحلي 
.. م�سريا اإىل اأن ال�سعراء الثاثة 
الذين يعيد قراءة �سريتهم واأدبهم 
ال�سيباين هم رموز  ال�ساعر موؤيد 
م���ن ال���واق���ع ال��ث��ق��ايف امل��ح��ل��ي لكل 
اخلا�سة  وجت��رب��ت��ه  ���س��ريت��ه  منهم 
وكل منهم ترك ب�سمة مميزة على 
زمنية  ف���رتات  يف  ال��ث��ق��ايف  امل�سهد 
اأبوظبي  هيئة  اأن  واأك���د  خمتلفة. 
لل�سياحة والثقافة جادة يف م�سعاها 
بقراءات  الثقافية  احل��ي��اة  لإث���راء 
النتاجات  ع��ل��ى  ت�����س��يء  م��ع��م��ق��ة 
الأدب���ي���ة لأب��ن��اء ال��وط��ن وه���و نهج 
ل��ي�����س ب��ج��دي��د ع��ل��ى ال��ه��ي��ئ��ة التي 
ومبدعي  مثقفي  با�ستمرار  تدعم 
الباحثني  وت�������س���ج���ع  الإم������������ارات 
والنقاد على تقدمي قراءات نقدية 
وبحثية يف النتاج الأدب��ي عموما . 
لكتاب  تقدميه  يف  اأن���ه  اإىل  واأ���س��ار 
اللهجة  اخل�����س��ر..ق�����س��ي��دة  را���س��د 
اإن  امل��وؤل��ف  ق��ال  املكانية  ورم��وزه��ا 
من حق اخل�سر 1980-1905 

التاريخية  وال���رم���وز  والأح�������داث 
التي ا�ستلهمها ال�ساعر يف ق�سائده 
ويتتبع خ�سو�سية املكان كما تظهر 
يف ق�سيدة اخل�سر الذي عمل على 
اخلا�سة  ال�سعرية  لهجته  ب��ل��ورة 
العامية  امل�����ف�����ردات  ب����ني  مب���زج���ه 
والف�سيحة . وبني جمعة القبي�سي 
املكتبة  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر 
اأن����ه يف ق�سم   .. ال��ه��ي��ئ��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
اأط���ل���ق ع��ل��ي��ه امل���وؤل���ف ا���س��م عذوبة 
ترد  التي  الأ�سداد  يتناول  العذاب 
التي  ال�سهرية  اخل�سر  ق�سيدة  يف 
يقول مطلعها م�سكني ثم م�سكني 
اأن هذه  امل���وؤل���ف  ي��ع��ت��ر  و  ل��وح��ي��د 
اخل�سر  �سعر  يف  متجذرة  احل��ال��ة 
ال���ع���ذوب���ة من  روح  ا���س��ت��ق  ال�����ذي 
ع��ذاب��ات��ه ووح��دت��ه واغ��رتاب��ات��ه .. 
اأما يف باب مهارات لغوية فري�سد 
وال�سور  اللغوية  امل��ه��ارات  امل��وؤل��ف 
ال�سعرية التي ير�سمها اخل�سر يف 
ق�سائده ب�سكل متفرد ثم يخ�س�س 
املوؤلف ق�سما لتحليل اأبيات ال�ساعر 
تناول  ح���ي���ث  والحت��������اد  زاي������د  يف 
اخل�����س��ر ه���ذه ال��رم��زي��ة م����رارا يف 
�سعره للدعوة اإىل التم�سك باملنجز 
املوؤلف  و�سلط  للباد  احل�����س��اري 

على الأجيال الاحقة اأن يخرجوه 
الرتاكم  جم��ال  يف  وا�سع  حيز  اإىل 
ال��ق��رائ��ي ال��ع��رب��ي ب��ح��ي��ث مل يعد 
ببقعة  خا�س  عامي  �ساعر  جم��رد 
بكل  جغرافية حم��دودة..اإن��ه لئق 
امل�سهد  ال��وا���س��ع يف  ه���ذا احل�����س��ور 
العربي..عند  ال��ع��ام��ي  ال�����س��ع��ري 
را�سد اخل�سر قيمة اإبداعية عالية 
جتديد  ع��ل��ى  التلقائي  با�ستغاله 
وابتكاره  الوقت  ذلك  امل�سامني يف 
وال�ستقاقات  ال�����س��ع��ب��ة  ال���ق���وايف 
ال��ل��غ��وي��ة وا���س��ت��خ��دام ال��رم��وز بكل 
واملكانية  ال���ت���اري���خ���ي���ة  اأب����ع����اده����ا 
ولفت   . وال��دي��ن��ي��ة  وال���س��ط��وري��ة 
الأبعاد  ت��ن��اول  ال�����س��ي��ب��اين  اأن  اإىل 
التجديدية يف �سعر اخل�سر العامي 
ال�سعبية  بالق�سيدة  تعريفه  عر 
يف الإمارات والتي يعترها حا�سن 
وال�سحراء..ثم  البحر  اأه��ل  لفكر 
ي�����س��ت��ع��ر���س ق�����س��ائ��د ال�����س��اع��ر من 
مدن الغرتاب العديدة التي تنقل 
بينها من مدن خليجية واأفريقية 
موطنه  ج����ان����ب  اإىل  واآ�����س����ي����وي����ة 
الأ�سلي يف عجمان واملدن الأخرى 
املوؤلف ق�سما  يف باده و يخ�س�س 
الأ�ساطري  ب��ه  يتناول  الكتاب  م��ن 

عند  احلكمة  م��ع��اين  على  ال�سوء 
يف  ممتزجة  ت��اأت��ي  التي  و  اخل�سر 
ق�سائد الغزل وال�سوق واحلرمان. 
واأ����س���اف .. اأم����ا ك��ت��اب اأح���م���د بن 
املكان  امل��رر..���س��ورة  ال��ك��ن��دي  علي 
فيه  فيك�سف   .. الق�سيدة  و���س��رية 
حما�سر  يف  احلياة  طبيعة  املوؤلف 
اإمارة  ليوا يف املنطقة الغربية من 
القرن  اأرب���ع���ي���ن���ي���ات  يف  اأب���وظ���ب���ي 
امل��ا���س��ي ع��ر ���س��رد ���س��رية ال�ساعر 
ع��ت��اب عام  ول���د يف حم�سر  ال���ذي 
1940 .. حيث عا�س حياة �سعبة 
تزامنت مع ما قبل واأثناء التحول 
يتيم  فعا�س  للمنطقة  التاريخي 
رجل  ل��وف��اة  ال�سجن  ودخ���ل  الأب 
ك���ان م��ع��ه يف ح���ادث ���س��ي��ارة وعمل 
النفط.. ع��ن  التنقيب  �سركات  يف 

ق�سيدته  بناء  على  ذل��ك  فانعك�س 
ب��ت��ج��رب��ة روح���ي���ة خمتلفة  ومت��ي��ز 
فكان ممن اأ�سهم بو�سوح يف انت�سار 
الأغ���ن���ي���ة الإم����ارات����ي����ة م���ن خال 
بالب�ساطة. وبني  املفعمة  ن�سو�سه 
اأنه   .. امل��ق��دم��ة  امل��وؤل��ف ذك��ر يف  اأن 
اأ�سا�سية  حم��اور  اأرب��ع��ة  على  ارتكز 
املادة  وم��ن��ه��ا  ال��ك��ت��اب  م���ادة  لي�سع 
امل���ي���دان���ي���ة ال���ت���ي ب����داأه����ا ال���راح���ل 
الكندي  ع���ن  ث����اين  را����س���د  اأح���م���د 
ع��ر اإج����راء ح����وارات م��ع خمتلف 
يف  ال�ساعر  ع��رف��ت  ال��ت��ي  ال�سرائح 
واملحور  متعددة  ومناطق  مواقف 
وق�سائده  ال�ساعر  دي���وان  ال��ث��اين 
ال�������س���ه���رية..ح���ي���ث اع��ت��م��د ق����راءة 
الثالث  امل�سامني..اأما  يف  مف�سلة 
ف��ك��ان م��ن خ���ال اجل��م��ع امليداين 
الذي قام به �سخ�سيا رغم  الثاين 
قلة معارف ال�ساعر واأخريا ا�ستفاد 
والتوجيهات  املوؤلف من احلوارات 
والقرتاحات التي قدمها الزماء 
كتاب  ويف  ال���ك���ن���دي.  ح���ي���اة  ح����ول 
ال�سعر  ���س��ه��اب  اأب����و  ح��م��د خ��ل��ي��ف��ة 
املوؤلف  يتناول  وامل��وق��ف  والتوثيق 
ال�����س��اع��ر وال��ب��اح��ث واملحقق  ح��ي��اة 
 1932 ع����ام  امل���ول���ود يف ع��ج��م��ان 

•• دبي-الفجر:

ال�سرتاتيجية  اخل��ط��ة  اإط�����ار  يف 
جل���م���ارك دب���ي وال���ت���ي ت��ه��دف اىل 
الأكادميية  املوظفني  ق��درات  بناء 
ي�����س��اه��م يف تطوير  وامل��ه��ن��ي��ة مم���ا 
وحتقيق  امل����واط����ن����ة  ال�����ك�����ف�����اءات 
ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة وال���ري���ادة ال��ع��امل��ي��ة يف 
اعتمدت  اجلمركي  العمل  جم��ال 
التح�سيل  �سيا�سة  موؤخرا  الدائرة 

العلمي.
وق���ال���ت ال�����س��ي��دة ن���ادي���ة ع��ب��د اهلل 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  ك��م��ايل، 
والإدارية  واملالية  الب�سرية  امل��وارد 
اإعداد �سيا�سة جمارك  اإن  )مكلف( 
واعتمادها  العلمي  للتح�سيل  دبي 
الرائدة  امل�ساريع  اأه��م  اأح��د  يعتر 
مل��رك��ز ال��ت��دري��ب اجل��م��رك��ي يف عام 
امل�سروع  ه����ذا  وي���ه���دف   .2013
املوظفني  ق��ب��ول  اآل��ي��ة  تنظيم  اىل 
واأ�سحاب  امل��ت��م��ي��زي��ن  امل���واط���ن���ني 
ي�سهم  مما  الرنامج  يف  الكفاءات 
يف حتقيق التناف�سية بني املوظفني 
القت�ساد  دع����م  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 

املعريف للدولة .
اإىل  كمايل  نادية  ال�سيدة  واأ���س��ارت 
ومعايري  ����س���روط  و����س���ع  مت  اأن�����ه 
الطاع  بعد  ال�سيا�سة  يف  القبول 
ع��ل��ى اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات يف جمال 
ت���ق���دمي امل���ن���ح ال���درا����س���ي���ة داخ����ل 
ال��دول��ة وخ��ارج��ه��ا. واأو���س��ح��ت اأنه 
ي�سمل  الدرا�سي  التح�سي  م�سروع 
م��ن��ه��ا تقنية  ع���دي���دة  ت��خ�����س�����س��ات 
اإدارة  الأع���م���ال،  اإدارة  امل��ع��ل��وم��ات، 

جانب  اإىل  وال��دك��ت��وراه  املاج�ستري 
وفقاً  امل��ه��ن��ي��ة  ال���دب���ل���وم  ����س���ه���ادات 
ل�سروط منها، اأن يكون قد اأكمل 3 
�سنوات خدمة يف الدائرة، وم�ستمراً 
باخلدمة عند تقدمي طلب املنحة 
الثانوية  لدرا�سة  املتقدمني  )ع��دا 
ح�سول  اإىل  اإ����س���اف���ة  ال����ع����ام����ة(، 
مقّدم الطلب على �سهادة الثانوية 
ل  بن�سبة  ي��ع��ادل��ه��ا  م��ا  اأو  ال��ع��ام��ة 
طلب  ح���ال���ة  يف   80% ع���ن  ت��ق��ل 
منحة لل�سهادات اجلامعية ويكون 
البكالوريو�س  درج��ة  على  حا�سًا 
حال  يف  اأع����ل����ى  اأو  ج���ي���د  مب���ع���دل 
العليا  ل��ل�����س��ه��ادات  م��ن��ح��ة  ط��ل��ب 
ويجوز ال�ستثناء من هذا ال�سرط 
للحا�سلني على جائزة حكومة دبي 
لاأداء احلكومي املتميز ومبوافقة 

اللجنة العليا للتح�سيل العلمي.
الدكتوراه،  لطلبة  بالن�سبة  اأم���ا 
ع���ن���وان وجم���ال  ي���ك���ون  اأن  ي��ج��ب 
اأط������روح������ة �����س����ه����ادة ال����دك����ت����وراه 
م��رت��ب��ط��ة ب��ط��ب��ي��ع��ة ع���م���ل دائ�����رة 
جمارك دبي، واأن ل يكون قد �سبق 
اإج��ازة درا�سية وذل��ك ما مل  منحه 
اأعلى  اجلديد  العلمي  املوؤهل  يكن 
وم�ست  الأول  للموؤهل  وا�ستمراًرا 
الدرا�سية  اإج����ازت����ه  ان���ت���ه���اء  ع��ل��ى 
الأق����ل  ع��ل��ى  ���س��ن��ت��ني  م����دة  الأوىل 
ع��ل��ى اأن���ه ي��ج��وز ا���س��ت��ث��ن��اء املوظف 
املادة  الثاين من هذه  ال�سرط  من 
يف ح����ال ت��ق��دم��ه ب��ط��ل��ب لإي���ف���اده 
التخ�س�سات  اإح�������دى  ل����درا�����س����ة 
الهامة اأو النادرة وفًقا لحتياجات 

ومتطلبات الدائرة.

حت����ت الإن���������س����اء خ�����ال الأ����س���ب���وع 
القادم  �سبتمر  �سهر  م��ن  الأخ���ري 
املر�سحة  الطلبات  ع��ن  والإع����ان 
النهائية  وامل����واف����ق����ات  ل���ل���درا����س���ة 
م����ن خ�����ال امل����وق����ع الإل����ك����رتوين 
اليومية  وال�������س���ح���ف  ل���ل���رن���ام���ج 
الجتماعي  ال���ت���وا����س���ل  وم����واق����ع 
 . والإذاعية  التلفزيونية  والقنوات 
املواطنني الذين مت تر�سيح  ودعت 
توفري  اإىل  ل���ل���درا����س���ة  ط��ل��ب��ات��ه��م 
امل�����س��ت��ن��دات امل��ط��ل��وب��ة م��ن اجلهات 
لهم  التابعة  املحلية  واحل��ك��وم��ات 
النتهاء  ���س��رع��ة  ل�����س��م��ان  وذل�����ك 
والنتهاء من  درا�سة طلباتهم  من 
الزمنية  امل����دة  ���س��م��ن  الإج�������راءات 
قنوات  اأن  اإىل  م�����س��رية  امل����ح����ددة 
حتديث البيانات وت�سليم امل�ستندات 
ت����ب����داأ م����ن امل����وق����ع الإل�����ك�����رتوين 
تقدميها  خ��ال  م��ن  اأو  للرنامج 
لأي ف���رع م��ن اأف����رع ال��رن��ام��ج يف 
اأو  دب��ي وال��ف��ج��رية وراأ�����س اخليمة 
بريد  ملركز  امل�ستندات  ت�سليم  عر 
ف��روع��ه على  م��ن  اأي  اأو  الإم�����ارات 

م�ستوى الدولة.
واأو�سحت ان الرنامج يقوم بربط 

•• اأبوظبي-وام:

ثاثة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  �سبطت 
لقانون  خم��ال��ف��ا  و371  اآلف 
مت�سول   21 بينهم  م��ن  الإق��ام��ة 
يف حمات تفتي�سية نفذتها اأق�سام 
م��ت��اب��ع��ة امل���خ���ال���ف���ني والأج����ان����ب 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال����دول����ة..خ����ال 
���س��ه��ر رم�������س���ان امل����ب����ارك. ودع���ت 
الإ�سهام  اإىل  اجل��م��ه��ور  ال������وزارة 
الظاهرة  ه���ذه  ع��ل��ى  ال��ق�����س��اء  يف 
من خال الإب��اغ عن املخالفني 
�ساهم  ال��ه��ات��ف��ي��ة  اخل���دم���ة  ع���ر 
ال���رق���م املجاين  والت�������س���ال ع��ل��ى 
متابعة  ق�سم  ون��ف��ذ   .  80080
اأبوظبي  يف  والأج��ان��ب  املخالفني 
يف  وم��داه��م��ات  تفتي�سية  حمات 

املخالفني  م��ت��اب��ع��ة  ق�����س��م  ���س��ب��ط 
 437 ع���ج���م���ان  يف  والأج������ان������ب 
خمالفا يف ال�سهر املبارك. ويف ام 
القيوين مت �سبط 123 خمالفا 
التي  التفتي�سية  احلمات  خال 
املخالفني  م��ت��اب��ع��ة  ق�����س��م  ن��ف��ذه��ا 
اما  الكرمي.  ال�سهر  يف  والأجانب 
يف را���س اخليمة فقد متكن ق�سم 
من  والأج��ان��ب  املخالفني  متابعة 
لقانون  خم��ال��ف��ا   326 ���س��ب��ط 
دخ����ول واإق���ام���ة الأج���ان���ب خال 
����س���ه���ر رم���������س����ان امل������ب������ارك. ويف 
خمالفا   67 ���س��ب��ط  ال���ف���ج���رية 
التي  التفتي�سية  احلمات  خال 
املخالفني  م��ت��اب��ع��ة  ق�����س��م  ن��ف��ذه��ا 
الكرمي ومت  ال�سهر  والأج��ان��ب يف 
املخت�سة  اجل��ه��ات  اإىل  حتويلهم 

اأماكن خمتلفة اأ�سفرت عن �سبط 
824 خمالفا .. ويف العني �سبط 
حتويلهم  مت  خم����ال����ف   501
لإتخاذ  امل��خ��ت�����س��ة  اجل���ه���ات  اإىل 
بحقهم.  ال��ق��ان��ون��ي��ة  الإج�������راءات 
كما نفذت الوزارة � ممثلة يف ق�سم 
يف  والأج���ان���ب  املخالفني  متابعة 
دبي � حمات تفتي�سية اأ�سفرت عن 
�سبط 539 خمالفا مت حتويلهم 
لتخاذ  امل��خ��ت�����س��ة  اجل���ه���ات  اإىل 
بحقهم.  ال��ق��ان��ون��ي��ة  الإج�������راءات 
متابعة  ق�سم  ن��ف��ذ  ال�����س��ارق��ة  ويف 
العديد  والأج�����ان�����ب  امل��خ��ال��ف��ني 
خال  التفتي�سية  احل��م��ات  م��ن 
اأ�سفرت  امل���ب���ارك  رم�����س��ان  ���س��ه��ر 
عن �سبط 554 خمالفا لقانون 
دخ�����ول واإق����ام����ة الأج����ان����ب فيما 

القانونية  الإج���������راءات  لت���خ���اذ 
ال���ع���ق���ي���د علي  ب���ح���ق���ه���م. واأك���������د 
اإدارة  م��دي��ر  الطنيجي  اإب��راه��ي��م 
اأن  والأج��ان��ب  املخالفني  متابعة 
هذه احلمات تاأتي �سمن جهود 
لها  ال��ت��اب��ع��ة  والأق�������س���ام  الإدارة 
من  للحد  ال��دول��ة  م�ستوى  على 
واإقامة  دخ��ول  لقانون  املخالفني 
احلمات  اإن  وق�����ال  الأج�����ان�����ب. 
خمتلف  يف  تتوا�سل  التفتي�سية 
امل��ن��اط��ق والأح���ي���اء ع��ل��ى م�ستوى 
قانون  خمالفي  ل�سبط  ال��دول��ة 
دخ���ول واإق��ام��ة الأج��ان��ب م�سيدا 
اأق�������س���ام  ال���ع���ام���ل���ني يف  ب���ج���ه���ود 
يف  والأج���ان���ب  املخالفني  متابعة 
وتعاون  احل���م���ات  ت��ل��ك  ت��ن��ف��ي��ذ 
ال����ف����رق امل���ع���ن���ي���ة مم����ا اأ����س���ه���م يف 

جناحها وحتقيق اأهدافها. وا�ساد 
بالتعاون والتن�سيق والدعم الذي 
حتظى به اإدارة متابعة املخالفني 
لها  التابعة  والق�����س��ام  والأج��ان��ب 
لل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادات  م��ن 
بالدولة مما كان له كبري الأثر يف 
التفتي�سية  احل��م��ات  تلك  جن��اح 
اأفراد  الطنيجي  العقيد  ودع���ا   .
واملقيمني  املواطنني  من  املجتمع 
اإىل املبادرة بالإباغ عن املخالفني 
عر اخلدمة الهاتفية �ساهم على 
وعدم  املجاين80080  ال��رق��م 
الت�سرت على املخالفني وعلى من 
يجلبهم وي�سغلهم ويوؤويهم لأنهم 
ي�سكلون خطرا على اأمن و�سامة 
اأنف�سهم  وت���ع���ري�������س  امل���ج���ت���م���ع 

للم�ساءلة القانونية.

وال�����ذي ب����داأ ب��ك��ت��اب��ة ال�����س��ع��ر وهو 
يف ال��ت��ا���س��ع��ة وظ���ل حم��اف��ظ��ا على 
عمره  ط��وال  العمودية  الق�سيدة 
�سواء يف �سعره النبطي اأو الف�سيح 
اإىل جيل  اأبو�سهاب  ينتمي  .. فيما 
ال��ث��اث��ي��ن��ات ال����ذي ك���ان ق��ري��ب��ا يف 
الأوائل  املثقفني  جيل  من  ثقافته 
العربي  ب��ال��ت��اري��خ  اه��ت��م��وا  مم���ن 
 2002 يف  رح��ي��ل��ه  ح��ت��ى  وداأب   ..
الثقايف  ال��ع��ط��اء  ع��ل��ى م��زي��د م���ن 
ومتعددا.  ج��ل��ي��ا  ن��ت��اج��ا  وت�����رك 
ويبداأ املوؤلف كتابه بر�سد مامح 
البيئة ال�سعرية يف الإمارات بداية 
ال���ق���رن امل��ا���س��ي وال���ت���ي ���س��اه��م يف 
�سهاب  اأب���و  م��راح��ل��ه��ا  اأح���د  ت�سكل 
العربية  باللغة  �سعره  ع��ر  ���س��واء 
اإىل  اأو باللهجة العامية  الف�سحى 
جانب منجزه يف البحث يف الرتاث 
والإ�سراف  املقالة  وكتابة  والتاريخ 
ال�سحفي وتن�سيق واعداد الرامج 
ال��ث��ق��اف��ي��ة..ح��ي��ث و���س��ع اأك���ر من 
ع�سرين كتابا بني التاأليف واجلمع 

والتوثيق.
�سهاب  اأب��و  بدايات  املوؤلف  .ويتتبع 
بتويل  ال���ب�������س���ارة  ق�����س��ائ��د  ح���ي���ث 
ال�سيخ زايد بن �سلطان  املغفور له 
اإمارة  يف  احلكم  مقاليد  نهيان  اآل 
اأب��وظ��ب��ي وم���ن ث��م ق�����س��ائ��ده التي 
ي���وث���ق ف��ي��ه��ا ت��ف��ا���س��ي��ل احل���ي���اة يف 
والعطاء.. واخل��ري  البناء  جتربة 

وي��ق��ت��ف��ي اأث����ر ال�����س��وت ال��ع��رب��ي يف 
ف�ساءات  يف  ي��ج��ول  ال����ذي  ���س��ع��ره 
الق�سايا العربية الكرى وجهوده 
ال���ف���ردي���ة  ال����ت����ج����ارب  ت���وث���ي���ق  يف 
امل����ت����م����ي����زة ول����ف����ت����ات����ه ع�����ن امل�����دن 
واملواقف والبطولت. وبداأ ال�ساعر 
م���وؤي���د ال�����س��ي��ب��اين رح��ل��ة ع��م��ل��ه يف 
منذ  وامل��رئ��ي��ة  املكتوبة  ال�سحافة 
ر�سد  ي�سهم يف  1979 حيث  عام 
امل�سهد الثقايف املحلي عر مقالته 
ال�سحفية  وال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  الأدب���ي���ة 
املو�سعة اإىل جانب اإعداده الرامج 

التلفزيونية والأفام الوثائقية.

املرفقات مع طلب املر�سح للم�ساعدة 
للتاأكد من �سحة البيانات من قبل 
الإج��ت��م��اع��ي��ني وتقدمي  ال��ب��اح��ث��ني 
تقارير فنية عن حالة امل�ساكن من 
قبل املهند�سيني الفنيني بالرنامج 
اإىل  املكتملة  الطلبات  حت��وي��ل  ث��م 
درا�سة  للجنة  التابعة  العمل  ف��رق 
الطلبات والتدقيق عليها ودرا�ستها 
ث����م رف�����ع ت��و���س��ي��ة ال���ت���دق���ي���ق اإىل 
لدرا�ستها  ال��ط��ل��ب��ات  درا���س��ة  جل��ن��ة 
اإدارة  جمل�س  اإىل  التو�سية  ورف��ع 
ال����رن����ام����ج لإع���ت���م���اده���ا واأخ������ريا 

ي��ت��م الإع������ان ع���ن الأ����س���م���اء عر 
واإ�سدار  املختلفة  الإع���ام  و�سائل 
وذلك  ال�سكنية  امل��واف��ق��ة  ق�����رارات 
املوافقة  اإع��ان  من  اأ�سبوعني  بعد 
واأك����دت  للم�ستفيدين.  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
املهند�سة جميلة الفندي انه �سيتم 
واجلهات  املوؤ�س�سات  م��ع  التن�سيق 
لت�سهيل  الإم������ارات  يف  احل��ك��وم��ي��ة 
بامل�ستفيدين  اخلا�سة  الج���راءات 
املطلوبة  امل�����س��ت��ن��دات  اإ�����س����دار  يف 
وت�����س��ك��ي��ل ف���رق ع��م��ل م���ن برنامج 
لإ�ستيعاب  ل��اإ���س��ك��ان  زاي���د  ال�سيخ 

املتعاملني  م���ن  ال��ك��ب��رية  الأع������داد 
امل�ستندات  ا�ستام  عملية  وت�سهيل 
بالإ�سافة اإىل ت�سكيل فرق لدرا�سة 
ال���ط���ل���ب���ات ل��ل��ت��م��ك��ن م����ن درا�����س����ة 
الطلبات حيث ميكن للم�ستفيدين 
الت�سال  مركز  خال  من  املتابعة 
�ساعة يوميا   12 مل��دة  ال��ذي يعمل 
خال اأيام العمل الر�سمية اأو عر 
زيارة املوقع اللكرتوين للرنامج 
اخلا�سة  امل��ع��ل��وم��ات  على  للتعرف 
وامل�ستندات الواجب توفريها للبت 

يف درا�سة طلباتهم. 

املحا�سبة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة،  الأع����م����ال 
والقت�ساد،  ال���ق���ان���ون  وامل���ال���ي���ة، 
العامة  والعاقات  املعلومات  اأم��ن 

والإعام. 
اإع��������داد هذه  ب����اأن����ه مت  واأ�����س����اف����ت 
الدائرة  ح��اج��ة  لتلبية  ال�سيا�سة 
الكوادر  م��ن  وامل�ستقبلية  احلالية 
والتي  اأك��ادمي��ي��اً  امل��وؤه��ل��ة  الب�سرية 
مي���ك���ن���ه���ا حت����وي����ل امل�����ت�����غ�����ريات يف 
فر�س  اإىل  اجل��م��رك��ي��ة  ال�����س��اح��ة 
ا���س��ت��ث��م��اري��ة رائ����دة وامل�����س��اه��م��ة يف 
والإب���داع يف جمال  البتكار  تعزيز 
�سيا�سة  وتعتر  اجلمركي.  العمل 
ا�ستجابة  ه��ي  العلمي  التح�سيل 
لحتياجات  ال��دائ��رة  م��ن  حقيقية 
والتي  املواطنة  الب�سرية  مواردها 
للدائرة  احلقيقي  ال�ستثمار  تعد 
اأن  وال����دول����ة .  اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر 
للتح�سيل  دب���ي  ج��م��ارك  �سيا�سة 
الفر�سة  اأت�����اح�����ت  ق����د  ال���ع���ل���م���ي 
ل�ستكمال  امل��واط��ن��ني  للموظفني 
اجلامعية،  ال��ث��ان��وي��ة،  درا���س��ت��ه��م 

الإ�ستقرار  حت��ق��ي��ق  يف  وامل��ت��م��ث��ل 
وتوفري  املواطنة  لاأ�سرة  ال�سكني 
املواطنني  لكافة  ال��ك��رمي��ة  احل��ي��اة 
اأعلن  ال��رن��ام��ج  اأن  اإىل  واأ����س���ار   .
الأ�سبوع املا�سي عن 800 موافقة 
ال�سكنية  امل�ساعدة  لطلبات  نهائية 
التي مت توزيعها يف ملتقى ال�سركاء 
الثقافة  ق�������س���ر  يف  ع���ق���د  ال�������ذي 
اأن  ال�����س��ارق��ة..م��و���س��ح��ا  اإم�����ارة  يف 
الأ�سماء التي مت الإعان عنها هي 
 2006 ملقدمي الطلبات منذ عام 
املنح  لفئة   2009 دي�����س��م��ر  اإىل 
الدخل  معدل  يبلغ  وال���ذي  املالية 

درهم.  اآلف   10 ع��ن  اأق���ل  لديهم 
اأكدت املهند�سة جميلة  من جانبها 
ال��ف��ن��دي امل��دي��رة ال��ع��ام��ة لرنامج 
ب��الإن��اب��ة.. ل��اإ���س��ك��ان  زاي���د  ال�سيخ 
لدرا�سة  خطة  و�سع  الرنامج  اأن 
تبداأ  للدرا�سة  املر�سحة  الطلبات 
ال��ط��ل��ب��ات كافة  ت��ق��ي��ي��م  مب��رح��ل��ة 
الإلكرتوين  امل��ع��اي��ري  ن��ظ��ام  �سمن 
وتليه مرحلة عمل التقارير الفنية 
والإجتماعية للفئات امل�ستهدفة ثم 
النهائية  ال��ق��وائ��م  جتهيز  مرحلة 
واأخريا  الدرا�سة  اإمت��ام عملية  بعد 
ي����ت����م الإع������������ان ع�����ن امل����واف����ق����ات 

النهائية بعد اعتمادها من جمل�س 
الرنامج  اأن  واأ���س��اف��ت   . الإدارة 
املر�سحة  الطلبات  بدرا�سة  �سيبداأ 
اإب��ت��داء م��ن الأ���س��ب��وع احل��ايل حيث 
نهاية  يف  ال��درا���س��ة  ه���ذه  �ستنتهي 
الرنامج  و�سيعلن  دي�سمر  �سهر 
الطلبات  اأ���س��ح��اب  م��ن   881 ع��ن 
خال  اأ�سبوعيا  للدرا�سة  املر�سحة 
���س��ه��ري اأغ�����س��ط�����س و���س��ب��ت��م��ر من 
�سيتم  ب��اأن��ه  اجل���اري منوهة  ال��ع��ام 
ك��ذل��ك الإع���ان ع��ن األ���ف و 500 
املر�سحة  ال��ط��ل��ب��ات  اأ���س��ح��اب  م���ن 
م�ساكن  ل��دي��ه��م  مم���ن  ل���ل���درا����س���ة 

•• دبي-وام:

بدبي  الأجانب  و�سوؤون  لاإقامة  العامة  الإدارة  نظمت 
مبكتب مديرها �سعادة اللواء حممد اأحمد املري اللقاء 
ب����الإدارة  امل��ن��اف��ذ اجل��وي��ة  ال��ث��ام��ن ع�سر ملوظفي ق��ط��اع 
�سمن مبادرة لقاء امل�ستقبل. ياأتي اللقاء �سمن حر�س 
امل�ستقبل  ك��وادر  توعية موظفيها من  على  دب��ي  اإق��ام��ة 
جناحات  اإىل  امل�ستقبلية  ال��ت��ح��دي��ات  حت��وي��ل  ب��اأه��م��ي��ة 

يف  ت�سب  والتي  احلكيمة  قيادتنا  روؤي��ة  ح�سب  واقعية 
م�سلحة جمتمع دولة الإم��ارات. وا�ستعر�س املوظفون 
ب�سكل  يواجهونها  التي  التحديات  جميع  اللقاء  خال 
ي��وم��ي وم��ن��اق�����س��ة ���س��ب��ل ت��ط��وي��ره��ا وت��ي�����س��ري اإج�����راءات 
اأن  امل��ري  ال��ل��واء  واأك���د  للمتعاملني.  املقدمة  اخل��دم��ات 
املوظفني ت�سجعهم لبذل مزيد من  هذه اجلل�سات مع 
اجلهد والإخا�س وتعك�س الإيجابية يف عملهم اليومي 

واأرائهم التي تخدم الإدارة وتخدم العمل احلكومي ..

الداخلية تدعو ال�سائقني لتعزيز حماية �سحة و�سالمة االأطفال يف املركبات
ذاته  حد  يف  بالتدخني  الن�سغال  اأن  مو�سحا   .. ومرافقيهم  املركبات 
اثناء قيادة املركبة من العادات ال�سحية واملجتمعية ال�سارة واملرفو�سة 
ي��وؤدي اىل  ناهيك عن املخاطر الأخ��رى التي يت�سبب فيها الإهمال ما 
املقدم في�سل حممد  وق��ال  النتباه.  ب�سبب عدم  وق��وع ح��وادث وخيمة 
ال�سمري مدير مركز وزارة الداخلية حلماية الطفل..اإن تواجد اأطفال 
ال�سلبي  التدخني  على  اخل��ط��رة  ال�سحية  اآث���اره  ليقت�سر  املركبة  يف 
من  ملانعلمه  خا�سة  ال�سيئة  القدوة  يعطي  اإط��ار  يف  اي�سا  يندرج  ولكن 
حب للتقليد لدى الأطفال وهو مامت ر�سده يف العديد من دول العامل 
من انت�سار لظاهرة تدخني املراهقني والأطفال حيث يعود غالبا على 

تقليدهم لأولياء امورهم وذويهم او اقرانهم.

 21 ال��وزراء حاكم دبي والتي �ستطبق يف  رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
من �سهر يناير 2014 وتت�سمن حظر التدخني اأثناء قيادة ال�سيارات 
اأهمية  واأك��د  عاما.   12 وج��ود طفل ليتجاوز عمره  ح��ال  اخلا�سة يف 
ت�سافر جهود املوؤ�س�سات املعنية كافة من اأجل تعزيز الوقاية واحلماية 
لأفراد املجتمع عموما والأطفال خ�سو�سا..مو�سحا اأن وزارة الداخلية 
ت�سعى يف هذا اجلانب اإىل حتقيق روؤية الإمارات بجعلها اإحدى اأف�سل 
دول العامل يف جمالت الأمن وال�سامة على العموم وجمالت حماية 
�سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  روؤية  الطفل على اخل�سو�س..انطاقا من 
الداخلية بجعل  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
جمالت  جميع  يف  متيز  ومركز  ح�ساري  اإ�سعاع  منر  الإم���ارات  دول��ة 

م�ساألة  تعتر  ذاتها  حد  يف  التدخني  ع��ادة  اأن  واأ���س��اف  الطفل.  حماية 
�سخ�سية مادامت لتوؤثر على �سحة و�سامة الآخرين وحماية الطفل 
وزارة  بحر�س  م�سيدا   .. اجلميع  عاتق  على  تقع  م�سرتكة  م�سوؤولية 
لإر�ساء  �سعي احلكومة  اجلانب �سمن  بهذا  الكبري  واهتمامها  ال�سحة 
ال�سرتاتيجيات ال�سحية الوطنية الفاعلة والرامية اإىل احلفاظ على 
ال�سحة العامة حيث يعد ا�ستخدام التبغ من العادات ال�سيئة وال�سارة 
كونه يت�سبب مب�ساعفات خطرية على �سحة الفرد واملجتمع والبيئة. 
ووجه اللواء نا�سر خلريباين النعيمي املعنيني مبركز وزارة الداخلية 
بالتعاون مع اجلهات  التوعية يف هذا اجلانب  بتكثيف  الطفل  حلماية 
املرورية وال�سحية لقائدي  ال�سامة  املعنية مبا يعزز جهود  ال�سرطية 

•• اأبوظبي-وام: 

املجتمع  اأف���راد  الداخلية  وزارة  يف  الطفل  حلماية  العليا  اللجنة  دع��ت 
حماية..اأمن  تعزيز  اإىل  وم�ستخدميها  امل��رك��ب��ات  ق��ائ��دي  وخ�سو�سا 
يتعر�سون  ق��د  التي  املخاطر  جميع  م��ن  ووقايتهم  الأط��ف��ال  و�سامة 
النعيمي  خلريباين  نا�سر  ال��ل��واء  وثمن  اخلا�سة.  املركبات  داخ��ل  لها 
الداخلية  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  �سمو  مكتب  ع��ام  اأم���ني 
الإن�سانية  ال��وزارة..امل��ب��ادئ  يف  الطفل  حلماية  العليا  اللجنة  ورئي�س 
التبغ  مكافحة  لقانون  التنفيذية  الائحة  يف  تنعك�س  التي  الرفيعة 
والتي اعتمدها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
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خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

احلكام يعزون خادم احلرمني بوفاة االأمري م�ساعد بن عبدالعزيز اآل �سعود

بلدية الغربية تعتمد خمطط لزيادة امل�سطحات اخل�سراء واحلدائق العامة يف مدينة زايد

الوطني لالإح�ساء ي�ست�سيف �سفري الدولة يف �سلطنة عمان

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
ال�سارقة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س 
اإىل  ت���ع���زي���ة وم����وا�����س����اة  ب���رق���ي���ة 
امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم 
�سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 
ال�سعودية  العربية  اململكة  ملك 
ال�سقيقة .. بوفاة الأمري م�ساعد 
واأعرب  �سعود.  اآل  عبدالعزيز  بن 
اأحر تعازيه  �سموه يف برقيته عن 
اأن يتغمد  امل��وىل عز وج��ل  �سائا 
وي�سكنه  رح��م��ت��ه  ب��وا���س��ع  الفقيد 
ذوي���ه  ي��ل��ه��م  واأن  ج��ن��ات��ه  ف�����س��ي��ح 
ال�سر وال�سلوان. كما بعث �سمو 
ال�سيخ اأحمد بن �سلطان القا�سمي 

واأعرب  �سعود.  اآل  عبدالعزيز  بن 
اأحر تعازيه  �سموه يف برقيته عن 
اأن يتغمد  امل��وىل عز وج��ل  �سائا 
وي�سكنه  رح��م��ت��ه  ب��وا���س��ع  الفقيد 
ذوي���ه  ي��ل��ه��م  واأن  ج��ن��ات��ه  ف�����س��ي��ح 
ال�سر وال�سلوان. كما بعث �سمو 
ال�سرقي  �سيف  ب��ن  ح��م��د  ال�سيخ 
و�سمو  ال���ف���ج���رية  ح���اك���م  ن���ائ���ب 
ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد 
الفجرية  ع���ه���د  ويل  ال�������س���رق���ي 
ب��رق��ي��ت��ي ت��ع��زي��ة مم��اث��ل��ت��ني اإىل 

خادم احلرمني ال�سريفني.
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
ع�سو  النعيمي  را���س��د  ب��ن  حميد 
عجمان.. حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 

اأن يتغمد الفقيد  املوىل عز وجل 
وي�����س��ك��ن��ه ف�سيح  ب��وا���س��ع رح��م��ت��ه 
الكرام  �سعود  اآل  يلهم  واأن  جناته 

ال�سر وال�سلوان . 
بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  بعث  كما 
���س��ع��ود ب���ن ���س��ق��ر ال��ق��ا���س��م��ي ويل 
تعزية  برقية  اخليمة  راأ����س  عهد 
احل���رم���ني  خ�������ادم  اإىل  مم���اث���ل���ة 

ال�سريفني.
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
امل���ع���ا ع�سو  ب����ن را�����س����د  ����س���ع���ود 
اأم القيوين  املجل�س الأعلى حاكم 
اأخيه  اإىل  وموا�ساة  تعزية  برقية 
امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم 
�سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 

نائب حاكم ال�سارقة و�سمو ال�سيخ 
ب���ن �سلطان  ب���ن حم��م��د  ���س��ل��ط��ان 
حاكم  نائب  العهد  ويل  القا�سمي 
عبداهلل  ال�سيخ  و���س��م��و  ال�����س��ارق��ة 
حاكم  ن��ائ��ب  القا�سمي  ���س��امل  ب��ن 
ال�سارقة .. برقيات تعزية مماثلة 

اإىل خادم احلرمني ال�سريفني.
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
ع�سو  ال�سرقي  حممد  ب��ن  حمد 
الفجرية  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س 
اإىل  ت���ع���زي���ة وم����وا�����س����اة  ب���رق���ي���ة 
امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم 
�سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 
ال�سعودية  العربية  اململكة  ملك 
م�ساعد  الأم���ري  ب��وف��اة  ال�سقيقة 

عجمان برقية تعزية مماثلة اإىل 
خادم احلرمني ال�سريفني.

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
ع�سو  القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود 
امل���ج���ل�������س الأع�����ل�����ى ح����اك����م راأ������س 
اخليمة برقية تعزية وموا�ساة اإىل 
ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  اأخيه 
عبدالعزيز  ب���ن  ع���ب���داهلل  امل���ل���ك 
العربية  اململكة  م��ل��ك  ���س��ع��ود  اآل 
ال�سعودية ال�سقيقة بوفاة �ساحب 
بن  م�ساعد  الأم��ري  امللكي  ال�سمو 

عبدالعزيز اآل �سعود. 
واأعرب �ساحب ال�سمو حاكم راأ�س 
ب��رق��ي��ت��ه ع��ن خال�س  اخل��ي��م��ة يف 
�سائا  موا�ساته  و���س��ادق  تعازيه 

اأخيه  اىل  وموا�ساة  تعزية  برقية 
امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم 
�سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 
ال�سعودية  العربية  اململكة  ملك 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ب��وف��اة  ال�سقيقة 
امل����ل����ك����ي الأم�����������ري م���������س����اع����د بن 
واأع����رب  ���س��ع��ود.  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ح���اك���م عجمان  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
خال الرقية عن خال�س تعازيه 
املوىل  موا�ساته..�سائا  و���س��ادق 
عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�سع 
رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته واأن 
ال�سر  ال���ك���رام  ���س��ع��ود  اآل  ي��ل��ه��م 
ال�سيخ  �سمو  بعث  كما  وال�سلوان. 
عمار بن حميد النعيمي ويل عهد 

ال�سعودية  العربية  اململكة  ملك 
امللكي  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  ب����وف����اة 
الأمري م�ساعد بن عبدالعزيز اآل 
�سعود. واأع��رب �سموه عن خال�س 
�سائا  موا�ساته  و���س��ادق  تعازيه 
اأن يتغمد الفقيد  املوىل عز وجل 
ف�سيح  ي�سكنه  واأن  رحمته  بوا�سع 
املالكة  الأ���س��رة  يلهم  واأن  جناته 
الكرمية جميل ال�سر وال�سلوان. 
بن  را���س��د  ال�سيخ  �سمو  بعث  كما 
�سعود بن را�سد املعا ويل عهد اأم 
القيوين برقية تعزية مماثلة اإىل 
بوفاه  ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم 
عبدالعزيز.  ب��ن  م�ساعد  الأم���ري 

اآل �سعود.

•• املنطقة الغربية – الفجر:

عن  الغربية  املنطقة  بلدية  اأعلنت 
امل�سروعات  م��ن  جم��م��وع��ة  تنفيذ 
ال���ت���ط���وي���ري���ة اجل�����دي�����دة ل����زي����ادة 
واحلدائق  اخل�����س��راء  امل�����س��ط��ح��ات 
العامة وحدائق احلارات يف املنطقة 
تنفيذ  اإط������ار  يف  وذل�����ك  ال��غ��رب��ي��ة 
ر�سالتها.  وحتقيق  ا�سرتاتيجيتها 
اجلديدة  امل�������س���روع���ات  وت��ت�����س��م��ن 
اإن�ساء حديقة عامة مبدينة بينونة 
حتتوي على جميع املرافق مب�ساحة 
اإجمالية ت�سل اإىل 4 هكتار تقريباً 
لإن�ساء  خم��ط��ط  اىل  ب���الإ����س���اف���ة 
عدد )8( حدائق حارات بال�سعبية 
اجل��دي��دة ك��م��ا مت��ت امل��واف��ق��ة على 
ع��دد )8(  واإن�ساء  درا���س��ة  البدء يف 
الطبيعي  ل��ل��ت��ج��م��ي��ل  م�����س��روع��ات 
و�سبكات الري مبدينة زايد ومنها 
اإن�ساء حدائق لطريق بينونة وعمل 
زراعة جتميلية ملدخل مدينة زايد 
4 كم تقريباً على اجلهتني  بطول 
للري  متطور  نظام  اإىل  بالإ�سافة 
ب���امل���دي���ن���ة ي�����س��ت��خ��دم ف���ي���ه اأح�����دث 

التقنيات يف هذا املجال.
وامل���راف���ق  احل���دائ���ق  ادارة  وت�����ويل 
زاي������د  م����دي����ن����ة  ال����رتف����ي����ه����ي����ة يف 

•• اأبوظبي-الفجر:

الر�سا  عبد  ال�سفري  ���س��ع��ادة  ق��ام 
ع����ب����داهلل خ��������وري، ����س���ف���ري دول����ة 
لدى  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
للمركز  ب���زي���ارة  ع���م���ان  ���س��ل��ط��ن��ة 
ال��وط��ن��ي ل��اإح�����س��اء، ح��ي��ث كان 
عبدالقادر  ���س��ع��ادة  ا�ستقباله  يف 
املدير  ها�سم،  بني  امل�ساوي  اأحمد 
التنفيذي للقطاعات الإح�سائية، 
الإدارات  م����������دراء  م�����ن  وع��������دد 

واخلراء يف املركز.
اأ����س���ار  ال��رتح��ي��ب��ي��ة،  ك��ل��م��ت��ه  ويف 
امل�ساوي  اأحمد  عبدالقادر  �سعادة 
التنفيذي  امل���دي���ر  ه���ا����س���م،  ب��ن��ي 
باملركز،  الإح�سائية  للقطاعات 
ومم���ث���ًا ع���ن م���دي���ر ع����ام املركز 
�سعادة  ل����اإح���������س����اء،  ال����وط����ن����ي 
را����س���د خ��م��ي�����س ال�������س���وي���دي، ب���اأن 
خطوة  ه��ي  ال�سفري  �سعادة  زي���ارة 
ه���ام���ة، وت��ل��ق��ى ت��ق��دي��ر الأ����س���رة 
الإح�����س��ائ��ي��ة، مل��ا ل��ه��ا م��ن اأهمية 
يف ت��وث��ي��ق ع��اق��ات ال��ت��ع��اون بني 
الوطني  واملركز  اخلارجية  وزارة 
ل��اإح�����س��اء، وه���ي خ��ط��وة مهمة 
ل���ت���ب���ادل الأف�����ك�����ار وامل���ق���رتح���ات، 
وال��ت��ي م��ن ���س��اأن��ه��ا مت��ك��ني املركز 
م��ن ت��وف��ري امل��زي��د م��ن املعلومات 
التي  الإح�������س���ائ���ي���ة  وامل���ع���ط���ي���ات 

وال�سفارات،  ال���وزارة  يف  املخت�سة 
واإدارة  الإح�����س��اء  ب��ني  وال��ت��ع��اون 
امل��ن��ظ��م��ات ال���دول���ي���ة يف ال������وزارة، 
مل��اأ���س�����س��ة ال��ع��اق��ة وال��ت��ف��اع��ل مع 
املوؤ�س�سات واملنظمات الدولية قبل 
وبعد الجتماعات الدورية معها، 
موؤكداً اأن النجاح يف هذه املجالت 
يخدم ا�سرتاتيجية املركز يف اإعداد 
اإح�ساءات قابلة لا�ستخدام وذات 
للم�ستخدمني  م��ب��ا���س��رة  منفعة 
ب�سكل عام، ومتطلبات واحتياجات 
ال�سفراء على نحو خا�س، م�سرياً 
الذي  النجاح  اإىل  لقائه  نهاية  يف 
للجهود  وتقديره  املركز،  يحققه 
بالعمل  ل��ارت��ق��اء  ي��ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي 

الإح�سائي يف الدولة.
ال�سفري جولة  زي��ارة  �سملت  وق��د 
الوطني  امل�����رك�����ز  يف  ت���ع���ري���ف���ي���ة 
�سعادته  اط��ل��ع  ل��اإح�����س��اء، ح��ي��ث 
البيانات  م���رك���ز  م�������س���روع  ع���ل���ى 
الإح���������س����ائ����ي����ة ال���ك���ل���ي���ة ل����دول����ة 
الإم������������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة، 
تعريفي  �����س����رح  اإىل  وا����س���ت���م���ع 
ح��ول اإن�����س��اء ه��ذا امل��رك��ز كمبادرة 
امل���رك���ز الوطني  م��ه��م��ة م���ن ق��ب��ل 
توفري  اإىل  ت���ه���دف  ل���اإح�������س���اء، 
حمطة اإعام متكاملة عن الواقع 
لرا�سمي  ال��دول��ة،  الإح�����س��ائ��ي يف 
ال�����س��ي��ا���س��ات وم��ت��خ��ذي ال���ق���رار ، 

الدبلوما�سي  ال�����س��ل��ك  يحتاجها 
اأ�سار  ج��ان��ب��ه  وم����ن  ال����دول����ة.  يف 
���س��ع��ادة ع��ب��د ال��ر���س��ا خ����وري اإىل 
خمتلف  لعمل  الإح�����س��اء  اأه��م��ي��ة 
لبناء  �سواًء  واملوؤ�س�سات،  ال��وزارات 
اأو  اليومية،  واإجراءاتها  قراراتها 
يف جمال اإعداد خططها الدورية 
تنطوي  ك��م��ا  والإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة، 
اإ�سافية  اأهمية  على  الإح�ساءات 
لأنها  الدبلوما�سي،  ال�سلك  لعمل 
العاقات  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  اأ���س��ا���س 
ب���ني ال����دول����ة وال�������دول الأخ�����رى 
وبخا�سة  امل���ج���الت،  خم��ت��ل��ف  يف 
وتوفر  ال���ت���ج���اري���ة،  ال����ع����اق����ات 
واملنتظمة  احل���دي���ث���ة  ال���ب���ي���ان���ات 
ي�����س��اع��د طواقم  امل���ج���ال،  ه���ذا  يف 
العمل على اأداء اأعمالها على نحو 
ال�سياق  ه���ذا  يف  م�����س��رياً  اأف�����س��ل، 
يتوقع  التي  املحاور  اإىل عدد من 
لاإح�ساء  ال��وط��ن��ي  امل���رك���ز  م���ن 
جمالت  خلدمة  ب�ساأنها  التعاون 
توفري  ومنها  امل�سرتك،  التعاون 
املتخ�س�سة  الإح�سائية  البيانات 
وفق الدول التي يعمل بها �سفراء 
امل�سرتك  وال��ت��ن�����س��ي��ق  ال�����دول�����ة، 
�سفارات  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  لتعظيم 
جم���ال  يف  اخل���������ارج  يف  ال�����دول�����ة 
مع  الإح�سائية  اخل���رات  ت��ب��ادل 
اجلهات  برعاية  املتقدمة،  ال��دول 

ب��ح��ي��ث ي��ت��وف��ر م���ن خ����ال هذه 
ال��ت��ع��رف يف وقت  امل��ب��ادرة فر�سة 
الإح�سائية  ال�سورة  على  ق�سري 
ب��ك��ام��ل اأب��ع��اده��ا، م��ن ح��ي��ث واقع 
البيانات، والعاقات املتبادلة بني 
على  الإح�سائي  النظام  مكونات 
عاقة  وكذلك  ال��دول��ة،  م�ستوى 
واملوؤ�س�سات  الهيئات  م��ع  ال��دول��ة 
بن�سر  ال���ع���اق���ة  ذات  ال���دول���ي���ة 
خمتلف  يف  الإح�سائية  البيانات 
اطاعه  ج���ان���ب  اإىل  امل����ج����الت، 
ا�ستخدام  امل��رك��ز يف  ع��ل��ى جت��رب��ة 
ن���ظ���م امل���ع���ل���وم���ات اجل���غ���راف���ي���ة، 
خلدمة  ال��ت��ق��ن��ي��ة  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
يف  ���س��واًء  الإح�����س��ائ��ي��ة،  العمليات 
والتعدادات  امل�سوح  تنفيذ  جم��ال 
اإ�سقاط  جمال  يف  اأو  الإح�سائية، 
البيانات الإح�سائية على امل�ستوى 
اجلغرايف، ومبا ي�ساعد املركز على 
الإح�سائي  العمل  بواقع  الرتقاء 

وا�ستخداماته يف الدولة.
اإىل جانب ذلك قام �سعادة ال�سفري 
التدريب  مركز  مقر  اإىل  ب��زي��ارة 
الإح�����س��ائ��ي، اط��ل��ع خ��ال��ه��ا على 
امل�ستخدمة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأح�������دث 
املركز  يف  ال����ت����دري����ب  جم�����ال  يف 
ال��وط��ن��ي ل��اإح�����س��اء، ك��م��ا اطلع 
على اأق�سامه والهدف من اإن�سائه، 
الل��ك��رتوين بني  ال��رب��ط  وكيفية 

اأبوظبي  يف  الرئي�سي  املركز  مقر 
ال�سمالية،  الإم���ارات  يف  ومقراته 
�سرح مف�سل من  اإىل  ا�ستمع  كما 
امل���رك���ز ح����ول دور  امل��خ��ت�����س��ني يف 
مركز التدريب يف تنمية وتطوير 
الإح�سائية  ال������ق������درات  وب����ن����اء 
على  امل�ستفيدين  ل���دى  وال��ف��ن��ي��ة 
م�����س��ت��وى ال���دول���ة، وك���ذل���ك قيام 
امل�����رك�����ز ب��ت��ن��ظ��ي��م ال����ع����دي����د من 
الإقليمية  ال��ت��دري��ب��ي��ة  الأن�����س��ط��ة 
والدولية، بالتعاون مع املوؤ�س�سات 
العاقة  ذات  والدولية  الإقليمية 
الإح�سائية  ال������ق������درات  ب���ب���ن���اء 
الر�سمية. واختتم �سعادة ال�سفري 
املتحف  ب��زي��ارة  امل��رك��ز  يف  جولته 

للمركز  ال����ت����اب����ع  الإح���������س����ائ����ي 
على  مّطلعاً  لاإح�ساء،  الوطني 
اأهم اأركان املتحف، وما ت�سم من 
مقتنيات اإح�سائية نادرة من اأهم 
الإح�سائية،  وال�سا�سل  الوثائق 
وال��ت��ي ج���اءت م��وزع��ة ع��ل��ى مدار 
ارتبطت  خمتلفة،  زم��ن��ي��ة  ح��ق��ب 
بن�ساأة وم�سرية العمل الإح�سائي 
العربية  الإم��������������ارات  دول��������ة  يف 
ال�سبعينيات،  بداية  منذ  املتحدة 
الن�سخ  اأه�������م  ع���ل���ى  اط����ل����ع  ك���م���ا 
اإىل  اإ�سافًة  القدمية،  الأر�سيفية 
التي  الفوتوغرافية  ال�سور  اأه��م 
الإح�سائية،  الأن�سطة  اأهم  توثق 
وخ��ا���س��ًة ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ع��داد التي 

ال�سبعينيات  يف  ال��دول��ة  يف  مت��ت 
من  والت�سعينيات  والثمانينيات 
الوفد  �ساهد  كما  املا�سي،  القرن 
الفيلم التاريخي لبدايات امل�سرية 
الإح�����س��ائ��ي��ة يف دول����ة الإم������ارات 
العربية املتحدة، والذي قام املركز 
التاريخي  الأر�سيف  من  باإنتاجه 
لأه����م امل��ح��ط��ات الإح�����س��ائ��ي��ة يف 
ح��ي��اة ال��دول��ة، منذ ان��ط��اق اأول 
تعداد عام لل�سكان يف الدولة عند 
�سعادته  �سجل  ح��ي��ث  تاأ�سي�سها، 
املبادرات  لهذه  وتقديره  اإعجابه 
املركز،  التي يحققها  والإجن��ازات 
اإ����س���اف���ة مهمة  ���س��ت��ك��ون  وال����ت����ي 

للعمل الإح�سائي يف املنطقة.

امل�سي،  ريا�سة  ملمار�سة  مرت طويل 
الن�ساء  ح����دائ����ق  ت���وف���ري  ب���ج���ان���ب 
والأط������ف������ال م���ن���ه���ا ح���دي���ق���ت���ان يف 
الديوان(  �سعبية   ، اأدن��وك  )�سعبية 
م�سلية  ال����ع����اب  ف��ي��ه��م��ا  ي���ت���وف���ر  و 
اخل�سراء  للم�سطحات  بال�سافة 
والم����اك����ن امل��ظ��ل��ل��ة يف ج���و ه���ادئ 

واآمن لاطفال ومرافقيهم.
مدير  املرر  مبارك  م�سبح  واأو�سح 
عام بلدية املنطقة الغربية بالنابة 

وذل������ك لعمل  ب���امل���دي���ن���ة  خم��ت��ل��ف��ة 
املياه  لكميات  ال��ازم��ة  ال��درا���س��ات 
قابلية  وك���ذل���ك  ل���ل���ري  امل��ط��ل��وب��ة 
وطول  والت�سكيل  للق�س  النباتات 
يف  املحلية  للنباتات  التزهري  فرتة 
عدد  و�سل  حيث  اجل��دي��دة  البيئة 
الأح��وا���س ال��ت��ي مت زراع��ت��ه��ا حتى 
اإجمايل  ب���ع���دد  ح���و����س   41 الآن 
ارطا  م��ن��ه��ا  ب���ري  ن��ب��ات��ات   2024
– م��رخ – رم��ث – غ�سا – اث��م - 

واحلدائق  اخل�����س��راء  امل�����س��ط��ح��ات 
ال���ع���ام���ة اه��م��ي��ة خ��ا���س��ة ن���ظ���را ملا 
متثلة من متنف�س طبيعي لل�سكان 
عامة  حديقة  امل��دي��ن��ة  ت�سم  حيث 
باملنطقة  احل����دائ����ق  اأك������ر  وه�����ي 
م�ساحتها  ت�����س��ل  ح��ي��ث  ال��غ��رب��ي��ة 
معظمها  ه��ك��ت��ار   23 م���ن  لك����ر 
اخل�سراء  ب��امل�����س��ط��ح��ات  م���زروع���ة 
ونخيل التمر كما يوجد بها طرق 
 4385 ومم��رات بطول ي�سل اىل 

للقوات  الع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن����ائ����ب 
ال�سيخ  ���س��م��و  وم��ت��اب��ع��ة  امل�����س��ل��ح��ة 
نهيان ممثل  ال  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان 

احلاكم يف املنطقة الغربية .
الغربية  ب��ل��دي��ة  ران  امل���ر  وا����س���اف 
قامت بتنفيذ جمموعة من حدائق 
لل�سكان  ال��راح��ة  لتوفري  احل���ارات 
واملرافق  احل��دائ��ق  ادارة  ب��داأت  كما 
بزراعة  زاي��د  الرتفيهية يف مدينة 
مواقع  خم�س  يف  ال��ري��ة  النباتات 

توفري  ع����ل����ى  ال����ب����ل����دي����ة  ح����ر�����س 
ك��اف��ة اخل���دم���ات وت��ل��ب��ي��ة خمتلف 
م�ستوى  حتقق  التي  الحتياجات 
املنطقة  ل�����س��ك��ان  م��ت��م��ي��ز  م��ع��ي�����س��ي 
لتوجيهات  تنفيذا  وذل��ك  الغربية 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
زايد ال نهيان رئي�س الدولة يف ظل 
ال����ذي يوليه  ال���احم���دود  ال��دع��م 
الفريق اول �سمو ال�سيخ حممد بن 
ابوظبي  عهد  ويل  نهيان  ال  زاي��د 

ا�سنان. وتتمتع مدينة زايد بوجود 
عدد من الزهور املو�سمية التي يتم 
ا�ستبدالها على مدار العام حيث يتم 
 )220،000( اأكر من  ا�ستبدال 
ال���واح���دة ولذلك  ب��ال��ع��روة  ���س��ت��ل��ة 
زايد  مدينة  على  يطلق  اأن  ميكن 
ا�سم )مدينة الزهور( حيث تغطي 
ال����زه����ور م�������س���اح���ات وا����س���ع���ة على 
جانبي الطرق الرئي�سية بالإ�سافة 

مباين البلدية والطرق اجلانبية

فقدان جواز �سفرت
�سيجو  امل������دع������و/  ف����ق����د  
ي�سودا�س بريومبا   - هندي 
اجل��ن�����س��ي��ة    ج���واز �سفره 
 )6490642( رق�������م   
�سادر من الهند من يجده 
بتليفون  الت�����س��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 055/7962424   

فقدان جواز �سفرت
فقدت  املدعوة/ هيندون بت 
-اندوني�سية   اج��ني    كومار 
اجل��ن�����س��ي��ة    ج����واز �سفرها 
)834806(�سادر  رق���م   
م��ن ان��دون��ي�����س��ي��ا م��ن يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

   050/8195323

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل��دع��و/ ت��اج ال�سام 
رج����ي����ب ن�����ور ال�������س������ام   - 
بنغادي�س اجلن�سية    جواز 
�سفره رقم   )1776461(
ت�سليمه  ب���رج���اء  ي��ج��ده  م���ن 
لأق���������رب م����رك����ز ����س���رط���ة او 
ال�سفارة بنغادي�س م�سكوراً. 

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ حممد ح�سن 
�سليمان بلليث    - اليمن 
اجلن�سية    جواز �سفره رقم 
�سادر   )3109691(
م��ن الم�����ارات م��ن يجده 
بتليفون  الت�����س��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/1360896   

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ يوميد خان 
باك�ستان   - خ���ان  رام�����داد 
اجل��ن�����س��ي��ة    ج���واز �سفره 
 )4113491( رق�������م   
ت�سليمه  برجاء  يجده  من 
لأق������رب م���رك���ز ���س��رط��ة او 
ال�سفارة باك�ستان م�سكوراً. 

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ ح�سان حممد 
يحيى حميكو دعدو- �سورى 
اجل��ن�����س��ي��ة-   ج����واز �سفره 
 )4244010( رق���������م   
�سادر من �سوريا من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

    050/6638082

فقدان جواز �سفرت
�سيد  امل��������دع��������و/  ف������ق������د  
ب���وراي���ل  - هندي  ث��اي��ل��ى 
اجل��ن�����س��ي��ة-   ج���واز �سفره 
  )7761956( رق�������م   
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

    050/7918479

انطالق املرحلة الثانية لربنامج اأ�سدقاء ال�سرطة يف اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

انطلقت يف نادي �سباط ال�سرطة باأبوظبي فعاليات املرحلة الثانية للرنامج ال�سيفي ل� اأ�سدقاء ال�سرطة مب�ساركة 50 
العامة  القيادة  النوادي يف  اإدارة  الثقايف والجتماعي يف  الن�ساط  ق�سم  والذي ينظمه  ال�سباط  اأبناء  طالبا وطالبة من 
ل�سرطة اأبوظبي. واأكد العقيد �سيف ال�سام�سي رئي�س ق�سم الن�ساط الثقايف والجتماعي يف اإدارة النوادي .. حر�س �سرطة 
اأبوظبي على اإقامة عدد من الرامج والفعاليات املجتمعية والثقافية لأبناء ال�سباط يف وزارة الداخلية والقيادة العامة 
ل�سرطة اأبوظبي ل�سغل اأوقات فراغ الأبناء خال فرتة الإجازة بكل ما هو مفيد وتن�سئة جيل واع ومدرك لأهمية التطوير 
اأن الفعاليات تتيح للطلبة حتقيق ال�ستفادة والتعرف على الأجهزة ال�سرطية وطبيعة  والتميز يف جمتمعهم . واأ�ساف 
الرتفيهية  الأن�سطة  خال  من  ترفيهية  باأجواء  ال�ستمتاع  حتقيق  عن  ف�سا  املجتمع  وحماية  خدمة  يف  اآبائهم  عمل 
والريا�سية التي تنظمها الإدارة لاأطفال. واأ�سار ال�سام�سي اإىل اأن عدد امللتحقني بالرنامج ال�سيفي لأ�سدقاء ال�سرطة 
املرحلة الثانية لأبناء ال�سباط بلغ 50 طالبا وطالبة ترتاوح اأعمارهم بني 7 و13 �سنة مو�سحا اأن الرنامج ي�ستمر 

لغاية 28 اأغ�سط�س اجلاري بحيث يتدربون على عدد من املهارات احلياتية من بينها الأ�سغال اليدوية وال�سباحة.
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التكنولوجيا التطبيقية تنفذ برنامج العلوم املتقدمة يف جميع اأفرعها بالدولة

يهدف اإىل �سقل مهارات اأع�ساء الهيئة التدري�سية واالإدارية 

تخريج اأول دفعة من برنامج نربا�س يف القيادة الرتبوية

التطبيقية  التكنولوجيا  ثانويات 
ال�سف  خ���ري���ج���ي  امل���واط���ن���ني  اأن 
الدولة  ام����ارات  مبختلف  ال��ث��ام��ن 
اللتحاق  بطلبات  التقدم  ميكنهم 
ب����ال���������س����ف ال����ت����ا�����س����ع ب����ث����ان����وي����ات 
ال��ت��ك��ن��ل��ووج��ي��ا ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة عر 

WWW.اللكرتوين امل���وق���ع 
�سيتم  ح��ي��ث   IAT.AC.AE
اباغهم مبوعد اإمتحانات القبول 
متهيدا لالتحاق برنامج العلوم 
غري  جناحاً  ي�سهد  الذي  املتقدمة 
م�����س��ب��وق وت��ن��اف�����س��ا ����س���دي���داً بني 

ال��ط��ل��ب��ة ل��ال��ت��ح��اق ب��ه مم��ا جعل 
الدارة العليا يف معهد التكنولوجيا 
التطبيقية تقرر التو�سع يف تنفيذ 
ثانويات  اأف�����رع  ب��ك��اف��ة  ال��رن��ام��ج 
مبختلف  التطبيقية  التكنولوجيا 

امارات الدولة .

•• ابوظبي- الفجر

حدد معهد التكنولوجيا التطبيقية 
اأغ�سط�س   28 املقبل  الربعاء  يوم 
لتلقي  م�����وع�����د  اآخ���������ر  اجل�����������ارى 
العلوم  برنامج  اللتحاق  طلبات 
التكنولوجيا  ثانويات  يف  املتقدمة 
التطبيقية والذي يتم من خاله 
ب��ن��اء ق��اع��دة ج��دي��دة م��ن الكوادر 
ال��وط��ن��ي��ة ال����ق����ادرة ع��ل��ى الب�����داع 
كافة  يف  امل�ستقبل  علماء  و�سناعة 
�سوق  يحتاجها  التي  التخ�س�سات 
الرنامج  ي�ستقطب  حيث  العمل 
من  املتميزين  امل��واط��ن��ني  الطلبة 
خمتلف مدار�س الدولة لالتحاق 
ثانويات  من  ب��اأي  التا�سع  بال�سف 
مبختلف  التطبيقية  التكنولوجيا 

اإمارات الدولة.

اإمتحانات  اع����داد  يف  املتخ�س�سة 
ال���ع���امل���ي���ة،وال���ذي ميكن  ال��ق��ي��ا���س 
امتحانات  اإج���ت���ي���از  م���ن  ال��ط��ل��ب��ة 
 AP امل�����س��ت��وى امل���ت���ق���دم ال��ع��امل��ي��ة
الدرا�سية  ال�سنة  تخطي  ثم  وم��ن 
بارقى  التحاقهم  عند  التمهيدية 

اجلامعات العاملية.
ال��دك��ت��ور ع��ب��د اللطيف   واأ����س���اف 
موؤخراً  نفذ  املعهد  اأن  ال�سام�سي 
ب��رن��اجم��اً م��ت��ط��وراً مت م��ن خاله 
املعلمني  م�����ن  خ���م�������س���ني  اع���������داد 
مناهج  ت��دري�����س  يف  املتخ�س�سني 
املتعلقة  املتقدمة  العلوم  برنامج 
مبواد الريا�سيات والعلوم املختلفة 
م��ن كيمياء وف��ي��زي��اء واأح��ي��اء من 
متخ�س�سة  تدريبية  دورات  خال 
، مب��ا ي��دع��م حت��ق��ي��ق اأه�����داف هذا 
ال���رن���ام���ج و����س���م���ان جن��اح��ه��م يف 

ال���ع���ل���م���ي وال�������س���ن���اع���ي ب���ال���دول���ة 
التكنولوجيا  معهد  ف��ان  ث��م  وم��ن 
هذا  خ��ال  م��ن  يعمل  التطبيقية 
الرنامج على اإعداد طلبة ثانويات 
ليكونوا  التطبيقية  التكنولوجيا 
بامتياز  م���وؤه���ل���ة  وط��ن��ي��ة  ك������وادر 
لالتحاق بالتخ�س�سات وامل�سارات 
العلمية والهند�سية والتكنولوجية 
اجلامعية  امل���رح���ل���ة  يف  امل��ت��ق��دم��ة 
وم���رح���ل���ة ال����درا�����س����ات ال��ع��ل��ي��ا يف 
،ومن  والدولية  املحلية  اجلامعات 
قيادتنا  ط���م���وح���ات  حت��ق��ي��ق  ث����م 
ابناء  يف  ال��غ��ايل  ووطننا  الر�سيدة 
المارات املخل�سني القادرين على 
امل�سرق  الم���ارات���ي  ال��غ��د  ���س��ن��اع��ة 
واملفعم بعامل التكنولوجيا والتقدم 

ال�سناعي والقت�سادي املن�سود . 
وم���ن ج��ه��ت��ه ق���ال ك���ني ك���اد مدير 

اللطيف  ع��ب��د  ال���دك���ت���ور  واأو�����س����ح 
معهد  ع������ام  م����دي����ر  ال�������س���ام�������س���ي 
اأن  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
الرنامج  يف  ال��ق��ب��ول  اإم��ت��ح��ان��ات 
���س��ت��ب��داأ ف����ور امل���وع���د امل�������س���ار اليه 
الأ�سا�سية  امل�����واد  ع��ل��ى  و���س��رتك��ز 
الجنليزية  وال��ل��غ��ة  ال��ع��ل��وم  وه���ي 
و  250 ط��ال��ب��اً  اإخ��ت��ي��ار  يتم  حيث 
الرنامج  بهذا  لالتحاق  طالبة 
اأفرع  ال��ذي ي�سمل لول مرة كافة 
التطبيقية  التكنولوجيا  ثانويات 
مب��خ��ت��ل��ف ام������ارات ال���دول���ة وذلك 
بعد جناح الرنامج طوال العامني 
الربعة  املعهد  اأف���رع  يف  املا�سيني 
القبال  وزي���ادة  وال��ع��ني  باأبوظبي 
لالتحاق  امل��واط��ن��ني  الطلبة  م��ن 
بهذا الرنامج املعتمد من موؤ�س�سة 
العاملية  المريكية  ب���ورد  كوليدج 

كامل  ال���ط���ل���ب���ة وحت���ق���ي���ق  ت����اأه����ل 
الرنامج  م��ن  امل���رج���وة  اله�����داف 
الذي لن ي�ستمر فيه ال املتميزين 
احلري�سني على تطوير مهاراتهم 
طوال الوقت م�سرياً اىل اأن برنامج 
اإعداد  على  يعمل  املتقدمة  العلوم 
الطلبة املتميزين اأكادميًيا،وجعلهم 
اأك��ر مهارة وق��درة واحرتافية يف 
القيام مبتطلبات القت�ساد املعريف 
اأجياٍل  ���س��ن��اع��ة  يف  ي�����س��اع��د  ،مب����ا 
اإماراتية �سابة قادرة على ا�ستخدام 
املتقدم  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث  اأ���س��ال��ي��ب 
يف ك��اف��ة امل��ج��الت ،و اح���داث نقلة 
ن��وع��ي��ة ج���دي���دة وم��ت��ط��ورة دائما 
عامة،  ال��دول��ة  موؤ�س�سات  كافة  يف 
من  خا�سة  ال�سناعية  واملوؤ�س�سات 
خ����ال ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر الذي 
التطور  م��ت��ط��ل��ب��ات  م����ع  ي���ت���ائ���م 

•• ابوظبي- الفجر

التعليمي  ن��را���س  برنامج  �سهد 
تخرج الدفعة الأوىل من املعلمات 
اللواتي مت منحهن بعثة درا�سية 
ل��ل��ح�����س��ول ع���ل���ى امل��اج�����س��ت��ري يف 
برنامج  حيث  الرتبوية،  القيادة 
املجل�س  اأط���ل���ق���ه  ال�����ذي  ن���را����س 
تطوير  اإىل   2010 ع������ام  يف 
الهيئة  اأع�ساء  وق���درات  م��ه��ارات 
امل�ساعدة  والإداري�����ة  التدري�سية 
للتعليم  اأب����وظ����ب����ي  جم��ل�����س  يف 
باملنظومة  الرتقاء  وامل�ساهمة يف 
اأبوظبي  اإم�������ارة  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
اإحدى  يف  التحاقهم  خ���ال  م��ن 
اجل��ام��ع��ات ال��ع��امل��ي��ة امل��رم��وق��ة يف 
على  للح�سول  ال��رتب��وي  امل��ج��ال 
القيادة  يف  امل���اج�������س���ت���ري  درج������ة 
موا�سلة  ث���م  وم����ن  ال���رتب���وي���ة، 
القيادية  املواقع  نحو  م�سريتهم 

يف قطاع التعليم. 
اأوكاند  م��ن ج��ام��ع��ة  ت��خ��رج��ت   
بنيوزلندا املعلمة هدى عمر من 
مدر�سة الأ�سايل باأبوظبي، و من 
املتحدة  بالوليات  ليهاي  جامعة 
امل��ع��ل��م��ة ���س��م�����س��ة ال�����س��ام�����س��ي من 
ومن  بالعني،  املريجيب  مدر�سة 
جامعة بري�ستول باملمكلة املتحدة 
امل��ع��ل��م��ة ال��ي��ازي��ة احل��و���س��ن��ي من 

مدر�سة الرمي باأبوظبي. 
املطرو�سي  عي�سى  الدكتور  وق��ال 
والبعثات  الإر����س���اد  اإدارة  م��دي��ر 
مب��ج��ل�����س اأب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م اإن 
ب���رن���ام���ج ن����را�����س ي���ع���د واح������دا 
م��ن اأه���م امل���ب���ادرات ال��ت��ي اأطلقها 
املدر�سي  النموذج  �سمن  املجل�س 
قواعد  و����س���ع  ب���ه���دف  اجل����دي����د، 
للطلبة  والتعلم  املعرفة  واأ�س�س 
املبكرة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل����راح����ل  يف 
وياأتي هذا الرنامج من منطلق 

وت�سجيع  الطلبة  لدى  اجلماعي 
بينهم  فيما  املفتوحة  املناق�سات 
تركز  ج���ذاب���ة  تعليمية  ب��ي��ئ��ة  يف 
على حتقيق املخرجات التعليمية 

املطلوبة.
واأعربت ال�ستاذة هدى عمر عن 
هذا  بتحقيق  ال��غ��ام��رة  �سعادتها 
الإجن�����از وح�����س��ول��ه��ا ع��ل��ى درجة 
الرتبوية  ال��ق��ي��ادة  يف  املاج�ستري 
ح��ي��ث ُت��ع��ت��ر ج��ام��ع��ة اأوك���ان���د 
اأف�سل  م���ن  ب��ه��ا  ال��ت��ح��ق��ت  ال���ت���ي 
املجال  هذا  يف  العاملية  اجلامعات 
الأمكانيات  ك��اف��ة  َو���س��ع��ت  ح��ي��ث 
والطاقات للبحث املتوا�سل وعقد 

النقا�سات لر�سالة املاج�ستري، 
�سها  ي����ك����ن  مل  ال��������ذي  الم��������ر 
ك���ب���ريا نظرا  وت��ط��ل��ب جم���ه���ودا 
واملجتمع  ال���ث���ق���اف���ة  لخ����ت����اف 
و�سرورة الت�سام بالثقة والقدرة 
و�سول  الإق���ن���اع  و  التعبري  ع��ل��ى 
اإىل حت��ق��ي��ق الف���ك���ار والأه�����داف 
الدرا�سة  ج��ان��ب  واإىل  امل��ط��ل��وب��ة 
العملي  التدريب  �ساعد  النظرية 
يف مدار�س نيوزلندا على التعرف 
عن قرب على ال�ساليب املتبعة يف 
التدري�س هناك باعتبارها اأحدى 
وال�ستفادة  امل��ت��ق��دم��ة،  ال������دول 
م��ن ه��ذه اخل���رات لتطبيقها يف 
مدار�س الإمارة بعد ذلك وا�سافة 
الإم�����ارات  دول����ة  اأن  اإىل  امل��ع��ل��م��ة 
لتطوير  امل��ق��وم��ات  ك��اف��ة  متتلك 
مب�ستوى  والرت�����ق�����اء  ال��ت��ع��ل��ي��م 

الطلبة،
للقيادة  درا����س���ت���ي  خ����ال  وم����ن   
العملي،  وال���ت���دري���ب  ال���رتب���وي���ة 
الازمة  امل���ع���رف���ة  ل����دي  اأ����س���ب���ح 
للم�ساهمة يف تويل دفة التطوير 
حيث اأن القيادة الرتبوية ل تقوم 
اإل بال�سورى والعمل امل�سرتك مع 
الأمور والطلبة  واأولياء  املعملني 

ال��ر���س��ال��ة واح�����دة يف ك���ل ال����دول 
م��ه��م��ا ت��ن��وع��ت ال��ث��ق��اف��ات. ولكن 
الختاف يكون فقط يف الطرق 
والأ�ساليب املتبعة ومواكبة تقدم 
احلديثة.  وال���ت���ط���ورات  ال��ع�����س��ر 
والرامج  نرا�س  برنامج  وبعثة 
امل�ساحبة لها جعلتني  التدريبية 
امل�ستوى الذي  اأك��ر ع��ن  ات��ع��رف 
يتطلع املجل�س للو�سول اإليه وعن 
ن�سعى  ال��ت��ي  امل�ستقبلية  ال��ن��ظ��رة 
الهيئات  م��ن  ���س��واء  جميعاً  اليها 
التدري�سية. ح�سويل  اأو  الإداري��ة 
يف  املاج�ستري  �سهادة  على  ال��ي��وم 
الكثري  �ستغري  الرتبوية  القيادة 
وخططي  ط��م��وح��ات��ي  ق��ائ��م��ة  يف 
التي اأر�سمها يف ر�سالتي ال�سامية 
ل�سيما  اأج��ي��ال،  ومربية  كمعلمة 
واإن العمل مع القيادات واخلراء 
املتحدة  ال��ولي��ات  ال��رتب��وي��ني يف 
الفر�سة لا�ستفادة من  ات��اح يل 
جت��ارب��ه��م ال��ن��اج��ح��ة ال��ت��ي جتعل 
مدار�سهم من ارقى امل�ستويات يف 
العامل واإنني اتطلع ب�سغف كبري 
اإىل تطبيق ما تلقيته من معرفة 
اخذًة  الوطن  مدار�س  يف  وخ��رة 
ب��ع��ني الع��ت��ب��ار م���ا ي��ت��ن��ا���س��ب مع 

ثقافتنا وهويتنا. 
توجهت  ح���دي���ث���ه���ا  خ����ت����ام  ويف 
والثناء  بالتقدير  �سم�سه  املعلمة 
عليه  ح�سلت  ال���ذي  ال��دع��م  على 
خ���ال فرتة  ال��ن��واح��ي  يف جميع 
والتوا�سل  ه����ن����اك،  ال����دار�����س����ة 
اأبوظبي  جم��ل�����س  م���ن  امل�����س��ت��م��ر 
�سوؤونهم  م��ت��اب��ع��ة  يف  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 

وتلبية احتياجاتهم.
 وال�����س��ك��ر م��و���س��ول ك���ذل���ك اإىل 
دولة  و���س��ف��ارة  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة 
الإمارات يف الوليات املتحدة لكل 
الدار�سني  لأبنائهم  يقدمونه  ما 

يف اخلارج. 

تقدمي  ع���ل���ى  امل���ج���ل�������س  ح����ر�����س 
الهيئة  لأع�����س��اء  امل�ستمر  ال��دع��م 
امل�ساعدة  والإداري�����ة  التدري�سية 
للتعليم  اأب����وظ����ب����ي  جم��ل�����س  يف 
لتطوير  ال�سبل  اأف�����س��ل  ب��ت��وف��ري 
اأن�سطة  اإمكاناتهم الرتبوية عر 
وبرامج التطوير املهني لاإدارات 
امل���در����س���ي���ة وامل��ع��ل��م��ني يف اإم�����ارة 
املجال  لفتح  بالإ�سافة  اأبوظبي 
اأمامهم ملوا�سلة الدرا�سات العليا 
على  احل�سول  الرنامج  يتيح  اإذ 
وقيادة  اإدارة  يف  املاج�ستري  درج��ة 
جامعات  من  التعليمية  العملية 
ع���امل���ي���ة م���رم���وق���ة يف ال����ولي����ات 
اململكة  اأو  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة 
اأو  اأ���س��رتال��ي��ا  اأو  ك��ن��دا  اأو  املتحدة 

نيوزيلندا. 
اأن  املطرو�سي  ال��دك��ت��ور  واأ���س��اف 
50 منحة  برنامج نرا�س يوفر 
الهيئة  لأع�����س��اء  �سنوياً  درا���س��ي��ة 
امل�ساعدة  والإداري�����ة  التدري�سية 
يف  والعملية  النظرية  ل��ل��درا���س��ة 
اأف�����س��ل واأرق����ى اجل��ام��ع��ات خارج 
الرنامج  هذا  ويت�سمن  الدولة، 
ت��ق��دمي ال��ت��دري��ب امل��ك��ث��ف الذي 
الطاع  فر�سة  للمعلمني  مينح 
التعليمية  الأ�ساليب  اأح��دث  على 
بكفاءة  وتطبيقها  وا�ستخدامها 
العاملية  ال���ق���ي���ادات   وال��ع��م��ل م��ع 
امل��ت��خ�����س�����س��ني ل��ا���س��ت��ف��ادة من 

خراتهم يف املجال الرتبوي. 
وي��ت��م��ا���س��ى ب��رن��ام��ج ن���را����س مع 
الأه�����������داف ال���ط���م���وح���ة ل����روؤي����ة 
2030 م��ن خ���ال ما  اأب��وظ��ب��ي 
م����ن فر�س  ال���رن���ام���ج  ي���ق���دم���ه 
لتزويد املعلمني باملهارات الازمة 
تطوير  يف  ي�سهم  مبا  وتاأهيليهم 
م�����س��ت��وى ال��ط��ل��ب��ة واإ���س��راك��ه��م يف 
عن  ف�سا  التعليمية.  العملية 
الإبداعي والعمل  التفكري  تعزيز 

التعليمية  امل���ن���ظ���وم���ة  ل����دع����م 
وحتقيق الأهداف املرجوة . 

بال�سكر  هدى  ال�ستاذة  وتقدمت 
والمتنان اإىل احلكومة الر�سيدة 
على  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  وجمل�س 
املتميزة  ال��ف��ر���س��ة  ه���ذه  م��ن��ح��ه��ا 
النتقال  اأن  م���ن  ال���رغ���م  ف��ع��ل��ى 
يكن  ن��ي��وزل��ن��دا مل  ل��ل��درا���س��ة يف 
من  بت�سجيع  ل��ك��ن  ���س��ه��ا،  اأم����را 
امل���ج���ل�������س على  اأ�����س����رت����ي ودع�������م 
انتقلت  الت�سهيات  كافة  توفري 
واأبنائي،  ا���س��رت��ي  م��ع  ه��ن��اك  اإىل 
اأن  ال���دار����س���ة دون  م���ن  ومت��ك��ن��ت 
اأف��ق��د ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي مع 
الفر�سة  اأ�سبحت  واليوم  العائلة 
والتح�سني  للتغري  كبرية  اأمامنا 
الطلبة  اأبنائنا  ي��ك��ون  اأن  ون��ري��د 
مبدعني مفكرين و قادرين على 
ال��ت��ن��اف�����س دول���ي���ا ل��ت��ح��ق��ي��ق روؤى 
دولتنا الطموحة يف اأن نكون من 

مب�ساف الدول العاملية. 
ال�سام�سي  �سم�سة  املعلمة  وقالت 
ي�سعى  اأن  ي���ج���ب  الإن���������س����ان  اإن 
مهاراته  تطوير  على  با�ستمرار 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة مب���ا يعود  وم���وا����س���ل���ة 

بالنفع عليه وعلى وطنه. 
ف���ع���ن���دم���ا اأط����ل����ق امل���ج���ل�������س ه���ذا 
التقدم  يف  اأت�����ردد  مل  ال��رن��ام��ج 
ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى ال��ب��ع��ث��ة. حيث 
انني بعد 10 �سنوات من اخلرة 
وجدت حاجتي يف احل�سول على 
الأكادميية  ال��رام��ج  م��ن  امل��زي��د 
امل��ت��ق��دم��ة وال���ت���ي م���ن ���س��اأن��ه��ا اأن 
مب�ستوى  الرت���ق���اء  يف  ت��دع��م��ن��ي 
وامل�ساركة  الإم�������ارة  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م 
مدار�س  يف  ال��ت��ط��وي��ر  خ��ط��ط  يف 
اأمارة اأبوظبي من خال برنامج 

نرا�س.
واأ�سافت باأنه من خال درا�ستها 
يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة وج���دت ان 

بلدية عجمان ع�سو يف جمعية 
التخطيط اال�سرتاتيجي االأمريكية

�سبط حمالت جتارية تخالف ال�سروط 
ال�سحية براأ�س اخليمة  

•• ب�شكيك-وام:

زار وف��د دائ���رة ال�����س��وؤون الإ���س��ام��ي��ة وال��ع��م��ل اخل���ريي يف دب��ي جمهورية 
واجلامعة  الإف��ت��اء  رئ��ا���س��ة  م��ع  ال��ت��ع��اون  تعزيز  �سبل  لبحث  قرغيز�ستان 
الإ�سامية يف العا�سمة ب�سكيك. و�سم الوفد عبداهلل يو�سف العلي رئي�س 
اخلزرجي  جا�سم  وقال  طوق.  بن  عمار  والواعظ  والتوجيه  الرقابة  ق�سم 
مدير اإدارة التوجيه والإر�ساد بالإنابة اإن الزيارة جاءت ملد ج�سور التعاون 
مع اإخواننا امل�سلمني هناك والتعرف على اأو�ساعهم ومدى توفر الإمكانات 

التي متكنهم من اأداء �سعائرهم الدينية على اأكمل وجه. 
واأ�ساف اخلزرجي اأن الوفد التقى ف�سيلة ال�سيخ رحمة اهلل حاجي مفتي 
اجلمهورية وبحث معه جمالت العمل الدعوي وتاأ�سيل املنهج الو�سطي يف 

الدعوة اإىل اهلل عز وجل باحلكمة واملوعظة احل�سنة. 
اأ�سار العلي اإىل اأن الوفد قدم ثماين حما�سرات دينية يف عدد  من جانبه 
من امل�ساجد ومراكز حتفيظ القراآن الكرمي تناولت اأحكام ال�سيام والزكاة 

وفقه املعامات والرد على ا�ستف�سارات واأ�سئلة احل�سور.

مع قرب العام الدرا�سي 
مرور راأ�س اخليمة ي�سعى لتطبيق معايري جديدة للحافالت املدر�سية 

•• عجمان ـ الفجر 

ان�����������س�����م�����ت دائ���������������رة ال����ب����ل����دي����ة 
اإىل  ع����ج����م����ان  يف  وال���ت���خ���ط���ي���ط 
التخطيط  ج���م���ع���ي���ة  ع�������س���وي���ة 
املتحدة  بالوليات  الإ�سرتاتيجي 
 Association(الأمريكية
 For strategic
�سمن  وذل������ك   )Planning
وتطلعاتها  ال�������دائ�������رة  ج�����ه�����ود 
كافة  على  بتميز  العاملي  للتناف�س 

امل�ستويات.
�سلمان  اب��راه��ي��م  اأف�����اد  ذل���ك  اإىل 
لقطاع  التنفيذي  املدير  احلمادي 
املوؤ�س�سي  والأداء  الإ�سرتاتيجية 
الع�سوية جاءت ل�سمان  باأن هذه 
كفاءة عملية الإدارة الإ�سرتاتيجية 
بالدائرة وبهدف حتقيق التميز يف 
والتعريف  الإ�سرتاتيجية  الإدارة 
امل����م����ار�����س����ات يف جم���ال  ب���اأف�������س���ل 
التخطيط ال�سرتاتيجي ومراقبة 
الأداء بالدائرة على م�ستوى عاملي. 
حيث اأ�سحى التخطيط اليوم على 
راأ�س اأولويات املوؤ�س�سات احلكومية 
ملا له من اأهمية ق�سوى يف حتديد 

•• راأ�ص اخليمه – الفجر : 

اأ�سفرت حملة تفتي�سية نظمتها ادارة ال�سحة يف بلديه 
راأ�س اخليمه اأم�س عن �سبط حمات جتارية متار�س 

ان�سطتها ب�سورة خمالفة لل�سروط ال�سحية .
يف  ال��ع��ام��ه  ال�سحه  اداره  م��دي��ر  امل��ك��ت��وم  خليفه  وق���ال 
كافرتيتني  �سبطوا  املفت�سني  ان  اخليمه  راأ���س  بلديه 
تبيعان املحا�سي التي يتم حت�سريها يف اأحد املنازل من 
قبل احدى الن�ساء بعدما نفذوا خطة حمكمة مكنتهم 
بقالة  �سبط  مت  كما   ، فعليا  املخالفة  عن  الك�سف  من 
كانت تقوم بتخزين املواد الغذائيه داخل احدى املنازل 
القريبه منها والتي ل تتوفر فيها املوا�سفات ال�سحيه 

من حيث وجود تكييف على درجه حراره معينه ، فيما 
�سبطت متجرا كبريا كان يبيع اخل�سروات التالفه. 

احلر�س  ك��ل  حري�سه  ال�سحه  اإداره  ان  املكتوم  واأك���د 
ال�����س��ح��ي��ه للمطاعم  ال�����س��روط  امل��ح��اف��ظ��ه ع��ل��ى  ع��ل��ى 
الغذائيه  الوجبات  تقدم  التي  وامل��ح��ال  والكافترييات 
توا�سل  العامه  ال�سحه  اداره  ان  موؤكدا   ، للمتعاملني 
ح��م��ات��ه��ا ال��ت��ف��ت��ي�����س��ي��ه ع���ل���ى ك����ل ت���ل���ك امل����ح����ال كما 
يف  ال��ث��ي��اب  بغ�سيل  املخت�سه  امل�سابغ  بتفتي�س  �ستبداأ 
الغري  امل�����س��اب��غ  ان  اىل  م�����س��ريا  ال��ق��ادم  �سبتمر  �سهر 
مبلطه  م�ساحه  ك��ت��وف��ري  ال��ع��م��ل  ل�����س��روط  م�ستويفه 
والتجفيف  الغ�سيل  جهزه  اأ  لو�سع  توجدل�ستخدامها 

وغريها من ال�سروط. 

•• راأ�ص اخليمة- الفجر 

اجلديدة  امل��ع��اي��ري  لتطبيق  امل��ب��ذول��ة  امل�ساعي  اط���ار  يف 
املدر�سية  ل��ل��ح��اف��ات  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ح��ددت��ه��ا  ال��ت��ي 
املرورية  احل���وادث  خماطر  من  الطاب  حماية  بهدف 
امل��رور والدوريات ب�سرطة راأ���س اخليمة يوم  ادارة  تعقد 
غد اخلمي�س اجتماعا مع موؤ�س�سة موا�سات الإمارات 
الجتماع  وي��اأت��ي   . التعليمية  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  ومنطقة 
ا�سرتاتيجية  وروؤي����ة  بتوجيهات  الل��ت��زام  منطلق  م��ن 
ال�سامة  اأعلى معايري  الهادفة لتوفري  الداخلية  وزارة 
لأب��ن��ائ��ن��ا ال��ط��اب م��ع ق���رب ان��ط��اق��ة ال��ع��ام الدرا�سي 
ال����ذي �سيعقد يف  ���س��ي��ت��ن��اول الج��ت��م��اع  اجل���دي���د ح��ي��ث 
املعنية مدى  الإدارة بح�سور ممثلني عن اجلهات  مقر 
التي  اجلديدة  واملعايري  ال�سرتاطات  بتوفري  الل��ت��زام 
احلكومة  املدر�سية  للحافات  الداخلية  وزارة  و�سعتها 
واخلا�سة لتاأمني اأعلى درجات الأمن وال�سامة للطلبة 

مبختلف مراحلهم الدرا�سية. وقال املقدم اأحمد �سعيد 
الأهمية  ان  بالنابة  والليات  املرور  ادارة  النقبي مدير 
تطبيق  ع��ل��ى  امل���دار����س  ادارات  ح��ر���س  وج���وب  تقت�سي 
ال���س��رتاط��ات امل��ط��ل��وب��ة يف احل���اف���ات امل��در���س��ي��ة نظرا 
للطاب  املرورية  ال�سامة  لتحقيق  كاأر�سية  لأهميتها 
م�ساءلة  عليه  �سترتتب  ذل��ك  يف  التقاع�س  ان  مو�سحا 
قانونية وعقوبات �سارمة لفتا اىل اأن الجتماع املرتقب 
يف  �سريكز  التعليمية  واملنطقة  املوا�سات  موؤ�س�سة  مع 
ال�سادرة  وال��ق��وان��ني  الأنظمة  اح���رتام  على  منه  جانب 
ا�ستعدادات  وحول   . التي  وبخا�سة  الداخلية  وزارة  عن 
ادارته للعام الدرا�سي اأو�سح النقبي اأكد جاهزية ادارته 
من  النتهاء  مبينا  اجل��دي��د  ال��درا���س��ي  ال��ع��ام  ل�ستقبال 
ال�سري  ورق��ب��اء  ال�سرطة  دوري���ات  لتوزيع  ج���دول  و���س��ع 
اأمام املدار�س احليوية ومدار�س ريا�س الأطفال لتنظيم 
حركة ال�سري واملرور اأمامها وم�ساعدة الطلبة على قطع 

ال�سوارع ب�سامة واأمان .

خم��ت��ل��ف ق��ط��اع��ات ال���دائ���رة. كما 
امل�ساركة  للدائرة  الع�سوية  تتيح 
جمال  يف  مم���ار����س���ات���ه���ا  ب���اأف�������س���ل 
ال���ت���خ���ط���ي���ط، وال�����س����ت����ف����ادة من 
امل�ستوى  ع��ل��ى  امل��م��اث��ل��ة  ال��ت��ج��ارب 
املتحدة  الوليات  وخا�سة  العاملي، 

الأمريكية.
واأك��������د احل�����م�����ادي ب�������اأن ال����دائ����رة 
بتوجيهات من �سمو رئي�س الدائرة 
كبري  بطموح  للتميز  دوم��ا  ت�سعى 
املقدمة بني قريناتها  اأن تكون يف 
حملياً واإقليمياً وعاملياً وتكون لها 
املجالت  كافة  يف  وا�سحة  ب�سمة 
البلدي.  ب��ال��ع��م��ل  ال��ع��اق��ة  ذات 
دائرة  اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  تعتر  ح��ي��ث 
اأن�سج  م��ن  والتخطيط  ال��ب��ل��دي��ة 
امل�ستويني  على  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات 

املحلي والعاملي.
م�������ن اجل�������دي�������ر ب������ال������ذك������ر ب�������اأن 
للتخطيط  الأم��ري��ك��ي��ة  اجلمعية 
 1999 ال�سرتاتيجي تاأ�س�ست يف 
اإىل  تهدف  ربحية  غري  كموؤ�س�سة 
يف  واملمار�سات  املنهجيات  تطوير 
احلكومات  ا�سرتاتيجيات  جم��ال 

واملوؤ�س�سات الغري ربحية.

وال�سعي  امل�ستقبلية  ال��ت��وج��ه��ات 
اأنه  احلمادي  وبني  حتقيقها.  اإىل 
مبوجب الع�سوية ي�سمح للقيادات 
يف  ك��اأع�����س��اء  للم�ساركة  ب��ال��دائ��رة 
اجلمعية ل�سمان م�ساهمة القيادة 
الإ�سرتاتيجية  الإدارة  عمليات  يف 
لفتاً باأن عدد الأع�ساء امل�ساركني 
�سمو  راأ�سهم  على  ع�سواً   15 بلغ 
النعيمي  حميد  ب��ن  را���س��د  ال�سيخ 
ال����دائ����رة و����س���ع���ادة يحيى  رئ��ي�����س 
العام  امل����دي����ر  اأح����م����د  اإب����راه����ي����م 
التنفيذيون  وامل��������دراء  ل���ل���دائ���رة 
من  التنظيمية  الوحدات  وم��دراء 

وفد من ال�سوؤون االإ�سالمية يف دبي يزور قرغيز�ستان

اأخبار ال�ساعة: االإمارات منوذج للعطاء االإن�ساين
على  يقت�سر  ل  فهو  الإم��ارات��ي  الإن�ساين  الن�ساط  �سمولية   .. املباديء 
تقدمي امل�ساعدات املادية اإىل الفئات املحتاجة وتخفيف معاناتها فقط 
واإمنا ميتد اأي�سا اإىل التحرك اإىل مناطق الأزمات الإن�سانية والتفاعل 
من  للتخفيف  الإن�سانية  اجلهود  يف  وامل�ساركة  م�سكاتها  مع  املبا�سر 
اأن  الفتتاحي  ال�ساعة يف ختام مقالها  اأخبار  وراأت  معاناتها عن قرب. 
ثالث الأ�س�س واملباديء..هي اأن هذا الن�ساط ميثل بعدا مهما من اأبعاد 
ال�سيا�سة اخلارجية للدولة منذ ن�ساأتها فهو ي�ستهدف الإن�سان املحتاج 
اإىل امل�ساندة وامل�ساعدة حول العامل من دون النظر اإىل جن�سه اأو عرقه 
اأو دينه .. وهذا ما يك�سبه الثبات وامل�سداقية على ال�ساحتني الإقليمية 
النفع  حتقيق  على  وال��ق��درة  والتاأثري  الفاعلية  عن  ناهيك  والدولية 
التنموية  الأه��داف  امل�ستفيدين منه والقدرة على حتقيق  اإىل  بالن�سبة 

التي تن�سدها الدولة من خاله اأي�سا. 

اإىل  اأوطانهم  الداخلي يف  ال�ستقرار  ب�سبب ظ��روف عدم  ال��دول  بع�س 
املوؤ�س�سية  املنظومة  وبف�سل  الإن�ساين  امل�ساعدة  اأ�سكال  من  ذل��ك  غري 
حتقيق  من  مكنتها  والتي  الرامج  تلك  تنفيذ  على  القائمة  املتكاملة 
جناحات كبرية على مدار عقود. وحتت عنوان الإمارات منوذج للعطاء 
اأكد �سمو  الإن�ساين قالت اإنه مبنا�سبة اليوم العاملي للعمل الإن�ساين”.. 
ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية رئي�س 
هيئة الهال الأحمر الإماراتي الدور املحوري الذي ت�سطلع به دولة 
واأ�سافت   . الدولية  ال�ساحة  على  الإن�ساين  العمل  جم��ال  يف  الإم���ارات 
الإن�سانية يف  للق�سايا  الدولة  تقدمه  الذي  الدعم  اإن  ق��ال..  �سموه  اأن 
خمتلف ال�ساحات وعر قارات العامل ياأتي انطاقا من �سيا�سة الإمارات 
تعزيز  اأج��ل  من  وال�سعوب  ال��دول  بني  التعاون  اإىل  تدعو  التي  الثابتة 
بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  و�سعها  التي  ال�سيا�سة  وهي  العاملي  ال�سام 

�سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه و يوا�سل م�سريتها بكل ثبات �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل الذي 
يوجه دائما باملبادرات لتقدمي العون لكل الأ�سقاء والأ�سدقاء يف اأوقات 
الإم���ارات  مركز  ي�سدرها  التي  الن�سرة  واأو���س��ح��ت   . وال�سدائد  املحن 
تقوم  الذي  الإن�ساين  الن�ساط  ال�سرتاتيجية..اأن  والبحوث  للدرا�سات 
به دول��ة الإم��ارات على اأك��ر من م�ستوى ويف العديد من ال��دول يعر 
بو�سوح عن فل�سفة العمل الإن�ساين التي تنتهجها الدولة على ال�ساحة 
هي..اأول..اأنه  وامل��ب��ادئ  الأ�س�س  م��ن  ع��دد  على  ترتكز  التي  اخلارجية 
والهيئات  املوؤ�س�سات  من  العديد  به  النهو�س  على  تقوم  موؤ�س�سي  عمل 
املبا�سرة  وامل�ساندة  والرعاية  بالدعم  حتظى  والتي  الدولة  يف  العاملة 
دورها  ويعظم  فعاليتها  يزيد  ما  الر�سيدة  القيادة  قبل  من  وامل�ستمرة 
اأن ثاين  اإليها. وبينت  ويو�سع تاأثريها يف املناطق التي توجه خدماتها 

•• اأبوظبي-وام:

للعطاء  الإم����ارات متثل من��وذج��ا  دول��ة  اأن  ال�ساعة  اأخ��ب��ار  ن�سرة  اأك���دت 
القوى  منظومة  �سمن  متقدمة  مكانة  وت��ب��واأت  ال��ع��امل  يف  الإن�����س��اين 
الدويل  الإن�ساين  العمل  اأرك��ان  من  مهما  ركنا  واأ�سبحت  فيه  اخل��رية 
�ساحبة  باعتبارها  الق�سية  ب��ه��ذه  املعنية  العاملية  املنظمات  ب�سهادة 
مردوداته  وتعظيم  العمل  ه��ذا  تطوير  يف  النبيلة  الإن�سانية  امل��ب��ادرات 
الإيجابية على امل�ستويات املختلفة جغرافيا ونوعيا وموؤ�س�سيا .. وذلك 
نظرا اإىل تنوع برامج امل�ساعدات الإن�سانية الإماراتية التي تت�سع لت�سمل 
خمتلف اأقاليم العامل ودوله وذلك من حيث الأبعاد اجلغرافية ونظرا 
الكوارث  اآث���ار  درء  لت�سمل  النوعية  للمعايري  وفقا  اأي�سا  تنوعها  اإىل 
الطبيعية والأوبئة املتف�سية وكذلك م�ساعدة الاجئني والنازحني من 
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جدد حياتك اأول ور�سة تفاعلية اإماراتية تعيد بناء العالقات االأ�سرية
•• ابوظبي- الفجر

الأ�سرية  التنمية  موؤ�س�سة  اأطلقت 
-8-19 الإث����ن����ني  الأول  اأم�������س 
الور�سة  فعاليات  ر�سمياً   2013
التابعة  ال��ت��دري��ب��ي��ة ج���دد ح��ي��ات��ك 
لرنامج بداية نهاية الذي يرمي 
حول  ج��دي��د  م��ف��ه��وم  تر�سيخ  اإىل 
اإدارتها  واآل��ي��ات  الأ�سرية  الأزم���ات 
الذاتية  امل�������س���اع���دة  خ�����ال  م����ن 
ل��اأ���س��خ��ا���س ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون من 
)النف�سال،  الأ���س��ري��ة،  الأزم�����ات 
الهجر، فقدان اأحد اأفراد الأ�سرة( 
وغري ذلك من الأزمات والتجارب 
تتعر�س  اأن  ميكن  التي  القا�سية 
اإىل  اأ�سرة وتهدف الور�سة  اأية  لها 
م�ساعدة الأف��راد يف مواجهة تلك 
التجارب من اأجل التعايف من اآثار 
اأوا�سر  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ  الأزم������ة، 

املودة والرحمة داخل الأ�سر.
خمتلف  يف  تنفذ  ال��ت��ي  وال��ور���س��ة 
ثاثة  مدى  على  املوؤ�س�سة  مراكز 
التجريبية  الن�سخة  انطلقت  اأي��ام 
منها العام املا�سي 2012 ولقيت 
الن�ساء  ف��ئ��ت��ي  ع��ن��د  ���س��دى ج��ي��داً 
وال����رج����ال ع��ل��ى ح���د ����س���واء وهما 
هذه  يف  امل�����س��ت��ه��دف��ت��ني  ال��ف��ئ��ت��ني 
عا�سوا  الذين  اأول��ئ��ك  اأي  الور�سة 
الهجر  ال��ط��اق  جتربة  ويعي�سوا 

الأزمة  وبعد  اأثناء  امل�ساعر  واإدارة 
التغيري  ع��ل��ى  الإق�����دام  ال��ث��ان��ي��ة  و 
واأخرياً التخطيط لبداية جديدة 
بعد  م��ا  م��رح��ل��ة  يف  ال����ذات  )اإدارة 

الأزمة(. 
املدربة  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  وال���ور����س���ة 
التنمية  امل��ب��ارك اخلبرية يف  ن��وال 
تعريف  تعيد  والنف�سية  الب�سرية 
كل ما يتعلق بالأزمات التي ميكن 
وعاقة  اأ����س���رة  ب��ك��ل  ت��ع�����س��ف  اأن 
وحا�سر  الأزم������ات مب��ا���س��ي  ت��ل��ك 
ميكنهم  وكيف  الأف��راد  وم�ستقبل 
الجتماعية  امل�����س��ك��ات  ت��خ��ط��ي 
ب�سبب  عليهم  الطارئة  والنف�سية 
تلك الأزمات واآثارها على حياتهم، 

وعلى عاقتهم باملجتمع.
ويوم اأم�س الأول قدمت الدكتورة 
من  الأول  الف�سل  امل��ب��ارك  ن���وال 
امل����ادة ال��ع��ل��م��ي��ة وه���و »ب��ن��اء الثقة 
اأثناء  امل�����س��اع��ر  واإدارة  ال��ع��اط��ف��ي��ة 
اأن  اأ���س��ارت اإىل  وبعد الأزم��ة حيث 
احلياة الأ�سرية وح�سب الدرا�سات 
وامل��ت��اب��ع��ات م��ع��ر���س��ة ل��ل��ك��ث��ري من 
الأزم����ات وامل��ط��ب��ات واأن��ن��ا يف كثري 
م����ن الح����ي����ان ل ن���ك���ون ق���ادري���ن 
ميكننا  لكن  حدوثها،  جتنب  على 
احلكمة  م����ن  ب��ق��ل��ي��ل  جت�����اوزه�����ا 
وال��ت��ف��ك��ري الإي��ج��اب��ي ح���ال توافر 
لدى  والإرادة  احلقيقية  الرغبة 

جتاوز  اأن  م���وؤك���دة  وان��ف��ع��الت��ه��م، 
التاأ�سي�س  يف  مهمة  م�ساألة  الأمل 
لأية خطوة اإيجابية يريد اأن يقدم 
عليها الإن�سان لكن من ال�سروري 
قبل ذلك عدم بقائه اأ�سري املا�سي 
واأحداثه، وعدم رمي ما يحدث يف 
اأحداث  اأو  اأ�سخا�س  احلا�سر على 

ما.
التي  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل�������ادة  وت���ت���ط���رق 
اإىل  ك���ذل���ك  ال����ور�����س����ة  ت���ط���رح يف 
الذاتي  ال��ت��غ��ي��ري  اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
ال��ذات واخلطوات  واآل��ي��ات حترير 
ال��ت��ي تو�سل  ال��ع��ق��ل��ي��ة وال��ع��م��ل��ي��ة 
املرء  ب��دء  ذل��ك، وكيفية  اإىل  امل��رء 
الرت����ق����اء ب��ح��ي��ات��ه، وك��ي��ف��ي��ة بناء 
ال�سليمة،  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال��ع��اق��ات 
الدعم  دوائ�������ر  اخ���ت���ي���ار  واآل�����ي�����ات 
ثم  وم��ن  اجليد  التفكري  وطرائق 

تقدير الذات.
وتقوم الور�سة التي ت�ستمر خال 
ثاثة اأيام على مدى ت�سع �ساعات 
ق�����س�����س واق���ع���ي���ة تفيد  ب��ت��ق��دمي 
لها، وكذلك  واملنت�سبات  املنت�سبني 
جم��م��وع��ة م���ن ال��ت��م��ري��ن��ات التي 
ت��خ��ط��ي واقعهم  ع��ل��ى  ت�����س��اع��ده��م 
ال�سعب ب�سا�سة كبرية ومن دون 
عليهم،  امل��دم��رة  اآث����اره  ي���رتك  اأن 
�سواء من خال طرح الأ�سئلة على 
الذات، وكيفية اإدارة الأزمة نف�سياً 

فقدان اأحد اأفراد الأ�سرة.
وت��ق��وم اأه���داف ال��ور���س��ة ب��ن��اء على 
نهاية  ب����داي����ة  ب���رن���ام���ج  اأه��������داف 
امل�ساركني  ت��ع��ري��ف  خ����ال  وم����ن 
ب��دور تنمية واإع��ادة بناء ال��ذات يف 
جت���اوز الأزم�����ات وحت��ق��ي��ق الر�سا 
اإك�ساب  و  والج��ت��م��اع��ي  النف�سي 
احلياتية  امل�����ه�����ارات  امل�������س���ارك���ني 
الإي��ج��اب��ي��ة ال��ه��ادف��ة لإع�����ادة بناء 
ال�����ذات م���ن ج��دي��د ب��ع��د الأزم�����ات 
اإيجابيا  اجت��اه��ا  تكوين  ك��ذل��ك  و 
الأزمات  ملواجهة  امل�ساركني  ل��دي 
من  والتخفيف  ال�سعبة  الأ�سرية 
امل�ساركني  متكني  واأث��اره��ا  حدتها 
من تطبيق ا�سرتاتيجيات مواجهة 
الأزمات الأ�سرية ال�سعبة لتحقيق 

حياة اأكر توازناً وا�ستقراراً.
ت���رك���ز ال���ور����س���ة م���ن خ����ال م���ادة 
تر�سيخ  ع��ل��ى  متخ�س�سة  علمية 
م���ف���ه���وم ج���دي���د ح�����ول الأزم��������ات 
الأ�سرية واآليات اإدارة تلك الأزمات 
بداية  تكون  كي  منها  وال�ستفادة 
لق�س�س جديدة اأكر اإلهاماً حيث 
جيداً  الرتكيز  للفرد  ت�سمن  اأنها 

على عاقاته بالآخرين.
وللور�سة التي تقدم بني 19 و28 
اأغ�سط�س يف خمتلف مناطق اإمارة 
اأبوظبي تتكون من ثاثة حماور 
العاطفية  ال���ث���ق���ة  ب���ن���اء  الأوىل 

الأزمات  اإدارة  اأن  حيث  ال�سخ�س 
تتوقف على نوع الزم��ة وحجمها 
اأ���س��ع��ب الأزم����ات تلك التي  ول��ع��ل 
الأ�سرة  اأف��راد  اأحد  بفقدان  تتمثل 
الوفاة،  الطاق  بالنف�سال  �سواء 
اإذ تعتر هذه احل��الت اأزم��ات من 
ال�سعب تغري حقائقها حتى لو مت 
ال���س��اح ب��ني ال��زوج��ني يف حالة 
الفقدان  ف��ك��رة  لأن  الن��ف�����س��ال، 
بحد ذاتها تعد اأزمة حتتاج للكثري 

من اجلهد لتجاوزها.
وا����س���ت���ع���ر����س���ت ال����دك����ت����ورة ن����وال 
الور�سة جتارب حياتية  املبارك يف 
ال���ه���دف منها  وق�����س�����س��اً واق��ع��ي��ة 
التعلم والإدراك والتفكري يف كل ما 
تتعر�س له الأ�سر وذلك من خال 
اإدراك الإن�سان لذاته وتنمية الثقة 
الأفعال  ردود  على  وال��ت��ع��رف  بها 
لتجربة  تعر�سه  نتيجة  املحتملة 
تروي�س  ث��م  وم��ن  قا�سية  اأ���س��ري��ة 
قيادة امل�ساعر والتحكم بها واأخرياً 

اإ�سرتاتيجيات تويل القيادة.
املحا�سرة  رك��زت  الور�سة  وخ��ال 
التي  و  ال��ن��اج��ح��ة  الق�س�س  ع��ل��ى 
ال����ك����ث����ري من  ع��������ودة  ت���ت���م���ث���ل يف 
الأ�سخا�س الذي عانوا من جتربة 
الن��ف�����س��ال ع��ن ق���رار ال��ط��اق اأو 
اتخاذ قرارات �سليمة تعيد التوازن 
و�سلوكياتهم  ���س��خ�����س��ي��ات��ه��م  اإىل 

والأدوات  وال��و���س��ائ��ل  واجتماعياً، 
امل�ساعدة على ذلك.

بالإ�سافة اإىل العادات ال�سبع التي 
الإيجابي  ال��ت��غ��ي��ري  ع��ل��ى  ت�����س��اع��د 
وال���ت���ي ت��ت��م��ث��ل يف دف����ع امل�����رء كي 
الفرد طموحه  روؤي��ة  يكون مبادراً 
يف ذه��ن��ه ال��ب��دء ب��الأه��م قبل املهم 
التفكري بطريقة املنفعة للجميع، 
لي�سهل  اأوًل  ال��ت��ف��ه��م  حم����اول����ة 
ال���ف���ه���م ال���ت���ك���ات���ف م����ع الآخ����ري����ن 
�سحذ الذات وجتديدها كما ت�سرح 
التفاعلية  للور�سة  العلمية  امل���ادة 
التغيري  م��ع��ي��ق��ات  ح��ي��ات��ك  ج����دد 
القوة  اأم��ام  موانع  يف  تتمثل  التي 
القدرة  والتغريوعدم  ال�سخ�سية 
من  الراجعة  التغذية  تقبل  على 

الثالث  ال��ف�����س��ل  ويف  الأخ����ري����ن. 
الرتكيز  �سرح  �سيتم  الور�سة  من 
جديدة  ل��ب��داي��ة  التخطيط  ع��ل��ى 
بعد الأزمة وذلك بعد تقييم املرء 
���س��ي��ن��اري��وه��ات ح��ي��ات��ه ع��ل��ى جميع 
ذاته  بالفرد  املرتبطة  امل�ستويات 
واملجتمع  املحيط  مع  بعاقته  اأم 
وم������ن ث�����م ر�����س����م م�������س���ار احل���ي���اة 
وحتديد الروؤى امل�ستقبلية للحياة 
العاقات،  يف  ال��ر���س��ال��ة  وحت��دي��د 
امل���رء يف احلياة  اأه����داف  وحت��دي��د 

بعد ترتيبها ح�سب الأولوية.
موؤ�س�سة  اأن  ب���ال���ذك���ر  واجل����دي����ر 
التنمية تهتم من خال براجمها 
وبالتقاليد  ال���دي���ن���ي���ة  ب���ال���ق���ي���م 
ال��ع��رب��ي��ة الأ���س��ي��ل��ة ف��ت��ع��م��ل على 

�سماناً  الأف����راد  ل��دى  تاأ�سيلهما 
ل�����س����ت����م����راري����ة وح���������دة الأ������س�����ر 
وت�ساعد  امل���ج���ت���م���ع  ول���ت���م���ا����س���ك 
ت��ع��زي��ز مكانتها  امل����راأة م��ن خ���ال 
الفاعل  الإ����س���ه���ام  م���ن  لتمكينها 
القت�سادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ح��رك��ة  يف 
اأ�ساليب  تبني  كما  والجتماعية 
مبتكرة لتنفيذ ال�سيا�سات الرامية 
املراأة  وتاأهيل  وتنمية  رع��اي��ة  اإىل 
الإ�سرتاتيجيات  وت�سع  والطفل، 
املتخ�س�سة  وال��رام��ج  واخل��ط��ط 
الطفل  ت��ن�����س��ئ��ة  يف  ت�����س��ه��م  ال���ت���ي 
اإعداده  ثم  ورعايته ومن  ووقايته 
وت�ساعد  للم�ستقبل  ج��ي��د  ب�سكل 
حياتهم  بناء  يف  والرجال  ال�سباب 

وذواتهم.

�سحة دبي تبداأ التوجه نحو امل�ست�سفيات الذكية وتوفر جهاز تابليت لكل �سرير 
•• دبي-وام:

اأط��ل��ق��ه��ا �ساحب  ال���ت���ي  .ال���ذك���ي���ة 
اآل  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
دب���ي رعاه  ال�����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
ال�سيخ  �سمو  م��ن  وبتوجيهات  اهلل 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���س��د اآل 
رئي�س  دب������ي  ع���ه���د  ويل  م���ك���ت���وم 
نحو  بالنتقال  التنفيذي  املجل�س 
جميع  وتفعيل  ال��ذك��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
جمال  يف  والأن�������س���ط���ة  امل�����ب�����ادرات 
اأع��ل��ن��ت هيئة  ال��ذك��ي��ة  اخل���دم���ات 
ال�����س��ح��ة ب���دب���ي ام�������س ع���ن خطة 
اآلف جهاز لوحي  لإط��اق ثاثة 
يعرف  م���ا  اأو  م��رم��ج  اإل���ك���رتوين 
اأولية  كمرحلة  ال��ت��اب��ل��ت  ب��اأج��ه��زة 
ون�سرها يف خمتلف مرافق الهيئة 
الرعاية  ومراكز  امل�ست�سفيات  من 
ال�سحية  وامل������راك������ز  ال�������س���ح���ي���ة 
ب�سبكة  مت�سلة  لتكون  املتخ�س�سة 
ل��ك��ل العماء  الإن���رتن���ت وم��ت��اح��ة 
م��ن امل��ر���س��ى وامل��راج��ع��ني وال���زوار 
جم��ان��ا. ج���اء ذل���ك خ���ال موؤمتر 
���س��ح��ف��ي ع��ق��د مب��رك��ز ن���د احلمر 
توقيع  هام�س  على  اأم�����س  الطبي 
اتفاقية تقدمي خدمات اإلكرتونية 
ب����ني ال���ه���ي���ئ���ة و����س���رك���ة ف�����ام تيك 
د�سن  حيث  الإل��ك��رتوين  للتعامل 
امليدور  ع��ي�����س��ى  امل��ه��ن��د���س  ���س��ع��ادة 
م��دي��ر ع����ام ه��ي��ئ��ة ال�����س��ح��ة بدبي 
ه���ذه اخل���دم���ة ل��ت��ك��ون ف��ع��ال��ة من 
املركز  ل��ع��م��اء  وم���ت���وف���رة  ال���ي���وم 
فورا. وقال �سعادة املهند�س عي�سى 
امليدور ان مدير عام هيئة ال�سحة 
خريطة  �سممت  الهيئة  ان  بدبي 
من  م�ستمدة  اإل��ك��رتون��ي��ة  ط��ري��ق 
ال�سمو  ل�ساحب  الثاقبة  ال��روؤي��ة 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 

داخليا  تطويرها  مت  التي  الذكية 
وهي تطبيقات متوافقة مع جميع 
املن�سات اخلا�سة بالهواتف الذكية 
واأنظمة  اأبل  من  الآيفون  كهواتف 
الإن����دروي����د م��ن ج��وج��ل و”باك 
ب���ريي وغ���ريه���ا ح��ي��ث ت��ق��دم هذه 
من  ك��ب��رية  جمموعة  التطبيقات 
املميزات التي ت�سمح للم�ستخدمني 
والتحقق  امل��وع��د  تفا�سيل  عر�س 
الطبية  الإخ����ت����ب����ارات  ن��ت��ائ��ج  م���ن 
ال�سحية  ال���ب���ط���اق���ة  وت��ف��ا���س��ي��ل 
الطبية  امل���ن�������س���اآت  ع����ن  وال���ب���ح���ث 
اجل�سم  كتلة  موؤ�سر  من  والتحقق 
اأخبار  كل  وعر�س  ال�سحي  ال��وزن 
ال�سحية.  الأح���داث  واأه���م  الهيئة 
التطبيقات  مم���ي���زات  اأب�����رز  وم����ن 
اأن���ه���ا مت��ك��ن اأول����ي����اء الأم�������ور من 
التطعيمات  ت��ف��ا���س��ي��ل  م�����س��اه��دة 
ومتكنهم  ب���اأط���ف���ال���ه���م  اخل���ا����س���ة 
مع  التفا�سيل  ه���ذه  م��زام��ن��ة  م��ن 
مواعيدهم  وج����دول  ت��ق��ومي��ات��ه��م 
ك����ل مرة  ال��ت��ن��ب��ي��ه��ات يف  ل��ت��ل��ق��ي 
وعر�س  اأط���ف���ال���ه���م  ت��ط��ع��ي��م  ي��ت��م 
ومتكني  وامل��واع��ي��د  املختر  نتائج 
اإىل  الو�سول  بالدم من  املترعني 
ت��ه��م��ه��م. وتعتزم  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات 
هيئة ال�سحة بدبي هذا العام من 
خ����ال م��ع��ر���س ج��ي��ت��ك�����س اإط����اق 
يف  اجل��دي��دة  املميزات  م��ن  العديد 
يف  مبا  الذكية  الهواتف  تطبيقات 
ذلك القدرة على عر�س الو�سفات 
تنبيهات  على  واحل�سول  الطبية 
خ��ا���س��ة ب��ه��ذه ال��و���س��ف��ات وغريها 
من التنبيهات وتفا�سيل حول حزم 
لل�سحة  املتاحة  ال�سحية  الرعاية 
ومر�سى  ل���ل���م���دخ���ن���ني  ال����ع����ام����ة 
ال�����س��ك��ري وغ���ريه���ا وال��ع��دي��د من 
ع����ن طريق  الأخ��������رى  اخل����دم����ات 

الهواتف الذكية.

وبا�سرت العمل بها فورا اآخذة على 
عاتقها �سعار نحن ل ندير احلا�سر 
امل�ستقبل  ب���اإدارة  بداأنا  بل   .. فقط 
موؤكدا انه ومن خال هذه الروؤية 
املرافق  لتعزيز  الن��ط��اق��ة  ب���داأت 
اللكرتونية  باخلدمات  ال�سحية 
ال����ذك����ي����ة وف�����ق�����ا ل���اح���ت���ي���اج���ات 
ل�سكان  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال�����س��ح��ي��ة 
الإم�������ارة و���س��ي��وف��ه��ا. واأو�����س����ح ان 
مراحل  �سمن  تاأتي  اخلطوة  ه��ذه 
جميع  لت�سمني  بعناية  م��درو���س��ة 
اإلكرتونيا  ال��ط��ب��ي��ة  ال�������س���ج���ات 
والعمل على و�سع نظام معلومات 
ال�ستخدام  و�سهل  ذكي  الكرتوين 
ل��ل��و���س��ول مب�����س��ت�����س��ف��ي��ات الإم�����ارة 
ومراكزها اإىل ما بات يعرف عامليا 
بامل�ست�سفيات الذكية وذلك يف اإطار 
زمني من �سنتني اإىل ثاث �سنوات 
ق��ادم��ة الأم���ر ال���ذي م��ن ���س��اأن��ه اأن 
ل��ي�����س فقط  ك��ب��ري  اإىل ح���د  ي��ع��زز 
ور�ساهم  العماء  جتربة  حت�سني 
ول��ك��ن اأي�����س��ا ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي يتم 
ال�سحية  ال���رع���اي���ة  ت�����س��ل��ي��م  ف��ي��ه��ا 
واإدارت�����ه�����ا وه����و م���ا ت��رت��ك��ز عليه 

ي�ستمتعون  العماء  كبري يف جعل 
ب���وق���ت���ه���م اأث������ن������اء ت����واج����ده����م يف 
جهتنا  ..وم���ن  ال�سحية  مرافقنا 
���س��ن�����س��ت��خ��دم��ه��ا اأي�������س���ا لأغ���را����س 
ال������درا�������س������ة وال�����ب�����ح�����وث وج���م���ع 
واقرتاحاتهم  العماء  ماحظات 
لتطوير م�ستوى اخلدمات املقدمة 

لهم”.

العامة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  م���ب���ادرات 
ل��ه��ي��ئ��ة ال�����س��ح��ة ب���دب���ي ل���اأع���وام 
واأ�ساف   .2025-2013 ع���ام 
الكرتونية  اأج�����ه�����زة  ت����وف����ري  اأن 
لتعزيز  اأداة  يعد  متطورة  لوحية 
الوعي  ون�سر  الإلكرتوين  التعليم 
اأنها  ..كما  العماء  لدى  ال�سحي 
ب�سكل  ���س��ت�����س��اه��م  ت��رف��ي��ه��ي��ة  اأداة 

 وذك����ر امل���ي���دور ان���ه ���س��ي��ت��م تزويد 
بجهاز  جميعها  امل�ست�سفيات  اأ�سرة 
ل���وح���ي خ���ا����س ب��ك��ل م��ري�����س مبا 
�سريرا  و114  األ����ف����ني  ي����ع����ادل 
حيث  الهيئة  م�ست�سفيات  جلميع 
م�ستقبا  خ���ال���ه���ا  م����ن  ن�����س��ع��ى 
ما  ت��ت��ج��اوز  تقنية  لإ���س��ت��خ��دام��ات 
حالية  ام���ك���ان���ي���ات  م���ن  ���س��ت��وف��ره 

مرافق  ت��زوي��د  �سيتم  ب��اأن��ه  منوها 
وامل�ست�سفيات  الهيئة  يف  النتظار 
الأولية  ال�سحية  الرعاية  ومراكز 
واملراكز ال�سحية املتخ�س�سة بهذه 
الدكتور  قال  الأج��ه��زة. من جهته 
رئي�س جمل�س  في�سل علي مو�سى 
اإدارة فام القاب�سة انه �سوف يكون 
مب��ق��دور امل��ر���س��ى وع��م��اء الهيئة 
التعرف على جتربة تقنية متميزة 
ع��ر اأج���ه���زة ال��ت��اب��ل��ت ال��ت��ي تعمل 
بنظام الندرود والذي مت تطويره 
احتياجات  مع  ليتما�سى  خ�سي�سا 
الهيئة حيث �ستتيح الأجهزة عددا 
من اخليارات املتنوعة اأمام العميل 
متكنه من خالها ت�سفح املعلومات 
اإىل  ..م�����س��ريا  وتفيده  تهمه  التي 
ت�سمل خدمات  اخل��دم��ات  ه��ذه  ان 
ال�سحية  واخل���دم���ات  ال�سيدلية 
الطبيعي  ال���ع���اج  م��ث��ل  الأخ������رى 
الإنرتنت  التاأهيل وت�سفح  واإع��ادة 
التي  ف���اي  واي  �سبكة  خ���ال  م��ن 
انه  واأ���س��اف  باملجان.  توفريها  مت 
امل�سروع  م��ن  النتهاء  املتوقع  م��ن 
ك��ل��ي��ة مب���راح���ل���ه امل��خ��ت��ل��ف��ة خال 

..لفتا  ال��ق��ادم��ة  القليلة  الأ���س��ه��ر 
الأخ�����رى  اخل����دم����ات  م���ن  ان  اإىل 
ل��ه��ذا اجل��ه��از اخلدمات  امل�����س��اف��ة 
املعلومات كقوائم  باأهم  التعريفية 
واخلدمات  والبنوك  امل�ست�سفيات 
وغريها  وال�������س���ريف���ة  وامل���ط���اع���م 
العديد  تخ�سي�س  ع��ن  ..ف�����س��ا 
اخلا�سة  ال���رتف���ي���ه  ق����وائ����م  م����ن 
بالألعاب الإلكرتونية والتطبيقات 
التلفزيونية والإذاعية واأهم واأكر 
�سعبية  الج��ت��م��اع��ي��ة  التطبيقات 
..م��ن��وه��ا ب����اأن اأه����م م���ا مي��ي��ز هذا 
النظام مرونته وقابليته للتطوير 
و�سهل  ذك���ي���ا  ن���ظ���ام���ا  ي���ع���د  ح���ي���ث 
خيارات  للهيئة  و�سيتيح  ال�سيانة 
ع��دي��دة لإ���س��اف��ة م��ا ي��رغ��ب��ون من 
وت���وف���ري قاعدة  ع��ل��ي��ه  ت��ط��ب��ي��ق��ات 
ا�ستغالها  مي��ك��ن  م��ه��م��ة  ب��ي��ان��ات 
واإذاعة  العلمي  البحث  لأغ��را���س 
ون�����س��ر ال��ت��ع��م��ي��م��ات وال���ت���اأك���د من 
امل�ستهدف.  ل��ل��ج��م��ه��ور  و���س��ول��ه��ا 
بدبي  ال�����س��ح��ة  ه��ي��ئ��ة  ان  ي���ذك���ر 
اأدخ��ل��ت يف ال��رب��ع الأخ���ري م��ن عام 
بالهواتف  تطبيقات  ع��دة   2011

بدء املرحلة الثالثة لتوزيع الكتاب ال�سنوي جلائزة حمدان بن حممد للت�سوير
النهائية  للمراحل  املتاأهلني  200 من  اأكر من  اإىل  الكتاب 

عن الدورة ال�سابقة .
والدوائر  ال��وزارات  لكافة  كانت  الثانية  املرحلة  ان  .مو�سحة 
والهيئات احلكومية املحلية والحتادية . واأفادت الزارعي اأن 
امللحقيات  خ��ال  م��ن  اجل��ائ��زة  لقته  ال��ذي  الكبري  التجاوب 
كان  املا�سي  املو�سم  ال��دول��ة  وقن�سليات  �سفارات  يف  الثقافية 
نطاق  على  التجربة  تكرر  ان  اجل��ائ��زة  لإدارة  الأك��ر  احلافز 
مكاتب  فيها  تتوافر  التي  العامل  اقطار  جميع  ي�سمل  اأو���س��ع 
ذلك  اأن  اإىل  م�����س��رية  م�ستوياتها  مبختلف  ل��ل��دول��ة  متثيل 

•• دبي -وام:

الدولية  اآل مكتوم  را�سد  بن  ب��داأت جائزة حمدان بن حممد 
للت�سوير ال�سوئي املرحلة الثالثة من توزيع كتابها ال�سنوي 
�سفارات  وامل�����س��ت��ه��دف منها  ال�����س��وء  امل��ا���س��ي��ة ج��م��ال  ل��ل��دورة 
وقن�سليات الدولة على م�ستوى العامل وذلك يف اإطار حر�سها 
على ا�ستمرارية التوا�سل مع منت�سبيها ومتابعيها يف كل انحاء 
امل�ساعد للجائزة  العام  الزارعي المني  واأ�سارت �سحر  العامل 
اإىل اأن عملية ت�سليم الكتاب بطبعته الفاخرة قد بداأت بتقدمي 

على  النتائج  اأف�سل  حتقيق  يف  فعال  ب�سكل  اأ�سهم  التجاوب 
م�����س��ت��وى ت���وزي���ع ه���ذا الإ�����س����دار ال����ذي ���س��م��م ت��ل��ب��ي��ة لرغبة 
اجلائزة.  تاأ�سي�س  م��ن��ذ  �سنويا  تقليدا  واأ���س��ب��ح  املت�سابقني 
ويت�سمن الإ�سدار الأعمال التي فازت باملراكز الأوىل مبختلف 
املحاور والفئات بالإ�سافة اإىل نبذة عن اجلائزة ودورة جمال 
ال�سوء كما يحتوي على اإح�سائيات عامة عن الدورة وتوزيع 
العمرية واجلن�سيات واجلن�س  الفئات  املتناف�سني على ح�سب 
كما ي�سم اأ�سماء الدول التي ينتمي لها امل�سورون والتي بلغت 

121 دولة �سارك منها قرابة 19 األف م�سور.

�سلطان بن زايد يعزي خادم احلرمني ال�سريفني 
يف وفاة االأمري م�ساعد بن عبدالعزيز

•• اأبوظبي-وام:

بعث �سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة برقية تعزية 
وموا�ساة اإىل خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود ملك اململكة 
اآل  الأمري م�ساعد بن عبدالعزيز  امللكي  ال�سمو  بوفاة �ساحب  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية 
�سعود. واأعرب �سموه يف برقيته عن خال�س تعازيه و�سادق موا�ساته..�سائا اهلل عز وجل اأن 
يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته واأن يلهم العائلة الكرمية جميل ال�سر 

وح�سن العزاء.
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•• اأ.�ص.د. عبداهلل ال�شايغ:

ملكافحة  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ح��ر���س��ت 
اإدراج  على  دب��ي  ب�سرطة  امل��خ��درات 
 )k9( الأم����ن����ي  ال��ت��ف��ت��ي�����س  اإدارة 
التابعة  �سابقا  البولي�سية  الكاب 
اجلنائية  ل��اأدل��ة  العامة  ل����اإدارة 
وع��ل��م اجل��رمي��ة ب�����س��رط��ة دب����ي، يف 
اأجندة برنامج دورة �سفراء التوعية 
الإدارة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال��ت��ي  ال�����س��ي��ف��ي��ة 
بالتعاون مع الإدارة العامة خلدمة 
الطاب  ليتعرف  ،وذل���ك  املجتمع 
ع����ن ك���ث���ب ع���ل���ى ال�������دور امل���ح���وري 
من  احل���د  يف  البولي�سية  ل��ل��ك��اب 
اإكت�ساف  ويف  ع��ام  ب�سكل  اجل��رمي��ة 
بالإ�سافة  خا�س،  ب�سكل  املخدرات 
عمل  ط��ب��ي��ع��ة  ع��ل��ى  الط������اع  اإىل 
عرو�س  وم�ساهدة  التفتي�س  اإدارة 

الكاب البولي�سية.
للكاب  بعر�س  ال��زي��ارة  وا�ستهلت 
عن  ال����ب����ح����ث  يف  ال����ب����ول����ي���������س����ي����ة 
ومكافحة  وامل���خ���درات  امل��ت��ف��ج��رات 
التدريبية  وال������ق������درة  ال�������س���غ���ب 
العالية للكاب البولي�سية وكيفية 

ال�ستعانة بها يف البحث والتحري، 
الأمر الذي ترك يف نفو�س الطلبة 
ح��ول العرو�س  اإي��ج��اب��ي��اً  ان��ط��ب��اع��اً 
الكاب  ا�ستيعاب  و�سرعة  املقدمة 
تطلب  ال��ت��ي  ل��اأوام��ر  البولي�سية 

منهم ح�سب نوع العملية. 
ال�سويدي من  وقدم املازم خليفة 

اإدارة التفتي�س الأمني خال الزيارة 
عمل  طبيعة  ع��ن  تف�سيلياً  �سرحاً 
الإدارة، ودور الكاب البولي�سية يف 
مكافحة اجلرائم و�سبط مرتكبيها 
اأو  الأدل���ة  اإخ��ف��اء  واأ�ساليب  وط��رق 
ما  اآخ��ر  على  والتعرف  املمنوعات، 
تو�سلت اإليه الإدارة يف هذا املجال، 

املتبعة يف  الإج�����راءات  اإىل  اإ���س��اف��ة 
عملية ا�سترياد الكاب املتخ�س�سة 
، كما �ساهد الطاب عر�ساً م�سوراً 
وتطور  ن�ساأة  مراحل  على  ا�ستمل 
عن  ميدانيا  اآخ��ر  وعر�ساً  الإدارة، 
ع��م��ل ال���ك���اب ال��ب��ول��ي�����س��ي��ة، مثل 
والذخرية  املتفجرات  عن  الك�سف 

وال�سيارات،  وال��ق��اع��ات  امل��واق��ع  يف 
يخفون  ال�����ذي�����ن  والأ������س�����خ�����ا������س 
اأج�����س��ام��ه��م و�سبط  م��ت��ف��ج��رات يف 
م��رت��ك��ب��ي��ه��ا، ك��م��ا ق����دم ل��ه��م نبذة 
ع��ن الإج������راءات اخل��ا���س��ة بدخول 
واأن�������واع  ال����ب����اد  اإىل  احل����ي����وان����ات 
قبل  لها  تعطى  ال��ت��ي  التطعيمات 
الوقاية  و���س��ب��ل  ال���ب���اد،  دخ��ول��ه��ا 
 ، واملعدية  الوبائية  الأم��را���س  من 
ونظام اإ�سدار ال�سهادات البيطرية 
دورة  ط�����اب  ال�����ازم�����ة. وجت������ول 
الكاب  التوعية يف حظائر  �سفراء 
املخ�س�سة  اجل����دي����دة  وال�������س���ال���ة 
ف�سل  وال���ت���دري���ب���ات يف  ل��ل��ع��رو���س 
للكاب  عر�ساً  و�ساهدوا  ال�سيف، 
البحث  عملية  خ��ال  البولي�سية 
عن املخدرات املدفونة يف ال�ساحات 
ور�سائل  احل��ق��ائ��ب  يف  اأو  الرملية 
وامل����ن����ازل  ال�������س���ي���ارات  اأو  ال����ري����د 
وغ��ريه��ا م��ن الأم��اك��ن، اإىل جانب 
ت��ت��ب��ع ال���ك���اب امل��ت��خ�����س�����س��ة لأث���ر 
رائحة  متييز  وكيفية  امل��ج��رم��ني، 
متهم من خال متعلق �سقط منه 

اأو تركه يف م�سرح اجلرمية.

•• دبي –الفجر:

ال��رن��ام��ج الوطني  ف��ع��ال��ي��ات  ���س��ه��دت 
تنظمه  ال���ذي  بادي2013  �سيف 
وزارة الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع 
ال�سباب  ل���رع���اي���ة  ال���ع���ام���ة  وال��ه��ي��ئ��ة 
على  ملحوظا  اإقبال  اأم�س  والريا�سة 
فتخطى  ال�ساطئية  امل��راك��ز  اأن�����س��ط��ة 
200 م�ساركا يف  م��ن  اأك���ر  الإق��ب��ال 
املحا�سرات  خ��ط��ف��ت  ك��م��ا  م��رك��ز،  ك��ل 
الع�سكرية  وال�����دورات  ال��ع��م��ل  وور�����س 
والفنية  وال����رتاث����ي����ة  وال���ت���ط���وع���ي���ة 
الثقافية  امل���راك���ز  معظم  يف  الأن���ظ���ار 
امل�ساركة،  والتخ�س�سية  وال�سبابية 
على  وال��ق��ائ��م��ني  املحا�سرين  ل��ك��ف��اءة 

الن�سطة والرامج. 
وق���ال ج��م��ال احل��م��ادي ن��ائ��ب املن�سق 
انتظام  اإن  ب������ادي  ل�����س��ي��ف  ال����ع����ام 
الفعاليات وزيادة الإقبال كان العامة 
الثاين  الأ�����س����ب����وع  ل����رام����ج  امل���م���ي���زة 
�سهدت  ح��ي��ث  ال���وط���ن���ي،  ل��ل��رن��ام��ج 
ملحوظا  اإقبال  امل�ساركة  املراكز  كافة 
عن  لا�ستف�سار  الأم����ور  اأول���ي���اء  م��ن 
الفعاليات واإ�سراك اأبنائهم فيها، وهو 
ما قابله مدراء املراكز بالتفهم و�سرح 
اختيار  على  وم�ساعدتهم  الفعاليات 
ال�سنية  املراحل  تنا�سب  التي  الرامج 

املختلفة للطلبة والطالبات.
واملتابعة  ب��ال��رع��اي��ة  احل���م���ادي  ون����وه 
امل�����س��ت��م��رة م��ن م��ع��ايل ال�����س��ي��خ نهيان 
الثقافة  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن 
للرنامج  املجتمع  وتنمية  وال�سباب 
العام وقد  الوطني �سيف بادي هذا 
انعك�س ذلك على كافة القائمني على 
الرنامج الوطني الذين حر�سوا على 
حتقيق كافة الأه��داف ال�سرتاتيجية 
بناء جيل  تركز على  والتي  للرنامج 
النتماء  م�ساعر  وتعزيز  ومثقف  واع 
ال�����س��ب��اب، وتنمية  ن��ف��و���س  وال����ولء يف 
وا�ستثمار  ل��دي��ه��م،  ال��وط��ن��ي  احل�����س 
املثلى  ب���ال���ط���ري���ق���ة  ال�����ف�����راغ  اأوق���������ات 

وتقدمي املفيد لهم، اإ�سافة اإىل جذب 
اأك���ر ع���دد م��ن ال�سباب،  وا���س��ت��ق��ط��اب 
وتدريبهم على مهارات وفنون جديدة، 
قدراتهم،  وزي�����ادة  م��واه��ب��ه��م  و���س��ق��ل 
ف�سا عن ن�سر ثقافة التطوع وخدمة 
اجلديدة،  املواهب  واكت�ساف  املجتمع، 
�سعياً  القيادة  مهارات  على  والتدريب 
اإىل خلق جيل جديد قادر على حتمل 
الوطن  بناء  يف  وامل�ساركة  امل�سوؤولية 
م��ع��ت��م��دا ع��ل��ى ه��وي��ة وط��ن��ي��ة را�سخة 

وانتماءا للوطن والقيادة الر�سيدة
ال��ط��ال��ب��ات على  اإق��ب��ال  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
املراكز اخلا�سة بهم �سهد زيادة كبرية 
مع انتظام الرامج، كما حققت املراكز 
ال�ساطئية طفرة كمية من حيث عدد 
الأن�سطة  ع��دد  يف  ونوعية  امل�ساركني، 
العليا  اللجنة  اأن  موؤكدا  وامل�سابقات، 
امل�سرفة على الفعاليات برئا�سة �سعادة 
خالد املدفع تتوا�سل ب�سكل يومي مع 
ك��اف��ة امل���راك���ز ل��اط��م��ئ��ن��ان ع��ل��ى �سري 
املتعاملني،  ر�سا  وم�ستوى  الفعاليات 
وال��ت��اأك��د م��ن حتقق الأه���داف العامة 
اللجنة  اأن  م�سيفا  ب����ادي،  ل�سيف 
على  تفقدية  ب��ج��ولت  القيام  ب�سدد 
معظم املراكز امل�ساركة بنهاية الأ�سبوع 

اأن  م�سيفا  ال��ف��ع��ال��ي��ات،  م���ن  ال���ث���اين 
بادي  ل�سيف  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ب��واب��ة 
التعريف  يف  ك���ب���ري  اث������ر  ل���ه���ا  ك������ان 
وتوقيتاتها،  واأم��اك��ن��ه��ا  ب��الأن�����س��ط��ة 
املقروءة  م�سيدا بدور و�سائل الإع��ام 
تعريف  يف  وامل����رئ����ي����ة  وامل�������س���م���وع���ة 
اجل��م��ه��ور ب��ال��رن��ام��ج ال��وط��ن��ي هذا 
ال���ع���ام. وع���ن م�����س��ت��وى ر���س��ا الطلبة 
اإن  الفعاليات قال  واولياء المور عن 
هناك حالة ر�سا عامة عن الفعاليات، 
امل��ت��ع��ل��ق��ة بق�سر  امل��ل��ح��وظ��ات  وب��ع�����س 
ل��ف��ع��ال��ي��ات �سيف  ال��زم��ن��ي��ة  ال���ف���رتة 
بزيادتها  مطالبني  العام  ه��ذا  ب��ادي 
احلمادي  واأ�����س����اد  امل���ق���ب���ل.  ال���ع���ام  يف 
ب���ج���ه���ود ك����اف����ة �����س����رك����اء ال���رن���ام���ج 
الوطني �سيف بادي هذا العام والتي 
احلدث  ل��ه��ذا  حقيقية  اإ���س��اف��ة  ك��ان��ت 
ب��اع��ت��ب��اره��م الأكر  ال��ك��ب��ري  ال�����س��ن��وي 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى دول�����ة الإم���������ارات من 
وانت�سار  والفعاليات  امل�ساركات  حيث 
م����راك����زه يف ك���اف���ة اإم��������ارات ال���دول���ة، 
25 من  اأن ه��ن��اك اك���ر م��ن  م��وؤك��دا 
ال�����س��رك��اء يف جم�����الت خم��ت��ل��ف��ة من 
الهيئات الحتادية واملحلية واخلا�سة 
انعك�ست  بفاعلية  ال��ع��ام  ه��ذا  ���س��ارك��وا 

هذا  لاأن�سطة  النوعية  الكفاءة  على 
العام ومنهم �سندوق الزواج واملجل�س 
بال�سارقة  الأ����س���رة  ل�����س��وؤون  الأع���ل���ى 
ال�سارقة  م��ت��اح��ف  واإدارة  وت��ن��م��ي��ة 
وغرفة جتارة و�سناعة عجمان وكلية 
طالبات  ب��ال�����س��ارق��ة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
ومدينة ال�سارقة للخدمات الإن�سانية 
وهيئة  دب��ي  ك�سافة  مفو�سية  وم��رك��ز 
وح�سانة  والآث���ار  لل�سياحة  الفجرية 
ومعهد  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال�����س��وؤون  وزارة 
التدريب والدرا�سات الق�سائية ونادي 
ال��ف��ج��رية ل��ل��ت��اي��ك��ون��دو وم���رك���ز دبي 
واملركز  املجتمع  تنمية  بهيئة  للتطوع 
الإمارات  جلمعية  البحري  ال�سيفي 
واحتاد  الكعبات  واأك��ادمي��ي��ة  للغو�س 
دبي  وموؤ�س�سة  الإم���ارات  واأدب���اء  كتاب 
لرعاية الن�ساء والأطفال وبلديه دبي 
وم��وؤ���س�����س��ة ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن را�سد 
واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  لتنمية 
الطبيعية  وامل��ح��م��ي��ات  البيئة  وهيئة 
والقيادة  القت�ساد  ووزارة  بال�سارقة 
وجوجلوكل  دب����ي  ل�����س��رط��ة  ال���ع���ام���ة 

لا�ست�سارات التعليمية و التدريب.

للتطوع  دب��ي  مل��رك��ز  متميزة  م�ساركة 

اأحمد  ق��ال  ب��ادي  �سيف  فعاليات  يف 
اأن  للتطوع  دب��ي  م��رك��ز  م��دي��ر  بخيت 
تاأتي  ب��ادي  املركز يف �سيف  م�ساركة 
ال�سرتاتيجية  اه���داف���ه  م��ع  ات�����س��اق��ا 
منت�سبي  ل��ك��اف��ة  خ���دم���ات���ه  وت���ق���دمي 
 14 �سيف ب��ادي م��ن خ��ال تنظيم 
حم��ا���س��رة ع���ن ال��ن��ط��وع يف ع���دد من 
املراكز الثقافية وال�سبابية امل�ساركة يف 
تنظيم  اإىل  اإ�سافة  الوطني  الرنامج 
للطاب  ع��م��ل  ر����س���ة   12 م���ن  اك����ر 
العمل  بقيمة  لتعريفهم  امل�����س��ارك��ني 
التطوعي واأهميته �سواء على م�ستوى 
اأم دبي  الفرد او املجتمع. واأكد بخيت 
حلكومة  تابع  مركز  اأول  هو  للتطوع 
التطوعية  املبادرات  اإدارة  ميكنه  دبي، 
يف جميع اإمارات الدولة ب�سورة عامة 
واإمارة دبي ب�سفة خا�سة. ويقوم بتبني 
من  التطوعية  والفعاليات  امل��ب��ادرات 
وعر�سها  خمتلفة  وجمعيات  هيئات 
امل�ساركة  على املتطوعني الراغبني يف 
والرعاية  التكافل  روح  يعزز  ما  فيها، 

املتبادلة بني جميع فئات املجتمع.
املركز  بنظمها  التي  الفعاليات  وع��ن 
م�����س��ارك��ة م��ن��ه يف ���س��ي��ف ب����ادي اأكد 
ال��ع��م��ل تقدم  امل��ح��ا���س��رات وور�����س  اأن 

عر�سا متكاما لكيفية توفري فر�سة 
خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع ب�����س��ك��ل ف����ّع����ال من 
خال امل�ساهمة عر�س ثقافة التطوع 
اأو جهدك  ب��وق��ت��ك  ���س��واء  وامل�����س��اه��م��ة 
اأف����راد  ودع����م  ال��ن��ا���س  ح��ي��اة  لتح�سني 
غامر  ب�سعور  وال�ستمتاع  جمتمعك 

من الر�سا وال�سعادة..
واأ�سار بخيت اإىل ان دبي للتطوع يقوم 
بتوفري الفر�س التطوعية وذلك من 
الهيئات  خمتلف  مع  التن�سيق  خ��ال 
اخلا�سة  و  احل���ك���وم���ي���ة  وال������دوائ������ر 

وجمعيات النفع العام يف اإمارة دبي.
اإ�سافة اإىل تدريب وتطوير املتطوعني 
وتعزيز املفهوم ال�سحيح للتطوع، من 
حول  توعوية  حما�سرات  عقد  خال 
للمتطوعني  التطوعي  العمل  ثقافة 
واجلامعات  امل���دار����س  يف  امل�ستجدين 
وامل��وؤ���س�����س��ات وه��و ال���دور ال��ذ ي��ق��وم به 

املركز يف �سيف بادي 2013

الــرتفــيــه والــريــا�ــســة يف نــادي 
الرم�س ال�سيفي

ن��ا���س��ر الطنيجي  ق���ال ع��ل��ي ع��ب��داهلل 
مدير مركز نادي الرم�س ال�سيفي اإن 
املركز من خال م�ساركته يف فعاليات 

ال���رن���ام���ج ال���وط���ن���ي ���س��ي��ف ب����ادي 
امل�سرتكني  ا�ستقطاب عددا كبريا من 
من مناطق مدينة الرم�س واجلولن 
منذ  م�سارك   250 م��ن  اأك��ر  و�سمل 

اليوم الأول للن�ساط من
 7 م��ن  ت��ب��داأ  ال�سنية  الأع��م��ار  البنني 
املواطنني  واأغلبهم من  �سنه   17 اإيل 

حيث
امللعب  ع����ل����ى  ال����ف����ع����ال����ي����ات  اق����ي����م����ت 
والبيبي  ال��ط��اول��ة  وك����رة  ال�����س��اب��وين 

فوت وكرة
املنتظر  وم����ن  ال�����س��اط��ئ��ي��ة  ال���ط���ائ���رة 
م�سابقة  ت��ن��ظ��ي��م  امل���رك���ز  ا���س��ت�����س��اف��ة 

القراآن الكرمي
بح�سور كافة املراكز ال�سيفية 

املحيطة  ال��ب��ي��ئ��ة  اأه����ايل  اأن  اأك����د  ك��م��ا 
والفرحة  ال�سعادة  عن  ع��روا  باملركز 
قبل  الن�ساط من  وا�ست�سافة  بتنظيم 

نادي الرم�س الريا�سي
ال���ث���ق���ايف وذل������ك ل����وج����ود ك�������وادر من 

املواطنني املوؤهلني لذلك العمل.

ام  يف  وتراثية  ع�سكرية  دورات 
القيوين الثقايف

الع�سكرية  ال���دورة  فعاليات  انطلقت 

بالتعاون مع القيادة العامة لل�سرطة 
وزارة  م���رك���ز  م��ق��ر  يف  ال��ق��ي��وي��ن  اأم 
املجتمع  وتنمية  ال�سباب  و  الثقافة 
�سيف  فعاليات  �سمن  القيوين  ب���اأم 
40 طالبا  2013 مب�ساركة  ب��ادي 
ب������ادي . حيث  م����ن ط�����اب ���س��ي��ف 
ال�سرطية  العلوم  اأ�سا�سيات  يتعلمون 
، ويظهرون فيها مهاراتهم وكفاءتهم 
حيث   ، الع�سكرية  للعلوم  واتقانهم 
تقام الدورة الع�سكرية للعام اخلام�س 
ت��اق��ي ترحيبا من  و  ال��ت��وايل  ع��ل��ى 
قبل اأولياء المور ملا لها من انعكا�س 
اعاء  خ��ال  م��ن  الطلبة  على  كبري 
روح الولء و النتماء واعاء احل�س 
تقام  اإىل جانب ذلك   . فيها  الوطني 
اليدوية  احل������رف  و  ال���ط���ب���خ  دورة 
30طالبة  ف��ي��ه��ا  ي��ن��ت�����س��ب  ال���ت���ي  و 
اأ�سا�سياته  و  الطبخ  ف��ن��ون  يتعلمون 
اليدوية  احل����رف  ب��ع�����س  ج��ان��ب  اإىل 
بالإ�سافة  �سابقا  متار�س  كانت  التي 
الرتاثية  ال�سماء  على  التعرف  اإىل 
كانت  التي  الدوات  لبع�س  القدمية 
ت�ستخدمها املراأة يف املا�سي يف املطبخ 
ور�س  اإىل  اإ���س��اف��ة   .. ال�سيافة  يف  و 
التلوين  و  ال��ر���س��م  ك��ور���س��ة  متنوعة 
اليدوية  الأ���س��غ��ال  وور���س��ة  لاأطفال 
والفنون  ال��ت��ط��ري��ز  و  اخل���ي���اط���ة  و 
.ودورة  التمري�س  ودورة   ، امل�سرحية 

اللغة الجنليزية 
ك��م��ا ا���س��ت��ق��ب��ل امل���رك���ز ال���ث���ق���ايف عدة 
حم��ا���س��رات ت��وع��وي��ة ك��ور���س��ة ثقافة 
التطوع من مركز دبي للتطوع و التي 
مدير  البخيت  اأحمد  ال�سيد  قدمها 
املركز ، وور�سة كيف اأحاور اأمي و اأبي 
وحم�سرة   ، ال��زواج  �سندوق  قدمتها 
املخرجة  ق��دم��ت��ه��ا  ك���ت���اب  يف  ق������راءة 
. كما  ع���ب���داهلل  ف��اط��م��ة  الم���ارت���ي���ة 
باأم  الثقايف  املركز  عر�س على م�سرح 
القيوين امل�سرحية الغنائية حياتي يف 
الر لاأطفال قدمها م�سرح العائلة 

باملجل�س الأعلى ل�سوؤون الأ�سرة .

اإقبال على االأن�سطة ال�ساطئية يف �سيف بلدي

الدورات الع�سكرية والرتاثية والتطوعية جتذب الطلبة والطالبات

•• دبي -وام:

ب�����داأت ه��ي��ئ��ة ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ت��وق��ي��ع م���ذك���رات التفاهم 
املتعلقة مببادرة بطاقة م�سن مع اجلهات واملوؤ�س�سات من 
القطاع احلكومي والقطاع اخلا�س والتي بلغت اأكر من 
اإدراجها يف  20 جهة و التي تو�سح اخلدمات التي �سيتم 
دبي  اإم��ارة  مواطني  ال�سن  كبار  منها  وي�ستفيد  البطاقة 
املجتمع.  خلدمة  جمتمعية  �سراكة  اأف�سل  لتحقيق  �سعيا 
املبادرات  اإح��دى  م�سن  بطاقة  مبادرة  اأن  بالذكر  اجلدير 
التي تندرج حتت برنامج كبار ال�سن الذي يحظى برعاية 
اآل  را�سد  بن  حممد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  من  كرمية 
امل�سنني  احتياجات  تلبية  على  �سموه  م��ن  حر�سا  مكتوم 
وتقديرا للدور الذي بذلوه يف خدمة جمتمعهم ووطنهم 
. وحتر�س الهيئة على القيام بدور فاعل يف بناء جمتمع 
متاحم م�ستدام ينعم اأفراده بالرفاهية والرخاء واإميانا 
منها بالدور الذي قامو به الآباء والأجداد خال م�سرية 
التنمية التي ت�سهدها مناطق الدولة كافة. وقامت هيئة 
اأ�سواق  مع  تفاهم  مذكرة  بتوقيع  دب��ي  يف  املجتمع  تنمية 

ال�سن  لكبار  والت�سهيات  اجل��ودة  م�ستوى  اأعلى  لتحقيق 
املجتمعية  امل�سوؤولية  لتعزيز  امل�ستمر  التزامها  من  كجزء 
. ووق���ع م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م ك��ل م��ن اأح��م��د امل��ه��ريي املدير 
التنفيذي لقطاع الرامج واخلدمات الجتماعية بالهيئة 
وي��و���س��ف ���س��رف امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ب��الإن��اب��ة م��ن اأ�سواق 
وعلي  للعمليات  التنفيذي  املدير  اخل��وري  عفان  بح�سور 
الكلباين رئي�س ق�سم العاقات احلكومية وال�سراكات من 
بالهيئة.  ال�سن  كبار  اإدارة  مدير  احلمادي  ومرمي  اأ�سواق 
واأعرب املهريي عن �سكره للجهات التي �ساركت يف تقدمي 
اإن  �سرف  ق��ال  جانبه  من   . ال�سن  لكبار  املميزة  خدماتها 
امل��ذك��رة ج���اءت ان��ط��اق��ا م��ن ال��ت��ع��اون وال��ف��ه��م امل�سرتك 
اخلطة  مع  يتنا�سب  مبا  املجتمعية  والولويات  للحاجات 
اخلدمات  م��ن  �سي�ستفيد  اإذ  ل��ل��ط��رف��ني  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
اآلف م�سن   8 اكر من  اأ�سواق  �ستقدمها  التي  واملميزات 
يف اإمارة دبي. من جهتها ا�سارت مرمي احلمادي اأن الهيئة 
اإط����اق خ��دم��ات وم���ب���ادرات مم��ي��زة ت��خ��دم يف  ت�سعى اإىل 
الدرجة الأوىل كبار ال�سن الذين يعترون اأ�سا�س املجتمع 

وروحه. 

هيئة تنمية املجتمع توقع مذكرات تفاهم مع اجلهات امل�ساركة يف بطاقة م�سن

�سمن الربنامج ال�سيفي الطلبي ب�سرطة دبي

طالب دورة �سفراء التوعية يزورون اإدارة التفتي�س االأمني

•• دبي-وام:

العاملية  الت�سالت  خدمات  توفري  يف  املتخ�س�سة  اإمنار�سات  �سركة  اأعلنت 
�سركة  مع  جديدة  تعاون  اتفاقية  عقد  عن  ال�سناعية  الأقمار  عر  املتنقلة 
اأجل  �سي�سكو تهدف اإىل توفري الت�سال الازم عر الأقمار ال�سناعية من 
اإتاحة نظام تقدمي اخلدمات الطبية عن بعد من �سي�سكو ملعظم املجتمعات 
ذات اخلدمات املحدودة حول العامل. و�ستتمكن �سي�سكو من خال هذا التعاون 
املجهزة  العاملية  الف�سائية  اإمن��ار���س��ات  �سبكة  ا�ستخدام  م��ن  ال�سرتاتيجي 
بخدمات ات�سالت اجليل الثالث لتتيح لفرق العمل الطبية تقدمي الرعاية 
اإىل  تفتقر  التي  املناطق  يف  املنت�سرة  للمجتمعات  اجل���ودة  عالية  ال�سحية 
البنية التحتية لات�سالت الأر�سية اأو حتى املناطق التي ل تتمتع بخدمات 
ات�سالت كافية من هذا النوع. وتعمل هذه التكنولوجيا على متكني من�ساآت 

الرعاية ال�سحية مبا يف ذلك امل�ست�سفيات والعيادات- من التوا�سل والتعاون 
مع املتخ�س�سني الطبيني حول العامل باإ�ستخدام تكنولوجيا احل�سورعن بعد 
من �سي�سكو لتبادل املحتوى الإلكرتوين وبالتايل تقدمي الرعاية ال�سحية 
املوؤمترات عر الفيديو عايل  الرعاية الطبية الفرتا�سية من خال عقد 
الو�سوح والنقل الفوري لبيانات فحو�س الت�سخي�س الرئي�سية التي ترتواح 
من الفحو�س عر الت�سوير باملوجات فوق ال�سوتية اإىل قراءة �سعط الدم. 
وبهذه املنا�سبة قال درو براندي رئي�س القطاع ال�سناعي لدى �سركة اإمنار�سات 
ان هذه التكنولوجيا من اأبرزالتقنيات الطبية املبتكرة ..فهي ت�ساعد الأطباء 
يف املناطق النائية على ت�سخي�س وعاج ومراقبة املر�سى حتى لو كانت تلك 
املناطق تفتقر اإىل الت�سالت الأر�سية املعتمدة. وذكر ان ان �سبكة اإمنار�سات 
النطاق  عري�سة  ات�سالت  تقدم  اجل��وائ��ز  على  احل��ائ��زة  الف�سائية  العاملية 
واعتمادية  �ساملة  تغطية  وذات  الإنرتنت  بروتوكول  على  تعتمد  ال��رتددي 

النائية حول  املناطق  الطبية يف معظم  العمل  غري م�سبوقة ما يدعم فرق 
اجلودة  عالية  املعتمدة  والبيانات  الت�سالت  خدمات  اإىل  بالو�سول  العامل 
..مو�سحا انه من خال �سبكة اإمنار�سات ميكن ملتخ�س�سي الرعاية ال�سحية 
يف  املنت�سرين  الأطباء  مع  ف��وري  ب�سكل  الرئي�سية  ال�سحية  البيانات  تبادل 
كافة اأنحاء العامل. واأ�ساف درو براندي ان م�ساألة توفري الرعاية ال�سحية 
ال��ع��امل وذلك  ك��ب��ريا ع��ل��ى م�ستوى  ت���زال ت�سكل حت��دي��ا  ع��ال��ي��ة اجل����ودة م��ا 
التحتية  البينة  ونق�س  الطبي  القطاع  يف  امل��وؤه��ل��ني  العاملني  لقلة  ن��ظ��را 
للرعاية ال�سحية يف املناطق النائية واملجتمعات املنعزلة ..لفتا اإىل انه فى 
اطارمواجهة هذا التحدي اأطلقت منظمة ال�سحة العاملية والحتاد الدويل 
اأجل  من  بعد  عن  ال�سحية  اخل��دم��ات  بتاأمني  تتعلق  م��ب��ادرات  لات�سالت 
مكافحة الأمرا�س غري املعدية وموؤكدا ان حتقيق وتفعيل مثل هذه املبادرات 
يحتاج اإىل اإمكانية ات�سال موثوقة ومعتمدة ب�سكل تام. من جانبه قال وائل 

عبد العال مدير خدمات التعاون عر �سبكة الإنرتنت لدى �سركة �سي�سكو يف 
الإمارات ان ال�سركة قدمت حلول لتكنولوجيا التعاون ال�سبكي وم�ساهمات 
هامة لقطاع الرعاية ال�سحية حول العامل على مدى �سنوات عديدة حيث 
�ساعدت يف الرتقاء بنوعية حياة املر�سى ف�سا عن توفري الرعاية ال�سحية 
عالية اجلودة لعدد من املجتمعات الأقل ح�سول على اخلدمات حول العامل 
واإمكانيات الت�سال  التكنولوجيا من �سي�سكو  انه من خال هذه  واأ�ساف   .
عر �سبكة اإمنار�سات �سيتم تقدمي الرعاية ال�سحية عن بعد ب�سرعة وفعالية 
ويف الوقت الفعلي دون احلاجة اإىل التنقل اأو ال�سفر اإىل املن�ساآت ال�سحية. 
بدورها قالت ندى املرجي مديرة اإدارة اأعمال املوؤ�س�سات غري احلكومية لدى 
�سركة اإمنار�سات ان ال�سركة ت�سعى للدخول اإىل املجالت الهامة يف اخلدمات 
عالية  ال�سحية  الرعاية  توفري  يف  بامل�ساهمة  وتلتزم  الإلكرتونية  ال�سحية 

اجلودة ملعظم املناطق النائية وذات اخلدمات املحدودة حول العامل.

اتفاقية تعاون لتوفري اخلدمات ال�سحية االإلكرتونية عن بعد بني اإمنار�سات و�سي�سكو 
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اأعلن عبداهلل علي بن زايد الفا�سي 
الر  دار  جمعية  اإدارة  جمل�س  ع�سو 
رئ��ي�����س ق��ط��اع ال���دع���م امل��وؤ���س�����س��ي عن 
قيام اجلمعية بطرح عدد من م�ساريع 
الوقف اخلريي والإغاثي التي حتتاج 
اخلري  اأه�����ل  مب�����س��اع��دة  مت���وي���ل  اإىل 
وال��ر م��ن اأب��ن��اء الإم����ارات واملقيمني 
اإط������ار تقدمي  ذل����ك يف  وي����اأت����ي  ب���ه���ا، 
املتاحة  اجلمعية خلدماتها وجهودها 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ م�����س��اري��ع ال���وق���ف اخل���ريي 
والإغ�����اث�����ي داخ������ل وخ�������ارج ال����دول����ة، 
ال��ت��ي تنفذها  امل�����س��اري��ع  اأن  اأف����اد  ك��م��ا 
اإجنازها  ع��ن  وتعلن  ي��وم��ي��اً  ال��ر  دار 
واملتعففة  ال���ف���ق���رية  الأ�����س����ر  ت���خ���دم 
والأيتام  للفقراء  ذاتياً  اكتفاًء  وتوفر 
لدى  ون�سعى  واملحتاجني  وامل�ساكني 
ولو  ل�ستكمالها  وال���ر  اخل���ري  اأه���ل 
لقائمة  وف���ق���ا  ج��زئ��ي��ة  مب�����س��اه��م��ات 
لدى  الإن�����س��اء  حت��ت  التي  امل�سروعات 

اجلمعية وفروعها.
اأن هذه  ال��ف��ا���س��ي  واأو����س���ح ع��ب��داهلل 
وق���ف خريي  ب��ن��اء  تت�سمن  امل�����س��اري��ع 
ال�سريف  ب��ال��ق��د���س  ال���ر  دار  مل��در���س��ة 
األف درهم،  3 مايني و160  مببلغ 
فل�سطني  م�����س��اج��د يف  رع��اي��ة  ووق����ف 
األ��ف دره��م، وم�سروع �سهم وقف   22
خريي جتاري وزراع��ي وطبي لاأ�سر 
 250 امل��ن��ت��ج��ة يف ف��ل�����س��ط��ني مب��ب��ل��غ 
ملركز  بال�سنغال  ووق���ف  دره����م،  األ���ف 
درهم،  األ��ف  و180  مبليون  اإ�سامي 
ووقف يف لبنان ملركز اإ�سامي مبليون 
ملدر�سة  ووق����ف  دره�����م،  األ����ف  و560 
األف   71 ب��ال��ه��ن��د مب��ب��ل��غ  اإ���س��ام��ي��ة 
مببلغ  بالهند  دع��وي��ة  و�سيارة  دره���م، 

57 األف درهم، ووقف �سندوق اإعانة 
مببلغ  مل�ست�سفى  ب��ال�����س��ودان  امل��ر���س��ى 
ووقف  دره�����م،  األ����ف  و354  م��ل��ي��ون 
م�ست�سفيات  وت��اأه��ي��ل  طبية  لأج��ه��زة 
اإ���س��ع��اف وكفالة  و���س��ي��ارات  وع���ي���ادات 
مليوين  عن  يزيد  وممر�سات  اأط��ب��اء 
اأيتام  ل��دار  بال�سومال  ووق��ف  دره���م، 
وم�����س��ج��د وع���ي���ادة ط��ب��ي��ة ب��ق��ري��ة حن 
 277 برواقو مبحافظة مذغ بتكلفة 
األف درهم، ووقف مركز اأهل احلديث 
درهم،  األف  و30  مبليون  بال�سومال 
بال�سومال  العمي  مكافحة  وم�سروع 

)م�ساهمة مل�ساريع طبية(.
واأ�ساف الفا�سي اأن دار الر طرحت 
م�ساريع وقف خريي يف ال�سني لبناء 
اآلف  و10  مب��ل��ي��ون��ني  م�����س��اج��د   5
درهم، وحفر 4 اآبار كهربائية ويدوية 

بتكلفة  م���رتاً   150-20 م��ن  بعمل 
55 األف درهم، وبناء 3 منازل لأ�سر 
درهم،  األ���ف   150 ب��اإج��م��ايل  ف��ق��رية 
مرتجماً  ال��ر  دار  م�سحف  وطباعة 
بال�سينية مب�ساهمة 300 درهم لعدد 
10 ن�سخ، وم�سرياً اإىل م�ساريع الأ�سر 
العربية  ال����دول  م��ن  ع���دد  يف  املنتجة 
م�ساعدات  والآ���س��ي��وي��ة  والإف��ري��ق��ي��ة 
 3500 مببلغ  يتيمة  اأو  فقرية  زواج 
واأبقار ودراجة  اأغنام  درهماً، ومتليك 
متحرك  وكر�سي  وهوائية  كهربائية 
اإ�سامية  ومكتبة  للمعاقني  ودراج���ة 
وحقيبة  مدر�سية  وحقيبة  وكمبيوتر 
اأ���س��رة متعففة  ط��ف��ل ر���س��ي��ع واإع���ان���ة 
و���س��ل��ة غذائية  ال��ع��م��ل  ع���ن  وع���اط���ل 
مب�ساهمات  الطعام  اإط��ع��ام  وم�����س��روع 
وراأ�س  دب��ي  يف  اجلمعية  ب��ف��روع  تقدم 

مندوبي  ول�����دى  وع���ج���م���ان  اخل��ي��م��ة 
اجلمعية واأجهزة العطايا باجلمعيات 
واملراكز التجارية، ويعلن عنها مبوقع 
اخلري  اأب����واب  ب��رن��ام��ج  ويف  اجلمعية 
الذي ترعاه ح�سرياً جمعية دار الر 
وتبثه اإذاع��ة ن��ور دب��ي كل ي��وم جمعة، 
م�سروعات  يف  اجلمعية  ت��ت��ع��اون  كما 
الإغاثة مع موؤ�س�سات العمل اخلريي 
بالدولة وبالتن�سيق مع دائرة ال�سوؤون 
الإ���س��ام��ي��ة وال��ع��م��ل اخل����ريي بدبي 
و�سفارات دول��ة الإم��ارات لدى الدول 
املعنية، وم�سرياً اإىل م�ساركة اجلمعية 
يف معار�س وموؤمترات وزارة ال�سوؤون 
املجتمع  وم���وؤ����س�������س���ات  الج��ت��م��اع��ي��ة 
حول الأ�سر املنتجة والوقف اخلريي 
تقدمي  نحو  املجتمعي  ال��دور  لتفعيل 

اأف�سل اخلدمات للم�ستحقني.

•• اأبوظبي-وام:

 109 للهوية  الإم���ارات  هيئة  تلقت 
و�سائل  ع��ر  تفاعلية  ر���س��ال��ة  اآلف 
تتيحها  التي  الإل��ك��رتوين  التوا�سل 
ال�سبعة  الأ�سهر  خال  للمتعامليها 
املا�سية يف حني جتاوز عدد متابعي 
مواقع  على  �سفحاتها  ع��ر  الهيئة 
ال���ت���وا����س���ل الج���ت���م���اع���ي اأك�����ر من 
البيانات  واأظهرت  متابع.  األ��ف   50
التوا�سل  ل���و����س���ائ���ل  الإح�������س���ائ���ي���ة 
عر  تلقت  اأنها  للهيئة  الإل��ك��رتوين 
ت�ساأل  اأن�����ت  و  ب��ن��ا  ات�����س��ل  خ��دم��ت��ي 
تقدمهما  ال���ل���ت���ني  جن���ي���ب  ون���ح���ن 
م��ا يزيد  الإل��ك��رتوين  ع��ر موقعها 
األ����ف ر���س��ال��ة يف ح��ني بلغ  ع��ل��ى 34 
خال  من  التفاعلية  الر�سائل  ع��دد 
التوا�سل  م���وق���ع  ع���ل���ى  ���س��ف��ح��ت��ه��ا 
األف   20 نحو  في�سبوك  الجتماعي 
توتري  على  �سفحتيها  وعر  ر�سالة 
و تويرت امل�ساعدة اأكر من 53 األف 
تغريدة. واأو�سحت بيانات الهيئة اأن 
موقع  على  �سفحتها  متابعي  ع��دد 
يوليو   31 ح��ت��ى  و���س��ل  ف��ي�����س��ب��وك 
املا�سي اإىل اأكر من 18 األف متابع 
فيما زاد عدد متابعي ح�ساب الهيئة 
على موقع تويرت عن 27 األف متابع 
وجتاوز عدد امل�ساهدات التي حققتها 
قناتها على موقع يوتيوب .. 21 األف 
امل�ستفيدين  ع��دد  وو���س��ل  م�ساهدة 
م���ن خ��دم��ة غ����رد ل��ل��م�����س��اع��دة التي 
على  ح�سابها  ع��ر  الهيئة  تقدمها 
اآلف  خم�سة  نحو  اإىل  تويرت  موقع 
مدير  املهري  عامر  وق��ال  م�ستفيد. 
واملجتمعي  الت�سال احلكومي  اإدارة 
يف هيئة الإمارات للهوية..اإن الهيئة 
قنوات  وتعزيز  على تطوير  حتر�س 
املتعاملني  وب����ني  ب��ي��ن��ه��ا  ال��ت��وا���س��ل 
والرت��ق��اء ب��خ��دم��ات الت�����س��ال التي 
12 قناة  ت��وف��ره��ا ل��ه��م م��ن خ���ال 
مبا ي�سمن ح�سولهم على املعلومات 
حتقيق  يف  وي�سهم  و�سهولة  ب�سرعة 
م�سكات  اأي�������ة  وح������ل  ت��ط��ل��ع��ات��ه��م 
جهودها  اإط���ار  يف  وذل��ك  تعرت�سهم 
الرامية اإىل لتحقيق ر�سا املتعاملني 
وجوههم.  ع��ل��ى  الب��ت�����س��ام��ة  ور���س��م 

الهيئة  �سفحات  اأن  املهري  واأ���س��اف 
الجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع  ع��ل��ى 
املتمثلة ب� في�سبوك و تويرت و يوتيوب 
حتولت منذ �سهر مايو 2012 من 
الهيئة  اأخ��ب��ار  لن�سر  من�سات  جم��رد 
الر�سمية اإىل قنوات خدمات تفاعلية 
مع املتعاملني يتم من خالها تلقي 
وحل  وا�ستف�ساراتهم  ماحظاتهم 
اأية م�سكات تعرت�سهم مبا ي�ساهم 
يف الرت�����ق�����اء مب�����س��ت��وى اخل���دم���ات 
الهيئة  ال��ت��م��ي��ز يف  م�����س��رية  وت��ع��زي��ز 
حتظى  ال�سفحات  ت��ل��ك  اأن  م��وؤك��دا 
بر�سا املتعاملني بف�سل الرد املبا�سر 
والفوري على ا�ستف�ساراتهم ومتابعة 
وحمرتف.  جدي  ب�سكل  م�سكاتهم 
ت�ستجيب  الهيئة  اأن  املهري  واأو�سح 
قنوات  ع��ر  ال����واردة  لا�ستف�سارات 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي خ��ال فرتة 
ترتاوح بني 10 دقائق و�ساعة واحدة 
خ���ال ���س��اع��ات ال�����دوام ال��ر���س��م��ي يف 
حني يجري حل امل�سكات والتفاعل 
املتعاملني ح�سب طبيعة  املبا�سر مع 
���س��ك��واه��م يف م���دة ت����رتواح ب��ني 24 
اأن  امل���ه���ري  واأك�����د  ���س��اع��ة.   48 اإىل 
عر  حققت  للهوية  الم���ارات  هيئة 
الجتماعي  ل��ل��ت��وا���س��ل  ���س��ف��ح��ات��ه��ا 
في�سبوك و«تويرت و«يوتيوب قفزات 
متعامليها..  م��ع  التفاعل  يف  مهمة 
ال����ت����وا�����س����ل  ����س���ف���ح���ة  اإىل  لف�����ت�����ا 
املتخ�س�سة التي اأطلقتها على موقع 
تويرت مل�ساعدة املتعاملني معها والتي 
يتم من خالها متابعة اأي م�سكات 
املاحظات  اأن  م��و���س��ح��ا  ت��واج��ه��ه��م 
الهيئة  تتلقاها  التي  وال�ستف�سارات 
الجتماعي  التوا�سل  �سفحات  عر 
واإ�سدار  الت�سجيل  اإج���راءات  ت�سمل 
بها  يرتبط  وما  البطاقات  وجتديد 

والتاأخري  ا�ستامها  اإج�����راءات  م��ن 
اأح�����ي�����ان�����ا يف ه����ذا  ي�����ح�����دث  ال���������ذي 
الت�ساوؤلت  م��ن  وغ���ريذل���ك  ال�����س��اأن 
الهيئة  م�سوؤولو  ي��ب��ادر  التي  املهمة 
املعلومات  وت���ق���دمي  ع��ل��ي��ه��ا  ب���ال���رد 
الهيئة  اإن  وقال  ب�ساأنها.  ال�سحيحة 
الإعام  حتر�س على مواكبة تطور 
التوا�سل  اأدوات  وتوظيف  احلديث 
لارتقاء  الإل���ك���رتوين  الج��ت��م��اع��ي 
وتلبية  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  ب���اخل���دم���ات 
م��ت��ط��ل��ب��ات امل��ت��ع��ام��ل��ني م��ع��ه��ا وذلك 
ان�سجاما مع خطتها ال�سرتاتيجية 
تركز  ال����ت����ي   2013  -  1010
املتعاملني  ب��خ��دم��ة  الرت���ق���اء  ع��ل��ى 
م���ن خ����ال ال����س���ت���ف���ادة م���ن مزايا 
الإع����ام احل��دي��ث وت��وظ��ي��ف قنوات 
خدمة  يف  الج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����س���ل 
واأهدافها  الهيئة  وروؤيتها  ر�سالتها 
املجتمع  وت��وع��ي��ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ب��اأه��م��ي��ة ه����ذا امل�������س���روع ال���وط���ن���ي..

اإ�سافة اإىل الإجابة على ا�ستف�سارات 
م�سريا   .. �سكاواهم  املتعاملني وحل 
عمل  ف��ري��ق  �سكلت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل 
اإدارة  ي����ت����وىل  وحم��������رتف  م��������درب 
والتفاعل  الج��ت��م��اع��ي��ة  �سفحاتها 
ال�سكاوى  وا�ستقبال  املتعاملني  م��ع 
اأرقى  وال���رد على ال���س��ت��ف��ارات وف��ق 
امل����ج����ال.  امل���ع���اي���ريامل���ت���ب���ع���ة يف ه�����ذا 
للهوية  الإم����������ارات  ه��ي��ئ��ة  وت����ط����رح 
اآنفة الذكر  اإىل اخلدمات  بالإ�سافة 
عر �سفحاتها على مواقع التوا�سل 
امل�سابقات  م��ن  ال��ع��دي��د  الج��ت��م��اع��ي 
دولة  ت��اري��خ  ت��ت��ن��اول  ال��ت��ي  الثقافية 
الإمارات ومنجزاتها احل�سارية مثل 
م�سابقة حمطات تاريخية يف م�سرية 

على  الهيئة  �سفحة  ع��ر  الإم����ارات 
موقع في�سبوك والتي تتيح ملتابعيها 
وكتابة  توثيق  يف  امل�ساهمة  فر�سة 
وم�سابقة  الإم���������ارات  دول�����ة  ت���اري���خ 
�سخ�سيات اأ�سهمت يف تاريخ الإمارات 
التي اأطلقتها مبنا�سبة اليوم الوطني 
احل����ادي والأرب���ع���ني ل��ل��دول��ة وذلك 
الت�سال  ا�سرتاتيجية  من  انطاقا 
تعزيز  وعنوانها  للهيئة  الجتماعي 
املقيمني.  وولء  امل��واط��ن��ني  ان��ت��م��اء 
الإم��ارات للهوية  اأن هيئة  اإىل  ي�سار 
ف�����ازت يف ���س��ه��ر دي�����س��م��ر م���ن عام 
2012 بجائزة اأف�سل معيار لقيا�س 
اأداء �سفحاتها على مواقع التوا�سل 
اإح����دى اجلوائز  وه���ي  الج��ت��م��اع��ي 
متنحها  ال���ت���ي  امل���رم���وق���ة  ال��ع��امل��ي��ة 
الإع������ام اجلديد  اأب���ح���اث  ج��م��ع��ي��ة 
بهذه  فوزها  عك�س  حيث  الأمريكية 
اأدائها  تطوير  نحو  �سعيها  اجل��ائ��زة 
وحت�سني م�ستوى خدماتها ل�سمان 
قنوات  ع��ر  املتعاملني  ر���س��ا  ك�سب 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ع��ل��ى مواقع 

في�سبوك و تويرت و يوتيوب. 
���س��ه��ر يونيو  ال��ه��ي��ئ��ة يف  ف����ازت  ك��م��ا 
املجال  ه����ذا  ب��ج��ائ��زت��ني يف  امل��ا���س��ي 
هما اجلائزة الذهبية لأف�سل معيار 
مواقع  على  �سفحاتها  اأداء  لقيا�س 
ال���ت���وا����س���ل الج���ت���م���اع���ي واجل���ائ���زة 
ل�سفحات  اإدارة  لأف�����س��ل  الف�سية 
القطاع  يف  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
الرابطة  اللتني متنحهما  احلكومي 
الت�سال  وتقييم  لقيا�س  ال��دول��ي��ة 
اأميك حيث تناف�ست على اجلائزتني 
12 بلدا  م��وؤ���س�����س��ات و���س��رك��ات م��ن 

حول العامل. 

الهوية توؤكد حر�سها على تعزيز قنوات توا�سلها مع املتعاملنيدار الرب تعر�س م�ساريع وقف خريي واإغاثي حتتاج للتمويل

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي :الوكاء املتحدون للملكية الفكرية . 
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

بتاريخ :2009/9/10 املودعة حتت رقم : 133475  
تاريخ اإيداع الأولوية:    / / 

با�س��م :كابري�س هولدينج�س ليمتد 
وعنوانه:3-5 راثبون بلي�س ، لندن دبيلو1 تي  1 ات�س جيه – اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات تقدمي الأطعمة ، امل�سروبات ، خدمات  املطاعم وامل�سارب واعداد الأطعمة

الواق�عة بالفئة: 43
و�سف العامة :  الكلمة  SCOTTS    بالأحرف الاتينية   

ال�س��رتاطات:  0
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة، اأو 

اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  21  اأغ�سط�س 2013 العدد 10875

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم الوكيل:الوكاء املتحدون للملكية الفكرية
 بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العامة التجارية التالية :

بتاريخ :2010/3/8    املودعة حتت رقم :139828 
بتاريخ :2012/2/16    امل�سجلة حتت رقم :164552 
با�س��م:    �ساربينيو�س وورلد بي تي اأي ليمتد    

وعنوانه:29 ايه اي�ست كو�ست روود، �سنغافورة 428750
رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )  (   /    /      

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات املطاعم وخدمات املطاعم التي تبيع املاأكولت لتوؤكل خارج املطعم .

الواق�عة بالفئة   : 43
* التعديات على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 

تن���ازل رقم : 
ا�سم مالك العامة: �ساربينيو�س وورلد بي تي اأي ليمتد

املقيم يف 
ا�سم املتنازل له:  �ساربينو�س بتي ليمتد
مه�نته: اخلدمات وال�سناعة والتجارة 

جن�سيته: �سنغافورة
عنوان وحمل اقامته : 2 الك�ساندرا رود #07-06 دلتا هاو�س – �سنغافورة 159919

تاري�خ انت�قال امللكية:   5/ 8 /2013
تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2013/8/20

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  21  اأغ�سط�س 2013 العدد 10875

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم  وكيل الت�سجيل / جيتندرا للملكية الفكرية
Wisdom EDUCATION :بطلب لت�سجيل العامة التجارية

املودعة حتت رقم : 122666   بتاريخ :2008/11/20م
تاريخ اإيداع الأولوية:  /   /  200م

با�س��م:  معهد احلكمة الثقايف
 ،  : هاتف   ،  26791  : ب  �س.  وعنوانه: مكتب ملك حممد امني حممد �سديق الكاظم – بردبي – الكرامة 

فاك�س : 0097143964422  الريد اللكرتوين : 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

 خدمات التدريب على ت�سغيل احلا�سب اليل.  خدمات التدريب على برجمة احلا�سب اليل.  معهد لتعليم 
اللغات.  معهد خدمات الأعمال.

الواق�عة بالفئة: 41
و  ا�سود  و  اأزرق  ول��ون  بلعة لتينية  Wisdom EDUCATION مكتوبة  الكلمة   : العامة  و�سف 

دوائر حمراء.
ال�س��رتاطات: * 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان .

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  21  اأغ�سط�س 2013 العدد 10875

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / الوكاء املتحدون للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

  

املودعة حتت رقم :184659     بتاريخ :2013/1/3
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�س��م:عاليفرد  املحدودة
وعنوانه: برج الفطيم – مكتب رقم 35 – الطابق رقم 3 – �سارع اآل مكتوم – ديرة –  �س ب 1961 – دبي 

املتحدة العربية  – المارات 
املعدنية والغازية وغريها  – املياه  :   البرية غري الكحولية  املنتجات  الب�سائع / اخلدمات /  وذلك لتمييز 
الكحويل وغ��ريه من  – ال�سراب غري  الفاكهة  الفاكهة وع�سري  – م�سروبات  الكحولية  امل�سروبات غري  من 

امل�ستح�سرات ل�سنع امل�سروبات غري الكحولية
الواق�عة بالفئة: 32

خلفي�ة  على  الأ�سود  ب�الل�ون  والعربية  الاتيني�ة  بالأح�رف  ايج  �سن   Sun Ich العامة:الكلمات  و�سف 
بي�س��اء

ال�سرتاطات: 0
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  21  اأغ�سط�س 2013 العدد 10875

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /ذي رايت�س لويرز 
بطلب لت�سجيل العامة التجارية :

املودعة حتت رقم:172951          بتاريخ  : 2012/05/02 
باأ�سم : �سوفور�س �سريف�سز ليمتد

و عنوانه: بوا�سطة بي ا�س جي فالنتني ان كو، بعنوان لينتون هاو�س،
 12-7 تافي�ستوك �سكوير، لندن دبليو �سي ات�س 9 بي كيو.

و ذلك لتمييز الب�سائع /اخلدمات/املنتجات 
التدريبية،  التعليمية،  الإ���س��ت��ج��م��ام��ي��ة،  ال��رتف��ي��ه��ي��ه،  الح����داث  واإدارة  تنظيم  خ��دم��ات  ال��رتف��ي��ه،  خ��دم��ات 
ال�سوارع،  عرو�س  املو�سيقية،  احلفات  احلية،  الرتفيه  و  الداء  عرو�س  فيها  مبا  الإجتماعية  و  التحفيزية 
العرو�س، تنظيم  و  الإجتماعية، احلفات  املو�سوعية، الح��داث  الح��داث الرتويجية، الح��داث الرتفيهية 
ترفيهية،  لأغ��را���س  العمل  وور����س  ال��درا���س��ي��ة،  احللقات  امل��ع��ار���س،  اجلل�سات،  امل���وؤمت���رات،  ال��ن��دوات،  اإدارة  و 
الفيديو،  و  ال�سينما  و  الريا�سة  عر  الرتفيه  خدمات  اإجتماعية،  و  حتفزية  تدريبية،  اإ�ستجمامية،تعليمية، 
خدمات توفري الرتفيه املبا�سر و الرتفيه و امل�سجل، خدمات اإ�ستئجار املعدات لاأحداث لأغرا�س ترفيهية، 
لاأحداث  املعدات  تاأخري  خدمات  امل�سرتكة،  ال�سيافة  اح��داث  و  الريا�سية  الح��داث  اإدارة  و  تنظيم  خدمات 
خدمات  التلفازية،  و  ال�سوتية  الت�سجيات  اإن��ت��اج  خ��دم��ات  امل�سرحي،  الإن��ت��اج  خ��دم��ات  ترفيهية،  لأغ��را���س 

الإ�ست�سارة و الإر�ساد و املعلومات فيما يتعلق باخلدمات املذكورة انفا. 
الواقعة بالفئة : 41

و�سف العامة :الكلمة  SFبالأحرف الاتينية.
الإ�سرتاطات : -

فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�ساد ، او اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوما من تاريخ هذا الإعان .

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  21  اأغ�سط�س 2013 العدد 10875

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /ذي رايت�س لويرز 
بطلب لت�سجيل العامة التجارية :

املودعة حتت رقم: 172486          بتاريخ  : 2012/04/24 
باأ�سم : �سوفور�س �سريف�سز ليمتد

و عنوانه: بوا�سطة بي ا�س جي فالنتني ان كو، بعنوان لينتون هاو�س،
 12-7 تافي�ستوك �سكوير، لندن دبليو �سي ات�س 9 بي كيو.

و ذلك لتمييز الب�سائع /اخلدمات/املنتجات 
التدريبية،  التعليمية،  الإ���س��ت��ج��م��ام��ي��ة،  ال��رتف��ي��ه��ي��ه،  الح����داث  واإدارة  تنظيم  خ��دم��ات  ال��رتف��ي��ه،  خ��دم��ات 
ال�سوارع،  عرو�س  املو�سيقية،  احلفات  احلية،  الرتفيه  و  الداء  عرو�س  فيها  مبا  الإجتماعية  و  التحفيزية 
العرو�س، تنظيم  و  الإجتماعية، احلفات  املو�سوعية، الح��داث  الح��داث الرتويجية، الح��داث الرتفيهية 
ترفيهية،  لأغ��را���س  العمل  وور����س  ال��درا���س��ي��ة،  احللقات  امل��ع��ار���س،  اجلل�سات،  امل���وؤمت���رات،  ال��ن��دوات،  اإدارة  و 
الفيديو،  و  ال�سينما  و  الريا�سة  عر  الرتفيه  خدمات  اإجتماعية،  و  حتفزية  تدريبية،  اإ�ستجمامية،تعليمية، 
خدمات توفري الرتفيه املبا�سر و الرتفيه و امل�سجل، خدمات اإ�ستئجار املعدات لاأحداث لأغرا�س ترفيهية، 
لاأحداث  املعدات  تاأخري  خدمات  امل�سرتكة،  ال�سيافة  اح��داث  و  الريا�سية  الح��داث  اإدارة  و  تنظيم  خدمات 
خدمات  التلفازية،  و  ال�سوتية  الت�سجيات  اإن��ت��اج  خ��دم��ات  امل�سرحي،  الإن��ت��اج  خ��دم��ات  ترفيهية،  لأغ��را���س 

الإ�ست�سارة و الإر�ساد و املعلومات فيما يتعلق باخلدمات املذكورة انفا. 
الواقعة بالفئة : 41

و�سف العامة :   العبارة  GULF FORCEبالأحرف الاتينية.
الإ�سرتاطات : -

فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�ساد ، او اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوما من تاريخ هذا الإعان .

اإدارة العلمات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /ذي رايت�س لويرز 
بطلب لت�سجيل العامة التجارية :

املودعة حتت رقم: 172487          بتاريخ  : 2012/04/24 
باأ�سم : �سوفور�س �سريف�سز ليمتد

و عنوانه: بوا�سطة بي ا�س جي فالنتني ان كو، بعنوان لينتون هاو�س،
 12-7 تافي�ستوك �سكوير، لندن دبليو �سي ات�س 9 بي كيو.

و ذلك لتمييز الب�سائع /اخلدمات/املنتجات 
التدريبية،  التعليمية،  الإ���س��ت��ج��م��ام��ي��ة،  ال��رتف��ي��ه��ي��ه،  الح����داث  واإدارة  تنظيم  خ��دم��ات  ال��رتف��ي��ه،  خ��دم��ات 
ال�سوارع،  عرو�س  املو�سيقية،  احلفات  احلية،  الرتفيه  و  الداء  عرو�س  فيها  مبا  الإجتماعية  و  التحفيزية 
العرو�س، تنظيم  و  الإجتماعية، احلفات  املو�سوعية، الح��داث  الح��داث الرتويجية، الح��داث الرتفيهية 
ترفيهية،  لأغ��را���س  العمل  وور����س  ال��درا���س��ي��ة،  احللقات  امل��ع��ار���س،  اجلل�سات،  امل���وؤمت���رات،  ال��ن��دوات،  اإدارة  و 
الفيديو،  و  ال�سينما  و  الريا�سة  عر  الرتفيه  خدمات  اإجتماعية،  و  حتفزية  تدريبية،  اإ�ستجمامية،تعليمية، 
خدمات توفري الرتفيه املبا�سر و الرتفيه و امل�سجل، خدمات اإ�ستئجار املعدات لاأحداث لأغرا�س ترفيهية، 
لاأحداث  املعدات  تاأخري  خدمات  امل�سرتكة،  ال�سيافة  اح��داث  و  الريا�سية  الح��داث  اإدارة  و  تنظيم  خدمات 
خدمات  التلفازية،  و  ال�سوتية  الت�سجيات  اإن��ت��اج  خ��دم��ات  امل�سرحي،  الإن��ت��اج  خ��دم��ات  ترفيهية،  لأغ��را���س 

الإ�ست�سارة و الإر�ساد و املعلومات فيما يتعلق باخلدمات املذكورة انفا. 
الواقعة بالفئة : 41

و�سف العامة :   العبارة  GULF COAST CREWINGبالأحرف الاتينية
الإ�سرتاطات : -

فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�ساد ، او اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوما من تاريخ هذا الإعان .

اإدارة العلمات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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العدد  10875 بتاريخ 2013/8/21    
 يف الدعوى رقم 2013/936 مدين كلي       

املدعى عليه/ احمد بدر الدين الدي�سطي - �سركة المارات لات�سالت املتكاملة
مبا ان هناك دعوى مقامة �سدكم مبحكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية حتت رقم 
املذكورة اعاه فاننا  الدعوى  انه مت ندبنا خبريا  يف  2013/936 مدين كلي، وحيث 
املحاكم،  امام  اخلرة  اعمال  بخ�سو�س  1992م  ل�سنة  الثبات  قانون  باأحكام  وعما 
ندعوكم حل�سور اجتماع خرة او من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف مقر مكتبنا 
ال�ساعة  متام  يف  املوافق 2013/8/29  اخلمي�س  يوم  وذلك  ادناه  املو�سح  العنوان  على 
املوؤيدة واملثبتة الدفاعكم عند  امل�ستندات  ، ويرجى منكم اح�سار كافة  12:30�سباحا 

ح�سوركم لاجتماع.
دبي- مركز حمر عني، مدخل رقم 8- الطابق الرابع

هاتف: 2527888-04 فاك�س : 04-2698876
اخلبري احل�سابي/علي ابراهيم    

اعالن اجتماع خربة

اأوفدت الإدارة العامة ملراكز النا�سئة اإحدى موؤ�س�سات املجل�س 
و���س��اب��اً من  24 نا�سئاً  ب��ال�����س��ارق��ة،  الأع��ل��ى ل�����س��وؤون الأ���س��رة 
املقد�سة،  نا�سئة اخلري لاأرا�سي  املتميزين يف رحلة  اأبنائها 
لأداء منا�سك العمرة، حتت �سعار عبادتك .. �سعادتك ، خال 
رحلة  وتاأتي    .2013 اأغ�سط�س   25 اإىل   19 من  الفرتة 
نا�سئة اخلري يف عامها ال�ساد�س على التوايل تكرمياً لنا�سئة 
امل��راك��ز امل��ت��ف��وق��ني يف الأن�����س��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي تنظمها 
مراكز النا�سئة على مدار العام، لت�سجيعهم وحثهم على بذل 
املزيد من اجلهد واملثابرة، بال�سكل الذي يتوافق مع مراحل 
موا�سلة  م��ن  وميكنهم  احل��ي��اة،  ميادين  �ستى  يف  اإع��داده��م 
ب��اخل��رة وامل��ع��رف��ة والأخ����اق  ال��ت��ق��دم، مت�سلحني  م�����س��رية 
وال��ق��ي��م ال��ع��رب��ي��ة والإ���س��ام��ي��ة الأ���س��ي��ل��ة.  وت��ه��دف مراكز 

النا�سئة من خال هذه الرحلة اإىل تعميق مفاهيم ومبادئ 
والأخ����اق  اخلم�سة  واأرك���ان���ه  ال�سحيح  الإ���س��ام��ي  ال��دي��ن 
احلميدة يف نفو�س اأبنائها النا�سئة وال�سباب، وتعريفهم باأهم 
املقد�سة.   الدينية  ال�سعائر  اأداء  وكيفية  ال�سرعية  امل���زارات 
التي  فقراته  وتنوع  براء  يتميز  الرحلة  برنامج  اأن  ويذكر 
اأداء منا�سك العمرة  اأيام، ويت�سمن  ت�ستمر على مدار �سبعة 
وزيارة العديد من الأماكن املقد�سة ذات البعدين الإ�سامي 
والتاريخي ف�سًا عن جولة �سياحية حول املزارات ال�سرعية، 
اإ�سافة اإىل الرنامج الرتفيهي، ومن املقرر �سمن الرنامج 
ال�سريف، م�سنع  امل�سحف  لطباعة  فهد  امللك  زي��ارة جممع 
احلرمني  عمارة  متحف  عن  ف�سًا  امل�سرفة،  الكعبة  ك�سوة 
مكتبة  جانب  اإىل  الإع��ام��ي،  املدينة  ومتحف  ال�سريفني، 

احلرم املكي، اإ�سافة اإىل فعاليات الرنامج الرتفيهي الذي 
وكان  بالطائف.   املائية  القرية  يف  مفتوحاً  ي��وم��اً  يت�سمن 
بح�سور  تعريفي  اجتماع  وا���س��ط  نا�سئة  مركز  يف  عقد  ق��د 
فيها  امل�ساركني  ال�سباب  اإىل  اإ�سافة  الرحلة  على  امل�سرفني 
�سرحاً  الرحلة  ع��ام  م�سرف  ح�سني  اهلل  عبد  خ��ال��ه  ق��دم   ،
تو�سيح  اإىل  اإ�سافة  لها،  املُعد  الزمني  للرنامج  تف�سيلياً 
اخلا�سة  امل�ستلزمات  وت��وزي��ع  ال��ع��م��رة،  منا�سك  اأداء  كيفية 
بالرحلة على امل�ساركني من ماب�س الإحرام وغريها، ف�سًا 
عن دعوتهم اإىل حماولة ا�ستثمار هذه الفر�سة التي اأتيحت 
التي  الدينية  والقيم  املبادئ  لأهميتها يف تر�سيخ  لهم نظراً 
، وال���س��ت��ف��ادة م��ن ه��ذه الرحلة  ال��ك��رمي  اأو���س��ى بها ر�سولنا 

الإميانية التي ت�سمو بالنف�س الب�سرية.

رحلة نا�سئة اخلري ت�سل اإىل املدينة املنورة
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هذه اجلرمية بداأت بت�ساجر الأطفال وانتهت نهاية ماأ�ساوية حيث فقد اأب حياته على يد جاره 
اأبنائه  اأحد  اأمام باب �سقته لأن  الذي انتظره عقب عودته من عمله وانهال عليه طعنا باملطواة 

ال�سغار �ستم زوجته اأمام باب املنزل والنتيجة اأب يف ال�سجن والأخر فارق احلياة . 
وق��وع هذه  املباحث خر  تلقى رج��ال  اجلرمية انتقلوا على الفور اإىل حمل الباغ حيث عندما 

اأحد الأ�سخا�س بجوار باب  عروا على جثة 
�سقته وزوجته وطفليه يقفون بجوار اجلثة 
بها  اجلثة  اأن  املباحث  رج��ال  ووج��د  يبكون 
اأنحاء  يف  ال��ط��ع��ن��ات  م���ن  ك��ب��ري  ع����دد 

متفرقة من اجل�سم.
اأن �ساحب  التحريات  ك�سفت 
اجلثة موظف واأن مرتكب 
احل��ادث هو جار القتيل 

ويعمل �سائقا.
املباحث  رج��ال  متكن 
على  ال���ق���ب�������س  م����ن 
امل�����ت�����ه�����م و�����س����ب����ط 
امل����������ط����������واة ال�����ت�����ي 
ا�����س����ت����خ����دم����ت يف 
احل��������ادث ح����اول 
املتهم  ال�����س��ائ��ق 
على  اللوم  اإلقاء 
زوج������ت������ه ال���ت���ي 
حولت حياته اإىل 
يطاق  ل  ج��ح��ي��م 
م�ساجراتها  ب�سبب 

له  ي�سهد  ال��ذي  املوظف  ج��اري  مع  الدائمة  م�ساجراتها  اآخ��ر  كانت  وق��ال  جريانها  مع  الدائمة 
اجلميع باأدبه اجلم عندما عدت اإىل منزيل منهك الأع�ساب ب�سبب حماولت لتدبري مبلغ من 
اأ�ستطيع ك�سب  واأ�سبحت ل  اأ�سبوعني  العمل منذ  التي تعطلت عن  النقل  �سيارتي  املال لإ�ساح 

قوت اأولدي. 
وت�سرخ يف وجهي  الباب  تنتظرين عند  بزوجتي  ال�سقة فوجئت  باب  واأ�ساف مبجرد دخول من 
وتطالبني بتاأديب ابن جاري القتيل لأنه جتراأ وتعدى عليها بال�سب اأثناء وقوفها يف �سرفة �سقتها 
بعد اأن �سكبت عليه هو وزمائه املياه للعبهم الكرة اأ�سفل ال�سرفة فقلت لزوجتي اأنني �ساأتفاهم 
مع والده واأ�سكوه له ليقوم والده بتاأديبه وطبت منها اأن تهداأ لكن زوجتي مل يعجبها هذا الرد 
وظلت تهدد وتتوعد باأنها �سترتك البيت ولن تود اإليه مرة اأخرى اإذا مل اأعد لها كرامتها يف هذه 
اللحظة كان جاري ي�سعد درجات ال�سلم متجها اإىل �سقته ويف حلظة وحتت اإحلاح زوجتي لاأثر 
اأو يحاول  القتيل وهو �سامت  وال�ستائم جلاري  ال�سباب  اأوجه  لكرامتها خرجت م�سرعا وظللت 
تهدئتي ثم تطور الأمر اإىل م�ساجرة بالرغم من اإحلاح القتيل على بتاأجيل مناق�سة ما حدث اإىل 
ما بعد �ساة املغرب لكني رف�ست طلبه فما كان منه اإل اأن دفعني بعيدا عنه حتى ي�ستطيع دخول 
�سقته فاأخرت املطواة التي اأحتفظ بها للطوارئ و�سددت له طعنة يف ظهره وانطلقت �سرخته التي 
خرجت على اأثرها زوجته حتاول الدفاع عته يحيط بها اأطفالها فلم اأ�سعر بنف�سي اإل واأنا اأنهال 

عليه طعنا يف كل اأجزاء ج�سده وفررت هاربا من مكان احلادث وماب�س ملوثة بدماء القتيل.
اأبناء  ورائ��ي خم�سة  وتركت  ال�سجن  دخلت  فاأنا  اأعلم جرميتي  اأنني  القاتل �سدقوين  اأ�ساف  ثم 
وجاري القتيل اأي�سا فقد حياته ب�سبب غلطه مل يرتكبها وترك وراءه هو الآخر طفلني وزوجة 

�سابة لكن ماذا اأفعل يف ت�سرفات الأطفال التي �سربت بيتني و�سردت اأ�سرتني.
وبعر�س املتهم على النيابة اأمرت بحب�سه على ذمة التحقيق بعد اأن وجهت له تهمة القتل العمد 
مع �سبق الإ�سرار والرت�سد وحمل �ساح اأبي�س من دون ترخي�س اأما زوجته فقط انخرطت يف 
البكاء والعويل قائلة خذوين مكانه فاأنا ل اأمتلك موؤهات ول حرفة اأ�ستطيع بها الإنفاق على 

اأطفايل اخلم�سة .
كل ما ا�ستطاع حمامي القاتل اأن يكيف التهمة املوجهة اإىل موكله من تهمة القتل العمد اإىل تهمة 

م�ساجرة اأدت اإىل القتل.وحكمت املحكمة .. وراحت اأ�سرتني يف مهب الريح.

كان طوال عمره يتطلع اإىل ما عند الغري ول يتوانى عن جتريده منه وال�ستحواذ لعيه 
يف كل مراحل عمره الدرا�سي كان جناحه بالغ�س والحتيال .

والده كان م�سفقا عليه وكان يفطن اإىل حيلة ول ميلك عق كل ورطة يجتازها اإل اأن 
يوؤنبه ويحذره ويذكره باملثل العامي الذي يقول م�س كل مرة ت�سلم اجلرة ومن هنا 
لقاء  يتحا�سى  اأ�سبح كاهما  وال��ده وظل يرتاكم حتى  اأعماقه من  يف  النفور  تر�سب 

الآخر.
وعقب خمرجه انطلق على معارفة و�سبكة الأ�سدقاء التي كونها يف اجلامعة وا�ستطاع 
اأ�ساليبه  ميار�س  راح  الأوىل  اأ�سهر  الثاثة  وبعد  املقاولت  �سركات  باإحدى  يلتحق  اأن 
وكاأنه  ي�سرتيها  التي  واملاب�س  ينفقها  كان  التي  امل�سروفات  من  بذلك  وال��ده  واأح�س 

�ساحب ال�سركة ولي�س موظفا بها. 
و�ساف الأب على ابنة  من ت�سرفاته اخلاطئة وراح ي�ساأله عن الطريق التي يح�سل بها 
على هذا الكم من الأموال التي ينفقها با ح�ساب وحاول البن اأن يخدع والده لكن 
الأب مل يرتكه حتى اعرتف له باأنها مهارة  منه فال�سركة لها ع�سرات الأعمال الوا�سعة  
بحوزته  فح�ساباتها  امل��خ��ازن  باأعمال  كبرية  �سلة  ول��ه  معها  املتعاملني  يحا�سب  وه��و 
وهو مياأ املخازن مب�ستندات وفواتري �سراء ولفرغها مب�ستندات واأذون �سرف للمواد 
امل�ستخدمة يف عمليات البناء والت�سييد وكثريا ماباع لل�سركة الب�ساعة التي يف خمازنها 
واأنه لي�س وحده فهو يعمل �سمن �سبكة ت�ساند بع�سها و�سقط الأب داخل نف�سه وظل 
ي�ستمع ثم هب فيه يطرده من البيت واأن يبحث له عن ماأوى اآخر فهو قد عا�س على 

احلال القليل ول يريد اأن يطعم اأولده حراما بعد هذه ال�سن.
وتدخلت الأم زاعمة اأن خروجه من البيت �سيحوله اإىل جمرم خطري  ويكفي اأن يعتزله 
البيت يعي�س يف مقاطعة مما جعله ليقدم على �سراء �سقة  اجلميع ويعزلهم وظل يف 

بعيدا ويغادر بيت والده يف �سمت اأحزن والده ووالدته رغم غ�سبهما منه.
وعندما اأ�سبح وحده اأوغل يف عملياته القذرة وكلما جنح يف اختا�س بع�س املال دبر 
لختا�س مبلغ اأكر وكان من الطبيعي اأن ترافق م�سرية انحرافه الن�سوة من خمتلف 
الأعمار والنوعيات فاملراأة كانت له دائما حمطة انتظار ي�سرتيح فيها ومعها ثم ينطلق 

اإيل هدف جديد وامراأة جدية .
 

املراأة التي قادته اإىل الهاوية
ثم توقف عند امراأة ا�سطدم بها زعزعت ثقته وهزاأت من نقوده فراح يت�سبث بها كطفل 
يبكي يف ع�سبية لكي ينال لعبة يريدها هذه املراأة تعرف عليها اأثناء عملها كم�سيفة يف 
فندق كبري كان يرتدد عليه ومل يجد عناء يف التقرب منها بل اأح�س اأنها اأي�سا تريده 
تخلفت  عدة  مواعيد  بعد  واألتقيا  بالأ�سابع  حتدث  كما  بالعينني  حتدثا  يريدها  كما 

عنهاعن عمد لمتحان العا�سق اجلديد.

ملاذا تبعرث اأموالك ؟
اأخريا قالت لهاإنها م�سفقة عليه وعلى مايبعره من نقود فماذا يريد منها بال�سبط؟ 
قال وهو يتلعثم اأنا اأعرف اأنك مطلقة واأريد اأن اأتزوجك فاأطلقت نحوه نظرة اكت�سحته 
بها فاأح�س باأنه مطالب بالدفاع عن كرامته كرجل وجرت على ماحمه بدايات الغ�سب 
يفلت من بني خمالبها  قد  اأن��ه  التجارب  اأ�سقلتها  التي  الأن��ث��ى  بذكاء  امل���راأة  واأدرك���ت 
فاأر�سلت له ابت�سامة و�سرحت له اأنها لي�ست مطلقة متاما فلم حت�سل بعد على الطاق 
لكن ق�سيتها يف املحاكم وزوجها ل يريد اأن يطيعها حريتها اإل بثمن باهظ ورغم كل 
هذه املحاذير فهي يف حاجه اإليه ك�سديق اأما الع�ساق من اأول نظرة فهم اأكر من الهم 
اأنها ا�ستقرت يف اأعماقه   على القلب ثم �سمتت حتى اخرتقته كلماتها وحينما �سعرت 

قالت يف �سوت خمتلف النرة هل لديك ما نع اأن تكون �سديقي؟
وبداأت ق�سة حب طويلة بينهما وراح يغمرها بهداياه الثمينة .

التحري عنه
اإحدي  اأن يكون جمرد موظف ح�سابات يف  واأقلقها  التحريات  امل��راأة جتمع عنه  ب��داأت 

بها  يقوم  اختا�سات  على  يعتمد  وهو  ال�سركات 
واأدرك�����ت بتجاربها  ب��ني احل���ني واحل���ني 

اأن����ه ���س��وف ي�����س��ق��ط ي��وم��ا م���ا وتخ�سر 
ال���دج���اج���ة ال���ت���ي ت��ب��ي�����س ل��ه��ا ذهبا 

فاقرتحت عليه اأن يقيما م�سروعا 
�سعرها  امل���راأة  خلدمة  متكاما 

هو  ال��خ  اأزي���اوؤه���ا..  مكياجها 
مي���ول���ه وه����ي ت���دي���ره بعد 
ي�����س��ت��ق��ي��ل م���ن عمله  ذل����ك 
عملها  وم��ن  ه��ي  وت�ستقيل 

ليتفرغا مل�سروعهما.
ا���س��ت��غ��رق��ت��ه ال���ف���ك���رة وج����ره 

متعددة  دروب  اإىل  ال��ت��ف��ك��ري 
مهما  يختل�سها  التي  املبالغ  اإن 

ك���رت ف��ه��ي ���س��غ��رية مب��ا يتطلبه 
ه����ذا امل�������س���روع م��ل��ي��ون ج��ن��ي��ه على 

الأق����ل اإن ه���ذا امل��ب��ل��غ م��ن ال�����س��ه��ل اأن 
امل�سيبة  الكارثة  �ستحدث  عندئذ  يكت�سف 

حلة  يف  نف�سه  وت�سور  امل���راأة  اإىل  ينظر  وراح 
اخلاطر  ه��ذا  ط��رد  ما  �سرعان  ولكنه  ال�سجن 
من نف�سه وهذب يعلنها باأنه �سياأتي لها باملبلغ 

الذي طلبته.
اإن هذا املبالغ ل  وافتعلت الغ�سب وقالت 
واكتملت  زيادته  يحاول  اأن  وعليه  يكفي 
امل����زورة باإتقان  اأوراق�����ه  امل���وؤام���رة واأع����د 

نحوها  وانطلق  املبلغ  على  وا�ستوىل 
عن  نف�سه  وب��ني  بينه  يت�ساءل  وه��و 
���س��ر ع��اق��ت��ه ب��ه��ذه الإن�����س��ان��ة التي 
���س��ارت ج����زءا م��ن ح��ي��ات��ه ل ميكنه 

ال�ستغناء عنه.
وق�����دم ل��ه��ا احل��ق��ي��ب��ة ال���ت���ي حت���ت���وي على 

بالآخرين  ت��ن�����س��ل  ه����ي  وراح�������ت  ال���ن���ق���ود 
تكا�سل  يف  عمله  ه��و  وت��اب��ع  امل�����س��روع  لتنفيذ 

التي  ا���س��ت��ق��ال��ت��ه  ق��ب��ول  ينتظر  ال����ذي  امل��وظ��ف 
يفر يف تقدميها ويعمل بكل اإمكانياته لتغطية 
اختا�ساته الأخرية وي�سد الثغرات التي ميكن 

اأن ت�سد اأنظار املراجعني . 
الوقوع يف املحظور

وذات �سباح علم اأن جلنة جرد ومراجعة قدمت 
اأعمال فرع ال�سركة وا�ستقر يف  للتفتي�س على 
اللجنة  واأم�ست  به  و�سي  من  هناك  اأن  نف�سه 
اكت�سفت  حتى  وتدقق  تفح�س  كاما  اأ�سبوعا 
املبالغ الكبري املختل�س وخريته اللجنة بني زن 

يعيد هذا املبالغ اأو يذهب اإىل ال�سجن.
خانه الذكاء وتخلت عنه فطنته ووقع ما كان يتخوف من وقوعه ومل يكن اأمامه اإل 
كانت �سديقة  التي   امل��راأة  نحو  ي�سعى  وانطلق  املبالغ  ل��ريد  مهلة  الأول وطلب  احل��ل 

فاأ�سبحت �سريكته يف العمل  اأي�سا واإن كان طاقها مل يتم بعد لت�سبح زوجته.
عاد من عمله �سريعا قبل الظهر فتح بابها مبفتاحة كانت ال�سقة �ساكنة وهي ما تزال 

نائمة كانت بقايا �سهرة الأم�س وغمرة �سعور قوي باأنه لن يعود اإىل عمله.
غرفتها  نحو  يخطو  وه��و  �سفتيه  على  ابت�سامة  ر�سم 
كانت م�ستغرقة يف النوم اأو هكذا تظاهرت وجل�س 
على طرف فرا�سها وهو يناديها بكل اأنواع الغزل 
اإجازة  على  اإن��ه ح�سل  لها  فقال  ومتطت هي 
لأنه �سي�سافر يف ماأمورية اإىل الغردقة غدا 
ج�سدها  ون�سف  بعنقه  تتعلق  وه��ي  وقالت 
قد برز من حتت الغطاء ومل��اذا ل تاأخذين 
معك اإنها فر�سة ل يجب اأن ن�سيعها وقال 
يوؤيد اقرتاحها وهبت من الفرا�س وهي 
ن�ستمتع  احلمام  بعد  انتظرين  تقول 
اليوم ون�سافر غدا وخنقته غ�سة 
ماأت حلقه واأو�سك اأن يبكي 
دموعه  ع���ل���ى  ف�����س��ي��ط��ر 
ال�سالة  اإىل  وخ��������رج 
وجل�س اأمام التليفزيون 
القلق  هاجمه  يدخن  وراح 
هي  بينما  التوتر  عليه  وا�ستويل 
ك��ان��ت  ق��د خ��رج��ت م��ن احل��م��ام ودخلت 
يف  تخرج  ثم  الوقت  بع�س  فيها  لتغيب  غرفتها 
قمة زينتها وراحت تداعبه بكلماتها فقال لها اإنه يريد النقود 
النيابة  اإىل  يذهب  اأو  النقود  يعيد  اأن  واإم��ا  انك�سف  قد  اختا�سه  لأن 

فال�سجن.
التجهيزات  على  انفقته  ق��د  امل��ب��ال��غ  اإن  فيه  ت�سرخ  وه��ي  نف�سها  ا�ستجمعت 
وا�ستدانت لتكمل الباقي لأن امل�ساألة لي�ست لعب عيال واأنه اإذا كان يف ورطه فعليه 
تفقد  ف�سيئا  و�سيئا  غلطتها  ولي�ست  غلطته  تلك  لأن  منها  يتخل�س  اأن  وح��ده 

اأع�سابها وياأخذها الغ�سب دون اأن يعيدها.
واأح�ست  تفتنه  وم��ازال��ت  فتنته  ال��ت��ي  ماحمها  يف  وهويتمعن  نحوها  وت��ق��دم 
باأخطر لكنها متا�سكت خوفا من اأن يطمعه فيها خوفها منه وفجاأة هوى بيده 

على �سفحة وجهها 
اأطلقت �سرخة و�سبته بكل مهانات العامل فهجم عليها وكتم فمها  اأجفلت 
معه  رقبتها  ولن��ت  عنقها  على  الأخ���رى  وي��ده  ال�����س��راخ  توا�سل  ل  حتى 
عيناها  وجحظت  جمنونة  ق��وة  اأ���س��اب��ع��ه  ويف  العنق  على  ب��ي��ده  ف��اأط��ب��ق 
لكن  عنقها  عن  اأ�سابعه  ترفع  اأن  حماولة  ال��ه��واء  يف  بيديها  وطوحت 
�سراعها مل يطل تدىل ل�سانها وازرق وجهها وثقلت على يديه فرتكها 
تهوي على املقعد الذي خلفها ثم تدحرجت لت�ستقر على الأر�س جثة 
هامدة غادر ال�سقة وم�سي اإىل موقف �سيارات الأجرة اإىل ال�سكندرية 
وهناك ا�ستاأجر �سقة مفرو�سة بعد 48 �ساعة كان رجال املباحث يلقون 
القب�س عليه يف نف�س الوقت الذي اأبلغت فيه ال�سركة مباحث الأموال 

العامة عنه وعن اختا�ساته املالية وحكمت املحكمة يف الق�سيتني.

املختل�س

ومل يعد اأحد يت�سامح..

ال�سائق قتل جاره الأن ابنه الطفل �ستم زوجته

بتنظيف  قيامها  حال  م�سرعها  منزل  ربة  لقيت 
الثالث  ب���ال���ط���اب���ق  م�����س��ك��ن��ه��ا  ب�����س��رف��ة  ����س���ج���ادة 

باخل�سو�س مب�سر .
اخطارا  القليوبية  ام��ن  مدير  اللواء  تلقي  حيث 
ب��ال��واق��ع��ة ،وب��امل��ع��اي��ن��ة وال���ت���ح���ري���ات ت��ب��ني انها 
ادى  مما  بال�سارع  ار�سا ً  و�سقطت  توازنها  اختل 
من  ون��زي��ف  باجل�سم  م��ت��ع��ددة  بك�سور  ل�سابتها 
وامل���خ ومل  بالبطن  ون��زي��ف  وال��ف��م والذن  الن���ف 

يتهم احد بالت�سبب فى حدوث ا�سابتها فتم نقل 
وتوفيت  التخ�س�سى  ال��ه��ال  مل�ست�سفى  امل�سابة 
ومت  با�سابتها  متاثره  امل�ست�سفى  و�سولها  عقب 
التحفظ على اجلثة بامل�ست�سفى وبتوقيع الك�سف 
الطبى عليها مبعرفة مفت�س ال�سحة افاد ان �سبب 
والتنف�سية  الدموية  بالدورة  حاد  هبوط  الوفاه 
نتيجة ا�سابتها امل�سار اليها على اثر �سقوطها من 

علو ونفى وجود �سبهه جنائية فى الوفاة .

م�سرع ربة منزل اثناء تنظيفها ل�سجادة 
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الربعاء  اليوم  �ستنظر  م�سرية  حمكمة  ان  ق�سائية  م�سادر  قالت 
التما�سا قدمه فريد الديب حمامي الرئي�س امل�سري املخلوع ح�سني 

مبارك لافراج عنه.
الذي يحتجز فيه  ال�سجن  �ستنعقد يف  املحكمة  ان  امل�سادر  وا�سافت 

مبارك.
وقال الديب الثنني انه يتوقع الفراج عن موكله هذا ال�سبوع بعد 
املتبقية  الف�ساد  ق�سايا  اح��دى  يف  �سبيه  ب��اخ��اء  حمكمة  ام��رت  ان 
املا�سي  ال��ع��ام  امل��وؤب��د  بال�سجن  85 عاما  م��ب��ارك  ���س��ده. وحكم على 
لعدم ا�سداره امرا بوقف قتل املحتجني خال النتفا�سة التي قامت 

�سده يف 2011 . 
ولكن حمكمة ال�ستئناف قبلت طعنه يف يناير كانون الثاين وامرت 

باعادة املحاكمة.
وتعاد الن حماكمة مبارك يف هذه التهمة ولكنه ق�سى احلد الق�سى 

الذي ي�سمح به القانون لحتجازه احتياطيا على ذمة الق�سية.
على  بانه ح�سل  باتهامات  تتعلق  ملبارك  متبقية  ف�ساد  واخر ق�سية 
هدايا من دار ن�سر حكومية. ولكن عائلته ردت قيمة الهدايا املزعومة 

مما عزز ثقة الديب بانه �سيتم الفراج عن موكله.

ح�����ّذرت ال���ق���وات ال��ب��ح��ري��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة ام�����س ال���ث���اث���اء، ك��اف��ة ال���دول 
وال�سركات والوكالت البحرية من اأن زوارقها بداأت عمليات ودوريات 
الليبية  النفطية  املوانئ  قبالة  البحرية  للمنطقة  وا�ستطاع  م�سح 
اأن  بيان،  البحرية يف  القوات  اأرك��ان  لرئا�سة  الإعامي  املكتب  وذكر 
القطع البحرية الع�سكرية �ستقوم بتفتي�س الناقات املوجودة قبالة 
املوانئ النفطية )ال�سدرة، راأ�س لنوف، الريقة( للتاأكد من �سامة 

اإجراءاتها وتعاقداتها مع موؤ�س�سة النفط.
واأو�سح البيان اأن البحرية �ستمنع اأي باخرة من �سحن خام النفط يف 
حالة عدم اإثبات �سامة اإجراءاتها التعاقدية من اجلهات الر�سمية 
اأن قوات البحرية بالتعاون  للدولة وهي موؤ�س�سة النفط واأ�سار اإىل 
مع الطريان الع�سكري �ستقتحم اأي �سفينة ل ت�ستجيب للتحذيرات 
بحرية  قاعدة  ميناء  اأق��رب  اإىل  �سحبها  و�سيتم  اإليها  �ستوجه  التي 

ع�سكرية.
بال�سيطرة على  ق��ي��ام م�سلحني  اأع��ق��اب  الإج�����راءات يف  ه��ذه  وت��اأت��ي 
النفط  خ��ام  بت�سويق  وت��ه��دي��ده��م  الت�سدير  م���واين  م��ن  جمموعة 
حل�سابهم. وكان رئي�س احلكومة الليبية علي زيدان، قد هّدد موؤخراً 
من  املذكورة  املوانئ  من  النفط  حتمل  باخرة  اأي  ق�سف  �سيتم  باأنه 

دون ح�سولها على ت�سريح بذلك من موؤ�س�سة النفط يف باده.

3 موقوفني،  بينهم  13 �سخ�ساً  اللبناين ام�س على  الق�ساء  اّدع��ى 
ال�ستئنايف  العام  النائب  واّدع��ى  الرتكيني  الطيارين  خطف  بتهمة 
بق�سية  ال�13  الأ�سخا�س  على  ك��رم،  كلود  القا�سي  لبنان  جبل  يف 
خطف الطياَرين الرتكيَّني قبل ع�سرة اأيام على طريق مطار بريوت 
الدويل، واأحال ملف الّدع��اء اىل قا�سي التحقيق ملبا�سرة التحقيق 

مع املوقوفني الثاثة من بينهم.
ويرتبط بع�س املّدعى عليهم عاقة قربى مع املخطوفني اللبنانيني 
اأكر من  ال�سورية املحاذية للحدود الرتكية، منذ  الت�سعة يف اعزاز 
�سنة و4 اأ�سهر. يذكر اأن الطيارين اللذين يعمان حل�ساب اخلطوط 
ي��د م�سّلحني  ع��ل��ى  اأب-اأغ�����س��ط�����س،   9 ال��رتك��ي��ة، خطفا يف  اجل��وي��ة 
جمهولني اعرت�سوا احلافلة التي كانت تقل طاقم ال�سركة الرتكية 

من مطار بريوت اىل فندق يف املدينة.
�سهريج  على  غارة  الثاثاء،  ال�سوري،  احلربي  الطريان  و�سن  هذا 
ل��ل��م��ازوت يف ب��ل��دة ع��ر���س��ال ���س��رق ل��ب��ن��ان ق���رب احل����دود ال�����س��وري��ة - 

اللبنانية.
ال�سوري  احلربي  الطريان  اإن  لاإعام(  الوطنية  )الوكالة  وقالت 
�سن غارة على �سهريج حمّمل مبادة املازوت يف حملة املر�سد �سرق 
بلدة عر�سال عند احلدود اللبنانية ال�سورية واأّدت الغارة اإىل تدمري 
واملازوت  الأ�سلحة  تهريب  عمليات  وتن�سط  واح��رتاق��ه.  ال�سهريج 
ال�سورية، حيث �سبطت  الأرا�سي  داخ��ل  اىل  اللبنانية  احل��دود  عر 
الأ�سخا�س  اأكر من منا�سبة، بع�س  اللبنانية يف  الأمنية  ال�سلطات 
اأثناء قيامهم بعمليات التهريب، و�سادرت كميات كبرية من الأ�سلحة 
التي كانت بحوزتهم، فيما حتاكم املحكمة الع�سكرية اللبنانية بع�س 

املوقوفني يف علميات التهريب.

عوا�شم

القاهرة

بريوت

طرابل�ص

رو�سيا قلقة من اأو�ساع الالجئني ال�سوريني 
•• مو�شكو-يو بي اأي:

الراهنة  الأو�ساع  جتاه  القلق  عن  ام�س  الرو�سية،  اخلارجية  وزارة  عّرت 
الإن�سانية  الأزم��ة  معاجلة  اأن  معترة  ال�سوريني،  بالاجئني  حتيط  التي 

عن�سر رئي�سي يف ت�سوية النزاع.
عدم  اأن  للخارجية،  بيان  عن  لاأنباء  الرو�سية  )نوفو�ستي(  وكالة  ونقلت 
ت�سوية الأزمة الداخلية يف �سوريا وّلدت جملة من امل�ساكل وبينها الرتفاع 
امللحوظ يف عدد الاجئني ال�سوريني ، موؤكدة اأن مو�سكو قلقة من تدهور 
الإن�سانية عن�سر ل  الأزم��ة  اأن معاجلة  اأو�ساع هوؤلء الاجئني واعترت 
بد منه واأ�سا�س يف ت�سوية الأزمة وي�سار اإىل اأن عددهم ح�سب بيانات الأمم 

املتحدة الأخرية و�سل اإىل 1.7 مليون �سوري.
واأ�سافت اخلارجية الرو�سية اأن ال�سوريني ا�سطروا للبحث عن ملجاأ خارج 
حدود دولتهم، هرباً من العنف الذي ياأتي على يد املتطرفني، والفقر الذي 
التي  اجلانب  الأحادية  والعقوبات  القت�سادي  الو�سع  تدهور  وليدة  جاء 

فر�ستها الوليات املتحدة اإىل جانب الحتاد الأوروبي على �سوريا . 
لكل  امل�ساعدات  تقدمي  مل�ساألة  خا�ساً  اهتماماً  تويل  رو�سيا  اأن  اإىل  ولفتت 

املواطنني ال�سوريني املت�سررين وبينهم الاجئون يف الدول املجاورة.
اأو  القومية  حيث  م��ن  امل��واط��ن��ني  ب��ني  متيز  ل  امل�ساعدة  اأن  على  و���س��ّددت 

الطائفة، فهي موجهة للكل و من دون ا�ستثناء .

االأمم املتحدة تف�سل يف ت�سييق اخلالفات النووية بني اإ�سرائيل والعرب

اجتماع اأمريكي رو�سي يف الهاي االأ�سبوع القادم

بان يدعو ملحا�سبة اأي ا�ستخدام للكيمياوي يف �سوريا 
ع��ل��ى ���س��م��ان��ات يف هذا  امل��ن��ظ��م��ة 
فعالة  اآلية  اتباع  اأن  واأك��د  ال�ساأن، 
ا�ستخدام  اإم��ك��ان��ي��ة  يف  للتحقيق 
دون  �سيحول  الكيمياوي  ال�ساح 

ا�ستخدامه يف امل�ستقبل.
ومن املتوقع مبقت�سى التفاق بني 
الأمم املتحدة واحلكومة ال�سورية 
التي  ال��ف��ري��ق  مهمة  ت��ت��وا���س��ل  اأن 
ان��ط��ل��ق��ت الث��ن��ني 14 ي���وم���اً، مع 

ايرانيني  م�ست�سارين  وج���ود  ع��ن 
ي�����س��اع��دون ال��رئ��ي�����س ب�����س��ار ال�سد 
امل�ستمرة  اله����ل����ي����ة  احل�������رب  يف 
، وو�سل  ع���ام���ني  م���ن  اأك�����ر  م��ن��ذ 
ف��ري��ق ل��امم امل��ت��ح��دة م��ن خراء 
العا�سمة  اىل  الكيماوية  ال�سلحة 
ال�����س��وري��ة دم�����س��ق ي���وم الح���د بعد 
للتحقيق  التاأخري  من  �سهور  عدة 
ا�ستخدام  اح��ت��م��ال  ت��ق��اري��ر ع��ن  يف 
ا�سلحة كيماوية يف احلرب الهلية 

ال�سورية.
ال�سطرابات  ع��ل��ى  ي���رتت���ب  ومل 
يف ���س��وري��ا جت��زئ��ة ال��ب��اد فح�سب 
اىل  جم����������اورة  دول  ج�����ر  وامن���������ا 
القليمية  ال��ط��ائ��ف��ي��ة  ال���ت���وت���رات 
29 الف  ي��ق��در بنحو  ودخ���ل ع��دد 
منذ  العراق  �سمال  �سوري  لج��يء 
اأكر  ي��وم اخلمي�س يف واح��دة من 
اليوم  احل��دود حتى  عبور  عمليات 
م���ن ج���ان���ب لج���ئ���ني ي���ف���رون من 
ال�����س��راع. وي��وج��د اأك���ر م��ن 9ر1 
يف  م�سجل  ���س��وري  لج���يء  مليون 

دول جماورة ويف م�سر.

وال�سفري  الم��ري��ك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة 
المريكي لدى �سوريا �سيجتمعان 
مع وفد رو�سي يف له��اي ال�سبوع 
موؤمتر  عقد  خطط  لبحث  القادم 
���س��ام لن��ه��اء احل����رب اله��ل��ي��ة يف 

�سوريا.
اخلارجية  با�سم  املتحدثة  وق��ال��ت 
الم��ري��ك��ي��ة ج���ني ���س��اك��ي يف اف���ادة 
منذ  ات��ف��ق��ن��ا  لل�سحفيني  ي��وم��ي��ة 
ف���رتة ط��وي��ل��ة م��ع رو���س��ي��ا ع��ل��ى ان 
اأف�سل  هو  جنيف  يف  موؤمتر  عقد 
ال����ي����ة ل��ل��م�����س��ي ق����دم����ا ن���ح���و حل 
حمدد  ي��وم  اىل  ت�سر  ومل  �سيا�سي 
ويندي  ان  قالت  لكنها  لاجتماع 
اخلارجية  وزارة  وكيلة  ���س��ريم��ان 
�ستح�سر  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ل���ل�������س���وؤون 
المريكي  ال�سفري  م��ع  الج��ت��م��اع 

روبرت فورد.
الرو�سية  انرتفاك�س  وكالة  وقالت 
ان ي�سم  امل��رج��ح  م��ن  ان  ل��ان��ب��اء 
ال�����وف�����د ال����رو�����س����ي ن���ائ���ب���ي وزي�����ر 
جاتيلوف  ج���ي���ن���ادي  اخل���ارج���ي���ة 
ونقلت  ب���وج���دان���وف.  وم��ي��خ��ائ��ي��ل 
اجلانبني  ان  قوله  جاتيلوف  ع��ن 
ياأمان يف حتقيق تقدم ب�ساأن من 

الذي يجب ان يح�سر املوؤمتر.
عليه  اأطلق  فيما  اي��ران  وم�ساركة 
�سائكة  ق�سية  جنيف2-  م��وؤمت��ر 
تغا�ست  ال��ت��ي  امل��ت��ح��دة  ل��ل��ولي��ات 

بناء  ال��ف��رتة  ه��ذه  متديد  اإمكانية 
على اتفاق متبادل وتتهم املعار�سة 
ال�������س���وري���ة ن����ظ����ام ب�������س���ار الأ�����س����د 
با�ستخدام الأ�سلحة الكيمياوية يف 
تتهم احلكومة  كما  عدة منا�سبات 
ال�سورية مقاتلي املعار�سة باإطاق 
يف  املدنيني  على  كيمياوي  �ساروخ 

حلب.
يف الأث����ن����اء ق����ال رئ��ي�����س ال������وزراء 

الأردين عبد اهلل الن�سور اإن الأردن 
ويتاأهب  الع�سكري  وج����وده  ي��ع��زز 
البلدات  يف  ال�����ط�����وارئ  حل������الت 
احلدود  ع��ل��ى  وال��ق��رى  ال�سمالية 
حت�سبا لندلع حرب كيمياوية يف 

�سوريا.
قالت متحدثة  اأخ��رى،  ناحية  من 
المريكية  اخلارجية  وزارة  با�سم 
امل�ستوى من  ان دبلوما�سية رفيعة 

•• القد�ص املحتلة-يو بي اأي:

ذكر تقرير �سحايف، اأن جهاز الأمن 
)ال�ساباك(،  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال���ع���ام 
مهمته  ل���واًء خا�ساً  م��وؤخ��را  اأن�����س��اأ 
اإحباط هجمات تنفذها  الأ�سا�سية 
�سد  �سيناء  يف  ج��ه��ادي��ة  منظمات 
اللواء  ه���ذا  ح��ج��م  واأن  اإ���س��رائ��ي��ل، 
ي�ساهي حجم لواء ال�ساباك الذي 
يعمل �سد الفل�سطينيني يف ال�سفة 

الغربية.
ه��اآرت�����س ام�س،  وق���ال���ت ���س��ح��ي��ف��ة 
الأن�سطة  زي��������ادة  اإط��������ار  يف  اإن�������ه 
من  هجمات  لإحباط  الإ�سرائيلية 

ل��واء جديدا  ال�ساباك  اأق��ام  �سيناء، 
واأن  فقط،  �سيناء  يف  عمله  يرتكز 
الب�سرية  والقوى  وامل��وارد  اجلهود 
للقيام  ال�����س��اب��اك  ي��ر���س��ده��ا  ال��ت��ي 
ل  �سيناء  م��ن  الهجمات  ب��اإح��ب��اط 
تقل عن حجم تلك التي ير�سدها 
من  فل�سطينية  هجمات  لإح��ب��اط 
هناك  اأن  وحتى  الغربية،  ال�سفة 

من يقول اإنها اأكر.
ال�ستخبارات  اأجهزة  اأن  واأ�سافت 
الإ�سرائيلية اأعادت تقييم العاقة 
���س��ي��ن��اء وق���ط���اع غ����زة وتنقل  ب���ني 
العاملي  اجل��ه��اد  منظمات  ن�سطاء 
الأم����ر  ال���ق���ط���اع  اإىل  ���س��ي��ن��اء  م���ن 

اإع��ادة التنظيم باأجهزة  الذي حتم 
وبلورة  الإ�سرائيلية  ال�ستخبارات 
ت��ف��اه��م��ات خ��ط��ي��ة ب���ني الأج���ه���زة 
اأنه  ال�سحيفة  وتابعت   . املختلفة 
يف هذا الإط��ار مت تكليف ال�ساباك 
من  الأمني  املجهود  قيادة  مبهمة 
طول  ع��ل��ى  عمليات  اإح��ب��اط  اأج���ل 
امل�سرية،   – الإ�سرائيلية  احل��دود 
فيما مت تكليف �سعبة الإ�ستخبارات 
الع�سكرية )اأمان( بجمع املعلومات 
بوا�سطة  �سيناء  يف  ال�ستخباراتية 
ب��ال��ون��ات وكامريات  م��ن  امل��راق��ب��ة 
مت ن�����س��ب��ه��ا ع���ل���ى ط�����ول احل�����دود 
وت��ر���س��د م��ا ي��ح��دث داخ���ل �سيناء 
ومن خال �سور تلتقطها الأقمار 
الإ�سطناعية . ووفقا لل�ساباك فاإنه 
من  تنظيماً   15 �سيناء  يف  ين�سط 
هناك  بينها  واأن   ، العاملي  اجل��ه��اد 
4 تنظيمات هي الأبرز وترتكز يف 
�سد  هجمات  تنفيذ  على  ن�ساطها 
ق����وات اجل��ي�����س الإ���س��رائ��ي��ل��ي عند 
باجتاه  واإط��اق �سواريخ  احل��دود 
اأنها  كما  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة،  الأرا����س���ي 
الأمن  ق���وات  �سد  هجمات  ن��ف��ذت 

امل�سرية يف �سيناء.
وه�����ذه ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات الأرب����ع����ة هي 

، و جمل�س  امل��ق��د���س  ب��ي��ت  اأن�����س��ار 
بيت  اأك��ن��اف  املجاهدين يف  ���س��ورى 
امل��ق��د���س ، و ال��ت��ك��ف��ري وال��ه��ج��رة ، 
اأن�ساأته،  ال��ذي   ، الإ���س��ام  جي�س  و 
حمولة دغم�س، يف قطاع غزة وكان 
�سالعا يف اأ�سر اجلندي الإ�سرائيلي 

غلعاد �سليط يف العام 2006.
منو  اأن  اإىل  ال�������س���اب���اك  واأ������س�����ار 
�سيناء  يف  اجل��ه��ادي��ة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات 
مت خ���ال ال�����س��ن��وات ال���ث���اث اإىل 
تغريات  من  ونبع  املا�سية،  خم�س 
اجتماعية بني القبائل البدوية يف 
�سيناء، م�سريا اإىل اأن هذه القبائل 
كانت �سبه علمانية يف املا�سي وكان 
تهريب  اأعمال  على  عملها  يرتكز 
ومهاجري  ال��زان��ي��ات  و  امل���خ���درات 
ف����رع  ويف  الأف����������ارق����������ة،  ال����ع����م����ل 
اأجهزة  وبح�سب  اأي�����س��ا.  ال�سياحة 
ال���س��ت��خ��ب��ارات الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، فاإن 
القبائل البدوية مرت يف ال�سنوات 
�سريعة  اأ���س��ل��م��ة  بعملية  الأخ�����رية 
النرتنت  ع��ل��ى  ان��ك�����س��اف��ه��ا  ع��ق��ب 
وخا�سة املواقع الإ�سامية ودخول 
اإىل  اأع���داد متزايدة م��ن الأج��ان��ب 
بني  الإغ����رتاب  وت�ساعد   ، �سيناء 

هذه القبائل وال�سلطات امل�سرية.

اإ�سرائيل تن�سئ جهازًا الإحباط هجمات من �سيناء

ال�سرق  م���ن���ط���ق���ة  يف  ال����ن����ووي����ة 
يف  �سي�ستمر  انه  م�سيفا  الو�سط 

م�ساوراته.

وتوجهات  اأف����ك����ار  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
جديدة ذات �سلة.

ي��ت��م��ك��ن من  ورغ�����������������م ذل�����ك مل 

لاجتماع  رع�����اة  وه����م  ورو����س���ي���ا 
ال��������دويل امل����ق����رتح ق����ال����وا ال���ع���ام 
تقرر  كم����ا  يعقد  ل��ن  ان��ه  املا�سي 
عام  الول  ك���ان���ون  دي�����س��م��ر  يف 
موعدا  ي����ح����ددوا  ومل   2012

جديدا لعقده..
امريكيون  م�������س���وؤول���ون  وق������ال   
�سرق  اق���ام���ة  ان  وا���س��رائ��ي��ل��ي��ون 
او�سط خال من ال�سلحة النووية 
اذا  ح��ق��ي��ق��ة  ي�����س��ب��ح  ان  ل مي��ك��ن 
العربي  ال���������س����ام  ي���ت���ح���ق���ق  مل 
اي����ران  ت��ق��ي��د  ال����س���رائ���ي���ل���ي ومل 

برناجمها النووي.
ومثلما هو احلال يف �سنوات �سابقة 
الدولية  ال��وك��ال��ة  اج��ت��م��اع  ط��ل��ب 
 2012 ع���ام  يف  ال��ذري��ة  للطاقة 
م��ن ام��ان��و اج����راء م�����س��اورات مع 
و�سع  ب�ساأن  الو�سط  ال�سرق  دول 
ك�����ل الن�������س���ط���ة ال����ن����ووي����ة حتت 

ا�سراف الوكالة.
وجاء يف تقرير اأمانو قبل اجتماع 
الدول الع�ساء هذا العام وحمل 
تاريخ 16 اغ�سط�س اب انه �سجع 

•• فيينا-رويرتز:

اأمانو  ي��وك��ي��ا  مل��ك��ت��ب  ت��ق��ري��ر  ق���ال 
الدولية  ل��ل��وك��ال��ة  ال���ع���ام  امل���دي���ر 
لاأمم  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ذري��ة  للطاقة 
من  يتمكن  مل  اأم��ان��و  ان  املتحدة 
ال�سرائيلية  اخل��اف��ات  ت�سييق 
امل�سي  ك��ي��ف��ي��ة  ب�������س���اأن  ال��ع��رب��ي��ة 
اأو�سط خال من  �سرق  قدما نحو 
�سي�ستمر  لكنه  النووية  ال�سلحة 

يف جهوده.
وجاء يف التقرير ان املحادثات مع 
م�سوؤولني من املنطقة اأظهرت انه 
ا�سا�سية  خ��اف��ات  توجد  م��ازال��ت 
ا�سرائيل  ب��ني  ال��ن��ظ��ر  وج��ه��ات  يف 
ال�سرق  يف  الخ���������رى  وال����������دول 

الو�سط.
اأع���دت ال��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة للطاقة 
قبل  ال����ت����ق����ري����ر  ه�������ذا  ال������ذري������ة 
الذي  للوكالة  ال�سنوي  الجتماع 
بح�سور  ال��ق��ادم  ال�سهر  �سيعقد 
ال��ب��ال��غ عددها  ال����دول الع�����س��اء 
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وي��ع��ت��ق��د ع���ل���ى ن���ط���اق وا�����س����ع ان 
ا�سرائيل متتلك الرت�سانة النووية 
ال�سرق الو�سط وهو  الوحيدة يف 
لتنديد  ب��ا���س��ت��م��رار  يعر�سها  م��ا 

عربي . 
ال��دول��ة الوحيدة  وا���س��رائ��ي��ل ه��ي 
ت��وق��ع على  ال��ت��ي مل  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
ال�سلحة  انت�سار  حظر  م��ع��اه��دة 
ال�����ن�����ووي�����ة وت����ع����ت����ر ا����س���رائ���ي���ل 
وال��ولي��ات املتحدة اي��ران اخلطر 
لنت�سار  ال����ع����امل  يف  ال��رئ��ي�����س��ي 
وتتهمانها  ال���ن���ووي���ة  ال���س��ل��ح��ة 
اأ�سلحة  لم��ت��اك  ���س��را  بال�سعي 
تنفيه اجلمهورية  ما  وهو  نووية 

ال�سامية.
ومت������ت امل����واف����ق����ة ع���ل���ى اق������رتاح 
م�سري لعقد اجتماع دويل ي�سع 
ال�سرق  م��ن��ط��ق��ة  جل��ع��ل  ا���س��ا���س��ا 
الو������س�����ط م��ن��ط��ق��ة خ���ال���ي���ة من 
ا�سلحة الدمار ال�سامل يف موؤمتر 
انت�سار  ح��ظ��ر  م��ع��اه��دة  م��راج��ع��ة 

ال�سلحة النووية عام 2010.
املتحدة وبريطانيا  الوليات  لكن 

التق������دم  م��ن  مزي������د  حتقي�������ق 
�ساملة  ���س��م��ان��ات  تطبيق  ب�����س��اأن 
للوكالة التي تغطي كل الن�سطة 

ا�ستياء بفرن�سا بعد تعنيف 
�سرطي المراأة �سوداء

•• باري�ص-ا ف ب:

اطلق مدعون فرن�سيون حتقيقا بعد بث �سريط فيديو اثار ا�ستنكارا وظهر 
غ��ازا م�سيا  �سوداء بهراوة وير�س على وجهها  ام��راأة  فيه �سرطي ي�سرب 

للدموع.
الداخلية مانويل فال�س ام�س ان مدعني يف مدينة تور امروا  وقال وزير 
مكتب التفتي�س العام لل�سرطة الوطنية بفتح حتقيق بعد ان ن�سر الفيديو 

الحد على النرتنت، واطلق عليه ا�سم عار على ال�سرطة الفرن�سية .
وا�ساف فال�س فتح حتقيق. احيل امللف على مكتب التفتي�س العام لل�سرطة 
يجب  ال�سرطة  �سلوك  و�سفافة..  كاملة  احلقيقة  نريد  واو�سح  الفرن�سية 
ان يكون ممتازا ومعظم عنا�سر ال�سرطة يوؤدون واجبهم ال�سعب بطريقة 
مثالية و�سوهد الفيديو الذي ي�ستمر ثماين دقائق حواىل 660 الف مرة 
العليا  الطوابق  اح��د  م��ن  و���س��ور  الثاثاء  ظهر  منذ  يوتيوب  موقع  على 
ملبنى ويظهر اثنان من عنا�سر ال�سرطة يحاولن ال�سيطرة على امراأة يف 

ال�سارع.
والفيديو الذي �سور الحد يف احدى �سواحي مدينة تور ل يظهر بداية 
ب��داأ عندما  انه  املحلية  ال��ذي قالت �سحيفة ل نوفيل ريبوبليك  اخل��اف 
بتهور  �سائقها  يقودها  �سيارة  �سباحا  ال�سابعة  ال�ساعة  يف  ال�سرطة  اوقفت 
ن�سبة  لفح�س  اخل�سوع  ورف�س  ثما  كان  ال�سائق  ان  ال�سحيفة  وا�سافت 
ال�سيارة  كانت يف  ام��راأة  ان  ال�سرطة  نقا عن م�سادر يف  وذك��رت  الكحول 

تدخلت وع�ست مرارا احد ال�سرطيني.
ويظهر الفيديو ال�سرطي يحاول ال�سيطرة على املراأة يف ال�سارع ثم ي�سربها 
مرارا بهراوته على ج�سمها ومرة يف وجهها ، ثم اخرج من �سيارة ال�سرطة 

زجاجة من الغاز امل�سيل للدموع ور�سها يف وجهها.

•• عوا�شم-وكاالت:

ل��اأمم املتحدة  العام  �سدد الأم��ني 
بان كي مون على �سرورة حما�سبة 
امل�سوؤولني يف �سورة ثبوت ا�ستخدام 
فيما  �سوريا،  يف  كيمياوية  اأ�سلحة 
اأعلن الأردن ا�ستعداده يف مناطقه 
ال�����س��م��ال��ي��ة يف ح���ال ان�����دلع حرب 

كيمياوية يف �سوريا.
اإنه  م��وؤمت��ر �سحفي  ب��ان يف  وق���ال 
ال�ساح  ا���س��ت��خ��دام  ث��ب��وت  يف ح���ال 
اأي  قبل  من  �سوريا  يف  الكيمياوي 
ط��رف وحت��ت اأي ظ��رف، ف��اإن ذلك 
و�ستتم  دول���ي���ة  ج���رمي���ة  ���س��ي��ع��ت��ر 
حما�سبة امل�سوؤولني عنه، ودعا اإىل 
اإىل  للفريق  ك��ام��ل  اإت��اح��ة و���س��ول 
املواقع التي يزعم اأنه مت ا�ستخدام 

هذه الأ�سلحة فيها.
وت���اأت���ي ت�����س��ري��ح��ات الأم����ني العام 
اإث��ر و���س��ول فريق  ل��اأمم املتحدة 
اأممي اإىل العا�سمة ال�سورية دم�سق 
للتحقيق يف اأي ا�ستعمال مفرت�س 
ل��ل�����س��اح ال����ن����ووي خ����ال احل���رب 
احلكومية  ال���ق���وات  ب���ني  ال���دائ���رة 

وم�سلحي املعار�سة ال�سورية.
ال�سورية  احل���ك���وم���ة  ب�����ان  ودع������ا 
العمل  اإىل  الأط���راف  وغريها من 
الأممية  البعثة  اأم��ن  �سمان  على 
ح�سول  اإىل  م�����س��ريا  و���س��ام��ت��ه��ا، 
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اعتقال 200 مطلوب يف عملية اأمنية بالعراقالعاهل االأردين يدعو اإىل مواجهة الفتنة يف �سوريا 
•• بغداد-يو بي اأي:

200 مطلوب، من بينهم  اأكر من  القب�س على  العراق  امل�سرتكة يف  الع�سكرية  العمليات  األقت قيادة 
عنا�سر من تنظيم القاعدة، وذلك يف اإطار عملية )ثاأر ال�سهداء( املتوا�سلة منذ ما يزيد على الأ�سبوع. 
4 -اإره��اب، من بينهم عنا�سر  امل��ادة  109 مطلوبني وفق  واأعلنت القيادة يف بيان ام�س، القب�س على 
مهمة بتنظيم القاعدة، لفتة اىل اأن ذلك مت يف اإطار عملية )ثاأر ال�سهداء( املتوا�سلة يف عموم قواطع 
اإلقاء  اإنه مت  الأ�سبوع. وقالت  والأنبار، منذ ما يزيد على  الدين  نينوى و�ساح  العمليات مبحافظات 
القب�س اأي�ساً، وفق معلومات اأمنية وا�ستخبارية، على 98 مطلوباً بق�ساياً جنائية خمتلفة، وال�ستياء 
على عدد من العجات والدراجات املفّخخة وتدمري وتفكيك ق�سم منها . واأو�سحت اأنه مت خال الأربع 
والع�سرين �ساعة املا�سية ال�ستياء على كميات كبرية من الأ�سلحة واملعدات والعبوات النا�سفة وكميات 
من املفرقعات 'c4' ومواد متفجرة اأخرى، ف�سًا عن تدمري اأوكار وخمابئ يحتمي بها الإرهابيون يف 

مناطق نائية ، كما مت العثور على ور�سة لت�سنيع الطائرات امل�سرّية، وال�سيطرة على 4 منها.

بالتعريف  ، مطالباً  البغي�سة  الطائفية  الفرقة  وبث  �سيا�سية  لأغرا�س 
والتي  لاإفتاء  اأه��ل  هو  للتكفري وحتديد من  والت�سدي  امل�سلم  هو  من 

�ساهمت بالتقريب بني اأتباع املذاهب وتعزيز الإحرتام بينهم.
واح���رتام  للم�سلم  امل�سلم  تكفري  ع��دم  اإىل  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ودع���ا 
والإبا�سية، ومن  العلويون  فيهم  ال�ُسّنة مبا  الثمانية من  املذاهب  اأتباع 

ال�سلفيني وال�سوفيني .
موؤكداً  التمثيلية،  والعملية  وال�سورى  الدميقراطية  ق�سية  اإىل  واأ�سار 
اأنه يجب التفكري يف الدميقراطية كغاية بحد ذاتها ولي�س جمرد اأرقام 
ون�سب ت�ستخدمها الأكرية ال�سيا�سية �سد الأقلية واأو�سح امللك الأردين 
اأن الغلبة لي�ست جوهر الدميقراطية، بل اإح�سا�س اجلميع باأنهم ممثلون، 

وهذا هو جوهر الإجماع ال�سيا�سي يف الإ�سام .

•• عمان-يو بي اأي:

دعا امللك الأردين عبداهلل الثاين ام�س، اإىل مواجهة القتنة الطائفية يف 
�سوريا ومنع انت�سارها ..

اآل  موؤ�س�سة  موؤمتر  يف  امل�ساركني  ا�ستقباله  خال  األقاها  كلمة  يف  وق��ال 
م�سوؤولية  اأمامكم  الأم��ة  علماء  يا  اأنتم  الإ�سامي  للفكر  امللكية  البيت 
العاملني  يف  انت�سارها  ومنع  �سوريا،  يف  الطائفية  الفتنة  خطاب  مواجهة 
وحدته  على  واحلفاظ  البلد  هذا  يف  الدماء  حلقن  والإ�سامي  العربي 

ووحدة الأمتني العربية والإ�سامية .
الفرقة  وخ��ط��اب  وامل��ذه��ب��ي  الطائفي  العنف  وق��ف  ���س��رورة  على  و���س��دد 
املذهبية ، قائًا اإن يف هذا خراب الأمة وحّذر من خطورة ا�ستغال الدين 
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خبري: اجلماعات املتطرفة يف �سيناء مرتبطة بالقاعدة 
•• القاهرة-يو بي اأي:

امل�سري  الأم�����ن�����ي  اخل����ب����ري  ق�����ال 
حممد جماهد الزيات، اإن الأعمال 
�سيناء  يف  ال�����دائ�����رة  الإره����اب����ي����ة 
متطّرفة  جماعات  ترتكبها  حالياً 
وهي  ال��ق��اع��دة،  بتنظيم  مرتبطة 
خُمرتقة من جانب ال�ستخبارات 

الإ�سرائيلية.
درا�س������ات  م��رك��ز  م��دي��ر  وق������ال 
الدكت������ور  الأو������س�����ط  ال�������س���رق 
ام���س  ال����زي����ات،  جم���اه���د  حم��م��د 
موجودة  املتطّرفة  اجلماعات  اإن 
�س�������نوات  منذ  �سيناء  اأرا�سي  على 
بتنظيم  ت��رت��ب��ط  وه����ي  ع����دي����دة، 
القاعدة، م�سرياً اىل اأن املنتم��������ني 
اإل����ي����ه����ا وه������م م�������س���ري���ون وغ���ري 
م�سريني يعملون بتهريب ال�ساح 

وجتارته.
الأع�������وام  اأن������ه خ�����ال  اإىل  ول���ف���ت 
امل��ا���س��ي��ة، وال��ت��ي �سهدت  ال��ق��ل��ي��ل��ة 
فلتاناً اأمنياً وا�سع النطاق، �سهدت 
ازده���اراً  ال�ساح  تهريب  عمليات 
ال�ساح  ي�������س���ل  ح���ي���ث  وا�����س����ح����اً 
ليبيا  م���ن  امل��ج��م��وع��ات  ت��ل��ك  اإىل 

وال�سودان.
التكفريية  املجموعات  اأن  واأ�ساف 
�سيناء تتحرك، متمتعة بغطاء  يف 
وحماية من بع�س القبائل، للقيام 

املعزول  الرئي�س  فيه  الباد  حكم 
حم����م����د م����ر�����س����ي ال������ق������ي������ادي يف 
مر�سي  اأن  اإىل  م�سرياً  اجل��م��اع��ة، 
اأ�سدر جمموعة قرارات جمهورية 
تكفريية  ع��ن��ا���س��ر  ع����ن  ب��ال��ع��ف��و 
نها  كانت هاربة خارج م�سر ما مكَّ
عاقاتها  وت��وط��ي��د  ال���ع���ودة  م���ن 
�سيناء  يف  التكفريية  باجلماعات 

واملرتبطة بالقاعدة.

انعك�س  ما  ال�سحراوية  بالطبيعة 
اإذ يقطنها  على عدد ال�سكان فيها 
األ�����ف مواطن  ���س��ت��م��ائ��ة  اأق�����ل م���ن 
فل�سطني  يف  ب��ق��ب��ائ��ل  ي��رت��ب��ط��ون 

بروابط قبلية وع�سائرية.
جماعة  ن����ظ����ام  ال�����زي�����ات  ����ل  وح����مَّ
امل�سوؤولية  امل�����س��ل��م��ني  الإخ��������وان 
الظاهرة  ا�ستفحال  ع��ن  الكاملة 
الإره���اب���ي���ة يف ���س��ي��ن��اء ط����وال عام 

مراكز  ���س��د  اإره���اب���ي���ة  ب��ع��م��ل��ي��ات 
اأمنية وعنا�سر من قوات اجلي�س 
اجلهاد،  ���س��ت��ار  حت���ت  وال�����س��رط��ة 
التي  العمليات  اأب��رز  اأن  اإىل  لفتاً 
اأوائل  16 جندياً  قتل  كانت  متت 
جنوب   2012 اآب-اأغ�������س���ط�������س 
منطقة رفح احلدودية، واختطاف 
اأي����ار-م����اي����و   16 يف  ج����ن����ود   7
�سرق  الأخ�����س��ر  ال����وادي  مبنطقة 
حمافظة  )مركز  العري�س  مدينة 
�سمال �سيناء �سمال �سرق الباد(، 
وقتل 25 جندياً من قوات الأمن 

املركزي ام�س الأول .
الهجمات  غالبية  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
الإرهابية تقع على مع�سكر الأمن 
امل���رك���زي مب��ن��ط��ق��ة الأح����را�����س يف 
�سرطة  ق�سم  وع��ل��ى  رف���ح،  م��دي��ن��ة 
ث���ان ال��ع��ري�����س وه���ي ه��ج��م��ات تتم 
بحماية  امل��ه��اج��م��ون  يتمتع  فيما 

القبيلة.
وقال الزيات هناك ح�سوراً وا�سحاً 
ل��ا���س��ت��خ��ب��ارات الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة يف 
مناطق عدة من �سيناء حيث قامت 
التكفريية  ال��ع��ن��ا���س��ر  ب���اخ���رتاق 
فل�سطينيني  ع��ن��ا���س��ر  خ���ال  م��ن 
العنا�سر  تلك  ب��ت��دري��ب  ي��ق��وم��ون 
التكفريية على ا�ستخدام الأ�سلحة 
وجمع املعلومات وحتليلها ، مبيِّناً 
اأن اإ�سرائيل حققت م�سلحة كبرية 

منطقة  ���س��ي��ن��اء  ب��ج��ع��ل  لأم���ن���ه���ا 
ابتعد  وب��ذل��ك  ال�����س��اح،  لتهريب 
ناحية  اإىل  ليتوجه  عنها  ال�ساح 

اأخرى .
وتقع �سبه جزيرة �سيناء يف اأق�سى 
���س��م��ال ���س��رق م�����س��ر، وحت��ت��ل نحو 
م�سر  م�ساحة  اإجمايل  من   6%
ال��ب��ال��غ��ة م��ل��ي��ون وخ��م�����س��ني األ���ف 
�سيناء  وت��ت�����س��م  م���رب���ع،  ك��ي��ل��وم��رت 

هنية يدعو ال�سلطات امل�سرية الإعادة فتح معرب رفح

ال�سعب  ع��ل��ى  م��ع��ل��ن��ة  ح����رب  م���ن 
وموؤ�س�سات الدولة من قبل تنظيم 

الإخوان امل�سلمني.
اأما حزب النور فقال اإن هذا العمل 
اإج���رام���ي وي��ت��ع��ار���س م��ع �سحيح 
ال���دي���ن، وه���و ن��ت��اج ف��ك��ر تكفريي 
رئي�س  بيان  و�سف  وفق  منحرف، 

احلزب يون�س خميون.
اإن  اأب��ري��ل   6 ب��دوره��ا قالت حركة 
اأمر  يومي  ب�سكل  �سحايا  �سقوط 
اجلناة  �سبط  من  ولب��د  موؤ�سف، 

وتقدميهم للعدالة.
ال�سعبي  ال��ت��ي��ار  م��وؤ���س�����س  وك���ت���ب 
ع��ل��ى ح�سابه  ���س��ب��اح��ي،  ح��م��دي��ن 
اأن هذا  ت��وي��رت،  اخل��ا���س يف موقع 
الهجوم يثبت اأن جماعات الإرهاب 
الدولة  مواجهة  يف  جميعا  تتحد 
بجبهة  ال���ق���ي���ادي  اأم�����ا  ال��وط��ن��ي��ة 
الإن���ق���اذ ع��م��رو م��و���س��ى ف��ق��ال اإن 
العتداء على جنود الأمن املركزي 

اعتداء على هيبة الدولة .

•• القاهرة-وكاالت:

املتحدث  ال���ب���اج���ا،  ����س���ري  ق�����ال 
حتالف  منظمة  با�سم  الإع��ام��ي 
باأمريكا،  الأم��ريك��ي��ني  امل�سريني 
اإن الرئي�س ال�سابق حممد مر�سي 
هو املحر�س الرئي�سي على اأعمال 
تاريخ  اأن  ، م�سيفا  ب�سيناء  العنف 
باأعمال  م��ل��يء  الإخ������وان  ج��م��اع��ة 

العنف والغتيالت .
ونوه الباجا خال حواره باحلدث 
تاريخية  عاقة  بوجود   ، امل�سري 
واأمريكا  الإخ��وان  خمابراتية بني 
ولهذا  البنا،  ح�سن  موؤ�س�سها  منذ 
اأن  م��و���س��ح��ا  الآن،  ع��ن��ه��م  ت���داف���ع 
يطالبون  اخل�����ارج  يف  امل�����س��ري��ني 
 ، ح��رب  كمجرم  مر�سي  مبحاكمة 
اإظهار  اأنهم عازمون على  وموؤكداً 
ك��ذب الإخ����وان، واإي�����س��اح ال�سورة 
ت�سهده  ال���ذي  ل��ل��واق��ع  احلقيقية 

م�سر اأمام املجتمع الأمريكي.

واأكد الباجا، اأن امل�سريني باأمريكا 
اإدراج  ع���ل���ى  ج���اه���دي���ن  ي��ع��م��ل��ون 
�سمن  امل�سلمني  الإخ���وان  جماعة 
ق��ائ��م��ة اجل���م���اع���ات الإره����اب����ي����ة ، 
الذين  ال��ه��ام  ال���دور  على  م�����س��دداً 
الإدارة  على  لل�سغط  به  يقومون 
الأم���ريك���ي���ة وت���اب���ع ال���ب���اج���ا: كل 
ت��ق��اري��ر امل��خ��اب��رات الأم��ريك��ي��ة مل 
ت���ت���ن���اول ع��ن��ف ج��م��اع��ة الإخ������وان 
امل�سريني  وحت��وي��ات  امل�سلمني، 
يف اخلراج حوايل 21 مليار دولر 

وميكن م�ساعفتها .
توفيق،  حم��م��د  ال���دك���ت���ور  وق�����ال 
الباحث ال�سيا�سي بجامعة ووترلو 
بكندا، اإنه يتقدم بخال�س التعازي 
مل��ق��ت��ل اجل��ن��ود امل�����س��ري��ني ب��رف��ح ، 
بقلب  تظاهرة  �ساهد  اأن��ه  م�سيفا 
لي�س  مدريد  الإ�سبانية  العا�سمة 
الباحث  واأو���س��ح  م�سري  اأي  بها 
بكندا،  ووترلو  بجامعة  ال�سيا�سي 
التظاهرة  ت��ل��ك  يف  امل�����س��ارك��ني  اأن 

يف رفح ب�سمال �سيناء وذكر موقع 
للتلفزيون  ال��ت��اب��ع  م�����س��ر  اأخ���ب���ار 
اأعلن احلداد  اأن من�سور  الر�سمي 

ثاثة اأيام . 
الأزهر  �سيخ  ا�ستنكر  جانبه،  م��ن 
الإرهابي  احل���ادث  الطيب  اأح��م��د 
ا�ستهدف  ال�������ذي  والإج�������رام�������ي 
لأ�سر  ت���ع���ازي���ه  وق������دم   . اجل����ن����ود 
ك��ل��ه��ا يف جنود  ال�����س��ه��داء وم�����س��ر 
الأمن املركزي . واأكد �سيخ الأزهر 
تعر�س  على  ي��دل  اجلنود  قتل  اأن 
اأمنها  على  حقيقية  حل��رب  م�سر 

وا�ستقرارها .
�سهدت  �سيناء  جزيرة  �سبه  وكانت 
�سحيتها  راح  جم��زرة  الأول  اأم�س 
الأم����ن  ق�����وات  م���ن  ج��ن��دي��ا   25
املركزي اأثناء عودتهم من مع�سكر 
اأمنية  م�����س��ادر  وق���ال���ت  رف�����ح.  يف 
م�سرية اإن اجلنود قتلوا يف كمني 
ن�سبه م�سلحون بني رفح وال�سيخ 

زويد يف �سمال �سيناء.

العربي  امل���غ���رب  دول  م���ن  ك���ان���وا 
امل�سرية  العامية  باللغة  يهتفون 
حتى يظهروا للعامل اأن امل�سريني 
باخلارج يتظاهرون دعماً للرئي�س 

ال�سابق حممد مر�سي .
املوؤيدة  املظاهرة  اأن  توفيق،  واأك��د 
ك��ان يغطيها  ل��اإخ��وان يف مدريد 
مطالباً   ، الإي�����راين  ال��ت��ل��ي��ف��زي��ون 
موؤ�س�سات  م��ع  التعامل  ب�����س��رورة 
النظر  وج���ه���ة  لإي�������س���ال  امل��ه��ن��ي��ة 

امل�سرية اإىل الغرب.
الرئا�سة  اأعلنت  ذل��ك،  غ�سون  يف 
على  اأي���ام  ثاثة  احل���داد  امل�سرية 
�سحايا املجزرة التي راح �سحيتها 
الأم����ن  ق�����وات  م���ن  ج��ن��دي��ا   25
�سمال  م�����س��ل��ح  ب��ك��م��ني  امل����رك����زي 
�سيخ  ا���س��ت��ن��ك��ر  ح����ني  يف  ����س���ي���ن���اء، 
الأزه�����ر ال��ه��ج��وم ون�����ددت اأح����زاب 
وح���رك���ات ���س��ي��ا���س��ي��ة ب���ه ف��ق��د نعى 
ع���ديل من�سور  امل���وؤق���ت  ال��رئ��ي�����س 
جنود الأمن املركزي الذين قتلوا 

من جهته قال رئي�س احتاد قبائل 
اإن  املنيعي  اإبراهيم  ال�سيخ  �سيناء 
اإجازة  م��ن  ك��ان��وا عائدين  اجل��ن��ود 
مدينة  ودخ��ل��وا  حمافظاتهم  م��ن 
التجوال ومت  العري�س وقت حظر 
الري�سة  نقطة  قبل  من  اإرجاعهم 
يف  ليلتهم  ليبيتوا  العري�س  �سرق 
ل��ل�����س��ي��ارات، وات��ه��م املنيعي  م����راآب 
بالتق�سري،  الأمنية  الأجهزة  قادة 
وطالب بفتح حتقيق معهم لوجود 
مكان  ع����ن  م���ع���ل���وم���ات  ت�������س���ري���ب 

اجلنود.
جثامني  ت�سييع  مرا�سم  واأقيمت 
اإىل مطار  ف���ور و���س��ول��ه��ا  اجل��ن��ود 
اأمل����اظ����ة ال��ع�����س��ك��ري ب��ال��ق��اه��رة يف 
قيادات  بح�سور  ع�سكرية  ج��ن��ازة 

ع�سكرية واأمنية.
وق������د ن�������ددت اأح����������زاب وح����رك����ات 
م�سرية  ���س��ي��ا���س��ي��ة  و���س��خ�����س��ي��ات 
عدة بالهجوم، فقد اعترت جبهة 
الإنقاذ الوطني هذا الهجوم جزءا 

الرئا�سة امل�سرية تعلن احلداد على جمزرة �سيناء

م�سريون يف اخلارج يطالبون مبحاكمة مر�سي كمجرم حرب

•• غزة-وام:

الفل�سطينية   احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  ه��ن��ي��ة  ا���س��م��اع��ي��ل  ق���ال 
املقالة  يف غزة اإن احلكومة الفل�سطينية وحركة  حما�س  
تتفهمان الو�سع الأمني يف م�سر ويف �سيناء حتديدا.. 
مطالبا يف الوقت ذاته اجلانب امل�سري اإعادة فتح معر 
ام�س  له  واأ���س��اف هنية يف ت�سريحات  رف��ح احل���دودي. 
عز  اهلل  يحقن  واأن  مل�سر  وال�سام  اخل��ري  نتمنى  نحن 
الفل�سطيني  �سعبنا  لكن  م�سر  يف  اأ�سقائنا  دم��اء  وج��ل 
مت�سرر من اإغاق معر رفح احلدودي وناأمل بفتحه 
اإن جمهورية م�سر العربية تعد  ب�سورة دائمة .  وقال 
اأ�سيا لل�سعب الفل�سطيني والعربي وكان  عمقا عربيا 
اأمام  اآخر  اإ�سعار  اأغلق معر رفح حتى  اجلانب امل�سري 

حركة امل�سافرين. ويف ال�سياق ذاته قال رائد فتوح رئي�س 
اإن الحتال  اإدخال الب�سائع لقطاع غزة  جلنة تن�سيق 
250  �ساحنة  اأبو �سامل ام�س  �سيدخل عر معر كرم 
اأن  واأو�سح  الن�سانية.   وامل�ساعدات  بالب�سائع  حمملة 
اإدخالها �ستكون خم�س�سة للقطاعني  املقرر  ال�ساحنات 
وامل�ساعدات  امل��وا���س��ات  وق��ط��اع  وال���زراع���ي  ال��ت��ج��اري 
للقطاع  باحل�سمة  حمملة  �ساحنة    20 �سمنهم   من 
البناء  ال�سمنت وحديد  التجاري اخلا�س وكميات من 
باأنه  واأ���س��اف  ال��دول��ي��ة  بامل�ساريع  اخلا�سة  واحل�سمة 
الطهي ويعد كرم  �سيتم �سخ كميات حم��دودة من غاز 
اأب���و ���س��امل امل��ع��ر ال��ت��ج��اري ال��وح��ي��د ال���ذي ت��دخ��ل منه 
�سلطات  تغلقه  حيث  غزة  قطاع  اإىل  والوقود  الب�سائع 

الحتال يومي اجلمعة وال�سبت من كل اأ�سبوع.

�سفري م�سر يف لندن ي�سبه االإخوان بالنازيني
•• لندن-يو بي اأي:

جماعة  اخل���ويل،  اأ���س��رف  بريطانيا،  ل��دى  امل�����س��ري  ال�سفري  �سّبه 
الأخوان امل�سلمني يف باده بالنازية، واتهمها مبحاولة الهيمنة على 
املجتمع امل�سري خال فرتة حكم الرئي�س املعزول حممد مر�سي. 
ايديولوجية  اإن  ام�����س،  تليغراف  دي��ل��ي  ل�سحيفة  اخل���ويل  وق���ال 
الأخوان امل�سلمني �سعت للهيمنة على املجتمع امل�سري مثل النازية، 
يف حني حاول مر�سي بعد انتخابه رئي�ساً وخال فرتة حكمه ملدة 
عام اإىل جعل كل �سيء يخ�سع ل�سيطرة جماعة الأخوان امل�سلمني، 

مع اأن الثقافة امل�سرية ومنذ اأكر من 5000 عام هي مزيد من 
الأديان واحل�سارات والدين ال�سامي هو عن�سر واحد من ماح 
ال�سخ�سية امل�سرية . وا�ساف اأن جماعة الأخوان امل�سلمني يف م�سر 
ال��ن��ا���س على  وتغيري  ���س��يء  ك��ل  بتغيري  ال��ت��ي طالبت  ال��ن��ازي��ة  مثل 
طريقتها، كما اأن احلملة الع�سكرية �سدها ل تختلف عن رد فعل 
2011، لكنها حتولت  بريطانيا على اأعمال ال�سغب يف لندن عام 
اإىل دم��وي��ة ح��ني ب���داأت اجلماعة ب��اط��اق ال��ن��ار على ق��وات الأمن 
على  عر�ست  امل�سلمني  الأخ����وان  جماعة  اأن  اإىل  اخل��ويل  وا���س��ار   .
م�سر خياراً مطلقاً، اإما ممار�سة ال�سلطة اأو فر�س نف�سها بالعنف، 

امل��دع��وم��ة م��ن اجلي�س الرئي�س  امل��وؤق��ت��ة  وح��ني ازاح���ت احل��ك��وم��ة 
مر�سي اأحد قيادييها املنتخب �سعبياً، اختارت املنظمة املواجهة مع 
الدولة . وقال لو مل تكن هناك اأية اأ�سلحة لدى املتظاهرين لكانت 
ا�سابات،  وق��وع  دون  من  ال�سجن  اإىل  واأخذتهم  اأوقفتهم  ال�سرطة 
ولكن عندما يكون املتظاهرون يحملون م�سد�سات وبنادق م�سوبة 
�سد ال�سرطة فان الأخرية يجب اأن تدافع عن نف�سه ورجح ال�سفري 
باده  يف  املوؤقتة  احلكومة  قيام  احتمال  بريطانيا  ل��دى  امل�سري 
بحظر جماعة الأخوان امل�سلمني وال�سماح جلناحها ال�سيا�سي، حزب 

احلرية العدالة، بخو�س النتخابات املقبلة.

باملنا�سبة

هذيان فوق ع�ّس االإخوان..! 
•• الفجر:

اكر عاهة قد ت�سيب ال�ّسا�سة وتدفع بهم اإىل طريق الف�سل والنتحار 
ال�سيا�سي هو اأن ي�سّدق رجل ال�سيا�سة كذبة كان قد اأطلقها، اأو اأن يعتر 

اأحام اليقظة التي تعرتيه حقائق قائمة وواقعا ل يقبل الت�سكيك.
ول �سك اأّن الأزمة امل�سرية ك�سفت عن عدد ل ي�ستهان به من هذا النوع 
اأّن��ه��ا ك��رى وف��اع��ل��ة يف  ل���دول تعتقد  ق��ي��ادات  ال�سا�سة وم��ن بينهم  م��ن 

الإقليم، وقادرة على اإعادة ت�سكيل خارطته.
ال�سيا�سة بحجم  ي��ك��ون حلم رج��ل  ال��ع��اه��ة خ��ط��ورة، ح��ني  وت����زداد ه��ذه 
هدفا  واعترها  الإمكانيات  كل  حتقيقها  �سبيل  يف  �سّخر  اإم��راط��وري��ة 
تلك  وج��ه  يف  واح��د  عائق  ي��رز  اأن  ويكفي  عنه.  حميد  ل  ا�سرتاتيجيا 
الهذيان،  من  �سيل  ويعرتيه  احل��امل  عقال  ينفلت  حتى  الإ�سرتاتيجية، 
�سيا�سة  معتمدا  ال��ذرائ��ع،  واخ��ت��اق  والتزييف  الكذب  �ساح  اإىل  لجئا 
الهروب اإىل الأمام لتبيان �سواب روؤيته، بدل اأن يعيد النظر يف ح�ساباته 
تقييم  عملّية  ويبا�سر  اخلطاأ،  عن  الرتاجع  �سجاعة  وميلك  وقناعاته، 
كل  ويقت�سيه  ميليه  كما  اإن���ق���اذه،  ميكن  م��ا  وتنقذ  وج��ه��ه  م��اء  حتفظ 
يرتهن  ول  ل��اأه��واء  �ساحبه  يخ�سع  ول   ، للعقل  يحتكم  �سيا�سي  فعل 

للعواطف.
يف هذا ال�سياق، تتنزل عديد املواقف والت�سريحات من تطورات الأو�ساع 
يف م�سر، خا�سة تلك ال�سادرة عن دول غربية واأخرى اإقليمية، كان لها 
من الأحام والأوهام ما تك�ّسر على �سخرة اإرادة ال�سعب امل�سري، وانهار 
ما بناه وؤلئك الطامعون واحلاملون من ق�سور تبنّي لهم اأّنها كانت من 

رمال.
بع�سها  ف��ان  ج���دل،  تفّهمها  ومُي��ك��ن  ُتناق�س  امل��واق��ف  بع�س  ك��ان��ت  واإذا 
احتوته  ملا  اأ�سحابها،  عن  نيابة  اخلجل  بل  ل  والغ�سب،  ال�سخط  يثري 
بعقولهم و�سحك  وا�ستخفاف  للنا�س  وا�ستغناء  واأراجيف  من مغالطات 
على ذقونهم، من ذلك ما جاء على ل�سان احد احلاملني بتاج اإمراطوري 
وبالوقوف  م�سر،  يف  النقاب  وراء  تقف  اإ�سرائيل  اأّن  فيه  زعم  جديد، 
وراء تدّخل اجلي�س امل�سري لعزل حممد مر�سي علما بان �ساحب هذه 
العلمي، تربط  ال�سيا�سي ل  اإىل جن�س رواي��ات اخليال  املنت�سبة  الرواية، 
رغم  جوهرها  ع��ن  يتنازل  مل  اإ�سرتاتيجية  ع��اق��ات  باإ�سرائيل  ب���اده 

الغيوم التي تلّبدت �سكلّيا يف �سماء تلك العاقات
ال��ذي��ن خرجوا  امل�سريني  م��ن  امل��اي��ني  ب����اإرادة  ا�ستهانة  ه��ذا  األ��ي�����س يف 

لل�سوارع مطالبني بكن�س حكم الإخوان ؟
امل�سري  ال�سعب  كتبه  ولتاريخ  للوقائع،  مك�سوف  تزوير  ه��ذا  يف  األي�س 

باإرادته الذاتية، ولحقا بدماء اأبنائه على يد اجلماعات الإرهابية؟
اإننا لن ن�سهب يف مناق�سة هذا الهراء، لن ال�سغار قبل الكبار، يدركون اأّن 
الدولة العرّية اعجز من اأن ت�ستقطب م�سرّيا واحدا ليدور يف فلكها وما 

بالنا مبايني امل�سريني الذين �سرخوا ب�سوت واحد  ل حلكم املر�سد .
بكفالة  اإ�سرائيل  مع  وجماعته  مر�سي  ف�ساه  ال��ذي  الع�سل  �سهر  ان  كما 
ورعاية اأمريكية ين�سف هذه الرواية ويجعل منها طرفة �سمجة و بايخة 

بتعبري امل�سريني.
من  ي��ن��ال  اأن  قبل  اإل��ي��ه،  امل��وّج��ه  بال�سعب  ي�ستهزئ  ال��ق��ول  ه��ذا  مثل  اإّن 
القرار  وا�ستقالية  الع�سكرية  موؤ�س�ستهم  وبوطنّية  امل�سريني  قناعات 
ال����ذي ات��خ��ذن��ه وال��ق��ا���س��ي مب�����س��ان��دة امل��ط��ل��ب ال�����س��ع��ب��ي وح��م��اي��ة اإرادة 
اإىل  ب�ساحبه  يدفع  وان��دث��اره،  حلم  واإجها�س  الف�سل  ولكنه  امل�سريني، 
اختاق الوقائع وتوظيف اخليال يف م�سهد قد يليق بال�سعراء، غري انه 
ل يليق بال�سيا�سيني احلقيقيني وبالرجال التاريخيني ل الطارئني على 

�سعوبهم وعلى املنطقة.
اإّن احلقيقة كالزيت ي�ستحيل دفنها يف املاء، وما حدث يف م�سر ترجمة 
اأمينة لتطلعات �سعب، ولقرار وطني �سيادي مل ّي�ست�سر فيه احد، كما اأّن 
ما يجري بعد ذاك القرار، هي حرب �سد اإرهاب ي�سعى اإىل حرق م�سر 
جدوى  دون  ويحاولون  عنه  يتغا�سون  اأو  يدعمونه  الذين  كل  مبباركة 

توفري الذرائع لتريره.
فليتباكى املتباكون، وليذرفوا دموع التما�سيح كما �ساوؤوا، فالتاريخ حركة 
�ستعود  الإخ��وان  الهذيان فوق ع�ّس  الأم��ام، ولي�س مبثل هذا  اإىل  دائمة 

عجلته اإىل الوراء يف م�سر. 

هاغل: تاأثري اأمريكا حمدود باالأحداث امل�سرية وا�سنطن تفكر يف تخفي�س م�ساعداتها مل�سر 
•• وا�شنطن-يو بي اأي:

ذكر م�سدر يف الكونغر�س الأمريكي، اأن البيت الأبي�س، طلب مراجعة برنامج امل�ساعدات املقدمة اإىل م�سر، واإعادة جدولته مبا 
مينح الإدارة الأمريكية مرونة بوقف تقدمي الدعم اإىل القاهرة، يف وقت ذكر م�سوؤول اأمريكي ان وا�سنطن علقت بع�س املعونات 
الع�سكرية للقاهرة. ونقلت �سبكة )�سي اإن اإن( الأمريكية عن م�سدر يف الكونغر�س الأمريكي، ان البيت الأبي�س طلب مراجعة 
برنامج امل�ساعدات املقدمة اإىل م�سر، واإعادة جدولته مبا يعّلق فعلياً بع�س املعونات الع�سكرية املقدمة من وا�سنطن، الأمر الذي 
مينح الإدارة الأمريكية مرونة يف وقف تقدمي الدعم اإىل القاهرة من دون الإ�سطرار اإىل الت�سعيد معها �سيا�سياً. وقال ديفيد 
كريل، املتحدث با�سم ال�سناتور باتريك ليهي، اإن مكتبهم، الذي يراأ�س اللجنة الفرعية للتدقيق يف العمليات الدولية واخلارجية 
بالكونغر�س، تلقى ما يفيد باأن امل�ساعدات الع�سكرية الأمريكية اإىل م�سر قد علقت بالفعل. لكن كريل �سدد اأمام )�سي اإن اإن( 
على عدم وجود قرار باإجراء وقف دائم للم�ساعدات الع�سكرية، من دون اإعطاء تفا�سيل اإ�سافية حول الوجهة التي قد تخ�س�س 
وا�سنطن الأموال لها بعد حتويلها من بند املعونات املخ�س�سة مل�سر وقال حمللون، اإن الإجراء يعني اأنه بات لوا�سنطن القدرة 

على التحرك يف اجتاه قطع امل�ساعدات نهائيا اأو موا�سلتها بعد ح�سول تطورات تتيح التو�سل اإىل قرار حا�سم.

•• وا�شنطن-يو بي اأي:

ال��دف��اع الأم��ريك��ي ت�ساك هاغل  ذك��ر وزي���ر 
يف  التاأثري  على  املتحدة  ال��ولي��ات  ق��درة  ان 
جمريات الأحداث مب�سر حمدودة ، معتراً 
ال�سعب  اإىل  ي��ع��ود  م�سر  يف  يح�سل  م��ا  ان 
امل�سري. وقال هاغل، خال موؤمتر �سحايف 
مع نظريه ال�سيني اجلرنال ت�سانغ وانكوان 
يف البنتاغون، ان لكل الدول تاأثرياً حمدوداً 
ع��ل��ى ال�������س���وؤون ال��داخ��ل��ي��ة يف دول اأخ�����رى ، 
القادة  على  تاأثرياً  اأمريكا  لدى  ان  م�سيفاً 
و�سيعود  ت���اأث���ري حم����دود  ل��ك��ن��ه  امل�����س��ري��ني، 

 . بادهم  ب�سوؤون  يهتموا  اأن  امل�سريني  اإىل 
ولفت اإىل ان مئات امل�سريني قتلوا واأ�سيب 
الآلف، والدول حول العامل حتث احلكومة 
دع�����م عملية  ع���ل���ى  امل�������س���ري���ة  الن���ت���ق���ال���ي���ة 
دميقراطية �ساملة ومنفتحة ت�سمح لل�سعب 
. وق��ال هاغل ان  ل��ه دور يف بلده  ب��اأن يكون 
ب���ني ام���ريك���ا وم�����س��ر ع��اق��ة ط��وي��ل��ة تقوم 
الوا�سح  امل�سري، ومن  ال�سعب  على احرتام 
ت�سمل  الأو�سط  ال�سرق  لدينا م�سالح يف  ان 
اإحراز بع�س التقدم يف الت�سوية الإ�سرائيلية 
العمل  يف  ن�ستمر  نحن  ول��ذا  الفل�سطينية،   �
امل�سري  واجلي�س  النتقالية  احلكومة  م��ع 

املواطنني  اأم������ن  ع���ل���ى  ق��ل��ق��ه  ع����ن  وع�����ر   .
على  العمل  م��وؤك��داً  م�سر،  يف  الأم��ريك��ي��ني 
�سمان اأمنهم وحمايتهم ومن جهتها ذكرت 
الأمريكية  اخلارجية  وزارة  با�سم  املتحدثة 
قراراً  تتخذ  مل  وا�سنطن  ان  ب�ساكي  ج��ني 
بوقف الدعم القت�سادي مل�سر، وهي تراجع 
الو�سع با�ستمرار واملراجعة ت�سمل امل�ساعدة 
لكنها  والث��ت�����س��ادي��ة.  والأم��ن��ي��ة  الع�سكرية 
للمنظمات  الأمريكي  التمويل  انه  اأو�سحت 
حال  يف  يتاأثر  لن  م�سر  يف  احلكومية  غري 
امل�ساعدات  ع��ل��ى  اأم���ريك���ي���ة  ق���ي���ود  ف��ر���س��ت 

امل�سرية.
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•• الفجر – تون�ص – خا�ص:

الت�سريحات  ت���اأت���ي  اأخ�����رى  م����رة 
بالعمومّية،  ت��ّت�����س��م  ف�����س��ف��ا���س��ة 
وحتتمل املواقف املعلنة فيها املعنى 
و�سّده. كان ذلك بعد لقاء انتظره 
ال���ت���ون�������س���ي���ون، ج���م���ع اأم�������ني ع���ام 
ح�سني  لل�سغل  التون�سي  الحت���اد 
النه�سة  حركة  برئي�س  العبا�سي 
را�سد الغنو�سي ودام اأكر من اأربع 

�ساعات.
ل��ق��د ب��ق��ي ال��غ��م��و���س ���س��ّي��د املوقف 
رغم نرة التفاوؤل التي �سدرت عن 
را�سد الغنو�سي، ومل يتّم الإف�ساح 
اأّية معلومات وا�سحة ودقيقة  عن 
حول ما دار بني الطرفني لي�ستمّر 
ال��ّت�����س��وي��ق م��ع م��وع��د الأرب���ع���اء يف 

اجتماع ثالث بني الرجلني.

تغيري ن�سبي
ال��ن��ق��اب��ي��ة تبدو  امل���رك���زي���ة  م��ه��ّم��ة 
امل�سافة  ل���ط���ول  ب��ال��ن��ظ��ر  ���س��ع��ب��ة 
قال  وق��د  ال��ف��رق��اء،  ب��ني  الفا�سلة 
التون�سي  ل��احت��اد  ال��ع��ام  الأم����ني 
اإن  ال���ع���ب���ا����س���ي،  ل��ل�����س��غ��ل ح�������س���ني 
رئي�س  ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  امل���ق���رتح���ات 
لقاء  خ�������ال  ال���ن���ه�������س���ة  ح�����رك�����ة 
ما  فيها  الث��ن��ني،  م�ساء  جمعهما 
يتما�سى مع مبادرة الحتاد و فيها 
ما ل يتما�سي معها واأكد العبا�سي 
اأم�س  ب��داي��ة م��ن ي��وم  اأن��ه �سيلتقي 
الثاثاء ممثلي عدد من الأحزاب 
النه�سة  ح��رك��ة  م��ق��رتح��ات  لنقل 

لهم و الت�ساور بخ�سو�سها.
واعتر العبا�سي اأن مبادرة الحتاد 
و  للحوار  منطلقا  تكون  اأن  ميكن 
الت�ساور بني حركة النه�سة و قوى 
بع�س  اأن  م��وؤك��دا  اأخ���رى،  �سيا�سية 
حركة  رئي�س  من  املقدمة  الأف��ك��ار 

النه�سة فيها تغيري ن�سبي. 
حركة  ك��ان��ت  اإن  ���س��وؤال  ع��ل��ى  وردا 
اأم ل  ت����ن����ازلت  ق���دم���ت  ال��ن��ه�����س��ة 
خمتلف  م����ع  ح������وار  يف  ل���ل���دخ���ول 
اأجاب ح�سني  ال�سيا�سية،  الأطراف 
التنازلت  م�����س��األ��ة  اأّن  ال��ع��ب��ا���س��ي 

مازالت غري وا�سحة بعد .
توا�سل  اإىل  ال���ع���ب���ا����س���ي  واأ������س�����ار 
الغنو�سي،  را����س���د  م���ع  ال���ل���ق���اءات 
انه �سيجتمع من جديد مع  وق��ال 
الأربعاء  ال��ن��ه�����س��ة  ح��رك��ة  رئ��ي�����س 
ملوا�سلة امل�ساورات. و�سدد العبا�سي 
ت��ن��ازلت من  على ���س��رورة تقدمي 
واملعار�سة  احل��ك��وم��ي  ال��ط��رف��ني 
اإىل حل  حل���ل الأزم�����ة وال��ت��و���س��ل 

و�سمان جناح املبادرة.

جملة من املقرتحات
رئ���ي�������س حركة  ق������ال  م����ن ج���ه���ت���ه 
اأن���ه مت  ال��غ��ن��و���س��ي  را���س��د  النه�سة 
ت�����س��ج��ي��ل ت���ق���دم ن���ح���و الن���ط���اق 
ال�سامل  الوطني  احل��وار  يف  قريبا 
وق����ال ال��غ��ن��و���س��ي اأن����ه ط���رح خال 
املقرتحات  م��ن  جملة  اللقاء  ه��ذا 
�ستتحاور  التي  على قيادة الحت��اد 
بخ�سو�سها مع عدد من الأطراف 
ال�سيا�سية على اأن يتوا�سل احلوار 
مع الحتاد اليوم الأربعاء ، معّرا 
ع��ن ت��ف��اوؤل��ه ب���اأن ي����وؤدي ذل���ك اإىل 

احلوار الوطني ال�سامل قريبا. 
اإىل قرب انطاق  الغنو�سي  واأ�سار 
احل����وار ال��وط��ن��ي ال�����س��ام��ل لو�سع 
ح����د ل����ازم����ة يف ال����ب����اد. وج����دد 
جهة  م��ن  النه�سة  ح��رك��ة  رئ��ي�����س 
وجمل�س  احل��رك��ة  مت�سك  اأخ����رى 
�سيا�سية  ب���ح���ك���وم���ة  ال�����������س�����ورى 

الثالث يف حكومة كفاءات ترتاأ�سها 
�سخ�سية م�ستقلة لكن بعد موعد 

اأكتوبر.   23
النه�سة  ح��رك��ة  اأن  ج��م��ور  واأك�����د 
تعّمدت ت�سريب خر لقاء الباجي 
لت�ستيت  حم���اول���ة  يف  ب��ال��غ��ن��و���س��ي 
غري،  ل  واملعار�سة  الإن��ق��اذ  جبهة 

وفق تعبريه.
وق��د اأك��د رئي�س ح��زب ن��داء تون�س 
ال���ب���اج���ي ق���ائ���د ال�����س��ب�����س��ي ان�����ه ل 
مب�ساركة  اإّل  توافقي  حل��ل  وج��ود 
تون�س  يف  ال�سيا�سية  الأط���راف  كل 
اإىل ح��ل دون  ال��ت��و���س��ل  ول مي��ك��ن 
املجتمع  مكونات  خمتلف  ت�سريك 

املدين.
علينا  ان��ه  ك��ذل��ك  ال�سب�سي  وق���ال   
لتفادي  ل��ل��ح��وار  ج��م��ي��ع��ا  ال���ع���ودة 
يخ�س  وفيما   . تون�س  يف  الأزم����ة 
اأكد  عليه  الرئا�سة  عر�س  م�سروع 
اأ�سا�س  ل  اخل��ر  ه��ذا  اإّن  ال�سب�سي 
له من ال�سحة خا�سة و انه يدعو 
اناأ  م�ستقلة  ك��ف��اءات  حكومة  اإىل 
ل�ست م�ستقا.. اأنا �سيا�سي وفق ما 
اأوردته �سحيفة ال�سريح التون�سية 
اإخراج  الأ�سا�سي  هدفه  وان  اأم�س، 
ت���ون�������س م�����ن الأزم����������ة وم�����راع�����اة 

م�سلحة ال�سعب.
ويف كل الأح��وال فاإّن اإذابة اجلليد 
ال��رج��ل��ني واحل��زب��ني �سيكون  ب��ني 
له ما بعده و�سيتجلى تاأثريه على 
وعلى  تون�س  يف  ال�سيا�سي  امل�سهد 
اآف�����اق ح���ّل الأزم�����ة يف ال���ق���ادم من 
ي��ك��ون م��ن تداعيات  الأّي������ام. وق���د 
ال���ل���ق���اء، م���ا ذك���رت���ه جريدة  ه����ذا 
اأم�س  ال�����س��ادر  ع���دده���ا  امل���غ���رب يف 
الثاثاء، من اأّن الرئي�س التون�سي 
اّت�سل  امل���رزوق���ي  امل��ن�����س��ف  امل���وؤق���ت 
باأحد قيادات حزب حركة النه�سة 
ل��ل��ت��اأّك��د م��ن ���س��ّح��ة الأخ���ب���ار التي 
ت����روج ح����ول ���س��ف��ق��ة ح�����س��ل��ت بني 
ال�سب�سي والغنو�سي يتّم مبقت�ساه 
حركة  حزبي  بني  ال�سلطة  اقت�سام 
باأن يرتاأ�س  ون��داء تون�س  النه�سة 
ل  ويتح�سّ اجل��م��ه��وري��ة  ال�سب�سي 

على اأربع وزارت هاّمة.
ويبدو اأن املرزوقي قد حّز يف نف�سه، 
عددها  يف  امل��غ��رب  �سحيفة  ح�سب 
يتّم  اأن  ال��ث��اث��اء،  اأم�����س  ال�����س��ادر 
تتفاو�س  اأن  اأو  علمه  دون  اللقاء 
�سيا�سية  اأط�������راف  م���ع  ال��ن��ه�����س��ة 
اأخ�������رى ح�����ول م��ن�����س��ب��ه، يف حني 
لكّن  و�سرعي،  منتخب  ط��رف  اأن��ه 
للرئي�س  نفى  النه�ساوي  القيادي 
اأي  اإمكانية  اأن تكون هناك  املوؤّقت 
خارج  ال�سيا�سية  املعادلة  يف  تغيري 

اأطر الد�ستور ال�سغري.
ال�سيا�سي  احل���������راك  َق��������در  اإّن 
ُيخفي  ول  ي����غ����ل����ي..  ت���ون�������س  يف 
اأن تكون  التون�سيون خ�سيتهم من 
ُي�سبع  ل  ح�سى..  جم��ّرد  الطبخة 
ال�سيا�سي  ال�ستقرار  اإىل  جوعهم 
خا�سة  والجتماعي  والقت�سادي 
ب���اأن  ت���ق���ول  امل���وؤ����س���رات  ع���دي���د  اأّن 
اإن مل  الإفا�س  الباد على حافة 

يكن النهيار!.

�سياق  ويف  وطنية  وح��دة  وحكومة 
النه�سة  ح��رك��ة  رئي�س  اأك���د  اآخ���ر، 
يحقق  ما  كل  على  احلركة  انفتاح 
امل�سار  ي�ستكمل  و  تون�س  م�سلحة 
النتقايل ويحافظ على املوؤ�س�سات 
تنظيم  اإىل  و���س��ول  ع��ن��ه  املنبثقة 
انتخابات �سفافة و نزيهة. ويبدو، 
حركة  اأن  امل�����س��ادر،  بع�س  ح�سب 
اإج������راء حوار  ال��ن��ه�����س��ة اق���رتح���ت 
الوطنية  املنظمات  برعاية  جديد 
العام  الحت������اد  م���ب���ادرة  م��ن��ط��ل��ق��ه 
التزامها  م���ع  ل��ل�����س��غ��ل  ال��ت��ون�����س��ي 
رئا�سة  ع���ن  ال���س��ت��غ��ن��اء  ب��رف�����س 
حّل  اأّن  ي��ع��ن��ي  وه�����ذا  احل���ك���وم���ة. 
رئي�سها  عن  وال�ستغناء  احلكومة 
التي  ال�سخرة  ه��و  لعري�س  علي 
اإىل احلّل واخلروج  الطريق  تعيق 
من الّنفق. ويعّد هذا اللقاء الثاين 
بني اأمني عام اإحتاد ال�سغل ورئي�س 
الو�سع  ت���اأزم  منذ  النه�سة  حركة 
اغتيال  عقب  تون�س  يف  ال�سيا�سي 
ال��ن��ائ��ب حم��م��د ال��راه��م��ي يف 25 
اجتماع  وي���اأت���ي  امل��ا���س��ي  ج��وي��ل��ي��ة 
اجتماع  غ��داة  والغنو�سي  العبا�سي 
النه�سة  ح���رك���ة  ����س���ورى  جم��ل�����س 
ب��ي��ان ع��ل��ى مت�سكه  اأك����د يف  ال����ذي 
بحكومة وحدة وطنية يراأ�سها علي 
اللقاء  اث��ر  على  وكذلك  العري�س 
الذي جمع الغنو�سي برئي�س حزب 
نداء تون�س الباجي قائد ال�سب�سي 

يف باري�س اخلمي�س املا�سي.

جبهة االإنقاذ على موقفها
ال��ن�����س��ب��ي يف موقف  ال��ت��غ��ي��ري  ه���ذا 
رئي�س حركة النه�سة قد ل يدفع 
ال��ت��ن��ازل ع��ن �سقف  اإىل  امل��ع��ار���س��ة 

مطالبها.
الهيئة  اأع��ل��ن��ت  ال�����س��ي��اق،  ه���ذا  ويف 
الوطني  الإنقاذ  جلبهة  ال�سيا�سية 
عن مت�ّسكها بحل املجل�س الوطني 
التاأ�سي�سي وحّل احلكومة وت�سكيل 
تراأ�سها  وط���ن���ي  اإن����ق����اذ  ح���ك���وم���ة 
تت�سّكل  م�ستقلة،  وطنية  �سخ�سية 
من كفاءات وطنية حمدودة العدد 
املقبلة،  لانتخابات  ترت�سح  ول 
موا�سلة  ع��ل��ى  ح��ر���س��ه��ا  م���وؤك���دة 
الجتماعية  املنظمات  الت�ساور مع 
واأدانت  الوطني.  للحوار  الراعية 
اأ�سمته  ما  يف  ب�سدة  الإن��ق��اذ  جبهة 
ا�ستمرار حركة النه�سة يف �سيا�سة 
تعنتها  ع��ر  الأم�����ام  اإىل  ال���ه���روب 
ملطالب  ال����س���ت���ج���اب���ة  ورف�������س���ه���ا 
الوقت  ه��ذا  يف  واإق��دام��ه��ا  ال�سعب 
الأو�ساع  تاأزمي  بالذات على مزيد 
قطاعي  يف  احل��زب��ي��ة  بالتعيينات 
الأمن والإعام، وفق ن�س البيان.

حلمة  ع���ل���ى  ب���ي���ان���ه���ا  يف  واأك����������دت 
الوطني  الإن��ق��اذ  جبهة  ومت��ا���س��ك 
الهيئة  وت�سامن  مكوناتها  بكافة 
ال�سعبية  اجل��ب��ه��ة  م��ع  ال�سيا�سية 
والتحري�س  ال��ت�����س��وي��ه  ح��م��ل��ة  يف 
حركة  قبل  من  لها  تتعر�س  التي 
اجلبهة  اأع���ل���ن���ت  ال���ن���ه�������س���ة.ك���م���ا 
حمل  اأج���ل  م��ن  الن�سال  موا�سلة 
ال�ستجابة  على  احلاكم  الئتاف 

الذي  اإنهاء م�سل�سلها  الو�سطاء يف 
بات يهدد الباد، ح�سب خمت�سني 
بالإفا�س  الق��ت�����س��ادي  ال�����س��اأن  يف 
انهيار  وما �سيرتتب عن ذلك من 

اجتماعي �سامل.
�سورى  رئ��ي�����س جمل�س  ج���دد  ف��ق��د 
العيادي  ف��ت��ح��ي  ال��ن��ه�����س��ة  ح��رك��ة 
النه�سة  ح����رك����ة  اأّن  ت�����اأك�����ي�����ده 
وطنية  وح���دة  بحكومة  متم�سكة 
العري�س  ع��ل��ي  ب��رئ��ا���س��ة  �سيا�سية 
النه�سة  برئا�سة  احل��الت  كل  ويف 

باعتبارها حزب الأكرية.
اأب����واب احلوار  ب��ان  اأ���س��اف  ان��ه  اإّل 
واأ����س���ار م��ن جهة  تبقى م��ف��ت��وح��ة، 
احلاكمة  الرتويكا  اأّن  اإىل  اأخ���رى 
دع������ت حل�������وار وط����ن����ي ب����اإ�����س����راف 
ورئا�سة  التاأ�سي�سي  املجل�س  رئا�سة 
اجل�����م�����ه�����وري�����ة. وه�������و م������ا اأك�������ده 
رئا�سة  ب��ا���س��م  ال��ر���س��م��ي  ال��ن��اط��ق 
من�سر،  ع�����دن�����ان  اجل����م����ه����وري����ة 
جمع  ال��ذي  اللقاء  اأّن  اأعلن  ال��ذي 
املن�سف  املوؤقت  التون�سي  الرئي�س 
الوطني  املجل�س  برئي�س  املرزوقي 
جعفر  ب��ن  م�سطفى  ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي 
على  الرئا�ستني  اتفاق  اإىل  اأف�سى 
الإ����س���راف ع��ل��ى ح���وار وط��ن��ي غري 
الفرقاء  ك����ل  وي�������س���م  م�������س���روط 
الأيام  خال  وينطلق  ال�سيا�سيني 
ال�سياق  ذات  ويف  القادمة.  القليلة 
ال�سوؤون  وزي����ر  زاوي����ة  خ��ل��ي��ل  اأك����د 
وال���ق���ي���ادي يف حزب  الج��ت��م��اع��ي��ة 
التكتل، اأن الوقت قد حان جللو�س 

اجلميع حول طاولة واحدة.
با�سم  الر�سمي  ال��ن��اط��ق  اأك���د  وق��د 
اأم�س  ال���ه���م���ام���ي  ح���م���ة  اجل���ب���ه���ة 
ال�سعبية  اجل��ب��ه��ة  اأن  ال���ث���اث���اء 
م����ع خمتلف  ل���ل���ح���وار  م�����س��ت��ع��دة 
اأن  �سريطة  ال�سيا�سيني  ال��ف��رق��اء 
يكون حوارا جديا وفعال ل كما هو 

ال�ساأن بالن�سبة للحوار احلايل.
واأ�ساف الهمامي: نحن م�ستعدون 
احل����وار  ط���اول���ة  اإىل  ل��ان�����س��م��ام 
النه�سة  حركة  توافق  اأن  �سريطة 
بغ�س  تكون  حكومة  ت�سكيل  على 
العدد  حم��دودة  ا�سمها  عن  النظر 
غري  �سخ�سية  وتراأ�سها  وم�ستقلة 

متحزبة.

م�سوؤولية  ال���ن���ه�������س���ة  ح���ك���وم���ة 
توا�سل الأزمة ال�سيا�سية الراهنة، 
وذل��ك من خ��ال ع��دم ا�ستجابتها 
عرت  ال��ت��ي  ال�سعبية  ل��ل��م��ط��ال��ب 
الوطنية  ال�سيا�سية  املعار�سة  عنها 
تقدير  وف��ق   ، الوطنية  واملنظمات 
اإّن مطالب  ال��ب��ي��ان  ال��ب��ي��ان. وق���ال 
تعوي�س  يف  اأ���س��ا���س��ا  تتمثل  ه���وؤلء 
وتعوي�سها  احل���ال���ي���ة  احل���ك���وم���ة 
برئا�سة  وطنية  ك��ف��اءات  بحكومة 
ت��ل��ت��زم بعدم  ���س��خ�����س��ي��ة حم���اي���دة 
القادمة  ل��ان��ت��خ��اب��ات  ال���رت����س���ح 
ت��ت��وىل ت�����س��ي��ري ����س���وؤون ال���ب���اد يف 
املرحلة النتقالية املتبقية وتاأمني 
ذات  دميقراطية  انتخابات  اإج���راء 
املجتمعون  ووّج������ه   . م�����س��داق��ي��ة 
من  النه�سة  حل��رك��ة  ان��ت��ق��ادات��ه��م 
�سل�سلة  اأ���س��م��وه  م��ا  توا�سل  خ��ال 
وال���وزارات  الإدارات  يف  التعيينات 
الكفاءة  مقايي�س  اإىل  اللجوء  دون 
مراجعة  اإىل  داع���ني  وال�سفافية، 
التي  التعيينات  ه��ذه  لكل  �ساملة 
متت يف الإدارة العمومية والإعام 

والداخلية.
امل�ساركني  ال��ع��ام��ون  ودع��ا الأم��ن��اء 
ت�سعيد  اإىل  ال��رح��ي��ل  اع��ت�����س��ام  يف 
التظاهر  خ�����ال  م����ن  ن�����س��اط��ه��م 

ال�سلمي والعت�سام.

حوار جديد منتظر
اإ�سرار املعار�سة هذا، يقابله اإ�سرار 
مماثل من طرف حركة النه�سة يف 
مر�ّسحة  مفتوحة  ذراع  يّل  عملّية 
يفلح  مل  اإذا  ط��وي��ا  ل��ا���س��ت��م��رار 

اعت�سام  ال�سعب وموا�سلة  ملطالب 
وتفعيل  واجلهات  بباردو  الرحيل 
اأ�سبوع ارحل حتى حتقيق مطالب 
الإنقاذ  حكومة  اإق��ام��ة  يف  ال�سعب 

الوطني ح�سب تعبري البيان.
من جهة اأخرى نفى الأمني العام 
الدميقراطيني  الوطنيني  حل��زب 
الإنقاذ  جبهة  يف  والقيادي  املوحد 
زي����اد خل�����س��ر، اأن ت��ك��ون الأح����زاب 
املن�سوية داخل اجلبهة قد اتفقت 
لتكوين  حم�������ددة  اأ�����س����م����اء  ع���ل���ى 
ح��ك��وم��ة الإن���ق���اذ امل��زم��ع الإع����ان 
ا�ستغرابه  عن  معربا  قريبا،  عنها 
بع�س  تداولتها  التي  القوائم  من 
و�سائل الإعام بخ�سو�س تركيبة 

احلكومة اجلديدة. 
جبهة  اأّن  ع���ل���ى  خل�����س��ر  و�����س����دد 
اأّي ا�سم  الإنقاذ مل تتفق بعد على 
امل��ت��داول��ة، مو�سحا  م��ن الأ���س��م��اء 
مازالت  والنقا�سات  امل�����س��اورات  اأّن 
م��ت��وا���س��ل��ة ب��غ��ي��ة ال���ت���واف���ق حول 
بقبول  حت��ظ��ى  وط��ن��ي��ة  �سخ�سية 
وذلك   ، ال�سيا�سي  الطيف  معظم 
بت�سكيل حكومة  تكليفها  اجل  من 
قليلة العدد ل تتجاوز مدة عملها 

تقدير. اأق�سى  على  اأ�سهر   8
اأّن جبهة  زي����اد خل�����س��ر  اأف����اد  ك��م��ا 
الإن�����ق�����اذ ال���وط���ن���ي م�������س���رة على 
م����وا�����س����ل����ة ح���م���ل���ة ارح���������ل رغ����م 
انفكت  م�����ا  ال����ت����ي  ال���ت�������س���ي���ي���ق���ات 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ل��ه��ا، ه��ذا  تتعر�س 
املنتظر  من  ال��ذي  الرحيل  اأ�سبوع 

اأن ينطلق 24 اأوت اجلاري.
وكان الأمناء العاّمون لاحتاد من 
تون�س،  ن���داء  ح��رك��ة  تون�س)  اأج���ل 
امل�سار  واحلزب اجلمهوري، وحزب 
وحزب  الدميقراطي،  الجتماعي 
الدميقراطي،  ال���وط���ن���ي  ال��ع��م��ل 
واحل���زب ال���س��رتاك��ي ال��ي�����س��اري( ، 
حل  مبطلب  مت�سكهم  اأك�����دوا  ق��د 
واحلكومة  ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي  امل��ج��ل�����س 
الثنني،  اجتماعهم  خ��ال  وذل��ك 
التي  الدقيقة  الأو���س��اع  ل��ت��دار���س 
ع���ل���ى جميع  ال�����ب�����اد،  ب���ه���ا  مت�����ر 
م�سرتك  ب���ي���ان  وف����ق  الأ�����س����ع����دة، 
ل���اأح���زاب امل��ن��ت��م��ي��ة ل��احت��اد من 
املجتمعون  وح���ّم���ل  ت��ون�����س.  اأج����ل 

لتامني  الرئا�ستني  مبادرة  وتبدو 
القائمة  امل��وؤ���س�����س��ات  داخ����ل  ح����وار 
حماولة  وك��اأّن��ه��ا  خ��ارج��ه��ا،  ولي�س 
معادلة  يف  لهما  دور  على  لاإبقاء 
نتائجها  ت��ك��ون  وق��د  تختّل،  ب���داأت 
حركة  اأّن  خ��ا���س��ة  ح�سابهما  ع��ل��ى 
احلكم،  يف  �سريكتهما  ال��ن��ه�����س��ة، 
ب����داأت ت��ط��رح اأف��ك��اره��ا ع��ل��ى احتاد 
ال�سغل وعلى نداء تون�س بعيدا عن 

الرتويكا.
الرئا�سة  اإ�سراف موؤ�س�ستي  اأّن  كما 
احلوار  على  التاأ�سي�سي  واملجل�س 
اأّن  �سمنيا  يعني  امل��ق��رتح  الوطني 
مطروحة  غ���ري  ح��ّل��ه��م��ا  م�����س��ال��ة 
ل��ل��ن��ق��ا���س ول���ن ت��ك��ون ع��ل��ى جدول 

الأعمال، كما تطالب املعار�سة.
عن خفايا لقاء باري�س 

على �سعيد اآخر مازال اللقاء الذي 
والغنو�سي  ال�����س��ب�����س��ي  ب���ني  ج��م��ع 
ُي�����س��ي��ل امل��زي��د م��ن احل���ر ويطرح 

عددا من التخمينات .
ويف هذا الإطار ن�سر رجل الأعمال 
الوطني  الإحت������اد  ح����زب  ورئ��ي�����س 
احلر �سليم الرياحي على �سفحته 
�سورا  الفاي�سبوك،  على  الر�سمية 
ج��م��ع��ت��ه ب��ك��ل م���ن ال���ب���اج���ي قائد 
النه�سة  ح��رك��ة  ورئي�س  ال�سب�سي 
العري�س  وع��ام��ر  الغنو�سي  را���س��د 
للحركة  ال�سيا�سي  املكتب  رئي�س 
وذل���ك خ��ال الج��ت��م��اع ال���ذي دار 
بني ال�سب�سي والغنو�سي يف باري�س 
اخل��م��ي�����س امل��ا���س��ي ب��و���س��اط��ة من 

�سليم الرياحي.
اجتهدنا  الأع�����م�����ال  رج�����ل  وق������ال 
وتوّفقنا مبعونة اهلل يف اجلمع بني 
والأ�ستاذ  الغّنو�سي  را���س��د  ال�سيخ 
ال�����س��ب�����س��ي يف لقاء  ق��اي��د  ال��ب��اج��ي 
اأك���ر م��ن م���ّرة وانتهى اإىل  ت��اأّج��ل 
الفرن�سّية  العا�سمة  يف  الن��ع��ق��اد 
باري�س يوم اخلمي�س 15 اأوت بعد 
�ساعات.  ث��اث  دام  لقاء  الظهر يف 
واأك������د ال���ري���اح���ي ع���ل���ى  الأج������واء 
 ، اللقاء  فيها  دار  التي  اليجابية 
مو�سحا اأن الجتماع وقع بالتفاق 
امل�سبق بني الطرفني ودون �سروط 

م�سبقة. 
الباجي  اأن  الرياحي  �سليم  واأ���س��ار 

قائد ال�سب�سي قطع رحلته لإجراء 
األغى  ح��ني  يف  الفحو�سات  بع�س 
التزاماته  اإح��دى  الغنو�سي  را�سد 
يف اخلارج وغرّي وجهته اإىل فرن�سا 
ق��ام به  م��ا  ال��ل��ق��اء، مثمنا  حل�سور 
وال�سّد  املمانعة  الرجان يف ظل  
التي تلقاها مثل هذه املبادرات من 
املت�سّددين  الأن�����س��ار  بع�س  ط��رف 

لكا الرجلني على حد تعبريه.  
الأزمة  مظاهر  اإح��دى  اأّن  واعتر 
التي متّر بها بادنا هي اأن يتحّول 
لقاء بني را�سد الغّنو�سي و الباجي 
قايد ال�سب�سي اإىل حدث ا�ستثنائي 
وك����اأن الأم����ر ي��ه��ّم ل��ق��اء ف��رق��اء يف 
عداوة مزمنة على �ساكلة العداوات 
ال��ت��اري��خ��ّي��ة ، م��وؤك��دا ع��ل��ى اأن����ه  ل 
مفّر ولمنا�س من جلو�س جميع 
طاولة  اإىل  ال���وط���ن  يف  ال�����س��رك��اء 
للبحث عن حلول للخروج  واحدة 
ال�سروط  الأزم���ة وو���س��ع لغة  م��ن 
امل�������س���ب���ق���ة واخل�����ط�����وط احل����م����راء 
جانبا لأنها لغة عاجزة عن تقدير 
تواجهها  التي  احلقيقية  املخاطر 

بادنا. 
وق����ال ال��ري��اح��ي ب����اأن ال��ل��ق��اء كان 
خطوات  ���س��ت��ت��ل��وه��ا  اأوىل  خ���ط���وة 
تتو�ّسع فيها قاعدة احلوار  اأخ��رى 
الفاعلة دون  بني جميع الأط��راف 

ا�ستثناء اأو اإق�ساء.
وقد تدح�س هذه الرواية وال�سور 
اأمريكية  �سغوطا  اأّن  من  ت��رّدد  ما 
دفعت  واأجنبية  وعربية  وفرن�سية 
الرجلني اإىل اجللو�س على طاولة 

واحدة.
رئي�س  ال���ع���ي���ادي  ف��ت��ح��ي  واع���ت���ر 
النه�سة  ح���رك���ة  ����س���ورى  جم��ل�����س 
الداخلي  ال����رمل����ان  مي��ث��ل  ال�����ذي 
الذي  ال��ل��ق��اء  اأّن  احل���رك���ة،  ل��ه��ذه 
را�سد  النه�سة  حركة  رئي�س  جمع 
تون�س  ن������داء  وزع����ي����م  ال��غ��ن��و���س��ي 
باري�س  يف  ال�سب�سي  قايد  الباجي 
م��وؤخ��را مل ي��ك��ن ���س��ري��ا و���س��ع��ت له 

اأطراف عديدة.
اأن هذا اللقاء كان يف باري�س  واأكد 
لأن قايد ال�سب�سي كان مري�سا و ل 

ميكنه العودة اإل بعد مدة. 

ثلثة �سيناريوهات
وقال حممد جمور القيادي بحزب 
املوحد  الدميقراطيني  الوطنيني 
اح����د م��ك��ون��ات ج��ب��ه��ة الإن����ق����اذ اإن 
ال�سب�سي رئي�س  الباجي قائد  لقاء 
حركة نداء تون�س ورا�سد الغنو�سي 
رئي�س حركة النه�سة يف باري�س لن 
يكون له اأي تاأثري باعتبار اأن قايد 
جبهة  مبطالب  مت�سك  ال�سب�سي 
الإن���ق���اذ ب��ن��اء ع��ل��ى ال���ت���زام حزبي 

واأخاقي . 
تقدم  الغنو�سي  اأن  جمور  وك�سف 
ل��ل��ب��اج��ي قائد  ب���ع���دة م���ق���رتح���ات 
مقرتحات   3 يف  تتمثل  ال�سب�سي 
وه����ي اأم�����ا ح��ك��وم��ة اإن����ق����اذ وطني 
اأو  ال����ع����ري���������س  ع����ل����ي  ي����رتاأ�����س����ه����ا 
اأي�سا  ي��رتاأ���س��ه��ا  ك���ف���اءات  ح��ك��وم��ة 
املقرتح  متثل  فيما  العري�س  علي 

موائد حوار تلد اأخرى

تون�س تنتظر.. تغيريًا ن�سبيًا يف مواقف النه�سة.. والّت�سويق م�ستمّر..!
الغنو�سي اقرتح على ال�سب�سي ثلثة �سيناريوهات للخروج من الّنفق

حّل 
احلكومة 
خرة  ال�صّ

التي تعيق 
طريق احلّل

ما حقيقة بطاقة اجللب امل�سرية 
يف ح�ّق را�س�����د الغنو�س�����ي؟

•• الفجر - خا�ص:

النه�سة  ب��ح��رك��ة  ال��ق��ي��ادي  ن��ف��ى 
ال���ت���ون�������س���ي���ة الإ�����س����ام����ي����ة زب���ري 
ال�����س��ه��ودي ان��ت��م��اء رئ��ي�����س حركة 
النه�سة را�سد الغنو�سي للتنظيم 
نافيا  امل�سلمني  ل��اإخ��وان  العاملي 
الإع���ام  و���س��ت��ائ��ل  تداولت������ه  م��ا 
دولية  بطاقة جلب  ���س��دور  ح��ول 
انتمائه  ب�سبب  الغنو�سي  ح��ق  يف 

الخواين .
 ه���ذا وب��ع��د اإل���ق���اء ال��ق��ب�����س على 
م��ر���س��د الإخ������وان مب�����س��ر حممد 
اإ�سدار  ع���ن  اأن���ب���اء  راج����ت  ب��دي��ع 
امل�سرية  ال��ق�����س��ائ��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ات 
بطاقة جلب دولية يف حق رئي�س 
الغنو�سي  را���س��د  النه�سة  ح��رك��ة 
حلركة  العاملي  بالتنظيم  النائب 
امل�����س��ل��م��ني ع��ل��ى خلفية  الإخ������وان 
تورطه يف الأحداث الأخرية التي 

�سهدتها م�سر. 

ت�سرب 300 طن من املياه امل�سعة بفوكو�سيما مريكل تزور مع�سكر داخاو النازي 
•• طوكيو-يو بي اأي:

، التي ت�سّغل حمطة فوكو�سيما النووية، عن ت�سرب نحو  اأعلنت �سركة طوكيو للطاقة الكهربائية تيبكو 
من  حادثة  اأ�سواأ  يجعلها  ما  فوكو�سيما،  مبن�ساأة  التريد  خزانات  اأحد  من  امل�سعة  املياه  من  طن   300
امل�سعة  املياه  300 طن من  اأن نحو  ام�س،  ال�سركة،  يابانية عن  اإع��ام  و�سائل  تاريخها. ونقلت  نوعها يف 
ت�سرب من اأحد خزانات التريد التي حتتوي على 1000 طن من املياه. واأو�سحت ال�سركة اأن هذه املياه 
�سرتونتيوم90-، يف  م��ادة  مثل  بيتا،  اأ�سعة  تبث  التي  امل�سعة  امل��واد  بيكرييل من  مليون   80 على  حتتوي 
باأنها مل تكت�سف بعد املنطقة الذي يح�سل منها الت�سرب يف اخل��زان. واأعرب  املياه، واأق��رت  كل ليرت من 
اأنه نفى  اأون��و، املتحدث با�سم تيبكو ، يف موؤمتر �سحايف، عن اعتقاده با�ستمرار الت�سرب، غري  ما�سايوكي 
اأن تكون املياه امل�سعة ت�سربت اإىل مياه املحيط الهادئ القريبة، موؤكداً ان معدلت الإ�سعاع يف قناة قريبة 
مل تكن مرتفعة. ويذكر اأن ال�سركة واجهت �سل�سلة من امل�ساكل تتعلق بالت�سرب واأنظمة التريد باملحطة، 

وكانت اأعلنت عن ت�سرب مماثل ملرات عديدة، لكن لي�س بهذا احلجم.

•• داخاو-ا ف ب:

اأ�سبحت انغيا مريكل التي زارت داخاو ام�س 
مل�ساركة يف جتمع انتخابي قبل 33 يوما من 
حكومة  رئي�سة  اول  الت�سريعية،  النتخابات 
املانية تزور مع�سكر العتقال النازي ال�سابق 
وو�سلت  ال�سغرية  البافارية  املدينة  هذه  يف 
من  انتخابية  حملة  تخو�س  التي  امل�ست�سارة 
اجل ولية ثالثة، يف ال�ساعة 16،45 تغ اىل 
املع�سكر القريب من ميونيخ حيث القت كلمة 
مقت�سبة وو�سعت باقة من الزهور يف ما بقي 

امل�ست�سارة  قالت  ال�سبت  امل�سجل  ال�سبوعي 
ان��ه��ا ت���زور داخ����او ي��ح��ذوه��ا ���س��ع��ور باخلجل 
وال�سفقة لن ما جرى يف مع�سكرات العتقال 

ل ميكن فهمه و�سيظل كذلك .
بوجود  اب��دا  نقبل  ال  علينا  يجب  وا���س��اف��ت 
لتلك الفكار اليمني املتطرف مكان يف قارتنا 
الوروبية الدميوقراطية وقد فتح النازيون 
بعد   1933 م��ار���س  اذار  يف  داخ���او  مع�سكر 
قليل من تويل هتلر احلكم وذلك لحتجاز 
املعتقلني ال�سيا�سيني، وكان اول معتقل نازي 

ويعتر منوذجا.

م��ن ت��ل��ك امل��ن�����س��اآت. واع��ل��ن��ت ال��ن��اط��ق��ة با�سم 
الوىل  امل��رة  انها  �سايرت  �ستيفن  امل�ست�سارة 
التي يزور فيها رئي�س حكومة املاين مع�سكر 
العتقال هذا. ورافق انغيا مريكل 59 �سنة 
ماك�س  داخ���او  معتقلي  ق��دم��اء  جلنة  رئي�س 
الخ��ري��ن من  الناجني  وع��دد من  مانهامير 
ذلك املع�سكر، لكن ال�سحافة غطت جزءا من 
�سنة   93 بذل مانهامير  الزيارة فقط. وقد 
الرحلة  ب��ه��ذه  ك��ب��رية لتقوم م��ريك��ل  ج��ه��ودا 
دليا  فيها  وي���رى  تاريخية  ان��ه��ا  ق��ال  ال��ت��ي 
على احرتام قدماء امل�ساجني ويف ت�سريحها 
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الجئون من الروهينغا 
يفرون من خميم يف تايالند 

النواب الت�سيك يدر�سون حل الربملان

حمادثات بني وا�سنطن وكابول حول االتفاق االأمني 

•• بانكوك-ا ف ب:

ام�س من  الروهينغا  الاجئني  ت�سعني من  ح��وايل  فر 
بزورق  و�سولهم  منذ  فيه  احتجزوا  تاياند  يف  خميم 
والبوذيني  امل�سلمة  القلية  العنف بني هذه  اعمال  بعد 
من   87 ان  املحلية  ال�سلطات  وقالت  بورما  بلدهم  يف 
الروهينغا هربوا من مركز لاحتجاز يف �ساداو جنوب 

تاياند قرب احلدود مع ماليزيا.
التي  املجموعة  ه��ذه  اف���راد  م��ن  ال��ف��ني  نحو  ويحتجز 
القليات  اك����ر  م���ن  واح�����دة  امل��ت��ح��دة  المم  ت��ع��ت��ره��ا 
مل�سطهدة يف العامل، يف خميمات يف تاياند لدخولهم 

اىل هذا البلد بطريقة غري م�سروعة.

�ساداو  تقع  حيث  �سونغكا  اقليم  �سرطة  ق��ائ��د  وق���ال 
هربوا ب�سبب احتجازهم لفرتة طويلة بدون ان يعرفوا 
م����اذا ���س��ي��ح��دث ل��ه��م وي��ح��ت��ج��ز ع���دد ك��ب��ري م���ن ه���وؤلء 
الائجني منذ ا�سهر وفكرت بانكوك بعدة حلول بينها 

بناء خميمات على طول احلدود مع بورما.
وتطالب جمموعات الدفاع عن حقوق الن�سان بالفراج 
عن هوؤلء املحتجزين وال�سماح لهم بالعي�س والعمل يف 
ون�ساء  رج��ال  القلية من  ه��ذه  اآلف من  وف��ر  تاياند 
التي جرت  العنيفة  واطفال من بورما بعد ال�سدامات 
يف   2012 الول-اك��ت��وب��ر  وت�سرين  حزيران-يونيو  يف 
ولية راخني )غرب بورما( وا�سفرت عن �سقوط 180 

قتيا على القل.

•• براغ-ا ف ب:

مبكرة  انتخابات  وتنظيم  جمل�سهم  حل  يف  للبت  الت�سيك  النواب  اجتمع 
الو�سط  انهيار حكومة ميني  �سيا�سية جنمت عن  ازم��ة  ان تنهي  امل  على 
بقيادة بيرت نيت�سا�س وجاءت هذه اجلل�سة التي يفرت�س ان تبداأ يف ال�ساعة 
12،00 بتوقيت غرينت�س بعد رف�س الرملان موؤخرا املوافقة على حكومة 
الرئي�س  حليف  رو���س��ن��ي��وك  ج��ريي  ال��ي�����س��اري  الق��ت�����س��ادي  �سكلها  خ���راء 
ميلو�س جيمان. وكانت حكومة رو�سنيوك التي و�سفت باحلكومة الرئا�سية 
اي�سا، �سكلت يف العا�سر من متوز يوليو لتحل حمل حكومة نيت�سا�س الذي 
اليميني و�سقطت هذه احلكومة  املدين  الدميوقراطي  ينتمي اىل احلزب 
نياغيوفا  يانيا  وع�سيقته  م�ساعدته  على  القب�س  بعد  يونيو  ح��زي��ران  يف 
يف ق�سية ف�ساد. وقال املحلل ال�سيا�سي يري بيهي لوكالة فران�س بر�س ل 

ا�ستطيع التكهن بنتيجة ت�سويت لكن يبدو يل ان هناك اغلبية مو�سوفة يف 
الرملان ثاثة اخما�س او 120 من ا�سل مئتي نائب يوؤيدون حل املجل�س. 

وكانت حماولة اوىل حلل الرملان باءت بالف�سل يف 17 متوز يوليو.
ويف حال قرر النواب حل جمل�سهم هذه املرة، فان انتخابات مبكرة يفرت�س 

ان تنظم خال �ستني يوما بعد توقيع الرئي�س لهذا القرار.
ومن ا�سل �ستة احزاب يف الرملان، تاأمل اربعة يبلغ جمموع ا�سواتها 133، 
يف ح��ل ال��رمل��ان. وه���ذه الح���زاب ه��ي احل���زب ال���س��رتاك��ي الدميوقراطي 
الرتاث  وح���زب  ال��و���س��ط  وح���زب  وم��وراف��ي��ا  لبوهيميا  ال�سيوعي  واحل���زب 

وامل�سوؤولية والزدهار )توب 09( )ميني الو�سط(.
ام��ا احل��زب��ان ال��دمي��وق��راط��ي امل��دين وال��ل��ي��رايل ال��دمي��وق��راط��ي )و�سط( 
ايار- النتخابات يف موعدها يف  اجراء  املجل�س ويف�سان  فيعار�سان حل 

مايو 2014.

•• �شيول-ا ف ب:

ال�����س��م��ال��ي��ة ام�س  ك���وري���ا  ات��ه��م��ت 
رئ��ي�����س��ة ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة ب���ارك 
بت�سريحات  ب���الدلء  غوين-هيه 
للمواجهة  ت�����س��ع��ى  ا����س���ت���ف���زازي���ة 
وذلك غداة اطاق �سيول مناورات 
الوليات  م��ع  م�سرتكة  ع�سكرية 
امل�����ت�����ح�����دة. وب���������دل م������ن ان���ت���ق���اد 
جرت  كما  الع�سكرية  ال��ت��دري��ب��ات 
رك����زت كوريا  ال�����س��اب��ق،  ال���ع���ادة يف 
رئي�سة  على  انتقاداتها  ال�سمالية 
والت�سريحات  اجل��ن��وب��ي��ة  ك���وري���ا 
اجتماع  خ����ال  ب��ه��ا  ادل�����ت  ال���ت���ي 
جم��ل�����س الم������ن ال���ق���وم���ي ال����ذي 

تزامن مع بدء املناورات الثنني.
وخ���ال الج��ت��م��اع ق��ال��ت ب���ارك ان 
تخفف  ال  يجب  اجلنوبية  كوريا 
م����ن ج���ه���وزي���ت���ه���ا الم���ن���ي���ة رغ���م 
الخرية  الون��ة  يف  التوتر  تراجع 
املتحدثة  وق���ال���ت  ال�����س��م��ال.  م���ع 
مدى  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  بغ�س  با�سمها 
تندلع  ان  مي��ك��ن  الم����ور،  �سلمية 
ازمة اذا تنا�سينا احلرب. من املهم 
جدا احلفاظ على جهوزية امنية 

عالية يف كل الظروف .
ال�سمالية  ك���وري���ا  جل��ن��ة  ون������ددت 
ل����ل����ت����وح����ي����د ال���������س����م����ي ل����ك����وري����ا 
ب��ت�����س��ري��ح��ات ب����ارك م��ع��ت��رة انها 
مب���واج���ه���ة  ت����ل����وي����ح  اىل  ت�����رق�����ى 
���س��دي��دة وت��ب��دد اجل��ه��ود الخرية 
ل��ل��م�����س��احل��ة. وق���ال���ت ال��ل��ج��ن��ة يف 

تعلم  ان  ���س��ي��ول  ع��ل��ى  ان����ه  ب���ي���ان 
ال�سعي  وا���س��ل��ت  اذا  ان��ه��ا  ب��و���س��وح 
اىل م��واج��ه��ة ف���ان ال��ع��اق��ات بني 
الكوريتني �ستعود اىل ا�سواأ نقطة 
ما يرتتب عليه عواقب كارثية ل 

ميكن �سبطها.
ان���ت���ق���ادا  ال���ب���ي���ان  ي��ت�����س��م��ن  ومل 
الع�سكرية  ل��ل��ت��دري��ب��ات  م��ب��ا���س��را 
بال�سم  ب����ارك  اىل  ي�����س��ر  مل  ك��م��ا 
هذا  اجلنوبية  ك��وري��ا  وا�ستنكرت 
البيان معترة انه موؤ�سف. وقالت 
اجلنوبية  الكورية  التوحيد  وزارة 

يانغ  بيونغ  انتقادات  غابت  ال�سنة 
الكوريتان  ت���رك���ز  ح���ي���ث  ن�����س��ب��ي��ا 
كاي�سونغ  جممع  فتح  اع���ادة  على 
البلدين  ب��ني  امل�سرتك  ال�سناعي 
الذي اغلق يف ني�سان-ابريل يف اوج 
الكورية  اجل��زي��رة  �سبه  يف  التوتر 
وبعد �سبع جولت من املفاو�سات، 
املا�سي  ال�سبوع  الكوريتان  اتفقت 
على اطار من اجل ا�ستئناف العمل 
م�سدرا  ي�سكل  ال��ذي  كاي�سونغ  يف 
ال�سعبة  ال��ع��م��ات  م���ن  ا���س��ا���س��ي��ا 

للنظام الكوري ال�سمايل.

التي تتوىل العاقات مع ال�سمال 
يف بيان انه على ال�سمال ان يوقف 
وان  بها  والتنديد  حكومتنا  اتهام 
بامل�سوؤولية يف تطوير  يظهر ح�سا 
ال���ع���اق���ات ب���ني ال��ك��وري��ت��ني على 
كوريا  اطلقت  وق��د  الثقة.  ا�سا�س 
ع�سكرية  م�����ن�����اورات  اجل���ن���وب���ي���ة 
املتحدة  ال����ولي����ات  م���ع  الث���ن���ني 
ت�����س��م��ل حم����اك����اة اج���ت���ي���اح ك����وري 
���س��م��ايل رغ���م ت��راج��ع ال��ت��وت��ر بني 
ب��ع��د �سل�سلة  ���س��ي��ول وب��ي��ون��غ ي��ان��غ 
ب��ادرات ادت اىل تهدئة. لكن هذه 

•• كابول-يو بي اأي:

اأفغان،  حكوميون  م�سوؤولون  اأعلن 
اأن حمادثات حول مرحلة جديدة 
الثنائي بني  الأم��ن��ي  الت��ف��اق  م��ن 
املتحدة  وال����ولي����ات  اأف��غ��ان�����س��ت��ان 
�سحيفة  ونقلت  قريباً.  �ست�ستاأنف 
)خ����ام����ا( الأف���غ���ان���ي���ة، ام�������س، عن 
اإعانهم  احلكوميني،  امل�����س��وؤول��ني 
با�ستئناف  ق���������رار  ات������خ������اذ  ع������ن 
اأفغان  م�����س��وؤول��ني  ب��ني  امل��ح��ادث��ات 
جديدة  مرحلة  ح��ول  واأم��ريك��ي��ني 
الثنائي بني  الأم��ن��ي  الت��ق��اق  م��ن 
الرئي�س  ان  اإىل  ولفتوا  البلدين. 
وم�ست�سار  ك��رزاي،  حامد  الأفغاين 
ران���غ���ني د�سفر  ال���ق���وم���ي،  الأم�����ن 
النتقالية  اللجنة  ورئي�س  �سبانتا، 
�سيمثلون  اأح��م��دزاي،  غاين  اأ�سرف 
املحادثات مع  الأفغاين يف  اجلانب 
اجلانب  ان  واأ����س���اف���وا  وا���س��ن��ط��ن. 
الأم������ريك������ي ���س��ي��ت��م��ث��ل ب���ك���ل من 
ال�سفري الأمريكي لدى اأفغان�ستان، 
ج��ي��م�����س ك���ان���ن���ي���ن���ه���ام، واجل������رنال 
امل�ساعدة  ق���وة  وق���ائ���د  الأم���ريك���ي 

الأفغاين على افتتاح مكتب حلركة 
الرئا�سة  واأك��دت  قطر.  يف  طالبان 
الأفغانية اإجراء املحادثات، موؤكدة 
وتطوير  وال���س��ت��ق��رار،  ال�سام  ان 

ودعم القوات الأفغانية واملوؤ�س�سات 
والدفاع  والع�سكرية،  القت�سادية 
�سد التهديدات اخلارجية، هي من 
اأبرز امل�سائل التي �ستتم مناق�ستها.

اإي�ساف  اف��غ��ان�����س��ت��ان  يف  ال���دول���ي���ة 
اجلرنال جوزيف داندفورد. وكانت 
الثنائي  الأمني  التفاق  حمادثات 
الرئي�س  اح���ت���ج���اج  ب���ع���د  ت���وق���ف���ت 

بيونغ يانغ تندد بت�سريحات اجلنوب حول املناورات 

ع�سرات اجلثث تنتظر التعرف عليها يف م�سرحة القاهرة
•• القاهرة-ا ف ب:

والدتها  ال��ق��اه��رة  يف  م�سرحة  خ���ارج  اهلها  ب��ني  �سابة  تقف 
لبنها،  تعود  امامها  املتحللة  اجلثة  ب��ان  ت�سدق  ان  ترف�س 
والوالد يوؤكد ان اجلثة تعود بالفعل لبنه. يقاطعهم رجل 
هنا؟  يحدث  م��اذا  بال�سراخ  ذقنه  على  طبية  كمامة  و�سع 
ملاذا مل يتعرف احد على هذه اجلثة؟ ، ليجيبه اخر بالقول 
العائلة ل ت�ستطيع ان توؤكد انه هو. الوالد يوؤكد انه هو، لكن 

الوالدة تقول العك�س .
 تتقدم ال�سابة املت�سحة بال�سواد واملحجبة وهي حتمل �سورة 
ب��ات��ت م�ستعدة مل��ح��اول��ة التعرف  ان��ه��ا  ب��ي��ده��ا، م��وؤك��دة  ���س��اب 
على اجلثة وتقول انا البنة ، ثم تظهر ترددا يف النظر اىل 
اجلثة املغطاة ب�سر�سف ابي�س داخل نع�س خ�سبي حتلق فوقه 
الثلج  م��ن  قطعة  على  بع�سها  يغط  ال��ذب��اب  م��ن  جمموعة 
هناك  ه��ل  لتاخري حتللها.  اجلثة يف حم��اول��ة  ف��وق  و�سعت 
عامة على عينه؟ ، ت�سال ال�سابة فيجيبها احد احلا�سرين 

بنعم، واخر بكا، ليفتح بعد ذلك ال�سر�سف البي�س، ويظهر 
ال�ساب �ساحب  ي�سبه  ي��زال  ل  لكنه  ل��ون��ه،  ا���س��ود  وج��ه جثة 
ال�سورة وتبتعد ال�سابة امل�سدومة عن اجلثة وتعود لتن�سم 
�ساحة تفرت�سها  ينتظرون يف  ال�سخا�س  اىل جمموعة من 
النفايات، امام م�سرحة زينهم التي تفوق اعداد اجلثث قدرة 

ا�ستيعابها. 
ويف ال�ساحة التي تغطي الوحول ار�سها، وتنت�سر الو�ساخ يف 
زواياها، ي�ستند نع�س فارغ اىل احد اجلدران، قبل ان ي�سقط 
فجاة على الر�س مطلقا مئات الذباب اىل هواء املوقع املفعم 
برائحة كريهة وبقيت ع�سرات اجلثث التابعة ل�سحايا عملية 
ف�س اعت�سام رابعة العدوية خ�سو�سا تنتظر التعرف عليها 
يف امل�سرحة وو�سول افراد من عائات ت�سكن يف حمافظات 
اخرى. وتنت�سر اجلثث يف داخل امل�سرحة، بينما تتوزع جثث 
اخرى يف �ساحنتي تريد وكلما فتح احدهم الباب احلديدي 
على  لتطغى  اجل��ث��ث  رائ��ح��ة  منه  ت��خ��رج  للم�سرحة،  البني 
ت���وزع يف ارج���اء الباحة اخل��ارج��ي��ة يف  ال���ذي  رائ��ح��ة البخور 

حماولة للتخفيف من حدة وتاثري رائحة املوتى. ومن بني 
كان  ان  بعد  يدركون  ا�سخا�س ل  اخل��ارج،  ينتظرون يف  من 
افراد عائاتهم الذين فقدوا يف الحداث الخرية هم فعا 
بني اجلثث املوجودة يف داخل امل�سرحة، او يف احدى عربتي 
تريد اجلثث. غري ان اخرين تعرفوا على اجلثث، ال انهم 
وهو  ويقول رجل عجوز  ت�سلمها  ينتظرون  يزالون  ل  كانوا 
يبكي ان ابن �سديقه ويدعى ر�سا )15 عاما( بني القتلى، 
م�سيفا والده مقعد، ووالدته كانت يف رابعة، وقد فقد اثره 
وقتل  ن��ار  لط��اق  تعر�س  لقد  عنها.  للبحث  ذه��ب  بعدما 
هناك . ويف مكان قريب، و�سعت جثة حممد �سعبان �سيد عند 
الباب اخلارجي اىل جانب قريبه الذي وقف ينتظر، قائا 
، م�سريا اىل جثة و�سعت  اي�سا  رابعة، والخ��ر  لقد قتل يف 
ابي�سني  ب�سر�سفني  اجلثتان  ولفت  قريبه  جثة  جانب  اىل 
الدماء  م��ن  بقع  غطت  وق��د  ل���س��ق��ني،  طبيني  و�سريطني 
احلمالتني  بلغت  حتى  و�سالت  كفنهما  من  خمتلفة  اج��زاء 

اللتني و�سعتا عليهما.

نيجرييا حترر �سفينة 
نفطية وتقتل 12 قر�سانًا

•• الغو�ص-ا ف ب:

الع�سكرية  ال����ب����ح����ري����ة  اع����ل����ن����ت 
 12 قتلت  ان��ه��ا  ام�����س  النيجريية 
ن���اق���ل���ة نفط  ق���ر����س���ان���ا وح��������ررت 
قبالة  عملية  يف  عليها  ا���س��ت��ول��وا 
منطقة  يف  ال��ب��اد  جنوب  �سواحل 
زوارق  البحرية  وار�سلت  نفطية. 
التي  ام نورتي  �سفينة تي  مل�ساعدة 
وت�سحن  كيت�س  �سانت  علم  حتمل 
ان  بعد  النفط،  الف طن من   17
قر�سانا   16 �سيطرة  ع��ن  تبلغت 
عليها يف املياه النيجريية ال�سبوع 
البحرية  واو�����س����ح����ت  امل����ا�����س����ي. 
ال��ن��ار ع��ل��ى قرا�سنة  ان��ه��ا اط��ل��ق��ت 
بعد  ���س��ري��ع��ة  زوارق  يف  ه����ارب����ني 
ن��زول��ه��م م��ن ن��اق��ل��ة ال��ن��ف��ط م�ساء 
يف  ف��ورك��ادو���س  منطقة  يف  ال�سبت 
يف  البحرية  وق��ال��ت  النيجر.  دلتا 
بيان ان حماولت وقف القرا�سنة 
ردوا  لن��ه��م  ف�سلت  وا�ست�سامهم 
ب��ع��د ن�سف  ن���اري���ة وت��اب��ع��ت ان  ب���ا 
وا�ست�سلم  ال��ق��را���س��ن��ة  ه���زم  ���س��اع��ة 
م��ن��ه��م. وا���س��اف��ت لحظنا  ارب���ع���ة 
خال  قتلوا  القرا�سنة  معظم  ان 
تبادل اطاق النار ومت العثور على 
ا�سلحة وذخرية وغالبا ما تتعر�س 
قبالة  النفط اىل هجمات  ناقات 
نفط  اكر منتج  نيجرييا  �سواحل 
يف افريقيا، وامتدت هذه الظاهرة 
اربعة بلدان اخ��رى يف  موؤخرا اىل 
خليج غينيا لكن من النادر ان تقع 

معارك مع القرا�سنة.

اجلي�س النيجريي يرجح مقتل زعيم بوكو حرام 
•• ميدوجوري-رويرتز:

زعيم  ان  النيجريي  اجلي�س  ق��ال 
ابو  املت�سددة  ح��رام  بوكو  جماعة 
متاأثرا  م����ات  رمب����ا  ���س��ي��ك��او  ب��ك��ر 
با�سابته بطلقات بعد ا�سابيع على 

ا�ستباك مع جنود.
وت��ب��ني ك���ذب ت��ق��اري��ر ���س��اب��ق��ة عن 
ت��اأك��ي��د من  ي��رد  وف���اة �سيكاو ومل 

م�سدر م�ستقل لرواية اجلي�س.
�سيكاو  ان  اجلي�س  ق��ال  بيان  ويف 
�سل�سلة  عن  م�سوؤول  يعتر  الذي 
هجمات قاتلة على اهداف امنية 
اكر  وه��ي  نيجرييا  يف  وكنائ�س 
ا�سيب  اأفريقيا  يف  للنفط  منتج 
النار قرب  تبادل لط��اق  خ��ال 
ب�سمال  اجلماعة  مع�سكرات  اأح��د 
يونيو  من   30 ي��وم  الباد  �سرق 
ح�����زي�����ران. وق������ال ال���ب���ي���ان ال����ذي 
يف  الع�سكرية  ال��ق��اع��دة  ا���س��درت��ه 
ال�سمالية  م���ي���دوج���وري  م��دي��ن��ة 
ن��ق��ل عر  ���س��ي��ك��او  ال�����س��رق��ي��ة ان 
احلدود اىل الكامريون حيث من 
املعتقد انه مات خال الفرتة من 
من   3 اىل  متوز  يوليو  من   25

اجلماعة  وباتت  نيجرييا  ب�سمال 
مت�سددة  ج���م���اع���ات  ج���ان���ب  اىل 
خرجت من عباءتها اكر تهديد 

لا�ستقرار يف نيجرييا.
اجلماعة  ق���ي���ادة  ���س��ي��ك��او  وت�����ويل 

ع��ن��دم��ا ق��ت��ل م��وؤ���س�����س��ه��ا حممد 
يو�سف يف حملة امنية عام 2009 
ومنذ ذلك احلني كثفت اجلماعة 
ان�سطتها مما اودى بحياة اللف 

خال العامني املا�سيني.

اغ�سط�س. وقال البيان ان تقارير 
بكر  اب��و  ان  ك�سفت  ا�ستخباراتية 
جرام  بوكو  جماعة  زعيم  �سيكاو 
بوكو  وتريد  مات  رمبا  الرهابية 
حرام تطبيق ال�سريعة ال�سامية 

ال�سني تبداأ حماكمة بو ت�سيالي غدًا
•• بكني-ا ف ب:

اخلمي�س  غ���دا  ال�سيني  ال�����س��ي��وع��ي  احل���زب  ي��ن��وي 
عقود  منذ  يواجهها  ف�سيحة  اك��ر  م��ن  التخل�س 
مع بداية حماكمة امل�سوؤول الكبري ال�سابق املغ�سوب 

عليه بو ت�سياي الذي ا�سبح منبوذ النظام.
يتمتع  ال���ذي  �سنة(   64( ت�سياي  ب��و  يظهر  ومل 
 2012 بح�سور كبري ام��ام امل��اأ منذ اذار-م��ار���س 
و�سيجل�س يف قف�س التهام يف حمكمة �سرق الباد 
نقلت اليها اجلل�سة احل�سا�سة جدا اخلا�سعة ل�سد 
رقابة على النرتنت ولن يح�سرها �سوى عدد قليل 

ل��ت��ي��ار امل���اوي���ة اجل���دي���دة، وق���ع ���س��دي��د ع��ل��ى جممل 
داخل  ت�����س��دع��ات  ك�سف  ان���ه  اذ  ال�سيوعية  ال��ق��ي��ادة 
احل���زب ال��واح��د رغ��م ارادت���ه الظهور م��وح��دا وقد 
خ�سو�سا  ت�سياي  بو  ق�سية  تداعيات  اكر  وقعت 
يف 2012 مع تنظيم املوؤمتر الثامن ع�سر للحزب 
ال�سيوعي ال�سيني الذي جتددت خاله قيادة ثاين 

قوة اقت�سادية يف العامل.
الف�ساد  ب��ت��ه��م��ة  ر���س��م��ي��ا  م���اح���ق  ت�����س��ي��اي  وب�����و 
له  وعينت  ال�سلطة  وا���س��ت��غ��ال  ام���وال  واخ��ت��ا���س 
املوجهة  التهم  تن�سر  مل  بينما  حماميا  ال�سلطات 

اليه ومل حتدد مدة املحاكمة.

اجلامعة العربية تدين مقتل 
اجلنود امل�سريني يف �سيناء

•• القاهرة-وام:

اأدانت الأمانة العامة جلامعة الدول العربية ب�سدة العمل الجرامي الذي راح �سحيته 25 
الأمني  واأع���رب  الول.  اأم�س  �سيناء  يف  اإرهابية  عنا�سر  بر�سا�س  قتلوا  م�سريا  جمندا 
العام للجامعة الدكتور نبيل العربى فى بيان اأ�سدره ام�س عن تاأييده جلهود ال�سلطات 
امل�سرية بتعقب و�سبط العنا�سر الإرهابية التي تروع الآمنني وت�سيع الفو�سى والرعب يف 
الباد كما دعا اإىل الت�سامن مع جمهورية م�سر العربية ودعم الإجراءات التي تتخذها 
ملواجهة الأعمال الإرهابية والوقوف معها يف مواجهة هذه التحديات اخلطرية التي مت�س 
ال�سيادة امل�سرية وتهدد اأمن و�سامة الوطن. ووجه الأمني العام خال�س تعازيه اىل �سعب 

م�سر واىل جميع اأ�سر ال�سهداء .. راجيا املوىل عز وجل اأن يتغمدهم بوا�سع رحمته. 

جدا من ال�سخا�س الذين مت اختيارهم بعناية.
امام املحكمة بعد �سنة حتديدا  وميثل بو ت�سياي 
م��ن ادان����ة زوج��ت��ه غ��و ك��اي��اي بقتل رج���ل اعمال 

بريطاين كان مقربا من الزوجني.
وادى ك�سف تلك اجلرمية اىل �سقوط بو الذي كان 
يطمح اىل اعلى املنا�سب وهو من بنى منو مدينة 
يقودها  وك��ان  ال�سني  جنوب  العماقة  �سونغكينغ 
اىل  لل�سعود  طريقا  وي�ستعملها  حديدية  بقب�سة 

قمم احلكم.
وكان لفول جنم وزير التجارة ال�سابق وابن احدى 
املتحم�سني  ا�سد  من  اي�سا  وه��و  الثورة  �سخ�سيات 
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غرفة اأبوظبي تبحث التعاون االقت�سادي واال�ستثماري مع فيجي

ال�سياحة اأجيال  برنامج  يف  ي�ساركون  اإماراتيًا  �سابًا   60

غرفة دبي تنظم ور�سة حول عمل قانون النقل 
الربي بالتعاون مع الهيئة الوطنية للموا�سالت

معر�س اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية 
ي�ستقطب مزيدًا من ال�سركات املحلية 

الغرفة  ا�ستعداد  مبديا  لن�ساطاته  ممار�سته  وت�سهيل 
مل�����س��اع��دة جمتمع الأع���م���ال ع��ل��ى النجاح  ال����دوام  ع��ل��ى 
نبذة  التناف�سية..وعر�س  الأع��م��ال  بيئة  يف  وال��ت��ط��ور 
قبل  الرتخي�س  لعملية  التدفقي  وامل�سار  القانون  عن 
دخول  واإج��راء  املعامات  وحجم  القانون  تنفيذ  وبعد 
�سري  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  احل��دودي��ة  امل��ن��اف��ذ  يف  ال�ساحنات 
نقل  ملركبات  بالن�سبة  احل��دودي��ة  للخدمات  العمليات 
الركاب والب�سائع. واأ�ساف اأن اأهم مامح القانون هو 
و�سع الت�سريعات اخلا�سة بنقل الركاب والب�سائع بني 
الإمارات والنقل الدويل وحتديد امل�سوؤوليات واللتزام 
للركاب  ال�سامة  ل�سمان  النقل  و�سائل  مبوا�سفات 
واملعاهدات  لاتفاقيات  بالعتبار  والأخ���ذ  والب�سائع 
الدولية يف جمال النقل الري وو�سع ال�سروط الازمة 
لتنظيم هذا القطاع. و�سلط ال�سوء على �سري العمليات 
وت�سمل  الب�سائع  نقل  ملركبات  احل��دودي��ة  للخدمات 
املركبة  حمولة  وحت��دي��د  الأ�سا�سية  املعلومات  اإدخ���ال 
بالتن�سيق  املحمولة  الأوراق  او  الوزن  بناء على  بالطن 
بينها  اتفاقية  اإذ يجري عمل  الإم��ارات  مع موا�سات 
وبني الهيئة يف هذا ال�ساأن. واأو�سح اأن اإجراءات دخول 
ال�ساحنات يف املنافذ احلدودية يتم بعد تنفيذ القانون 
والإج�����راءات  ي�ستمل على خ��ط��وات اجل����وازات  وال���ذي 
الأمنية والتفتي�س على الب�سائع وا�ستكمال البيانات و 

دفع الر�سوم. 

•• دبي-وام:

ن��ظ��م��ت غ��رف��ة جت����ارة و���س��ن��اع��ة دب���ي ام�����س يف مقرها 
ور�سة عمل  للموا�سات  الوطنية  الهيئة  بالتعاون مع 
التنفيذية  ولئحته  ال��ري  النقل  قانون  تطبيق  حول 
الري  النقل  عمل  جمموعة  ممثلي  خالها  جمعت 
املن�سوية حتت مظلة الغرفة يف اإطار ال�سراكة الناجحة 
ب��ني ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل���ا����س. وي��اأت��ي تنظيم هذه 
الور�سة لتعريف رجال الأعمال واملعنيني ذوي العاقة 
والذي  التنفيذية  ولئحته  بالقانون  ال���ري  بالنقل 
�سيبداأ العمل به يف �سهر �سبتمر املقبل. ح�سر الور�سة 
املراكز  لقطاع  التنفيذي  املدير  طاهر  بن  اأ�سعد  ناظم 
للموا�سات  ال��وط��ن��ي��ة  الهيئة  يف  اخل��دم��ات  وت��ق��دمي 
ورئي�س جلنة تفعيل قانون النقل الري وعتيق جمعة 
ن�سيب رئي�س قطاع اخلدمات التجارية يف غرفة دبي. 
اأن تنظيم ور�سة العمل  اإىل  واأ�سار عتيق جمعة ن�سيب 
جاء حر�سا من غرفة دبي والهيئة الوطنية للموا�سات 
على اإطاع جمتمع الأعمال على امل�ستجدات يف القانون 
امل�ستقبل  يف  ت��ط��راأ  ق��د  ع��ق��ب��ات  او  م�ساكل  اأي  ل��ت��ايف 
عمليات  تنظم  للقانون  التنفيذية  الائحة  اأن  خا�سة 
النقل ال��ري بني الإم���ارات وال��دول الأخ���رى. واعتر 
ناظم اأ�سعد بن طاهر اأن اللقاء هو من�سة مثالية لإنتاج 
حوار بناء و�سفاف ي�ساعد يف الرتقاء مبجتمع الأعمال 

•• اأبوظبي-وام:

حممد  ه����������ال  �������س������ع������ادة  ب�����ح�����ث 
ال��ه��ام��ل��ي م��دي��ر ع���ام غ��رف��ة جتارة 
و���س��ن��اع��ة اأب���وظ���ب���ي ب���اإلن���اب���ة مع 
ناير  روب������ني  راف����ي����ن����دران  ����س���ع���ادة 
����س���ف���ري ج���م���ه���وري���ة ف���ي���ج���ي ل���دى 
تعاون  تعزيز عاقات  �سبل  الدولة 
اقت�سادي وا�ستثماري بني ال�سركات 
الأع��م��ال يف كل  واملوؤ�س�سات ورج��ال 
من اإمارة اأبوظبي وفيجي وخا�سة 
البلدين  يف  ال�������س���رك���ات  ت�����س��ج��ي��ع 
ا�ستثمارية  م�ساريع  تاأ�سي�س  على 
م�������س���رتك���ة ت���ف���ت���ح اأف�����اق�����ا ج���دي���دة 
يف  وامل�ستثمرين  الأع��م��ال  ل��رج��ال 
البلدين ال�سديقني. ودعا الهاملي 
فيجي  يف  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال�����س��رك��ات 
نظرياتها  م��ع  تعاونها  تعزيز  اإىل 
اأبوظبي وزي��ادة تواجدها  اإم��ارة  يف 
يف اأ���س��واق ال��دول��ة وال���س��ت��ف��ادة من 
ال��ف��ر���س امل��ت��وف��رة يف ال��ع��دي��د من 
وال�سناعية  القطاعات القت�سادية 
وقدم  اأبوظبي  اإم��ارة  واخلدمية يف 
عر�سا  ال���ل���ق���اء  خ�����ال  ال���ه���ام���ل���ي 
التي  امل���������س����روع����ات  ع����ن  م��ف�����س��ا 

اأنه  امللحي  واأو�سحت  ال�سعديات 
العمل  ور������س  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ي�����س��ه��م 
الرئي�سيني  ال�����س��رك��اء  م���ن  ع���دد 
للطريان  والحت���اد  روت��ان��ا  منهم 
الأوروبية  والكلية  يا�س  وجزيرة 
الدولية و�سندوق خليفة لتطوير 
امل�ساريع بينما يوفر عدد اآخر من 
اأعلى  لأ���س��ح��اب  ه��داي��ا  �سركائنا 

م�ستويات الأداء يف الرنامج. 

•• اأبوظبي-وام:

مواطنا   60 ح�������وايل  ي�������س���ارك 
وم��واط��ن��ة ت����رتاوح اأع��م��اره��م ما 
ال���دورة  17 ع��ام��ا يف  15 و  ب��ني 
التدريب  ب��رن��ام��ج  م��ن  اخلام�سة 
الذي  ال�سياحة  اأج��ي��ال  ال�سيفي 
لل�سياحة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  تنظمه 
وال��ث��ق��اف��ة ���س��ن��وي��ا ب��ال��ت��ع��اون مع 

املتاحة  املهنية  واملجالت  الإم��ارة 
يف قطاع ال�سياحة داعية ل�ستثمار 
هذه الفر�سة واكت�ساب مزيد من 
فرتة  خ��ال  وال�ستمتاع  املعرفة 
ال�����س��ي��ف ون���وه���ت ب�����اأن اجل����ولت 

ال�سيخ  ج��ام��ع  ت�����س��م��ل  امل��ي��دان��ي��ة 
وم��ن�����س��اآت جزيرة  ال��ك��ب��ري  زاي�����د 
يا�س ومركز زايد ورحات لوؤلوؤة 
ريجي�س  �سانت  ومنتجع  اأبوظبي 
ج�����زي�����رة ال���������س����ع����دي����ات وم����ن����ارة 

وتوفري  اخل��ا���س  القطاع  لأن�سطة 
امل����ع����ل����وم����ات ال������ازم������ة وت����ق����دمي 
ال���ت�������س���ه���ي���ات امل���ط���ل���وب���ة لإجن������از 
املعامات اإ�سافة اإىل تقدمي امل�سورة 
امل�ساريع  ت��اأ���س��ي�����س  ك��ي��ف��ي��ة  ح�����ول 
والقانونية  الر�سمية  والإج����راءات 
. من جانبه وجه �سعادة روبن نري 
الدعوة  الدولة  لدى  فيجي  �سفري 
اقت�سادي  وف���د  لت�سكيل  ل��ل��غ��رف��ة 
لزيارة فيجي لاطاع على فر�س 
املقدمة  وال��ت�����س��ه��ي��ات  ال���س��ت��ث��م��ار 
باده  يف  الج���ان���ب  للم�ستثمرين 
فيجي  �سركات  اهتمام  على  موؤكدا 
الإم���ارات وما توفره  دول��ة  باأ�سواق 
واإم��ك��ان��ي��ات وحر�سها  ف��ر���س  م��ن 
ال�سركات  م��ع  تعاونها  تعزيز  على 
العاملة يف اإمارة اأبوظبي. كما قدم 
الن�ساط  ع��ن  عر�سا  فيجي  �سفري 
الق��ت�����س��ادي يف ب���اده م�����س��ريا اإىل 
اأكر  اأن القطاع الزراعي ي�ستوعب 
من 40 يف املائة من القوى العاملة 
واأن مادة ق�سب ال�سكر متثل حوايل 
ن�����س��ف ����س���ادرات ف��ي��ج��ي ل��ل��خ��ارج..
املحا�سيل  م���ن  ع����دد  اإىل  اإ����س���اف���ة 

الزراعية واملواد الغذائية واملعادن.

الكلية  الأك�������ادمي�������ي  ����س���ري���ك���ه���ا 
وي�سم  ال����دول����ي����ة  الأوروب��������ي��������ة 
ثاثة  ي�ستمر  ال����ذي  ال��رن��ام��ج 
ور���������س عمل  م���ق���ب���ل���ة  اأ�����س����اب����ي����ع 
والطالبات  ال��ط��ل��ب��ة  ل��ت��ع��ري��ف 

اإ�سافة اإىل زيارات ميدانية لأهم 
والرتفيهية  ال�����س��ي��اح��ي��ة  امل���ع���امل 
امللحي  فاطمة  وقالت  الإم���ارة  يف 
هيئة  يف  �سياحية  توعية  تنفيذي 
اإن  وال��ث��ق��اف��ة  لل�سياحة  اأب��وظ��ب��ي 

امل���������س����ارك����ني ب����اأن���������س����ط����ة ق���ط���اع 
القت�سادية  وعوائدها  ال�سياحة 
بجانب  وال��ب��ي��ئ��ي��ة  والج��ت��م��اع��ي��ة 
تدريبات عملية ل�سقل مهاراتهم 
خمتلفة  جم���الت  يف  ال�سخ�سية 

املتدربني يف الرنامج هم �سفراء 
امل�ستقبل  يف  ال�سياحية  للوجهة 
اأج���ي���ال  م�����ب�����ادرات  اأن  م�����س��ي��ف��ة 
لكت�ساف  فر�سة  تعد  ال�سياحة 
ال�سياحي يف  امل��ن��ت��ج  ومت��ي��ز  ت��ن��وع 

اأعمال  ودع���م  الإج������راءات  ت�سهيل 
واملوؤ�س�سات  ال�����س��رك��ات  ون�����س��اط��ات 
اأب����وظ����ب����ي م�����ن خ���ال  يف اإم����������ارة 
لاأع�ساء  املتميزة  اخلدمة  تقدمي 
ب��ك��ف��اءة ع��ال��ي��ة ونوعية  وت��وف��ريه��ا 
جيدة اإ�سافة اإىل جذب امل�ستثمرين 
وم�ساعدتهم لا�ستفادة من فر�س 
مما  الإم����ارة  يف  املتاحة  ال�ستثمار 
جعل من الغرفة حمطة ا�ستقطاب 

يجري تنفيذها يف كافة القطاعات 
الق��ت�����س��ادي��ة واخل��دم��ي��ة يف اإم���ارة 
اأبوظبي وما توفره اجلهات املعنية 
على  موؤكدا  ا�ستثمارية  فر�س  من 
ا�ستعداد الغرفة التام على التعاون 
مع اجلهات املعنية يف فيجي لتعزيز 
وموؤ�س�سات  ���س��رك��ات  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
القطاع اخلا�س وزيادة ا�ستثماراتها 
الغرفة  ع��ام  مدير  وق��دم  امل�سرتكة 

ل�����س��ف��ري ف��ي��ج��ي ���س��رح��ا ع���ن مركز 
خ����دم����ات الأع���������س����اء ب���ال���غ���رف���ة و 
الأعمال  لرجال  املقدمة  اخلدمات 
قبل  م��ن  وال�سركات  وامل�ستثمرين 
28 هيئة وموؤ�س�سة ر�سمية و�سركة 
املراجعني  توفر على  والتي  خا�سة 
واجلهد  ال��وق��ت  م��ن  وامل�ستفيدين 
من خال خدمات النافذة الواحدة 
على  ي��ع��م��ل  امل���رك���ز  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

فنادق و�سط العا�سمة حت�سل قريبًا على اإمكانيات املن�ساآت ال�سياحية ال�ساحلية

بلدية مدينة اأبوظبي تعتزم طرح مزايدة الإن�ساء 
م�سروع نادي �ساطئ الكورني�س بالتعاون مع القطاع اخلا�س 

•• اأبوظبي-الفجر: 

لتوفري  ج��دي��د  م�����س��روع  ط��رح  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  تعتزم 
غري  الفنادق  وتزويد  املدينه  وزوار  ل�سكان  �سياحية  �سواطئ 
املطلة على �سواحل املدينة فر�س توفري عنا�سر جذب �سياحية 
وتقدمي املزيد من اخليارات لنزلئها من خال احل�سول على 

ع�سوية يف نادي �ساطئ الكورني�س اجلديد.
البلدية بطرح مزايدة للقطاع اخلا�س لتطوير  و�سوف تقوم 
وت�سغيل نادي �ساطئ الكورني�س بنظام )البناء والت�سغيل ونقل 
املواقع لإقامة نادي  اأف�سل  اأحد  البلدية  امللكية(، وقد حددت 
�ساطئ الكورني�س املزمع اإن�ساءه لتلبية هذا الهدف بالقرب من 
ال�ساحة الغربية لل�ساطئ الذي يعتر جزء من املرحلة الثانية 

مل�سروع تو�سعة �ساطئ الكورني�س.
اإ�سافة  اأن يكون م�سروع نادي �ساطئ الكورني�س  ومن املنتظر 

التي  اجل��دي��ده  اخلدمية  امل��راف��ق  م�ستوى  لتح�سني  ج��دي��دة 
توفري  خ��ال  من  واملقيمني،  للزوار  اإيجادها  البلدية  تهدف 
�ستقدم  والتي  ال�ساطئية  واملقاهي  املطاعم  راقية من  ت�سكيلة 
خدماتها جلميع مرتادي تلك املنطقة، و�سوف يتمتع اأع�ساء 
نادي �ساطئ الكورني�س بخيارات ترفيهية وا�سعة، مثل حمامات 
ال�سرتخاء  وم��ن�����س��اآت  ري��ا���س��ي،  ون���ادي  اخل��ارج��ي��ة،  ال�سباحة 
املتنوعة،  امل��ائ��ي��ة  ل��ري��ا���س��ات  خم�س�سه  وم��ن��ط��ق��ه  احل��دي��ث��ة، 
ف�سًا عن  بالأطفال،  ترفيهية خا�سة  من�ساآت  اإىل  بالإ�سافة 
مواقف ال�سيارات واأنفاق امل�ساة التي �ستوفر اإمكانية النتقال 

ال�سهل من واإىل الكورني�س. 
معلقاً على هذا امل�سروع قال را�سد بن علي العمرية، م�ست�سار 
اأبوظبي:  بلدية  يف  ال��ع��ام  امل��دي��ر  مكتب  واأ���س��ول  ا�ستثمارات 
الهدف من هذا امل�سروع هو الرتقاء باملرافق اخلدمية املميزة 
التي توفرها البلدية لكل من قاطنيها وزائريها، وهي اإ�سافة 

العام  واملظهر  واملعي�سي  احل�سري  بامل�ستوى  لاإرتقاء  نوعية 
امل�سروع  هذا  �سيوفر  اأخرى  ناحية  ومن  امل�ستهدفة،  للمناطق 
املزيد من الفر�س ال�ستثمارية ل�سركائنا يف القطاع اخلا�س، 
التي  الكورني�س  ونحن م�ستمرون يف عمليات تطوير منطقة 

تعتر بالن�سبة للكثريين ماذاً ترفيهياً جذاباً. 
اأبوظبي يف  اأجرتها بلدية مدينة  اأحدث درا�سة  واأ�ساف: وفق 
هذا اخل�سو�س، فاإن الكثري من الفنادق ذات الأربعة واخلم�سة 
جنوم ل تتمتع مبميزات ال�ساطئ اخلا�س، وعليه فاإن م�سروع 
نادي �ساطئ الكورني�س �سيوفر لتلك املن�ساآت ال�سياحية اإمكانية 

تقدمي الع�سوية ال�ساطئية لنزلئها. 
تهدف بلدية اأبوظبي من خال توفري تلك العنا�سراخلدمية 
احتياجات  تلبي  التي  املقومات  من  املزيد  اإ�سافة  اجل��دي��دة، 
ال�سياحية  امل��ن�����س��اآت  ق�����درات  وت�����س��ان��د  امل��دي��ن��ة  وزوار  ���س��ك��ان 

والفندقية يف العا�سمة.

•• ابوظبي-وام:

والفرو�سية  ل��ل�����س��ي��د  ال�������دويل  امل���ع���ر����س  ي�����س��ت��ق��ط��ب 
 7 اىل   4 من  الفرتة  يف  �سيقام  ال��ذي  اأبوظبي2013 
اخلا�سة  املحلية  ال�سركات  م��ن  امل��زي��د  ال��ق��ادم  �سبتمر 
التي تتنوع اهتماماتها وخدماتها بني جمالت ال�سقارة 
والرحات  ال�سيد  واأ�سلحة  م��ع��دات  وت�سنيع  واخل��ي��ل 
الرية والبحرية. و�سرح ع�سو اللجنة املنظمة ومدير 
الدويل  املعر�س  ب��اأن  القبي�سي  بطي  اهلل  عبد  املعر�س 
لل�سيد والفرو�سية ي�سهد يف دورته احلادية ع�سرة زيادة 
امل�ساركة  املحلية  اخلا�سة  ال�سركات  ع��دد  يف  ملحوظة 

مقارنة بالدورات ال�سابقة للمعر�س نظرا ملا ي�سهده من 
اإقبال جماهريي وا�سع يتزايد كل عام بالإ�سافة اإىل اأنه 
ال�سفقات  وعقد  اخل��رات  لتبادل  كبرية  فر�سة  ي�سكل 
هذه  وتاأتي  الهتمام.  وذات  املتخ�س�سة  ال�سركات  بني 
العديد  بجانب  املعر�س  يف  اخلا�سة  املحلية  امل�ساركات 
م��ن امل��وؤ���س�����س��ات واجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة وال��ر���س��م��ي��ة ذات 
البيئة و�سون الرتاث والرتويج  ال�سلة باحلفاظ على 
يفوق  حيث  الأ�سيلة  الرتاثية  والريا�سات  للهوايات 
عدد العار�سني املحليني ال� 100 عار�س منهم حوايل 
20 �سركة حملية خا�سة ت�سجل ح�سورها للمرة الأوىل 

�سعيا ملناف�سة نظرياتها العاملية .

�سركات �سعودية تبني حو�سًا بحريًا 
عامليًا للمن�سات البحرية وال�سفن

•• الريا�ص-وام: 
وقعت �سركة اأرامكو ال�سعودية وال�سركة الوطنية ال�سعودية للنقل البحري 
البحري و�سركة �سيمكورب البحرية املحدودة مذكرة تفاهم لإعداد وتقييم 
للمن�سات  عاملي  بحري  حو�س  لتطوير  مف�سلة  اقت�سادية  ج��دوى  درا�سة 
البحرية وال�سفن يف ال�سعودية. وقالت �سركة اأرامكو يف بيان ام�س اإن هذا 
املتعلقة  الإ�ساح  وخدمات  والت�سنيع  الهند�سة  باأعمال  �سيقوم  احلو�س 
باحلفارات واملن�سات البحرية وال�سفن التجارية و�سفن اخلدمات البحرية 
..م�سرية اإىل اأنها اأكملت مع �سركة �سيمكورب البحرية املحدودة وهي من 
ال�سركات العاملية الرائدة يف جمال اخلدمات البحرية والهند�سية ومقرها 
يف �سنغافورة الدرا�سات الأولية اخلا�سة بجدوى امل�سروع وقررتا على اأثرها 

النتقال لهذه املرحلة.

اأبراج االحتاد ت�سارك يف حفل توزيع جوائز العقارات العربية ملنطقة ال�سرق االأو�سط واأفريقيا
املر�سحني  ع��ن  الإع���ان  اأي�سا  احلفل  خ��ال  و�سيتم 
 2013 ال��ع��امل��ي��ة  ال��ع��ق��ارات  ج��وائ��ز  ع��ل��ى  للمناف�سة 
اأبراج  يف  املمتلكات  اإدارة  مدير  فولدز  ريت�سارد  وق��ال 
اإن امل�ساركة يف املنا�سبات الإقليمية والدولية  الحتاد 
اأبراج  البارزة ت�سكل فر�سة ثمينة للتعريف مب�سروع 
جناحه  ع��وام��ل  اأب���رز  على  ال�سوء  وت�سليط  الإحت���اد 
وت�سهم كذلك يف الرتويج لهذا امل�سروع على امل�ستوى 
يتاألف  ال��ت��ي  اخلم�سة  الأب����راج  اأن  اإىل  لف��ت��ا  ال��ع��امل��ي 
وو�سائل  اخل��دم��ات  م��ن  العديد  تقدم  امل�سروع  منها 
للعي�س  الأم��ث��ل  الوجهة  وت�سكل  والرفاهية  ال��راح��ة 
عملت  الإحت���اد  اأب���راج  اأن  واأ���س��اف  والت�سوق  والعمل 

منذ البداية على اإر�ساء معايري جديدة للم�سروعات 
العقارية متعددة ال�ستخدامات يف الإمارات واملنطقة 
اأبوظبي  العا�سمة  يف  متميزا  ح�ساريا  معلما  وباتت 
ووجهة للزائرين وال�سياح من داخل الدولة وخارجها 
العربية حتت مظلة اجلوائز  العقارات  وتاأتي جوائز 
املعروفة يف هذا املجال بحيث ت�سكل مقيا�سا  العاملية 
الفائزين  اختيار  ويجري  والفخامة  للتميز  معتمدا 
من قبل جلنة رفيعة امل�ستوى تتاألف من 70 حاكما 
اأعلى م�ستويات  دوليا وذلك بناء على معايري تعك�س 
العقارية  ال�سركات  قبل  م��ن  وال�ستثمار  اخل��دم��ات 

وال�سكنية والتجارية من جميع اأنحاء العامل .

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي امل�سروع التطويري  اأبراج الحتاد يف  ت�سارك 
جوائز  توزيع  حفل  يف  ال�ستخدامات  متعدد  العاملي 
واأفريقيا  الأو�سط  ال�سرق  ملنطقة  العربية  العقارات 
التي  الحت���اد  اأب����راج  م��ن  وف��د  وي�����س��ارك   .  2013
نهيان  اآل  حممد  بن  �سرور  ال�سيخ  م�ساريع  تديرها 
يقام يف  ال��ذي  اجلوائز  توزيع  ع�ساء وحفل  ماأدبة  يف 
ف��ن��دق ون اآن���د اأون��ل��ي روي���ال م���رياج يف دب��ي ي��وم 24 
اأكتوبر املقبل حيث تتناف�س كرى ال�سركات التي تطور 
اأبرز امل�سروعات يف املنطقة على جمموعة من اجلوائز 

تركيا ثالث اأكرب م�ستورد من ا�سرائيل
•• القد�ص املحتلة-وام:

الن�سف  خال  الإ�سرائيلية  وال�سلع  الب�سائع  من  الرتكية  ال���واردات  حجم  ارتفع 
العام  الزمنية ذاتها من  باملائة قيا�سا بالفرتة   56 العام احلايل بن�سبة  الأول من 
املا�سي. وبلغ حجم ال�سترياد 1.2 مليار دولر ما و�سع تركيا يف موقع ثالث اكر 
التي  الإ�سرائيلي  الت�سدير  معهد  ملعطيات  وفقا  الإ�سرائيلية  للب�سائع  م�ستورد 
�سلم  على  الثانية  املرتبة  حتتل  بريطانيا  ان  الت�سدير  معهد  وق��ال  ام�س.  ن�سرت 
املرتبة الأوىل  املتحدة  الوليات  امل�سدرة فيما حتتل  الإ�سرائيلية  الب�سائع  اأهداف 

لتاأتي تركيا يف املرتبة الثالثة. 
املتحدة خال  للوليات  الإ�سرائيلية  ال�سادرات  ارتفاع حجم  بن�سبة  يتعلق   وفيما 
ال��ع��ام اجل���اري ارت��ف��ع حجم ال���س��ت��رياد الأم��ري��ك��ي م��ن ب�سائع  الن�سف الأول م��ن 

اإ�سرائيل بن�سبة 9 باملائة مقابل ارتفاع ال�سترياد الرتكي ب�ن�سبة 56 %. 
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العدد 10875 بتاريخ 2013/8/21   

اإعــــــــــلن
للخط  ال�س�����ادة/املا�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

والر�سم رخ�سة رقم:CN 1050226 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة فاطمة �سعيد را�سد باحلاي النقبي )%100(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد عبيد ابراهيم حميد ابراهيم ال علي
العان مراجعة  هذا  على  العرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  القت�سادية خال  التنمية  دائرة 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10875 بتاريخ 2013/8/21   

اإعــــــــــلن
نيك�ست  ال�س�����ادة/�سالون  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الرجايل رخ�سة رقم:CN 1196911 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ح�سني خمتار ح�سني حر�سي )%100(
تعديل وكيل خدمات

حذف ظافر حمد ح�سني نديل الهاجري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف يو�سف مي�سال العرجا
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العان 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

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

العدد 10875 بتاريخ 2013/8/21   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/لومي ليف لانارة 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1515770 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�سركاء

احمد ح�سن حممد علي ال علي من 50% اىل %34
تعديل ن�سب ال�سركاء

وليد �سامل حممد احلو�سني من 50% اىل %33
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة اياد عبداحلميد م�سامح )%33(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العان وال 
فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

علي حممد النعيمي لتجارة الغنام
رخ�سة رقم:CN 1230781 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــلن
ال�س�����ادة/نور  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اخلري خلدمات النرتنت - فرع 1
رخ�سة رقم:CN 1160784-1 قد تقدموا الينا بطلب

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

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/القاطرات خلدمات تنظيف املباين 

ومكافحة احل�سرات رخ�سة رقم:CN 1137846 قد تقدموا الينا بطلب

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

تعديل ا�سم جتاري:من/القاطرات خلدمات تنظيف املباين ومكافحة احل�سرات 

ALQATERAT BUILDING CLEANING & PEST CONTROL SERVICES

اىل/القاطرات للنظافة العامة  

AL QATERAT GENERAL CLEANING

تعديل ن�ساط/حذف مكافحة وابادة احل�سرات والقوار�س واحليوانات ال�سارة )8121003(

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

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

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

قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/را�سد مطر القبي�سي لل�سيانة 

العامة رخ�سة رقم:CN 1460005 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�ساحة 0.2*1.2 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/را�سد مطر القبي�سي لل�سيانة العامة 

RASHID MATAR ALQUBAISI GENERAL MAINTENANCE

اىل/قمة اجلبل للتجارة العامة  
TOP MOUNTAIN GEN TRADING

تعديل ن�ساط/ا�سافة جتارة عامة )4610001(
تعديل ن�ساط/حذف ال�سيانة العامة للمباين )4329901(

تعديل ن�ساط/حذف نقليات عامة )4923011(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خال  القت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة بن كده للتجارة ذ.م.م 

رخ�سة رقم:CN 1030107 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 0.8*3.59

تعديل ا�سم جتاري:من/�سركة بن كده للتجارة ذ.م.م 
BIN KEDDAH TRADING COMPANY LLC

اىل/بقالة بن كده ذ.م.م  
BAQALAL BIN KEDDAH LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة بقالة )4711003(
تعديل ن�ساط/حذف جتارة املواد الغذائية املعلبة واملحفوظة - باجلملة )4630101(

تعديل ن�ساط/حذف بيع املواد الغذائية املجمدة - بالتجزئة )4721033(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خال  القت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جبل ال�سرقية ملواد الديكور 

رخ�سة رقم:CN 1099119 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 3*1

تعديل ا�سم جتاري:من/جبل ال�سرقية ملواد الديكور 
اىل/بوابة بني يا�س للمفار�س  

BANIYAS GATE FURNISHING

 - وال�سرا�سف  اجلاهزة  والبيا�سات  البطانيات  بيع  ن�ساط/ا�سافة  تعديل 
بالتجزئة )4751004(

تعديل ن�ساط/حذف بيع مواد الديكور والقواطع - بالتجزئة )4752026(
فعلى كل من له حق العرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوع  خال  القت�سادية 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10875 بتاريخ 2013/8/21   

اإعــــــــــلن
للمقاولت  الزرق  ال�س�����ادة/الرج  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة رخ�سة رقم:CN 1085812 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 18*50

تعديل ا�سم جتاري:من/الرج الزرق للمقاولت العامة 
اىل/الرج الزرق لعمال ال�سرياميك والبا�سرت  

BLUEE TOWER CERMATC & PLASTERING WORKS

تعديل ن�ساط/ا�سافة تغطية الر�سيات واجلدران بالباط او الباركية او 
الرخام او ال�سرياميك او املوزاييك )4330019(

تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال التطيني للمباين )البا�سرت( )4330009(
تعديل ن�ساط/حذف مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10875 بتاريخ 2013/8/21   

الغاء اعلن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم CN 1067004 بال�سم التجاري ور�سة �سرياز 
لت�سليح ال�سيارات بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة 

الو�سع كما كان عليه �سابقا.
العان  هذا  على  العرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع  خال  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
املدة  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة الهادف التجارية ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1017730  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة علي �سامل علي عبداهلل �سامل املن�سوري )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد �سام نعمان حمد العمري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عذاري �سيف حميد اخلالدي

تعديل راأ�س املال/من 150000 اىل 0
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*0.40

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية
تعديل ا�سم جتاري:من/�سركة الهادف التجارية ذ.م.م

ALHADIF TRADING CO. LLC
اىل/موؤ�س�سة الهدف التجارية  

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

حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة جيومار جلف )�سركة 

CN 1162717:ذات م�سوؤولية حمدودة( - فرع ابوظبي رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة ادري�س دميري �سيجلو )%49(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
Geomar Gulf Llc )حذف �سركة جيومار جلف )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف اهميت ماهموت غول�سيلك

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة برج الحتاد للمقاولت العامة 

واعمال الرخام رخ�سة رقم:CN 1029127  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العان / اجمايل من م�ساحة 01*01 اىل 3*1

تعديل ا�سم جتاري:من/موؤ�س�سة برج الحتاد للمقاولت العامة واعمال الرخام 

FEDERAL TWOER GENERAL CONTRACTING & MARBLE WORKS

اىل/برج الحتاد للرخام واعمال الملنيوم   

BURJ ALETIHAD MARBLE & ALUMINIUM WORK

تعديل ن�ساط/ا�سافة ور�سة لرتكيبات الملنيوم والزجاج )2592006(

تعديل ن�ساط/حذف مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(

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

خال ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق 

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

قطاع ال�سوؤون التجارية م غ
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/يعقوب علي �سودري 

CN 1137837:للمقاولت العامة ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة العان / اجمايل من م�ساحة 60*40 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري:من/يعقوب علي �سودري للمقاولت العامة ذ.م.م 
YAQOOB ALI CHAUDHARY GENERAL CONTRACTING LLC

اىل/يعقوب علي �سودري لل�سيانة العامة ذ.م.م   
YAQOOB ALI CHAUDHARY GENERAL MAINTENANCE LLC

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

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

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

العدد 10875 بتاريخ 2013/8/21   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فري ا�ستار لتجارة 

الملنيوم والنحا�س والبطاريات امل�ستعملة
رخ�سة رقم:CN 1174938  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة علي مبارك علي حممد الق�سيلي املن�سوري )%100(

تعديل وكيل خدمات
حذف عي�سى احمد حممد عي�سى املزروعي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف انور خان تاتي خان

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

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

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:اماراتي كونيك�سن للتجارة العامة
DLAMOND CARE:طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية 

املودعة بالرقم:194985       بتاريخ:2013/7/16 م
با�س��م:اماراتي كونيك�سن للتجارة العامة

وعنوانه:العني ، �سارع التخطيط ، �س.ب:3170 ، هاتف رقم: 037550355 ، هاتف متحرك: 0506222185 - 
0503338098  ، الفاك�س: 037550336

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3 م�ستح�سرات تنظيف م�ستح�سرات تلميع )ملمعات مواد 
حافظة للجلد املدبوغ ملمعات غ�سيل م�ستح�سرات �سوائل لتنظيف زجاج ال�سيارات( . 

�سورة  ف��وق  عري�س  بخط  كتبت   DLAMOND CARE كلمة  عن  عبارة  العامة:العامة  و�سف 
باللون ال�سود للعامة عبارة عن قطعة املا�س على �سكل �سقر له جناحني على خلفية عدمية اللون . 

ال�س��رتاطات: . 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  21  اأغ�سط�س 2013 العدد 10875

تعلن ادارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/املالك:كريف تيليكوم �س.ذ.م.م
LEAVES:طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية 

املودعة بالرقم:172974       بتاريخ:2012/5/2 م
با�س��م:كريف تيليكوم �س.ذ.م.م

وعنوانه:دبي ، �سارع ال�سيخ زايد ، منطقة برج خليفة ، مبنى �سنجل بيزن�س تاور ، مكتب 804 ، �س.ب: 53442 ، 
curvetelecom@info.com :هاتف: 3809158-04 ، فاك�س: 3809168-04 ، الريد اللكرتوين

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9 اجهزة الهاتف املتحركة جميع م�ستلزمات اخلا�سة باجهزة 
الهواتف املتحركة جميع امللحقات التزيينية اخلا�سة باجهزة الهواتف املتحركة اجهزة احلا�سب اليل جميع 
امل�ستلزمات اخلا�سة باجهزة احلا�سب اليل جميع الجهزة اللكرتونية والكهربائية امل�ستخدمة بالتوافق مع 
اجهزة الهاتف املتحرك واجهزة احلا�سب اليل والجهزة اللوحية كافة انواع اجهزة تخزين البيانات الجهزة 
اللكرتونية والكهربائية امل�ستخدمة بغر�س عر�س البيانات ومرفقاتها الجهزة اللوحية جميع امل�ستلزمات 
البطاقات  ان��واع  جميع  اللوحية  بالجهزة  اخلا�سة  التزيينية  امللحقات  جميع  اللوحية  بالجهزة  اخلا�سة 

وال�سرائح اللكرتونية ولوازمها . 
و�سف العامة:العامة هي كلمة )LEAVES( تاأتي مكتوبة باللغة الجنليزية احرفها باللون ال�سود ما 

عدا احلرف الخري يكون باللون الذهبي وبجانبه �سعار بالنمط الفيكتوري . 
ال�س��رتاطات: . 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  21  اأغ�سط�س 2013 العدد 10875

تعلن اأدارة العامات التجارية عن تقدم الوكيل / رجائي الدقي خلدمات امللكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية :

املودعة حتت رقم: 173447  بتاريخ: 13 / 5 / 2012
 تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

 با�س��م : بو�سمي اأنرتنا�سيونال  كو.، األ تي دي .
، جمهورية  تايوان   ، �سيتي 248  تايبي   نيو   ، دي�سرتيكت  ، ويجي   رود  �سكند  ، ويجوجن   وعنوانه: رقم 102 

ال�سني.
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

 لب الفواكه ، جلي ) هام ( ، مربيات ، حليب فول ال�سويا ، حليب ال�سويا ، منتجات احلليب ، حليب و زبادي 
مثلج ، الزيوت و الدهون املعدة لاكل.

 الواق�عة بالفئة   : رقم ) 29 (
 و�سف العامة :  " POSSMEI " بحروف لتينية يعلوها ر�سم  خط متعرج ر�سم كروكي على خلفية 

دائرة مظللة بال�سود يعلوها ر�سم خط.
 ال�س��رتاطات:

 فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة 
، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  21  اأغ�سط�س 2013 العدد 10875

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /اإمريت�س لوجي�ستك�س �س.ذ.م.م
بطلب لت�سجيل عامة املراقبة او الفح�س:

املودعة حتت رقم : 184899  بتاريخ : 2013/1/10                                             
با�س��م: امريت�س لوجي�ستك�س

وعنوانه:دبي ، �س.ب: 576
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الب�سائع  تخزين  خ��دم��ات  املت�سلة  واخل��دم��ات  للب�سائع  وال���ري  واجل���وي  البحري  وال�سحن  النقل  خ��دم��ات 
والتخلي�س اجلمركي ادارة ال�سفن وت�سغيلها خدمات تعبئة وتغليف الب�سائع خدمات حتميل وتفريغ الب�سائع .

الواق�عة بالفئة: 39
باللغة الجنليزية  العربية وهي ترجمة حرفية للعبارة  باللغة  هي عبارة عن كلمة )اإمريت�س لوجي�ستك�س( 
وكلمة  الاتينية  باللغة   )Emirates LOGISTICS( وكلمة  املتحدة  العربية  الم���ارات  دول��ة  هي 
 )LOGISTICS( وكلمة  املتحدة  العربية  الم��ارات  دول��ة  ا�سم  وهي  الاتينية  باللغة   )Emirates(

باللغة الاتينية وتعني فن النقل والتموين باللغة الاتينية .
ال�س��رتاطات:عدم املطالبة بحق ح�سري عند ا�ستخدام كلمة )اإمريت�س  Emirates( مبعزل عن العامة 

لعتبارها ا�سم منطقة جغرافية .  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  21  اأغ�سط�س 2013 العدد 10875
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•• راأ�ص اخليمة – الفجر:

و�سناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  ن��ظ��م��ت 
الهيئة  مع  بالتعاون  اخليمة  راأ���س 
ور�سة  ل���ل���م���وا����س���ات  ال���وط���ن���ي���ة 
ب��ق��ان��ون ال��ن��ق��ل الري  ت��ع��ري��ف��ي��ة 
بح�سور  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ولئ���ح���ت���ه 
م�سوؤويل  م���ن   140 ي���ق���ارب  م���ا 
وم���وظ���ف���ي ال�����دوائ�����ر الحت����ادي����ة 

واملحلية و�سركات النقل. 
اإط����ار احلملة  ال��ور���س��ة يف  وت���اأت���ي 
الرتويجية التي تنطلق يف خمتلف 
اإم��ارات الدولة نظراً لقرب تفعيل 
ولئحته  ال������ري  ال���ن���ق���ل  ق����ان����ون 
التنفيذية حيث ت�ستعر�س الور�سة 
الازمة  وامل��ت��ط��ل��ب��ات  ال�������س���روط 
الري  النقل  ���س��رك��ات  لرتخي�س 
ملزاولة   ) الت�سغيلية  ال��رخ�����س   (
اأن�����س��ط��ة ال���رك���اب وال��ب�����س��ائ��ع بني 
الإم������ارات وال��ن��ق��ل ال����دويل وربط 
ال�����س��اح��ن��ات ب��ن��ظ��ام م��ت��اب��ع��ة عر 
عمليات  لتتبع  ال�سناعية  الأق��م��ار 

النقل يف الدولة. 
�سعيد  اأع����رب  ترحيبية  كلمة  ويف 
قطاع  مدير  النعيمي  م�سبح  علي 
وت�سويق  ال���ت���ج���اري���ة  اخل����دم����ات 
�سكره  ع���ن  ال���غ���رف���ة  يف  الأع����م����ال 
وت����ق����دي����ره مل���������س����وؤويل ال�����دوائ�����ر 
الحتادية واملحلية واملناطق احلرة 
ال�������س���رك���ات وم�����ن ينوب  وم��������دراء 
اأبدوا جتاوباً مميزاً  عنهم والذين 
لا�ستفادة  واحل�����س��ور  بالهتمام 

من الور�سة.
وبني النعيمي اأن هذه الور�سة تاأتي 
للغرفة  الفاعلة  ال�سراكة  اإط��ار  يف 
م���ع خم��ت��ل��ف امل��وؤ���س�����س��ات م���وؤك���داً 
الغرفة  اأع�������س���اء  ت��ع��ري��ف  اأه��م��ي��ة 
ب��ه��ذا ال��ق��ان��ون م��ن خ���ال اإ�سدار 
ل��ل��ب�����س��ائ��ع التي  امل��ن�����س��اأ  ����س���ه���ادات 
الدولة  خ��ارج  اإىل  ت�سديرها  يتم 
ع��ن ط��ري��ق و���س��ائ��ل ال��ن��ق��ل الري 
وتنظيم العمل التجاري عر و�سع 
الب�سائع  لنقل  قانونية  �سوابط 

بالعتبار  الأخ����ذ  م��ع  وال��ب�����س��ائ��ع 
الدولية  وامل��ع��اه��دات  الت��ف��اق��ي��ات 
اإىل  ال���������ري  ال����ن����ق����ل  جم�������ال  يف 
واجلزاءات  ال�سروط  و�سع  جانب 
الازمة لتنظيم هذا القطاع وردع 

املخالفني. 
ولفتا اىل اأن القانون حدد �سروط 
منح تراخي�س ملزاولة اأن�سطة النقل 
ال����ري وع��م��ل��ي��ات ال��ن��ق��ل ال���دويل 
الركاب  وال�����س��رك��ات  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات 
املركبات  وت��رخ��ي�����س  وال��ب�����س��ائ��ع 
وا�����س����دار رخ�����س��ة ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة لكل 
مركبة تقوم بعمليات النقل الري 
واإن�ساء �سركات ملزاولة ن�ساط النقل 
لل�سركات  ف��روع  تاأ�سي�س  اأو  ال��ري 
ك��م��ا ي��ح��ت��وي ال��ق��ان��ون ع��ل��ى ف�سل 

خا�س بالعقوبات واملخالفات.
ع��ل��ى ثمانية  ال��ائ��ح��ة  وا���س��ت��م��ل��ت 
ل�سرح  م��ادة   47 ت�سمنت  ف�سول 

وتف�سيل �سروط منح الرتاخي�س 
وم���زاول���ة اأن�����س��ط��ة ال��ن��ق��ل واأن�����واع 
وا���������س��������رتاط��������ات ال�����رتاخ�����ي�����������س 
والوكاء  وال�سركات  للموؤ�س�سات 
اخلا�سة  وال���ق���واع���د  وال�������س���روط 
الب�سائع  نقل  و�سائل  با�ستخدام 
والركاب واأنواع الأن�سطة املرخ�سة 
وال��ت��ي م��ن اأب���رزه���ا ن��ق��ل البرتول 
والغازية  ال�����س��ائ��ل��ة  وم�����س��ت��ق��ات��ه 
ال�سحي  وال�سرف  ال�سرب  ومياه 
وال�سائبة  ال�سائلة  وال��ك��ي��م��اوي��ات 
ونقل  احلية  واحليوانات  واملك�سية 
الزراعية  وامل���ن���ت���ج���ات  ال���ن���ف���اي���ات 
وال�����س��ن��اع��ي��ة وال��ت��ع��دي��ن��ي��ة وم���واد 

البناء.
ال���ب���ط���اق���ات  اأن  ح�����ج�����ازي  وب������ني 
ت�سمل  ال���دويل  للنقل  الت�سغيلية 
النقل  حل���اف���ات  ت�سغيل  ب��ط��اق��ة 
ال�سياحي وطاقة ت�سغيل حلافات 

لدولة الإمارات مع الدول املجاورة 
�سعي احلكومة  اإط���ار يف  وذل���ك يف 
الأنظمة  وحت���دي���ث  ت��ط��وي��ر  اإىل 
ملواكبة  وال���ق���وان���ني  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة 
القت�سادية  والتطورات  التغريات 

الإقليمية والعاملية.

تليف املعوقات
من جانبه �سكر حممود احلو�سني 
بالإنابة  احلكومي  الت�سال  مدير 
للموا�سات  الوطنية  الهيئة  يف 
اجل���ه���ود ال���داع���م���ة ل��غ��رف��ة جتارة 
تنظيم  يف  اخليمة  راأ����س  و�سناعة 
منت�سبيها  وت����ع����ري����ف  ال����ور�����س����ة 
بالقانون  اخل��ا���س��ة  ب��امل�����س��ت��ج��دات 
تظهر  ق���د  م��ع��وق��ات  لأي  ت��اف��ي��اً 
بتطبيق  ال���ب���دء  ع��ن��د  م�����س��ت��ق��ب��ًا 

القانون.
النقل  ق��ان��ون  اأن  احلو�سني  وب��ني 

ت�سريعية  ���س��م��ان��ات  ي��وف��ر  ال���ري 
حتقيق  يف  ت�������س���اه���م  وت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
الري  النقل  لقطاع  اإيجابي  منو 
وتطبيق  ت��ع��زي��ز  ع���ر  ال���دول���ة  يف 
اأع��ل��ى م��ع��اي��ري ال�����س��ام��ة والأم����ن 
يوفر  كما  البيئة  على  واملحافظة 
خا�سة  حم��ل��ي��ة  ب���ي���ان���ات  ق����اع����دة 
ي�سمن  مب��ا  ال��ري  النقل  بحركة 
ت���ن���ظ���ي���م ق�����ط�����اع ال����ن����ق����ل ال�����ري 
بالدولة بالإ�سافة اإىل اأن القانون 
ممار�سة  ترخي�س  عمليات  ينظم 
ال�سركات لأعمال النقل الري مبا 
ي�سمن تنظيم قطاع النقل الري 
بتطبيق  وذل��ك  والركاب  للب�سائع 
القانون والائحة وذلك ا�ستجابة 
كافة  وت�سافر  بتكامل  للتو�سية 
احلكومية  اجل��ه��ات  ب��ني  اجل��ه��ود 
للوقت  توفرياً  واملحلية  الحتادية 
لكلفة  وخف�ساً  للعماء  بالن�سبة 

اخل������دم������ات. وم������ن ج���ان���ب���ه ق���دم 
م�سروع  مدير  ح��ج��ازي  ا�سماعيل 
النقل الري عر�ساأً  تفعيل قانون 
�ساعتني  مل����دة  ا���س��ت��م��ر  ت��ق��دمي��ي��اً 
الهيئة  ا�ستعر�س خاله نبذة عن 
وقانون  ل��ل��م��وا���س��ات  ال��وط��ن��ي��ة 
التنفيذية  ولئحته  ال��ري  النقل 
واخلدمات املقدمة من قبل الهيئة 
تناول  كما  للموا�سات  الوطنية 
لعملية  احل����ايل  ال��ت��دف��ق��ي  امل�����س��ار 
تنفيذ  وب����ع����د  ق���ب���ل  ال���رتخ���ي�������س 
والأن�سطة  النقل  واأن���واع  القانون 
الت�سغيلية  وال��رخ�����س  امل��رخ�����س��ة 

و�سروط الرتخي�س.
القانون  ف����اأن  ح���ج���ازي  وب��ح�����س��ب 
يهدف اإىل متكني الهيئة الوطنية 
باملهام  ال��ق��ي��ام  م���ن  ل��ل��م��وا���س��ات 
الري  النقل  بها يف قطاع  املناطة 
مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم 

وتنظيم   2006 ل�����س��ن��ة   )52(
وم���راق���ب���ة ق���ط���اع ال���ن���ق���ل ال����ري 
الن�سجام بني  بالدولة مبا يحقق 
الحتادية  والت�سريعات  القوانني 

واملحلية يف جمال النقل الري.

االلتزام باملوا�سفات 
القانون  م��ام��ح  اأب���رز  ت��ن��اول  كما 
الحت����ادي ال���ذي اأ����س���دره �ساحب 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  ال�سمو 
�ساأن  يف   2011 ل�سنة   )9( رق��م 
النقل الري حيث ا�ستمل القانون 
 40 ت�سمنت  ف�سول  خم�سة  على 
م�����ادة وال���ت���ي م���ن ���س��م��ن��ه��ا و�سع 
الركاب  بنقل  اخلا�سة  الت�سريعات 
والنقل  الإم�����ارات  ب��ني  والب�سائع 
امل�سوؤوليات  وحت����دي����د  ال��������دويل 
واللتزام مبوا�سفات و�سائل النقل 
للركاب  ال�سامة  ل�سمان  ال��ري 

نقل احلجاج واملعتمرين وبطاقات 
الت�سغيل اخلا�سة بو�سائل اخلا�سة 

ب�سركات التاأجري.

دعم االقت�ساد الوطني
عبدالعزيز  ال�������س���ي���د  واأو�������س������ح 
ال�سارقة  م��رك��ز  رئ��ي�����س  ال�����س��ره��ان 
الهيئة  يف  ال�����س��م��ال��ي��ة  والإم�������ارات 
تفعيل  اأن  للموا�سات  الوطنية 
ال����ق����ان����ون اجل����دي����د ي���ع���ت���ر اأح����د 
�ست�سهم  ال��ت��ي  ال��ن��اج��ح��ة  احل��ل��ول 
الناقات  م���رور  ح��رك��ة  انتظام  يف 
واحلد من م�ساكل النقليات �سمن 
الهيئة  ���س��ن��ت��ه��ا  ال���ت���ي  ال�����س��واب��ط 
ال��ن��ق��ل ودعمه  ب��ق��ط��اع  ل��اه��ت��م��ام 
التي  الرئي�سية  الدعامة  باعتباره 
التنموية  ال��رام��ج  عليها  ت��رت��ك��ز 
الناجت  للدولة مبا ينعك�س يف منو 
فاعلية  وزي����ادة  الإج��م��ايل  املحلي 
اأن  مبيناً  النقل  منظومة  وك��ف��اءة 
واحداً  يعتر  ال��ري  النقل  قطاع 
من اأهم القطاعات التي تلعب دوراً 
التنمية  عملية  يف  ومهماً  اإيجابياً 
القت�سادية التي ت�سهدها الدولة، 
واأن قانون النقل الري يعد حمطة 
القطاعات  اأه������م  لأح������د  ج����دي����دة 
القت�سادية يف الدولة حيث يوفر 
القانون اجلديد �سمانات ت�سريعية 
ذلك  حتقيق  يف  ت�سهم  وتنظيمية 
اإليه  نتطلع  ال��ذي  والتقدم  النمو 
وبال�سكل الذي ي�سمن تنظيم هذا 
ال�سبل  وت��وف��ري خم��ت��ل��ف  ال��ق��ط��اع 

لدعم منو اقت�سادنا الوطني.
ويف ختام الور�سة كرم ال�سيد �سعيد 
علي م�سبح النعيمي مدير كل من 
الت�سال  مدير  احلو�سني  حممود 
الهيئة  يف  ب����الإن����اب����ة  احل���ك���وم���ي 
وال�سيد  ل��ل��م��وا���س��ات  ال��وط��ن��ي��ة 
رئي�س مركز  ال�سرهان  عبدالعزيز 
ال�سمالية  والإم���������ارات  ال�����س��ارق��ة 
للموا�سات  الوطنية  الهيئة  يف 
جهودهم  ع���ل���ى  ال���ع���م���ل  وف����ري����ق 

التنظيمية للور�سة.

مراقبة حركة الناقلت باالأقمار اال�سطناعية 

قانون النقل الربي ينظم العمل التجاري من خالل نقل الب�سائع من واإىل دولة االإمارات 

دبي للجولف ي�ستعد الإطالق معر�س دبي
 للقوارب امل�ستعملة الرابع يف مر�سى خور دبي مارينا

•• ال�شارقة-الفجر: 

اأطلق البنك العربي املتحد واحلائز 
على جائزة اأف�سل بنك يف اخلدمات 
امل�سرفية لاأفراد بال�سرق الأو�سط 
واأ�سرع بنوك الدولة منواً، من�سته 
بتطبيقات  اخل���ا����س���ة  امل���ج���ان���ي���ة 
والتي  املحمول  الهاتف  وخ��دم��ات 
ملختلف  ال��و���س��ول  للعماء  ت�سمح 
خ�����دم�����ات ال����ب����ن����ك وال����ت����ح����ك����م يف 
ح�ساباتهم بكل �سهولة واأمان ومن 
اأي مكان وبدون احلاجة لزيارة اأي 

من الفروع. 
ت���روب���ري���دج  ل���ب���ول  ت�������س���ري���ح  ويف 
العربي  للبنك  التنفيذي  الرئي�س 
املتحد قال فيه: لطاملا �سعى البنك 

هو  ما  كل  لتقدمي  املتحد  العربي 
املن�سة  اإط��اق  ومنها  دوم��اً  جديد 
اخل���ا����س���ة ب��ت��ط��ب��ي��ق��ات وخ���دم���ات 
ال���ه���ات���ف امل����ح����م����ول. ج������اءت هذه 
امل�سطردة  الزيادة  اخلطوة يف ظل 
لأعداد م�ستخدمي الهواتف الذكية 
التطبيق اجلديد  ويعمل  بالدولة، 
باكبريي،  اأج����ه����زة  م����ع  ل��ل��ب��ن��ك 
اآن��دروي��د، واآي��ف��ون وميكن حتميله 
من متاجر باكبريي اآب، اآندرويد 
وعلى  اآب�ستور.  واآبل  جوجل باي، 
ميكنهم  العماء  ف��اإن  اآخ��ر  �سعيد 
ح�ساب نقاط املكافاآت اخلا�سة بهم 
من برنامج مكافاآت البنك العربي 
امل��ت��ح��د ، وال����س���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا عر 
ا�ستخدام اأجهزتهم املحمولة يف اأي 

تواكب التطور التكنولوجي الهائل 
الذي ن�سهده يف الوقت الراهن ومن 
العماء  اأم���ام  الفر�سة  توفري  ث��م 
للتوا�سل مع البنك واإجناز خمتلف 
بالتاأكيد  �سهولة.  بكل  اخل��دم��ات 
ب�سكل  يتطور  ع�سر  يف  نعي�س  اأننا 
الكثري من  م�ستمر، فيوجد حالياً 
كبري  ل��ع��دد  الهاتفية  التطبيقات 
من املوؤ�س�سات واخلدمات وبالتايل 
ك���ان م��ن ال�����س��روري ت��ق��دمي هذه 
اخل��دم��ة ل��ع��م��اءن��ا ل��ي��ك��ون��وا على 
اأي  وق����ت،  اأي  ب��ال��ب��ن��ك يف  ات�����س��ال 

موقع ومن اأي مكان. 
التطبيقات  من�سة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
اخل�����ا������س�����ة ب�����خ�����دم�����ات ال����ه����ات����ف 
املحمول من البنك العربي املتحد 

متاجر  م��ن  جم��ان��اً  تنزيلها  ميكن 
جوجل  اآن���دروي���د  اآب،  ب��اك��ب��ريي 
اآب�ستور، ومن خالها  واآب��ل  ب��اي، 
ميكن للعماء مراجعة ح�ساباتهم، 
وبطاقات  ال���ت���ح���وي���ات،  واإجن�������از 
الئ��ت��م��ان، ودف��ع ال��ق��رو���س، اإجراء 
ال��ت��ح��وي��ات ب��ني احل�����س��اب��ات، دفع 
والهاتف  وامل����اء  ال��ك��ه��رب��اء  ف��وات��ري 

وغريها. 
ت�����وم ���س��م��ي��ث نائب  وخ���ت���م ي���ق���ول 
واخلدمات  ال��ع��رو���س  اإن  ق���ائ���ًا: 
حني  من  نطرحها  والتي  املتميزة 
لآخر لعماءنا، جعلت عاقتنا بهم 
يقدرون  ومتينة مما جعلهم  قوية 
عالياً البنك العربي املتحد ويثقون 

يف اخلدمات التي يقدمها .

ب��ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي امل��ت��ح��د: يف ظل 
الهاتف  لأج��ه��زة  الكثيف  النت�سار 
عليناً  الذكية بالدولة، فكان لزاماً 
تقدمي تطبيقات وخدمات ع�سرية 

وقت، ومن اأي مكان. 
الرئي�س  نائب  �سميث  ت��وم  وي��ق��ول 
جمموعة  رئ����ي���������س  ال����ت����ن����ف����ي����ذي 
اخل�����دم�����ات امل�������س���رف���ي���ة ل����اأف����راد 

•• دبي-الفجر: 

اأعلن م�سرف الإمارات الإ�سامي 
، اأحد املوؤ�س�سات املالية الإ�سامية 
الرائدة يف دولة الإم��ارات العربية 
امل���ت���ح���دة، ام�����س ع���ن جن����اح حملة 
ع���ل���ى �سرف  الأ�����س����ع����ار اخل���ا����س���ة 
قدمت  والتي  الأجنبية،  العمات 
خ����ال مو�سم  ح�����س��وم��ات مم���ي���زة 
ال�سيف على �سرف كل من الدولر 
ال�سرتليني  واجل��ن��ي��ه  الأم��ري��ك��ي 
وال��ف��رن��ك ال�����س��وي�����س��ري وال����دولر 

الكندي والريال ال�سعودي. 
ذروة  يف  احل���م���ل���ة  اإط���������اق  ومت 
باهتمام  وقوبلت  ال�سيفي،  املو�سم 
الراغبني  املقيمني  قبل  من  كبري 
و�سمال  اأوروب��ي��ة  دول  اإىل  بال�سفر 
ال�سيف.  ف�����س��ل  خ���ال  اأم��ري��ك��ي��ة 
املتعاملون  ا���س��ت��ف��اد  ف��ق��د  وب��امل��ث��ل، 
اململكة  اإىل  ال�سفر  ي��ن��وون  ال��ذي��ن 
العربية ال�سعودية لأداء العمرة اأو 
ال�سرف  اأ�سعار  من  احلج  فري�سة 

ل�������س���رف ال���ع���م���ات ت�����س��م��ن لهم 
املنطلق،  هذا  ومن  م�سافة.  قيمة 
اإط��اق ه��ذه احلملة  ب��رزت اأهمية 
التي  ال���ف���رتة  ال�����س��ي��ف��ي��ة خ��������ال 
ي����زداد ف��ي��ه��ا ���س��ف��ر امل��ت��ع��ام��ل��ني من 
املتحدة،  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  ودول 

اإجماًل . 
اخلا�سة  الأ���س��ع��ار  حملة  اأن  يذكر 
ل�����س��رف ال���ع���م���ات الأج���ن���ب���ي���ة يف 
م���و����س���م ال�������س���ي���ف ه����ي ج�����زء من 
التي  ال����ع����ام����ة  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
ي��ن��ت��ه��ج��ه��ا م�������س���رف الإم�����������ارات 
وتو�سعة  ت��ن��وي��ع  ن��ح��و  الإ���س��ام��ي 
حم����ف����ظ����ة م����ن����ت����ج����ات����ه وت�����زوي�����د 
لتحويل  مميزة  بحلول  املتعاملني 
الأم�������������وال و������س�����رف ال����ع����م����ات، 
ال�ساملة  ب��اق��ت��ه  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
لاأفراد  امل�سرفية  اخل��دم��ات  م��ن 
املتعاملني  وا�ستفاد عدد كبري من 
م��ن ه��ذه الأ���س��ع��ار اخل��ا���س��ة طيلة 

فرتة احلملة.

اخلا�سة التي قدمها لهم م�سرف 
الإمارات الإ�سامي . 

في�سل عقيل،  قال  املنا�سبة  وبهذه 
الأفراد  التنفيذي،  الرئي�س  نائب 
م�سرف  يف  ال�����������روات  واإدارة 
يحر�س   : الإ����س���ام���ي  الإم�������ارات 
م�سرف الإمارات الإ�سامي دائماً 
الفر�س  خمتلف  ا�ستك�ساف  على 

متعامليه  تزويد  من  متكنه  التي 
بخدمات عاملية امل�ستوى بالإ�سافة 
املنتجات  م���ن  وا����س���ع  ط��ي��ف  اإىل 
الوقت  ويف  وامل��ب��ت��ك��رة.  ال�����س��ام��ل��ة 
اأع����داد  ت��رك��ي��ز  ف��ي��ه  ال����ذي ين�سب 
كبرية من النا�س على ال�سفر خال 
املتعاملون  يتطلع  ال�سيف،  مو�سم 
خا�سة  اأ�سعار  من  ال�ستفادة  نحو 

املا�سي،  ال��ع��ام  احل��دث  حققه  ال��ذي  النجاح  على  للبناء 
املعر�س  اإىل  �سخ�س   7،200 م��ن  اأك���ر  ت��واف��د  ح��ي��ث 
وال��ذي اأ�سبح اليوم واح��داً من اأهم الفعاليات يف جمال 
القوارب واليخوت يف املنطقة. وتعليقا على هذا احلدث 
ل��ن��ادي خ��ور دبي  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الها�سمي،  ق��ال م�سطفى 
لهواة  م���اذاً  الأو���س��ط  ال�سرق  يعد  وال��ي��خ��وت،  للجولف 
الإبحار، مع وجود عدد من ال�سواحل املذهلة ل�ستك�سافها 
واملرا�سي الرائعة التي تنا�سب خمتلف القوارب واليخوت 
من جميع الأ�سكال والأحجام. بل هو اأي�سا موطناً لبع�س 
من اليخوت الأكر اإثارة يف العامل وهناك تزايد مطرد 

على طلب ال�سفن عالية اجلودة يف املنطقة.

 2010 عام  يف  امل�ستعملة  للقوارب  دبي  معر�س  تاأ�س�س 
2012، حيث  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  ك��ب��رياً  وق���د �سهد جن��اح��اً 
 9.5 باأكر من  بقيمة مرتاكمة  29 يخت  ببيع  اختتم 
اأن هذا احل��دث لعام  مليون دره��م، وتعلن دبي للجولف 
 23 اإىل   21 2013 �سيقام يف خور دبي مارينا بتاريخ 
نوفمر-ت�سرين الثاين 2013.   معر�س دبي للقوارب 
اجلوية  اخل��ط��وط  ب��رع��اي��ة  ي��ط��ل��ق   2013 امل�ستعملة 
ميديك�س اإي��رلي��ن��ز وه��و احل���دث ال��وح��ي��د م��ن ن��وع��ه يف 
كافة  يف  وال��ب��ائ��ع��ني  للم�سرتين  م��ف��ت��وح  وه���و  امل��ن��ط��ق��ة 
اأخ���رى يف  اأن��ح��اء ال�سرق الأو���س��ط. وي��ق��ام املعر�س م��رة 
خور دبي مارينا اخل��اب، حيث يتطلع منظمي احلدث 

م�سرف االإمارات االإ�سالمي يعلن عن اختتامه بنجاح 
حملة االأ�سعار اخلا�سة ب�سرف العمالت يف مو�سم ال�سيف

البنك العربي املتحد يطلق من�سته اخلا�سة بتطبيقات وخدمات الهاتف املحمول

اأرابتك تعلن ا�ستمرار تنفيذ 
عملياتها العقارية يف م�سر

•• دبي-وام:

القاب�سة- اأراب���ت���ك  ���س��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
ال���ع���ام���ل���ة يف جم���ال  الإم�����ارات�����ي�����ة 
امل�����س��اري��ع الإن�����س��ائ��ي��ة ال���ك���رى يف 
و�سمال  الأو����س���ط  ال�����س��رق  منطقة 
تنفيذ  ا����س���ت���م���رار  ام�������س  اف��ري��ق��ي��ا 
م�سر  ج���م���ه���وري���ة  يف  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا 
املقررة  اجل�����داول  ح�����س��ب  ال��ع��رب��ي��ة 
امل�سطربة  الأو����س���اع  م��ن  ب��ال��رغ��م 
وقال  هناك.  الباد  ت�سهدها  التي 
الع�سو  ا���س��م��ي��ك  اهلل  ع��ب��د  ح�����س��ن 
املنتدب والرئي�س التنفيذي ل�سركة 
اأرابتك يف ت�سريح �سحايف له يف دبي 
ام�س اإن ال�سركة ت�ستمر يف عملياتها 
اإل��ي��ه��ا يف  امل��وك��ل��ة  امل�����س��اري��ع  وتنفيذ 
عمائها  احتياجات  لتلبية  م�سر 
ومتطلباتهم. و�سدد ا�سميك على اأن 
ال�سركة توؤمن بتوفر فر�س واعدة 
ت�سعى  و���س��وف  امل�سرية  ال�����س��وق  يف 
وتاأ�سي�س  منها  لا�ستفادة  جاهدة 
وتخت�س  ف���ي���ه���ا.  ق������وي  ح�������س���ور 
الإن�سائية  الأع����م����ال  يف  اأراب����ت����ك 
مبا  وامل��ع��ق��دة  ال�سخمة  للم�ساريع 
يف ذلك الأبراج التجارية وال�سكنية 
وقطاع  التحتية  ال��ب��ن��ى  وم�����س��اري��ع 

النفط والغاز.

�سراكة ا�سرتاتيجية بني جمل�س دبي االقت�سادي و�سركة ديلويت العاملية
يف  ت�ساهم  والتي  املجل�س  يقرتحها  التي  والت�سريعية  املالية  الق�سايا 
تعزيز القطاع املايل والطار التنظيمي على م�ستوى المارات ودبي. 
كما اتفق الطرفان على بذل اجلهود لن�سر الوعي يف �سفوف جمتمع 
ال�سيا�سات  جمال  يف  العاملية  املمار�سات  اأف�سل  ب�ساأن  املحلي  الأعمال 
ال�ستفادة  لغر�س  ال�سركات  واإدارة  والقانونية  واملالية  القت�سادية 
اعتزازه  الهاملي عن  واأع��رب هاين  املحلي.  منها يف تطوير القت�ساد 
بال�سراكة مع �سركة ديلويت ..م�سريا اإىل اأن هذه اخلطوة تاأتي يف اإطار 
م�سعى جمل�س دبي القت�سادي لإقامة تعاون ا�سرتاتيجي طويل الأمد 
مع كرى ال�سركات العاملية بهدف تبادل امل�سورة واملعرفة يف خمتلف 
الق�سايا التي تخدم اأجندة املجل�س واقت�ساد دبي. كما اأكد على اأهمية 
تنفيذ  يف  للتعاون  واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعني  ب��ني  ال�سراكات  تعزيز 

الهاملي  واأ�ساف  قدما.  التنمية  دفع عجلة  اىل  تهدف  التي  امل�ساريع 
تنفيذها  �سيتم  م�سرتكة  وقانونية  اقت�سادية  بحثية  م�ساريع  ثمة  اأن 
ال�سريفة  قطاع  درا�سة  مثل  املقبلة  الفرتة  خال  الطرفني  قبل  من 
ويف  واملالية.  الحتادية  القوانني  م�ساريع  من  عدد  ومراجعة  دبي  يف 
�سياق ا�ستعرا�سه للتطورات املتاحقة التي ي�سهدها القت�ساد املحلي.. 
املتعلقة  املوؤ�سرات  معظم  يف  ملحوظ  حت�سنا  ثمة  اأن  الهاملي  اأو�سح 
بالقطاع امل�سريف على م�ستوى دولة الم��ارات واإم��ارة دبي. من جهته 
اأعرب همفري هاتون عن �سروره بتوقيع اتفاقية ال�سراكة مع جمل�س 
وال�سيا�سات  ال�سرتاتيجية  الروؤية  اأن  اىل  ..م�سريا  القت�سادي  دبي 
القت�سادية ال�سليمة التي تتبناها دبي يف م�سريتها التنموية هي من 

وراء النجاح الافت الذي �سجلته المارة يف خمتلف املجالت. 

•• دبى-وام:

وقع جمل�س دبي القت�سادي مذكرة تفاهم لقامة �سراكة ا�سرتاتيجية 
مع �سركة ديلويت العاملية املعروفة يف جمال ال�ست�سارات املالية. ووقع 
وق��ع همفري  للمجل�س يف حني  العام  الأم��ني  الهاملي  ه��اين  امل��ذك��رة 
هاتون الرئي�س التنفيذي ل�سركة ديلويت العاملية وح�سر حفل التوقيع 
الذي جرى يف مقر املجل�س الفريق التنفيذي لكا الطرفني. وت�سمنت 
ال��ع��اق��ة وجمالت  ال��ت��ي تنظم  ال��ب��ن��ود  ال��ع��دي��د م��ن  التفاهم  م��ذك��رة 
واملعلومات  البيانات  تبادل  قبيل  من  وال�سركة  املجل�س  بني  التعاون 
والدرا�سات وامل�سورة يف الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك. ون�ست املذكرة 
ب�ساأن  بالدرا�سات  املدعمة  امل�سورة  بتقدمي  ديلويت  �سركة  قيام  على 
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العدد  10875 بتاريخ  2013/8/21      
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 705 /2013 عقاري كلي                               
اىل املدعى عليهما/1- جمموعة فورت�سن لا�ستثمار ذ.م.م 2- �سيد حممد علي 
�سيد حممد حنيف جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / �سركة �سريج ليمتد 
وميثله: يو�سف حممد ح�سن حممد البحر قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعى عليهما بالت�سامن والتكافل جمتمعني او منفردين بان 
يردا للمدعيان مبلغ وقدره )12.333.200 درهم( والفائدة بواقع 9% من تاريخ 
لها  . وحددت  والتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  التام  ال�سداد  2008/6/17 وحتى 
 ch1.A.1 جل�سة يوم الثنني املوافق 2013/8/26 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على القل.  
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10875 بتاريخ 2013/8/21    
     اعادة    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1233 جت كل  - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: الأ�سهم وال�سندات املالية
عليه:  مدعي  المارات   اجلن�سية:  واخرون   املرر  مر�سد  �سيف  حممد  عو�س  مدعي/ 
احمد دروي�س داغر املرر الع�سو املنتدب �سابقا للم�سرف ال�سامي واخرون اجلن�سية: 
لاأ�سهم  الرمز  مركز  اعانه/  املطلوب  خبري  تعيني  الدعوى:  مو�سوع  المارات 
املالية وميثله الرئي�س التنفيذي طال حممد عبا�س خوري واملدير حممد  وال�سندات 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  بالن�سر حيث  المارات  عنوانه:  الدند�سي اجلن�سية:  مرت�سى 
املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/9/16 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية  �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة 

بثاثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/7/23
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10875 بتاريخ 2013/8/21    
     اعادة    اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/1233 جت كل  - م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: الأ�سهم وال�سندات املالية
عليه:  مدعي  المارات   اجلن�سية:  واخرون   املرر  مر�سد  �سيف  حممد  عو�س  مدعي/ 
احمد دروي�س داغر املرر الع�سو املنتدب �سابقا للم�سرف ال�سامي واخرون اجلن�سية: 
وميثلها  جروب  الوائل  اعانه/  املطلوب  خبري  تعيني  الدعوى:  مو�سوع  المارات 
الرئي�س التنفيذي طال حممد عبا�س خوري اجلن�سية: المارات عنوانه: بالن�سر حيث 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم الثنني املوافق 2013/9/16 
الدائرة  امام  �سباحاً   8.30 ال�ساعة  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا 
او بوا�سطة  الكائنة املحكمة التجارية  �سخ�سيا  الثانية ب� حمكمة ابوظبي البتدائية - 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�سورا امل�ستنداتك موقعا عليها قبل اجلل�سة 

املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/7/23
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10875 بتاريخ 2013/8/21    
          اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/980 جت جز  - م ت- ب- اأظ

مدعي/ موؤ�س�سة كوال للوجبات ال�سريعة متثلها �سعاد عبداهلل �سامل امل�سيلي اجلن�سية: 
مو�سوع  المارات  اجلن�سية:  ادفريتا�سنج  اند  بابل�ستي  �سركة  عليه:  مدعي  المارات 
اند  بابل�ستي  �سركة  اعانه/  املطلوب  4000درهم  مببلغ  مالية  مطالبة  الدعوى: 
ادفريتا�سنج اجلن�سية: المارات  عنوانه: بالن�سر)بت�سحيح �سكل الدعوى للمدعى عليها 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث   ) تا�سنج  ادفري  اند  بابل�ستي  اي  يو  ات�س  ليكون 
اعاه وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/9/18 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت 
مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي البتدائية 
- الكائنة املحكمة التجارية مبع�سكر اآل نهيان �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�سة  قبل  عليها  موقعا  امل�ستنداتك  و�سورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثاثة ايام على القل. �سدر بتاريخ  2013/7/30
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10875 بتاريخ 2013/8/21    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/221 ت  جتر -م ر- ت- اأظ(
�سركة   : �سده  املنفذ  ال�سني   اجلن�سية:  لياجن  التنفيذ/قيمني  طالب 
لياجن  اعانه:قيمني  املطلوب  المارات   اجلن�سية:  املتحدة  التامني 
بطلب  تقدم  التنفيذ  ان طالب  بالن�سر مبا  عنوانه:  ال�سني  اجلن�سية: 
تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2012/2177 جت كل- م ت- 
املوافق 2013/10/3 موعدا  يوم اخلمي�س  لنظره جل�سة  ب-اأط  وحدد 
بادارة  الدائرة الوىل  امام  التنفيذ فانت مكلف باحل�سور  لنظر طلب 
وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الرئي�سي  باملقر  الكائنة  -ابوظبي  التنفيذ 
معتمد لتنفيذ ال�سند اعاه،   تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.

 القلم التجاري                          

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10875 بتاريخ 2013/8/21    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/830 ت  جتر -م ر- ت- اأظ(
طالب التنفيذ/م�سرف ابوظبي ال�سامي اجلن�سية: المارات   املنفذ �سده 
املطلوب  المارات      اجلن�سية:  احلمادي  عبداهلل  �سلطان  عبداهلل  حممد   :
اعانه: حممد عبداهلل �سلطان عبداهلل احلمادي اجلن�سية: المارات عنوانه: 
يف  ال�سادر  التنفيذ  ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�سر 
يوم  جل�سة  لنظره  وحدد  ب-اأط   ت-  م  كل-  جت   2012/2631 رقم  الدعوى 
الثاثاء املوافق 2013/10/8 موعدا لنظر طلب التنفيذ فانت مكلف باحل�سور 
امام الدائرة الثانية بادارة التنفيذ -ابوظبي الكائنة باملقر الرئي�سي �سخ�سيا 
او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاه،   تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ 

اجلري.
 القلم التجاري                          

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10875 بتاريخ 2013/8/21    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1258 ت  جتر -م ر- ت- اأظ(
املنفذ  المارات    اجلن�سية:  ب�سر  ال  حممد  ابراهيم  التنفيذ/حممد  طالب 
�سده : غ�سان �سالح �سقران اجلن�سية: �سوريا املطلوب اعانه: غ�سان �سالح 
�سقران اجلن�سية: �سوريا  عنوانه: بالن�سر مبا ان طالب التنفيذ تقدم بطلب 
تنفيذ ال�سند التنفيذ ال�سادر يف الدعوى رقم 2013/218 جت جز- م ت- ب-اأط  
وحدد لنظره جل�سة يوم الحد املوافق 2013/9/8 موعدا لنظر طلب التنفيذ 
الكائنة  -ابوظبي  التنفيذ  بادارة  الثانية  الدائرة  امام  باحل�سور  فانت مكلف 
باملقر الرئي�سي �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاه،   تفاديا 

لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم التجاري                          

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10875 بتاريخ 2013/8/21    
          اعالن للح�سور امام ادارة التنفيذ

 يف التنفيذ رقم )2013/1193 ت  اجر -م ر- ت- اأظ(
اجلن�سية:  املن�سوري  حوليل  عبداهلل  احمد  نا�سر  التنفيذ/عبداهلل  طالب 
اجلن�سية:  العقارات  لدارة  العامل  حول  موؤ�س�سة   : �سده  املنفذ  المارات 
اجلن�سية:  العقارات  لدارة  العامل  حول  موؤ�س�سة  اعانه:  املطلوب  المارات 
ال�سند  تنفيذ  بطلب  تقدم  التنفيذ  طالب  ان  مبا  بالن�سر  عنوانه:  المارات 
املوافق  الدعوى رقم   وحدد لنظره جل�سة يوم اخلمي�س  ال�سادر يف  التنفيذ 
الدائرة  امام  التنفيذ فانت مكلف باحل�سور  2013/9/25 موعدا لنظر طلب 
بوا�سطة  او  �سخ�سيا  الرئي�سي  باملقر  الكائنة  -ابوظبي  التنفيذ  بادارة  الوىل 

وكيل معتمد لتنفيذ ال�سند اعاه،   تفاديا لتخاذ اجراءات التنفيذ اجلري.
 القلم اليجاري                          

 امـــــــارة ابـــــوظبــي 
   دائــــــرة الق�ســـــاء

العدد  10875 بتاريخ  2013/8/21      
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/434  جتاري كلي                
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- الم����ارات خل��دم��ات ال�سيافة جم��ه��ول حمل 
����س.م.ح- ذ.م.م  وميثله: �سوق  ا���س  امل��دع��ي / جيه  الق��ام��ة مب��ا ان 
حم�سن بدر الكثريي  نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�ستها املنعقدة  
بورود  اخطاركم  اع��اه.  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2013/8/19 بتاريخ 
ت��ق��ري��ر ال�����س��ي��د اخل��ب��ري امل��ن��ت��دب يف ال���دع���وى وق���د حت����ددت جل�سة 
بالقاعة  �سباحا   9.30 ال�����س��اع��ة   2013/9/2 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي���وم 

ch2E.22 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10875 بتاريخ  2013/8/21      

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 319 /2013 مدين كلي                                 

اىل املدعى عليه /1- اقبال عبدالر�سا �سلطان  جمهول حمل القامة 
ملالكها  والعائدة  العامة  للتجارة  لينك  ميد  موؤ�س�سة   / املدعي  ان  مبا 
املدعو/ عبداملجيد حبيب جعفر علي قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بندب خبري متخ�س�س يف الدعوى.  . وح��ددت لها جل�سة يوم 
 ch1.C.15 بالقاعة  �س   9.30 ال�ساعة   2013/9/4 امل��واف��ق  الرب��ع��اء 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على 

القل. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10875 بتاريخ 2013/8/21    
 مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى املدنية رقم 2013/373 مدنى جزئي الفجرية       
 اىل املدعى عليه/ جا�سم حممد العبد �سالح- �سوري اجلن�سية

املذكورة  ال��دع��وى  اق���ام  ق��د  ب���در حم��م��د-  امل��دع��ى/ خ�سر  ب���ان  نعلمكم 
اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   24260 مبلغ  للمطالبة  اعاه 
الحتادية  الفجرية  حمكمة  اىل  احل�سور  عليكم  يتوجب  ل��ذا  املحاماة، 
من  لديكم  ما  لتقدمي   2013/9/8 املوافق  الح��د  ي��وم  �سباح  البتدائية 
ار�سال وكيل معتمد ينوب  او  دفاع وم�ستندات، ويف حالة عدم ح�سوركم 

عنكم فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات القانونية يف غيابكم.
رئي�س قلم الكتاب

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة الفجرية الحتادية البتدائية  

العدد  10875 بتاريخ 2013/8/21    
 يف الدعوىر قم 2013/632 جتاري كلي       

ال�سادة/ جواجن  �سا ميدل اي�ست للمقاولت �س.ذ.م.م ب�سفتكم /املدعى عليه  - نود 
الفادة بانه مت تكليفنا من قبل حمكمة دبي البتدائية املوقرة، للقيام مبهمة اخلرة 
احل�سابية يف الدعوى املذكورة اعاه، وبناء عليه فاننا نرغب يف الجتماع بكم يف مقر 
مكتبنا الكائن مبنطقة النهدة 2 ) دبي( �سارع بغداد مقابل مدر�سة اللفية بجانب 
كليات التقنية العليا للطالبات- بناية مركز باتنيوم لاعمال- الطابق الرابع- مكتب 
املوافق  الحد  يوم  رقم 04/2344330 يف  فاك�س  رقم 04/2344403  )406( هاتف  رقم 
2013/8/25م يف متام ال�ساعة 11.00 �سباحا وذلك ملناق�سة مو�سوع الدعوى املذكورة 
اعاه لذا يرجى ا�سطحاب كافة امل�ستندات والوراق الثبوتية التي حتقق دفاعكم يف 

ح�سور موكلكم او من ينوب عنكم.
النظم للمحا�سبة والتدقيق

حما�سبون قانونيون 

اعالن اجتماع خربة

العدد  10875 بتاريخ  2013/8/21      
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2011/85   جتاري كلي                                  
بان  نعلنكم  القامة  بن حيدر جمهول حمل  علي  �سامل  /1- خالد  عليه  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2012/7/12 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�سالح 
بالت�سامن  عليهم  املدعي  ب��ال��زام  ال��دع��وى  ع يف مو�سوع  م  �س  ال�سامي  ن��ور  بنك   /
املدعي مبلغ وقدره 10.875.182.12 درهم )  ي��وؤدوا للبنك  بان  والتكافل فيما بينهما 
ع�سرة مايني وثمامنائة وخم�سة و�سبعون الف  ومائة واثنان وثمانون درهم واثنى 
ع�سر فل�سا( والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ  2011/1/11 وحتى ال�سداد 
اتعاب املحاماة ورف�ست  الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل  التام ف�سا عن 
ماعدا ذلك من طلبات.   حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا التجارية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10875 بتاريخ 2013/8/21    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة: بريال رو�سا للتجارة )�س.ذ.م.م(.
العنوان: مكتب رقم 302 ملك م�سطفى عبدالرحيم م�سطفوي- بر دبي- ام هرير    
القيد  رق��م    626205 الرخ�سة:  رق��م  حم���دودة.  م�سوؤولية  ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�سكل 
بال�سجل التجاري: 1045552 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه 
اأعاه، وذلك  ال�سركة املذكورة  باإنحال  التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها  قد مت 
حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2013/1/13 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
دبي بتاريخ 2013/1/13 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
املعني الوحدة ملراجعة احل�سابات واال�ست�سارات االدارية- ح�سن املرزوقي  
، العنوان: مكتب رقم M1 ملك مرمي احمد حممد نا�سر لوتاه- ديرة- هور العنز 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04 ف��اك�����س/2979413   04  2979412 ه��ات��ف:  �سرق 

والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان.
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10875 بتاريخ 2013/8/21    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
ا�سم امل�سفي: الوحدة ملراجعة احل�سابات واال�ست�سارات االدارية- ح�سن 
املرزوقي  ، العنوان: مكتب رقم M1 ملك مرمي احمد حممد نا�سر لوتاه- 
العنز �سرق هاتف: 2979412 04 فاك�س/2979413 04 مبوجب هذا  دي��رة- هور 
تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاه 
لت�سفية   بريال رو�سا للتجارة )�س.ذ.م.م( وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2013/1/13 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2013/1/13  
مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى 
الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاه، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان.
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10875 بتاريخ  2013/8/21      
   مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر    

   يف  الدعوى 2013/173   نزاع عقاري   
اىل املتنازع �سده/ 1- ت�ساندر موهان ت�سادها جمهول حمل القامة مبا 
ان املتنازع / �سعيد �سليماين رودي وميثله: را�سد عبداهلل علي بن عرب  
الدعوى  املطالبة بندب اخلبري يف  الدعوى ومو�سوعها  اقام عليك  قد 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم 
الربعاء املوافق 2013/9/11 ال�ساعة 8.30 �س مبكتب امل�سلح لذا فانت 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على القل. 
 امل�سلح                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10875 بتاريخ 2013/8/21    
 بلدية مدينة خورفكان

اعالن بالن�سر       
 نرجو من �سعادتكم التكرم بن�سر اعان املدعى عليه وفقا لاتي اىل املدعى عليه/ 
ان  حيث  وذل��ك  خ��ورف��ك��ان  مدينة  ومقرها  احل���زار  عبدالف�سيل  زك��ي  عبدالف�سيل 
املدعي/ علي را�سد ال�سم بوكالة/ عبدالرحمن مراد قد اقام �سدكم دعوى ايجارية 
بالرقم 2013/27 تنفيذ لدى جلنة ف�س املنازعات اليجارية ببلدية مدينة خورفكان 
مدينة  ببلدية  الكائن  امامها  للمثول  عنكم  وكيا  او  �سخ�سيا  ح�سوركم  فيقت�سى 
خورفكان يف متام ال�ساعة اخلام�سة م�ساء يف يوم الربعاء املوافق 2013/9/4م ويف حال 
تخلفكم عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فان اللجنة �سوف 

تقوم بنظر الدعوى يف غيابكم.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية

بلدية مدينة خورفكان     

بلدية مدينة خورفكان
جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10875 بتاريخ 2013/8/21    
 بلدية مدينة خورفكان

اعالن بالن�سر       
 نرجو من �سعادتكم التكرم بن�سر اعان املدعى عليه وفقا لاتي اىل املدعى عليه/ 
حمبوب يو�سف �سليم   ومقرها مدينة خورفكان وذلك حيث ان املدعي/ علي را�سد 
دعوى  اق��ام �سدكم  قد  الرئي�سي  م��راد عبداهلل  عبدالرحمن  بوكالة/  النقبي  ال�سم 
ايجارية بالرقم 2013/28 تنفيذ لدى جلنة ف�س املنازعات اليجارية ببلدية مدينة 
خورفكان فيقت�سى ح�سوركم �سخ�سيا او وكيا عنكم للمثول امامها الكائن ببلدية 
مدينة خورفكان يف متام ال�ساعة اخلام�سة م�ساء يف يوم الربعاء املوافق 2013/9/4م 
ويف حال تخلفكم عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فان اللجنة 

�سوف تقوم بنظر الدعوى يف غيابكم.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية
بلدية مدينة خورفكان     

بلدية مدينة خورفكان
جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10875 بتاريخ 2013/8/21    
 تبليغ حكم بالن�سر

يف الدعوى: جتاري )كلي( رقم : 2013/122       
 اىل املحكوم عليه: �ستار جيجا ا�ستابلي�سمنت ليمتد / دبي- ديرة- �سارع ابوبكر ال�سديق- 
�سنرت احلمرية- مقابل فندق جنوم لل�سقق الفندقية - بوابة رقم 5- الطابق 5- مكتب 
بتاريخ: 2013/6/17م قد حكمت عليكم هذه  بانه  131 ت: 043527000 نحيطكم علما 
حكمت  بالتايل:  كو�سار  �سازيا   : ل�سالح  اع��اه  بالرقم  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف  املحكمة 
املحكمة مبثابة احل�سوري: بالزام املدعى عليها ان توؤدي للمدعية مبلغ  102.550 درهم 
مائة واثنني الف وخم�سمائة دخم�سون درهم وفائدة قانونية قدرها 5% على هذا املبلغ 
ال�سكنية رقم  الوحدة  بيع  اتفاقية  ال�سداد وبف�سخ  الدعوى وحتى متام  تاريخ رفع  من 
)402( برج رقم 2 مب�سروع جولد كري�ست درمي 2 بامارة عجمان وامل�ساريف وخم�سمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما قابا لا�ستئناف خال 30 يوما اعتبارا من اليوم 

التايل لعانك بهذا التبليغ.حرر بتاريخ 2013/7/15.
قلم الكتاب املحكمة   

المارات العربيةاملتحدة
وزارة العدل

العدد  10875 بتاريخ 2013/8/21    
جتارة احلظ ال�سعيد

ال�سعيد    ال�سركة املذكورة اع��اه هي : جت��ارة احلظ   نعلن للجميع بان 
-�سركة تو�سيه ب�سيطة تا�س�ست يف امارة عجمان مبوجب قانون ال�سركات 
الحتادي  رقم  )8( ل�سنة )1984( وتعدياته مرخ�سة يف بلدية عجمان 
و�سجلته بالبلدية  حتت رقم )01315( وقد قرر ال�سركاء حلها وت�سفيتها 

وتعيني ال�سادة.
  النداء لتدقيق احل�سابات     

 م�سفى  قانوين لل�سركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�س التقدم به 
للم�سفي القانوين املذكورة اعاه خال مدة )45( يوما من تاريخ ن�سر 
الع��ان وعلى العنوان التايل: ام��ارة ال�سارقة ،  ه��ات��ف:065687272  ، 

�س.ب:984   

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
       اعالن وحل وت�سفية

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /كايد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العامة التجارية التالية :

   
بتاريخ:2010/04/11   املودعة حتت رقم :141068 
بتاريخ:2012/05/28   امل�سجلة حتت رقم :141068 

 با�س��م:  ام ا�س دي او�س بي.يف. 
 وعنوانه: كلو�سرت�سرتات 6، 5349 ايه. بي. او�س، هولندا 

 رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )114( – )2012/02/29 م ( 
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

 الأدوية وامل�ستح�سرات ال�سيدلية املعدة لاإ�ستخدام الب�سري يف الفئة 5 
 5  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديات على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:  
 تن���ازل رقم :2 

  ا�سم مالك العامة: ام ا�س دي او�س بي.يف. 
مريك �سارب اآند دوخِم بي.يف.  ا�سم املتنازل له :  

 

 مه�نته:�سركة 
 جن�سيته: هولندا 

عنوانه وحمل اإقامته: فريِدرفيخ 39، 2031 بي اإن، هارمِل، هولندا 

 

 تاري�خ انت�قال امللكية:2013/05/24 
 تاريخ التا�سري يف ال�سجل:2013/08/05 

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  21  اأغ�سط�س 2013 العدد 10875

تعلن اأدارة العامات التجارية عن تقدم الوكيل / رجائي الدقي خلدمات  امللكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية :

املودعة حتت رقم: 173448  بتاريخ: 13 / 5 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م :بو�سمي اأنرتنا�سيونال  كو.، األ تي دي .
جمهورية   ، ت��اي��وان   ،  248 �سيتي  تايبي   نيو   ، دي�سرتيكت  ويجي    ، رود  �سكند  ويجوجن   ،  102 وعنوانه:رقم 

ال�سني.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

م�سروبات ال�ساي ، اكيا�س �ساي ، كاكاو ، قهوة ، �ساجو ،  م�سروبات الكاكاو الغذائية   ، تابيوكا.  .
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 30 (

و�سف العامة :  " POSSMEI " بحروف لتينية يعلوها ر�سم  خط متعرج ر�سم كروكي على خلفية دائرة 
مظللة بال�سود يعلوها ر�سم خط.

ال�س��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة 

، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  21  اأغ�سط�س 2013 العدد 10875

تعلن اأدارة العامات التجارية عن تقدم الوكيل / رجائي الدقي خلدمات  امللكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية :

املودعة حتت رقم: 173449  بتاريخ: 13 / 5 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م :بو�سمي اأنرتنا�سيونال  كو.، األ تي دي .
جمهورية   ، ت��اي��وان   ،  248 �سيتي  تايبي   نيو   ، دي�سرتيكت  ويجي    ، رود  �سكند  ويجوجن   ،  102 وعنوانه:رقم 

ال�سني.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ع�سائر الفواكه ، مياه غازية ، ع�سائر خ�سروات ) م�سروبات ( ،  م�سروبات ع�سري فواكه غري كحولية ، �سراب 
لعمل امل�سروبات غري كحولية.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 32 (

و�سف العامة :  " POSSMEI " بحروف لتينية يعلوها ر�سم  خط متعرج ر�سم كروكي على خلفية دائرة 
مظللة بال�سود يعلوها ر�سم خط.

ال�س��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة 

، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  21  اأغ�سط�س 2013 العدد 10875

تعلن اأدارة العامات التجارية عن تقدم الوكيل / رجائي الدقي خلدمات  امللكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية :

املودعة حتت رقم: 173450  بتاريخ: 13 / 5 / 2012
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م :بو�سمي اأنرتنا�سيونال  كو.، األ تي دي .
جمهورية   ، ت��اي��وان   ،  248 �سيتي  تايبي   نيو   ، دي�سرتيكت  ويجي    ، رود  �سكند  ويجوجن   ،  102 وعنوانه:رقم 

ال�سني.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

وكالت ال�سترياد و الت�سدير ، عر�س �سلع الطعام و امل�سروبات لغر�س البيع بالتجزئه  و اجلملة.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 35 (

و�سف العامة :  " POSSMEI " بحروف لتينية يعلوها ر�سم  خط متعرج ر�سم كروكي على خلفية دائرة 
مظللة بال�سود يعلوها ر�سم خط.

ال�س��رتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد والتجارة 

، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  21  اأغ�سط�س 2013 العدد 10875
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تركت الزيارة املفاجئة التي قام بها ال�سيخ عبداهلل 
اإدارة  اآل نهيان، رئي�س جمل�س  بن حممد بن خالد 
الكرة  فريق  مع�سكر  اإىل  ال��ق��دم،  لكرة  العني  ن��ادي 
الأول للنادي يف النم�سا، اأثراً اإيجابياً و�سعادة كبرية 
لدى كافة اأع�ساء البعثة العيناوية، وعززت معنويات 
الاعبني، ودفعت اجلميع اإىل توجيه ر�سالة عاجلة 
م���ن م��ق��ر م��ع�����س��ك��ر ال���ف���ري���ق اإىل رئ���ا����س���ة ال���ن���ادي، 
وال�����س��ي��خ ع��ب��داهلل ب��ن حم��م��د ب��ن خ��ال��د اآل نهيان، 
اأكدوا خالها تعاهدهم باللتزام  وجماهري العني، 
الأهداف  حتقيق  اأج��ل  م��ن  اجل��ه��ود  م�ساعفة  على 
املرجوة والظهور امل�سرف يف املو�سم الكروي اجلديد 
الإدارة  وطموحات  النادي،  قيادة  تطلعات  لتحقيق 
املحلي  ال�سعيدين  على  العني  اإىل  املنت�سبني  وك��ل 
والقاري. وكان مدير فريق العني مطر ال�سهباين، 
بن  حممد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  و�سول  قبل  اأك��د  قد 
خالد اآل نهيان، اإىل املع�سكر ب�48 �ساعة توافر كافة 
متطلبات النجاح يف مع�سكر الزعيم غري اأن ال�سيء 
جمل�س  رئي�س  ت��واج��د  ه��و  ينق�سهم  ال��ذي  الوحيد 
اإدارة نادي العني لكرة القدم، حيث اأنهم اعتادوا على 
م�ساندته لهم وتعزيز معنوياتهم يف التدريبات قبل 
املباريات، خ�سو�ساً واأنه يحر�س دائماً على الوقوف 
�سعياً  اجل��ه��ود،  م�ساعفة  على  وحثهم  جانبهم  اإىل 

منه لو�سع الفريق يف اأجواء املناف�سة.
اإداري فريق  ن��ا���س��ر اجل��ن��ي��ب��ي  اع��ت��ر  وم���ن ج��ان��ب��ه 
للفريق، مو�سحاً  معنوي  داف��ع  اأك��ر  الزيارة  العني 
ال�سيخ  ح�سور  يعترون  البعثة  اأع�����س��اء  جميع  اأن 
ع��ب��داهلل ب��ن حممد ج��اء يف ال��وق��ت امل��ن��ا���س��ب، الذي 
لا�ستفادة  لديهم  ما  اأف�سل  اإظ��ه��ار  فيه  يعتزمون 
بامل�ساحة  ق��ي��ا���س��اً  اخل���ارج���ي،  التح�سري  ف���رتة  م��ن 
قبل  املع�سكر  ف��رتة  حت��دد  التي  الق�سرية  الزمنية 
انطاقة املو�سم الكروي اجلديد، وذلك لأنه عودهم 
على التواجد اإىل جانبهم يف جميع املنا�سبات وخال 

التدريبات قبل تواجده يف املباريات .
من  ال�سامية  الرعاية  اأن  احلقيقة  اجلنيبي  وق��ال 
ق��ي��ادة ال��ن��ادي واله��ت��م��ام غ��ري ال��ع��ادي م��ن جمل�س 
حممد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  برئا�سة  القدم  كرة  اإدارة 
على  وي�ساعد  املعنويات  يعزز  نهيان،  اآل  خالد  ب��ن 
اأن  يوؤكد  ال�سيء  وه��ذا  املرجوة،  الطموحات  حتقيق 

املعطيات  جميع  توفري  على  حتر�س  ال��ن��ادي  قيادة 
التي توؤدي اإىل حتقيق الغايات املرجوة .

مفاجاأة �سعيدة 
وب����دوره ق���ال ق��ائ��د ف��ري��ق ال��ع��ني، ه���ال �سعيد اإن 
ال���زي���ارة ك��ان��ت مب��ث��اب��ة م��ف��اج��اأة ���س��ارة للجميع يف 
النم�سا، واعتاد الفريق على اجلرعة املعنوية الكبرية 
التي ظل مينحها ال�سيخ عبداهلل بن حممد جلميع 
واإداري��ة ولعبني،  اأجهزة فنية  الفريق من  عنا�سر 
تواجد  ���س��ه��دت  ال��ت��ي  ال��ت��دري��ب��ي��ة  للح�سة  وامل��ت��اب��ع 
ت�ساعفت  اجل��م��ي��ع  رغ��ب��ة  ب���اأن  ي�سعر  ي��ك��اد  ال�سيخ 
ب�����س��ورة لف��ت��ة يف اإظ��ه��ار اأف�����س��ل م��ا ل��دي��ه��م، الأمر 
الذي يوؤكد على مدى اأهمية تلك الزيارة، التي اأرى 
الفريق  واأن  خ�سو�ساً  مهم،  توقيت  يف  ج��اءت  اأنها 

على اعتاب اإغاق مرحلة الإعداد للمو�سم. 
وزاد: مل اأ�سعر باأن ال�سيخ جاء ليطمئن على الفريق 
الدولة،  بقدومه من  اأ�سرنا  على  بل طماأننا  فقط، 
وح��م��ل ر���س��ال��ة م��ن ك��ل م�سجع ع��ي��ن��اوي ب��اأن��ه اإىل 
جانبنا، وتواجده بيننا اأكر حافز للظهور امل�سرف 
اأهدافه وطموحات  اإىل حتقيق  الفريق  يقود  الذي 

قيادته واإدارته وجماهريه الوفية.
رعاية القيادة

واعتر الاعب عمر عبدالرحمن الزيارة اأبلغ دليل 
الفريق  برئا�سة  النادي  قيادة  واهتمام  رعاية  على 
اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، و�سمو 
الأمن  م�ست�سار  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ال�سيخ 
لإمارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  ال��وط��ن��ي، 
النائب  ال���ن���ادي،  لرئي�س  الأول  ال��ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي، 
الأول لرئي�س هيئة ال�سرف، و�سمو ال�سيخ طحنون 
الوطني،  الأم��ن  نائب م�ست�سار  نهيان،  اآل  زاي��د  بن 
ال��ن��ائ��ب ال���ث���اين ل��رئ��ي�����س ال���ن���ادي، ال��ن��ائ��ب الثاين 

لرئي�س هيئة ال�سرف .
كبرياً  دافعاً معنوياً  الزيارة متثل  اأن  واأك��د عموري 
ال�ستفادة  على  وحتر�سهم  الفريق،  لعبي  جلميع 
التدريبية  ثانية نخ�سع خالها احل�س�س  من كل 
الكبرية  اجلهود  نهدر  ل  احل��ايل، حتى  املع�سكر  يف 
برئا�سة  القدم  كرة  اإدارة  جمل�س  يبذلها  ظل  التي 
ال�سيخ عبداهلل بن حممد بن خالد اآل نهيان، والذي 
وجه لنا بح�سوره ر�سالة مهمة اأن الفريق دائماً يف 

اأولوية اأعماله برغم م�ساغله الكثرية بالدولة.
وق����ال ع��ب��دال��رح��م��ن: ن��ع��د ق��ي��ادة ال���ن���ادي وال�سيخ 
اأن نعمل على  عبداهلل بن حممد، وجماهري العني 
تقدمي اأف�سل ما لدينا، لتحقيق الأهداف املر�سومة، 
خ�سو�ساً اأننا ندرك جيداً اأن الطموحات يف املو�سم 
اجل���دي���د ل ت��ق��ت�����س��ر ع��ل��ى ح�����س��د ب��ط��ول��ة واح����دة 
فح�سب، قيا�ساً بالدعم الافت وتهيئة الإدارة لكل 
اأك���ر من  اأج���ل احل�سول على  م��ن  النجاح  اأ���س��ب��اب 
كامل  ملو�سم  الإع���داد  اأج��ل  من  هنا  ونحن  بطولة، 

ولي�س مباراة واحدة ونتمنى التوفيق للفريق.

مبادرة رائعة
ال��غ��اف��ري عن  ال��اع��ب �سلطان  اأع���رب  وم��ن جانبه 
العني  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  لرئي�س  وتقديره  �سكره 
ب���اأن املرحلة  اأو���س��ح للجميع  ال��ق��دم، وال���ذي  ل��ك��رة 
احلالية من الإع��داد حتظى باهتمام لفت وتعتر 
م��ن الأول����وي����ات لأن��ه��ا ال��ب��داي��ة ال��ف��ع��ل��ي��ة لتحقيق 
واإذا جاء  اجل���دي���د،  امل��و���س��م  امل���رج���وة يف  الأه������داف 
امل��ع�����س��ك��ر م��ث��ال��ي��اً ف���ا خ����وف ع��ل��ى ال��ف��ري��ق خال 

ا�ستحقاقاته املهمة يف التحديات القادمة.
واأو�سح مدافع فريق العني حممد اأحمد اأن الزيارة 
خ�سو�ساً  النم�سا،  يف  الفريق  لعبي  جميع  فاجاأت 
اأننا يف بداية املو�سم، ويتعني علينا م�ساعفة اجلهود 
وامل�سائية،  ال�سباحية  التدريبية  اجل��رع��ات  خ��ال 
وع����ززت ال���زي���ارة م��ن رغ��ب��ة اجل��م��ي��ع ع��ل��ى اخلروج 
بالفوائد املرجوة يف مع�سكر النم�سا، وحتى تدريبات 
اأك��ر حما�سة لأن احلوافز  ج��اءت  الأول  اأم�س  ي��وم 

كانت غري عادية بتواجد ال�سيخ .
واأ�ساف: كما اأنني اأعتقد باأنها دافع كبري قبل بداية 
وب��رغ��م اجلهود   ، ال�سوبر  الأه��ل��ي يف  اأم���ام  امل��و���س��م 
الكبرية التي نبذلها، و�سخ�سياً اأرى اأن املبادرة غري 
م�ستغربة من رئي�س جمل�س اإدارة نادي العني لكرة 

القدم، الذي عودنا دائماً على الوقوف بجانبنا .

م�ساعفة احلوافز
ال�سيخ  زي���ارة  اأن  ربيع  ال��اع��ب �سقر حممد  واأك���د 
اأ����س���ع���دت ك���ل اأع�������س���اء ال��ب��ع��ث��ة، وحظيت  ع���ب���داهلل 
الزيارة  لنا  مثلت  حيث  الاعبني،  جميع  بتقدير 

اأف�سل  تقدمي  على  وتعاهدنا  كبرياً،  معنوياً  دافعاً 
يف  �ستق�سيها  حلظة  كل  من  وال�ستفادة  لدينا  ما 
امل��ع�����س��ك��ر ك��اع��ب��ني خ���رة و���س��ب��اب. وع���ر املدافع 
لل�سيخ  وت��ق��دي��ره  امتنانه  ع��ن  عبدالرحمن  خ��ال��د 
دعمه  نهيان، على  اآل  بن خالد  عبداهلل بن حممد 
اأن  موؤكداً  الفريق،  خلف  الدائم  وتواجده  الافت 
لتعزيز  مهم  هو  ما  بقدر  غريبا،  لي�س  الأم��ر  ه��ذا 
معنويات الاعبني، وبرغم اللتزام واجلدية التي 
املفاجئة  الزيارة  اأن  اإل  لأداء اجلميع،  كانت عنواناً 
من ال�سيخ عبداهلل بن حممد �ساعفت من حوافزنا 

ومعنوياتنا قبل بداية املو�سم اجلديد. 
اأن  اأود  خ��ال��د عي�سى  ال��ع��ني  م��رم��ى  ح��ار���س  وق����ال 
اأنها  اأح�سب  والتي  والتقدير  ال�سكر  بكلمات  اأتوجه 
قليلة يف حق ال�سيخ عبداهلل بن حممد على ح�سوره 
منت�سبي  ك��ل  اهتمام  ب��اأن  لنا  اأك��د  حيث  التدريبات 
ال��دول��ة وخ��ارج��ه��ا وه��و العمل احلايل،  ال��ن��ادي يف 
باأكمله ولي�س  للمو�سم  والزيارة تعتر دافعاً كبرياً 
ملواجهة كاأ�س ال�سوبر ، وناأمل اأن نكون جميعاً عند 

ح�سن الظن وعلى قدر الثقة التي و�سعت فينا .

مع  التعامل  باحرتافية  العني  الــتــزام  ــد  اأك
و�سائل االإعلم

يف  ا�ستثنائية  تغطية  ت��رق��ب��وا  ال�����س��ع��دي:  ي��ع��ق��وب 
املو�سم اجلديد على اأبوظبي الريا�سية 

ويف اإطار غري بعيد حر�ست قناة اأبوظبي الريا�سية 
ال��ف��ري��ق يف جراند  اإق��ام��ة  اإىل مقر  احل�����س��ور  على 
ه��وت��ي��ل ل��ي��ن��ز ، واأك�����د ن��ائ��ب م��دي��ر ال��ق��ن��اة يعقوب 

ال�����س��ع��دي، ع��ل��ى ت��وف��ري ث��اث��ة ف���رق ع��م��ل لتغطية 
الن�سخة  لقب  على  املتناف�سة  الأن��دي��ة  ا���س��ت��ع��دادات 
اأن  م��و���س��ح��اً  ال��ع��رب��ي،  اخل��ل��ي��ج  دوري  م��ن  الأوىل 
الكروي  للمو�سم  ال��ري��ا���س��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي  جت��ه��ي��زات 
حر�سنا  احلكام  مع�سكر  وحتى  ا�ستثنائية،  اجلديد 
على ر�سد تفا�سيل يوم كامل من مقر حت�سرياتهم 

للمو�سم .
واأ�سار ال�سعدي اإىل اأن قناة اأبوظبي الريا�سية ت�سعى 
لو�سع امل�ساهد وجماهري الأندية يف قلب احلدث من 
اإعامية مثالية للم�سابقات املحلية،  خال تغطية 
موؤكداً اأن قطاع الرامج اأعد براجماً جديدة ناأمل 
اأن تنال ال�ستح�سان والقبول، و�سيتم الك�سف عنها 
راأي��ه يف  ���س��وؤال ح��ول  . ورداً على  املنا�سب  يف الوقت 
اعتذار نادي العني للقناة عن نقل املباريات الودية، 
قال: يف اعتقادي اأنه حق م�سروع ملدرب الفريق، فهو 
الأكر دراية مب�سلحة فريقه الفنية، وقراره يجد 
اأن العني مل  منا كل الحرتام والتقدير، خ�سو�ساً 
يكن النادي الوحيد الذي اعتذر حيث اأن هناك نحو 
اأن��دي��ة ب���ادرت ب��الع��ت��ذار ع��ن نقل املباريات  ال��� 10 

الودية يف املع�سكر .
واأك��م��ل: الأم���ر طبيعي ج���داً وي��ح��دث يف ك��ل مكان 
اإدارة  م��ن  اأن��ي��ق  با�ستقبال  حظينا  ول��ق��د  ب��ال��ع��امل، 
النادي يف املع�سكر، �سعياً منا للقيام بتغطية فعاليات 
�ساأن بقية الأندية،  �ساأنه من  اللقب  مع�سكر حامل 
واأجرينا  امل��ب��اراة  يف  بالتواجد  لنا  ال�سماح  مت  كما 
نادي  اإدارة وجن��وم  م��ع  املهمة  ال��ل��ق��اءات  م��ن  جملة 
العني، ودائماً حتر�س اإدارة العني على مر التاريخ 

اأ�سداء وا�سعة لزيارة عبداهلل بن حممد للمع�سكر العيناوي يف النم�سا

العبو العني: ملتزمون بالعمل على حتقيق االأهداف واملناف�سة على كل البطوالت

لرينييه  امل��وري  بروبلم  نو  الفرن�سي  اجل��واد  ت��وج 
لوري كوخ وباإ�سراف املدرب الفرن�سي جان فران�سوا 
ب��رين��ارد وب��ق��ي��ادة ال��ف��ار���س ج���ان ب��رين��ارد ايجوم 
بطا ل�سباق اجلولة ال�سابعة من كا�س املغفور له 
باذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان مل�سافة 
 25 1800 مرت والبالغ اإجمايل جوائزه املالية 
ي��وم الح���د مب�سمار  ال�سباق  اأق��ي��م    . ي���ورو  األ���ف 
او�ستند العريق يف بلجيكا �سمن فعاليات الن�سخة 
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  مهرجان  من  اخلام�سة 
الأ�سيلة  العربية  للخيول  العاملي  نهيان  اآل  زاي��د 
والذي يقام للمرة الأوىل مب�سمار او�ستند. ياأتي 
من�سور  ال�سيخ  �سمو  بتوجيهات  املهرجان  تنظيم 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
وزير �سوؤون الرئا�سة �سمن اإ�سرتاتيجية مهرجان 
�سموه على كاأ�س املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�سيخ 
ل�سمو  العامل  نهيان وبطولة  اآل  �سلطان  بن  زاي��د 
ال�����س��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك ل��ل�����س��ي��دات افهار 
واملوؤمتر العاملي الرابع ل�سباقات اخليول العربية 
�سمو  وموؤمتر  �ستد  الوثبة  وكاأ�س   2013 تولوز 
لتطويروتنمية  م���ب���ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�����س��ي��خ��ة 
بالإثارة  ال�سباق  . ومتيز  اير�س  الفر�سان  مهارات 
الكبرية والتناف�س القوي يف ظل م�ساركة 11 خيا 
قوية من كافة اأنحاء اأوروبا .. وجاءت النطاقة 
وم��ن خلفه  ج��ان  ليلي  الهولندي  اجل��واد  ل�سالح 
بنتاجون و نيل ا�سال فيما ظلت اخليول املر�سحة 
املنا�سبة  الفر�سة  تتحني  اخللفية  ال�سفوف  يف 
املنوال  ه��ذا  على  ين�سج  احل��ال  وظ��ل  لانطاق. 
خا�سة  الأويل  م��رت   900 اخل��ي��ول  قطعت  حتى 
حتتاج  مرت   1800 البالغة  ال�سباق  م�سافة  وان 

ايل تكتيك خا�س ينا�سب امل�سافة من اجل تق�سيم 
ح�سلت  وان  املختلفة  امل��راح��ل  ب��ني  اجل���واد  جهد 
املتناف�سني.   مراكز  يف  اخلفيفة  التغيريات  بع�س 
قبل  الأخ���رية  اللفة  اإيل  اخليول  و�سلت  وعندما 
تقدمت  فيما  اخل��ي��ول  بع�س  ت��راج��ع��ت  امل�ستقيم 
لإيجاد  الأم�����ام يف حم���اول���ة  اإىل  اخل���ي���ول  ب��ع�����س 
اأب���رز اخليول  م��وق��ع ميكنها م��ن امل��ن��اورة ..وك���ان 
الذي  امل��وري  املحاولة نوبروبلم  التي قامت بهذه 
كان فار�سه جان ايجوم هادئا. وعند عمق امل�ستقيم 
ا�ستدت املناف�سة بني اخليول حني تقدم فويو اإىل 
ال�����س��دارة ي��اح��ق��ه ن��وب��روب��ل��م امل����وري ع��ل ك��ث��ب و 
اثليت ديل �سول فيما تاأخر املر�سح الثاين غازيل 
من  يتمكن  ومل  الأوزان  اأع��ل��ى  يحمل  ك��ان  ال���ذي 
الفورلنج  وكان  احلقيقية.  املناف�سة  اإىل  الو�سول 
ب��ني نوبروبلم  ���س��ج��ال  200 م��رت  اآخ���ر  الأخ����ري 
الرميثي  ن��ا���س��ر  ل�سعيد  ف��وي��و  وو���س��ي��ف��ه  امل����وري 
وباإ�سراف �ساندرين تارو وبقيادة روبرتو كارلو�س 
مونتنيجرو حتى الأمتار الأخرية قبل ان يتمكن 
1.25 طول  بفارق  التفوق  امل��وري من  نوبروبلم 
فيما جاء يف املركز الثالث بفارق ن�سف طول عن 
الثاين اثليت ديل �سول . ومتكن اجلواد غوردون 
من  ترو�ستا  فيا  وبقيادة  ميرن  نينو  باإ�سراف  بلو 
املخ�س�س  للميل  اب��وظ��ب��ي  ج��ائ��زة  ب�سباق  ال��ف��وز 
اإجمايل جوائزه  البالغ  الأ�سيلة  املهجنة  للخيول 
اأقيم �سمن فعاليات  وال��ذي  ي��ورو   4800 املالية 
املهرجان للرتويج عن اإمارة اأبوظبي بعد ان قدم 

عر�سا رائعا يف فنون ال�سباق. 
�سليمان حامد  �سعادة  ق��ام  الأ���س��واط  وعقب ختام 
اململكة  ل����دى  ال����دول����ة  ���س��ف��ري  امل����زروع����ي  ����س���امل 

مهرجان  م��دي��رة  �سوايا  لرا  ترافقه  البلجيكية 
العاملي  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو 
الن�سائية  ال�����س��ب��اق��ات  رئ��ي�����س��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��خ��ي��ول 
افهار  العربية  ل�سباقات اخليول  الدويل  بالحتاد 
نادي  اإدارة  جمل�س  ع�سو  الري�سي  نا�سر  واحمد 
نادي  من  ومن�سوراملن�سوري  للفرو�سية  ابوظبي 
رابطة  رئي�سة  فليبوت  ونيللي  الإم���ارات  �سقاري 
..بتتويج  بلجيكا  يف  الأ���س��ي��ل��ة  ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ي��ول 
الأب��ط��ال ال��ف��ائ��زي��ن. وق��د اأع���رب ���س��ع��ادة ال�سفري 
امل����زروع����ي ع���ن ���س��ع��ادت��ه ب��ال��ن��ج��اح ال�����ذي حققه 
الدولة  توليه  الذي  الهتمام  يوؤكد  الذي  ال�سباق 
لتوجيهات  تنفيذا  الأ���س��ي��ل��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ب��اخل��ي��ول 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
رئي�س الدولة حفظه اهلل ودعم الفريق اأول �سمو 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
ان  واأ�ساف  امل�سلحة.  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
اأكر  ال�سباق لأول مرة يف بلجيكا يعد من  اإقامة 
الواقع وذلك  اأر���س  التي حتققت على  النجاحات 
اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ج��ه��ود  بف�سل 
اأوروب��ا مكانة خا�سة  نهيان مما جعل للجائزة يف 
..م�سريا اإىل اأهمية املناف�سات يف التعريف بالدولة 
وتراثها العريق.  وقال ان �سباقات اخليول ت�سهم 
اأنها تخدم  ال�سعوب كما  العاقات بني  يف تطوير 
بني  العاقات  اأن  اإىل  م�سريا  الثنائية  العاقات 
تقرب  الفعاليات  وه��ذه  قوية  وبلجيكا  الإم����ارات 
�سفارة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ان  وت���اب���ع  ال�����س��ع��ب��ني.  ب���ني 
ال�سيا�سية  الأن�سطة  تعزيز  على  ترتكز  الإم���ارات 
باحل�سور  ..م�����س��ي��دا  وال��ث��ق��اف��ي��ة  والق��ت�����س��ادي��ة 
اجل���م���اه���ريي ال������ذي ����س���ه���ده ال�������س���ب���اق وق������ال اإن 

نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ من�سور  �سمو  مهرجان 
وال�سمعة  الكثري  لل�سباق  اأ�ساف  العربية  للخيول 
اجليدة للدولة يف املحافل الدولية. واأ�ساد �سعادته 
باخلطوة اجل��دي��دة م��ن خ��ال الع���ان بتنظيم 
احد جولت بطولة العامل ل�سمو ال�سيخة فاطمة 
املقبل  العام  لل�سيدات يف  الإم��ارات  اأم  بنت مبارك 
ببلجيكا ملوا�سلة جهود �سموها بدعم ريا�سة املراأة 
انه  اأك��دت لرا �سوايا  حمليا وعامليا.  من جهتها 
زايد  ال�سيخ من�سور بن  �سمو  بناء على توجيهات 
احد  او�ستند  م�سمار  يحت�سن  ���س��وف  نهيان  اآل 
فاطمة  ال�سيخة  ل�سمو  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة  ج����ولت 
بالتزامن  املقبل  ال��ع��ام  يف  لل�سيدات  م��ب��ارك  بنت 
اأنه للمرة الأوىل �سي�سهد  مع كا�س زاي��د..واأك��دت 
 12 مب�ساركة  ال�سباق  تنظيم  او�ستند  م�سمار 
الذي  زاي���د  ك��ا���س  �سباق  بنجاح  واأ����س���ادت  ف��ار���س��ة. 
���س��ارك فيه ع��دد قيا�سي م��ن اخل��ي��ول م��ن ناحية 
اخليول  به  ظهرت  ال��ذي  الكبري  اوامل�ستوى  الكم 
يف ال�سباق الذي جاء اأكر من رائع ..م�سرية اإىل 
ان جان فران�سوا برينارد الذي اأ�سرج بطل ال�سباق 
هو احد املدربني امل�سرفني على خيول �سمو ال�سيخ 
اأوروب���ا. واأك���دت ان  اآل نهيان يف  من�سور بن زاي��د 
ه��ن��اك م��ف��اج��اآت ك��ث��رية ���س��وف يتم الإع���ان عنها 
بالتزامن مع معر�س ابوظبي لل�سيد والفرو�سية 
2013 يف دورت��ه احلادية ع�سر من خال جناح 
2000 مرت  م�����س��اح��ت��ه  ت��ب��ل��غ  ال�����ذي  امل���ه���رج���ان 
�سمن  ت�سجيلها  يتم  �سوف  املفاجاأة  وه��ذه  مربع 
وجه  كما  القيا�سية.  ل��ارق��ام  غيني�س  مو�سوعة 
نادي  ادارة  جمل�س  ع�سو  الري�سي  نا�سر  اح��م��د 
ابوظبي للفرو�سية ال�سكر والتقدير ل�سمو ال�سيخ 

من�سور بن زايد اآل نهيان لدعمه الدائم لفرو�سية 
الإمارات وامل�ساركة يف خمتلف املهرجانات العاملية 
اإلية  و�سلت  وم��ا  الفرو�سية  مب�ستوى  والتعريف 
من�سور  مهرجان  يعد  حيث  رائ���ع.  م�ستوى  م��ن 
اخليول  �سباقات  واأب���رز  اأ�سهر  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
اأن مبادرة  واأ���س��اف  ال��ع��امل.   الأ�سيلة يف  العربية 
�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان بتخ�سي�س 
�سباقات للخيول العربية الأ�سيلة على جولة من 
م��ب��ادرة غري م�سبوقة  تعتر  بلجيكا  اجل��ولت يف 
والهتمام  ال��ع��رب��ي  اخل��ي��ل  مكانة  على  للحفاظ 
 22 من  اأك��ر  يف  العربية  اخليول  �سباقات  بن�سر 
تخليدا  رائ��ع��ا  ج���اء  التنظيم  ان  واأ����س���اف  دول����ة. 
لذكري املغفور له باذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان املوؤ�س�س الأول ل�سباقات اخليول العربية 
واحلجم  بامل�ستوى  الريا�سة  هذه  ون�سر  الأ�سيلة 
ال����ذي ن����راه ال���ي���وم مم���ا ي��ع��د م��ف��خ��رة ل��ل��دول��ة يف 
اأ�ساد  العامل من جهته  التواجد يف اغلب عوا�سم 
من�سور  ال�سيخ  �سمو  مببادرة  املن�سوري  من�سور 
مل�ساركة  الفر�سة  اأتاحت  التي  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
امل�سامري  �سباقات  يف  الأ�سيلة  العربية  اخل��ي��ول 
الأوروبية لفتا اإىل الدعم ال�سخي لهذه ال�سريحة 
التي تعد مفخرة لدولة الإمارات. واأعربت نيللي 
فليبوت رئي�سة جمعية اخليول العربية الأ�سيلة يف 
الذي  ال�سباق  البالغة بنجاح  �سعادتها  بلجيكا عن 
او�ستند العريق بعد  اأقيم لأول مرة على م�سمار 
خ�سوع امل�سمار اإىل الت�سليحات واأعمال الرتميم 
اأ�سهم يف  اأي�سا  اأن احل�سور اجلماهريي  ..موؤكدة 
عملية النجاح. واأ�سافت ان ال�سباق �سهد م�ساركة 
اإدخال  اأوروب���ا ومت  اأن��ح��اء  خيول قوية من جميع 

الغنية  املقدمة  اأف�سل اخليول يف هذه  بع�س من 
ايل  تاأتي  التي  امل�ستويات  اأعلى  وعلى  بال�سباقات 
ان هذه اخليول هي  اأوروب��ا مو�سحة  بلجيكا من 
الأف�سل يف العامل وجعلت املناف�سة �سعبة للغاية .  
وينظم املهرجان هيئة ابوظبي لل�سياحة بالتن�سيق 
مع جمل�س اأبوظبي الريا�سي وبالتعاون مع هيئة 
الإم���ارات ل�سباق اخليل والحت��اد ال��دويل خليول 
العربية  اخليول  وجمعية  اإفهار  العربية  ال�سباق 
ال�سباب  لرعاية  العامة  الهيئة  وبدعم  الأ�سيلة 
وال��ري��ا���س��ة وال��ن��اق��ل ط���ريان الإم�����ارات وبرعاية 
و�سركة  ال�سياحي  وال���س��ت��ث��م��ار  التطوير  �سركة 
واأري���ج  ال��ق��اب�����س��ة  واأراب���ت���ك  لا�ستثمار  اب��وظ��ب��ي 
العواين  و�سركة  لا�ستثمار  وال��را���س��د  الأم���ريات 
والحت�����اد ال��ن�����س��ائ��ي ال��ع��ام وجل��ن��ة ري��ا���س��ة امل����راأة 
واأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�سة الن�سائية 
و�سا�س لا�ستثمار وكابال ود ، نادر �سعب ومزرعة 
الوثبة �ستد واملعر�س الدويل لل�سيد والفرو�سية 
ونادي اأبوظبي للفرو�سية والوثبة �سنرت واأجنحة 

القرم ال�سرقي جنة  وري�سنغ بو�ست . 
بن  زاي��د  ال�سيخ  كا�س  من  الثامنة  اجلولة  وتقام 
بطولة  م��ن  التا�سعة  واجل��ول��ة  نهيان  اآل  �سلطان 
ب��ن��ت مبارك  ال�����س��ي��خ��ة ف��اط��م��ة  ل�����س��م��و  ال���ع���امل 
البولندية  العا�سمة  مب�سمار  اف��ه��ار  لل�سيدات 
ورا�سو يف 25 اأغ�سط�س اجلاري ..وي�سهد م�سمار 
جولت  ف��ع��ال��ي��ات  كاليفورنيا  يف  اجن��ل��و���س  ل��و���س 
بالإ�سافة  فاطمة  ال�سيخة  ومونديال  زاي��د  كا�س 
اإىل ال�سويد وم�سمار تولوز الفرن�سي فيما تختتم 
افتتاح  يف  نوفمر  �سهر  يف  ابوظبي  يف  ال��ل��ق��اءات 

املو�سم الإماراتي مل�سمار ابوظبي. 

اجلواد الفرن�سي نو بروبلم املوري بطاًل للجولة 7 لكاأ�س زايد مب�سمار اأو�ستند

بعد لقائه بريجنزبورج.. الظفرة يخو�س ثالث جتاربه اليوم
الودية  ام�س جتربته  م�ساء  الظفرة  بنادي  الول  الفريق  اأدى 
الثالثة اأمام اف �سي اأمبريج مبع�سكره اخلارجي مبدينة ريجنز 
وق��ت ماأخر من م�ساء  اأدى يف  الفريق قد  وك��ان  باأملانيا.  ب��ورج 
ام�س الول بتوقيت المارات جتربته الثانية امام ريجنزبورج. 
باردة  اج���واء  و���س��ط  للفريق مت��اري��ن��ه  الفني  اجل��ه��از  ووا���س��ل 
اراحة الاعبني  الفني على  وغائمة حيث عمل اجلهاز  ن�سبياً 
املرمى لبقية  الأ�سا�سيني واأجرى متارين لياقة وت�سديد على 
خال  املتاألق  الفريق  م��داف��ع  زه���ران  ح�سن  وع��ر  الاعبني. 
املو�سم ال�سابق عن امنياته باأن يكون الفريق يف املو�سم اجلديد 
يف و���س��ع اف�����س��ل وان ي��رت��ف��ع م�����س��ت��وى ���س��ق��ف ال��ط��م��وح لدى 
من  مبجموعه  الفريق  الدارة  جمل�س  دعم  اأن  بعد  الاعبني 

الاعبني املواطنني والأجانب املميزين.

نف�سه  مع  تعاهد  ال�سخ�سي  امل�ستوى  على  انه  زه��ران  واأ�ساف 
على تقدمي الأف�سل مع الفريق مبدياً رغبته يف حتقيق تقدم 
واجناز يف اي من املناف�سات يف املو�سم اجلديد �سواء كاأ�س �ساحب 
ال�سمو رئي�س الدولة اأو كاأ�س ات�سالت اأو دوري اخلليج العربي 
م�سرياً اىل ان املناف�سة مفتوحة وفار�س الغربية ي�سري بثبات يف 
حتقيق اجناز بف�سل التخطيط ال�سليم من قبل جمل�س ادارة 
م�سرياً  غ��داً  ف�سيتحقق  اليوم  الجن��از  يتحقق  مل  واذا  النادي 
الدولية  ال��ودي��ة  بالبطولة  بالفوز  املو�سم  ب��داأ  الفريق  ان  اىل 
العربي  امل�ستوى  على  القوية  الفرق  اأح��د  املريخ  ح�ساب  على 
اأجواء  ان  زه���ران  ج��ي��د،وق��ال  مبو�سم  يب�سر  مم��ا  والف��ري��ق��ي 
املع�سكر طيبة وت�سود روح عالية وتناف�س �سريف بني الاعبني 

وان�سجام كبري بني الاعبني واجلهاز الفني والداري.
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برعاية حمدان بن حممد

ف��ريق �سك���اي داي���ف دبي للرالي���ات ي�س���ارك يف رايل اأملاني������ا
را�سد الكتبي يد�سن �سيارته اجلديد فورد ويعرب عن ارتياحه بعد اختبار �سيك داون يف فرن�سا

القا�سمي ياأمل بتغري جمريات املناف�سات للأف�سل يف اأملانيا

جنم الراليات االإماراتي يتغا�سى عن اإ�سابته وي�ستعد للتحدي الكبري يف بطولة العامل للراليات ب�سيارته اأبوظبي �سرتوين

ابن هويدن ي�سيد بجهود كافة هيئة ال�سباب وجمل�س ال�سارقة الريا�سي واالأع�ساء ال�سابقني

جمل�س اإدارة نادي الذيد يف اجتماعه االأول بعد اإعادة ت�سكيله يرمي ملوا�سلة ال�سعي لتحقيق املنظومة الثقافية والريا�سية للنادي

للراليات  دب��ي  داي���ف  �سكاي  ف��ري��ق  �سائق  ا�ستعد 
را�سد الكتبي مع ماحته الأملانية كارينا هيريل 
من  التا�سعة  اأملانيا-اجلولة  رايل  يف  للم�ساركته 
بطولة العامل للراليات )فيا( لهذا املو�سم، والذي 
مدينة  م���ن  اخل��م��ي�����س  غ���د  ظ��ه��ر  ب��ع��د  �سينطلق 

كولون لأول مرة وي�ستمر اأربعة اأيام.
غداً  كارينا  وماحته  الماراتي  بطلنا  و�سيد�سن 
اآر  في�ستا  )ف���ورد  ط���راز  م��ن  اجل��دي��دة  �سيارتهما 
5(. وكان ثنائي فريق �سكاي دايف دبي للراليات 
بلدة  من  بالقرب  داون(  )�سيك  اختبار  اأنهيا  قد 
ن��ان�����س��ي يف ف��رن�����س��ا الأ����س���ب���وع امل��ا���س��ي ع��ل��ى منت 
ارتياحه  الكتبي عن  واأع��رب  اجلديدة،  �سيارتهما 

لأداء ال�سيارة والنتائج .
وق���ال جن��م ف��ري��ق ف���زاع ل��ل��رال��ي��ات: اإن��ن��ي م�سرور 
ب��ال��ن��ت��ي��ج��ة، اإن ال�����س��ي��ارة اجل���دي���دة ت��خ��ت��ل��ف عن 
�سيارة �سكودا و�سنتعّود على قيادتها ب�سرعة، وقد 
الوقت  م��ن  امل��زي��د  و�سم�سي  جيد  باختبار  قمنا 
و�سنقوم  اأمل��ان��ي��ا  رايل  ان��ط��اق  ق��ب��ل  للتح�سري 
ام�س  اآخ��ر  ر�سمي  داون(  )�سيك  اختبار  ب��اج��راء 

الأربعاء .
واملراحل  بال�سرعة  اأملانيا  رايل  يتميز  واأ���س��اف: 
كروم  التي متر عر  املراحل  و�ستتطلب  ال�سعبة 

اإىل مراحل  النتقال  قبل  تركيزاً خمتلفاً  العنب 
 ، ب��اوم��ه��ول��در  منطقة  يف  ف��ائ��ق��ة  ب��راع��ة  تتطلب 
ورمبا �سنواجه دروبا موحلة ومغرة مما ي�سفي 
القيام  على  و�سرنكز  مهمتنا،  على  اأك��ر  �سعوبة 
باأداء رائع هنا يف اأملانيا لتعزيز م�سريتنا يف بطولة 

العامل للراليات للفئة الثانية .

وي�����س��ارك ف��ري��ق ���س��ك��اي داي����ف دب���ي ل��ل��رال��ي��ات يف 
�سمو  ب��رع��اي��ة   2013 ل��ل��رال��ي��ات  ال��ع��امل  بطولة 
ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل 
ويحمل  الريا�سي.  دبي  جمل�س  رئي�س  دبي  عهد 
)اك�سبو  �سعار  العاملية  م�ساركته  خ��ال  الفريق 
2020 دب����ي- الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة( يف 

مبادرة وطنية للم�ساهمة يف الرتويج مللف لوؤلوؤة 
اخلليج التي تناف�س عددا من املدن للفوز ب�سرف 

ا�ست�سافة احلدث العاملي الكبري.
ال��ع��ام بحيث  اأمل��ان��ي��ا ه��ذا  اأع��ي��د هيكلة رايل  وق��د 
تاريخه  يف  م��رة  لأول  كولون  مدينة  من  ينطلق 
للراليات  العامل  بطولة  لأج��ن��دة  ان�سمامه  منذ 
ال�سيارات  بتقدمي  ال��رايل  وي�ستهل   2002 ع��ام 
�ساحة  يف  اخل���م���ي�������س  ظ���ه���ر  ب���ع���د  وال�������س���ائ���ق���ني 

رونكاليباتز اأمام كاتدرائية كولون ال�سهرية.
مراحل  اأوىل  لج��ت��ي��از  امل��ت�����س��اب��ق��ون  و���س��ي��ن��ط��ل��ق 
منطقة  م��ن  بالقرب  بال�سرعة  اخلا�سة  ال���رايل 
النتقال  قبل  اخلمي�س  غ��د  م�ساء  بانكينهامي 
و�سي�ستاأنف  ����س���اوت���ريال  يف  ال��ث��ان��ي��ة  ل��ل��م��رح��ل��ة 
التايل  ال���ي���وم  ان��ط��اق��ه��م ���س��ب��اح  امل��ت�����س��اب��ق��ون 
وي��خ��و���س��ون غ��م��ار م��راح��ل خ��ا���س��ة ح���ول مدينة 
ترير ال�سهرية بكروم العنب اأيام اجلمعة وال�سبت 

والأحد، وت�سم املراحل دروباً اأ�سفلتية متنوعة.
هذا  اأمل��ان��ي��ا  رايل  ع��ن  ل��وب  �سيبا�ستيان  و�سيغيب 
�سدارته  تو�سعة  ع��ل��ى  اأوج��ي��ه  و���س��ريك��ز  امل��و���س��م، 
 90 الآن  حتى  البالغة  للراليات  العامل  لبطولة 
نقطة يليه ياري ماتي لتفال وتريي نوفيل من 

فريق فولك�سفاجن موتور �سبورت.

وي��ن��اف�����س ال��ك��ت��ب��ي يف ال��ف��ئ��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن بطولة 
ال�سائقني  من  نخبة  جانب  اإىل  للراليات  العامل 
املركز  حالياً  ويحتل  وال�ساعدين،  املخ�سرمني 
عن  غيابه  بعد  الثانية  الفئة  ترتيب  يف  التا�سع 
الفجوة  اإغ��اق  اإىل  ويتوق  الأخ���ري،  فنلندا  رايل 
العزيز  عبد  القطري  الثانية  الفئة  مت�سدر  مع 

الكواري.
ويعتزم الكواري الدفاع عن �سدارته للفئة الثانية 
15 نقطة والتفّوق على ال�سائق البريويف  بفارق 
نيكول�س فو�سز. ويعتر ال�سائق البولندي روبرت 
كوبيكا من اأبرز املناف�سني يف الفئة الثانية ويحتل 

حاليا املركز الثالث.

يبذل جنم الراليات الإمارات ال�سيخ خالد القا�سمي 
اإ�سابته وتنا�سيها يف حماولة  للتغا�سي عن  جهده 
للتحدي  ا�ستعدادا  ت��ام  ب�سكل  ذهنه  لت�سفية  منه 
الراليات  اأ�سعب  ال��ذي يعتر واح��دا من  الأمل���اين، 
م�سريته  طوال  خو�سها  على  القا�سمي  يقبل  التي 

املهنية. 
العاملية  البطولة  مل�سرح  الإم��ارات��ي  ال�سائق  ويعود 
ولأول  ليقود  �سهرين  دام  ان��ق��ط��اع  بعد  للراليات 
مرة منذ �سنتني على اأر�سية ا�سفلتية، وهو م�ستعد 
خلو�س التحدي ال�سعب مب�ساعدة ماحه �سكوت 
العاملية  توتال  �سرتوين  اأبوظبي  وب�سيارته  مارتن 

للراليات. 
الذي  اأمل��ان��ي��ا،  رايل  ال���س��ت��ع��دادات خل��و���س  و�سمن 
الفريق  �سيارات  خ�سعت  غد  يوم  فعالياته  تنطلق 
امل�ساركة يف الرايل لتعديات �ساملة على الإطارات 
مع  لتتنا�سب  الأخ�����رى  وال��ت��ج��ه��ي��زات  وال��ف��رام��ل 
املت�سابقون  عليها  يقود  التي  الإ�سفلتية  الأر�سية 

للمرة الأوىل هذا املو�سم. 
وهذا يعني تغيريا كبريا بالن�سبة للقا�سمي، الذي 
الأ�سبوع  الي�سرى  يده  يف  باخلطاأ  لإ�سابة  تعر�س 
املا�سي يف منزله، لكنه اأبدى ارتياحه بعد الختبار 
ال���ذي ق��ام ب��ه ي��وم الأح���د امل��ا���س��ي وال���ذي ق��اد فيه 

مل�سافة 220 كم على طريق ا�سفلتي، تبعه بجولة 
ا�ستك�سافية مل�سار الرايل قام بها يوم الإثنني.

التح�سريية  الخ���ت���ب���ارات  ع��ل��ى  ال��ق��ا���س��م��ي  وع��ل��ق 
وفهم  ال��ازم  بال�سكل  نف�سي  تهيئة  اأح��اول  قائا: 
اإنها  اأداء ال�سيارة على الطرقات الأ�سفلتية.  كيفية 

الأ�سفلتية  الطرقات  على  فيها  اأق��ود  يل  م��رة  اأول 
ف��رتة ط��وي��ل��ة، وه��ي ل �سك جت��رب��ة خمتلفة  منذ 

كليا .
ال�سيارة  على  ال��ت��ع��دي��ات  ببع�س  قمنا  واأ����س���اف: 
وحتى الآن يبدو كل �سيء على ما يرام بالن�سبة يل 

ل تزال يدي توؤملني، لكن اأمتنى اأن ل ت�سكل عائقا 
يل. امل�سكلة احلقيقة هي تغري املناخ. هطلت بع�س 
الأمطار اثناء التدريبات يوم الأحد واذا ما هطلت 
املناف�سة، فاإن كل احل�سابات  اأثناء  الأمطار جمددا 

�ستختلف .

اأث��ن��اء الرايل،  وت��اب��ع: اآم��ل ب��اأن يكون اجل��و �سافيا 
للتعامل  جهدي  �ساأبذل  اأم��ط��رت  اذا  بالطبع  لكن 
الرايل  ال���ظ���روف.  خمتلف  م��ع  الأن�����س��ب  بال�سكل 
مرحلة  من  تتغري  والأر�سية  �سريع  بكونه  يتميز 
اإىل اأخرى. ويف الأجزاء املبتلة يتطلب الأمر جهدا 

م�ساعفا بالتاأكيد .
من جهة اأخرى، ي�ستعد الثنائيان ميكو هريفونني 
وماحه  ���س��وردو  وداين  ليتنني،  ج��ارم��و  وم��اح��ه 
ال��ت��ح��دي ال�ساق  ب���اري���و، خل���و����س  ك���ارل���و����س دي����ل 
اأبوظبي  ت��وت��ال  ���س��رتوي��ن  ن���وع  م��ن  ب�سيارتيهما 
النتائج  وم��وا���س��ل��ة حت��ق��ي��ق  ل���ل���رال���ي���ات،  ال��ع��امل��ي��ة 

القيا�سية للفريق يف رايل اأملانيا.
ومنذ ان�سمام رايل اأملانيا لبطولة العامل للراليات 
عام 2002، متكنت �سرتوين من الفوز بلقب رايل 
هريفونني  ي�ستعد  وهنا  متتالية،  م��رة   11 اأملانيا 
و�����س����وردو ل���ب���ذل ج��ه��دي��ه��م��ا ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى هذه 
النتيجة القيا�سية ويف الوقت نف�سه تقلي�س الفارق 
الذي يت�سدر  بني �سرتوين وفريق فولك�س واجن 

بفارق 55 نقطة.
العاملية  �سرتوين  اأبوظبي  �سيارات  اختبار  و�سيتم 
قبل  الأرب��ع��اء  ال��ي��وم  ال���رايل  يف  امل�ساركة  للراليات 
والتي  ل��ل��رايل  ال�ستعرا�سية  اجل��ول��ة  يف  امل�ساركة 
تقام يف مدينة كولون �سباح يوم اخلمي�س، ليخو�س 
ال���ي���وم اجلولتني  ال�����س��ائ��ق��ون يف وق���ت لح���ق م���ن 
الأوليني للرايل وعلى مدار الأيام الثاث التالية، 
تناف�سية متر  14 جولة  املت�سابقون بخو�س  يقوم 

بالقرب من حقول موزيل ال�سهرية.

اأ�ساد جمل�س اإدارة نادي الذيد الريا�سي بنجاح 
منظومته الدارية يف خمتلف براجمه الريا�سية 
املجتمعية  اأن�����س��ط��ت��ه  ب��خ��اف  واأل��ع��اب��ه  وف��رق��ه 
عاوة  اأ�سبحت  وال��ت��ي  وال�سيفية  والثقافية 
على ما حققه نادي الذيد من طفرات متاحقة 
�سعادتهم  عن  معربني  ال�سابقة  امل�سرية  ط��وال 
ور�ساهم ر�ساه بحجم املنجز يف املراكز الأوىل 
و�سواعده  ك��وادره  بف�سل  وال��رام��ج  والن�سطة 
ال��دوام جناحا كبريا واأ�سبح  والتي حتقق على 
النادي من الندية التي ي�سار اإليها بالبنان على 

اخلارطة املحلية والقليمية والدولية .
ج��اء ذل��ك خ��ال الج��ت��م��اع الأول ال���ذي عقده 
الذيد  مبدينة  م��ق��ره  يف  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�س 
بعدما �سدر قرار باإعادة ت�سكيل جمل�س الإدارة 
وال��ث��ن��اء على  اأع�����س��ائ��ه  ع��ل��ى غالبية  والإب���ق���اء 
جهودهم يف ظل جناح املجل�س امللمو�س جلميع 
الريا�سية  ومنا�سطه  وب��راجم��ه  ال��ن��ادي  ف��رق 
والثقافية. واأقر املجل�س توزيع حقائبه الدارية 
ب��ح��ي��ث ي��ظ��ل ���س��امل حم��م��د ب���ن ه���وي���دن نائبا 
الطنيجي  عبيد  �سعيد  وي��ك��ون  ك��م��ا  للرئي�س 
نائبا للرئي�س عاوة على مهمه كرئي�س للجنة 
وخليفه  الأول  ال��ف��ري��ق  ع��ل��ى  امل�����س��رف��ة  الفنية 
���س��ل��ط��ان اجل�����اري اأم��ي��ن��ا ل��ل�����س��ر ال���ع���ام وحميد 
عبداهلل اخلاطري مديرا ماليا و�سامل بن علي 

للمراحل  الريا�سية  ال��ف��رق  م�سرف  الرفي�سا 
مطار  ب��ن  عبيد  وحم��م��د  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال�سنية 
وخليفه  ال��ف��ردي��ة  الأل��ع��اب  م�سرف  الطنيجي 
واملراكز  الكرة  مدر�سة  م�سرف  القايدي  عليه 
القدم ورا�سد خليفه بن دملوك  التدريبية لكرة 
ح�سور  يف  وذل���ك  والت�سويق  ال�ستثمار  م��دي��ر 
وكوادره  العنزي  حمود  الدكتور  النادي  مدير 

الدارية والفنية.
وب���ع���د ت���وزي���ع احل���ق���ائ���ب الداري��������ة ب�����ارك ابن 
هويدن ثقة �سمو حاكم ال�سارقة _حفظه اهلل 
وبكافة  الذيد  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  باأع�ساء   _
كوادره ومنت�سبيه ملا قدموه يف املوا�سم ال�سابقة 
ع��ززت من توجهات  من جن��اح وعطاء كبريين 
الألعاب  ك��اف��ة  ويف  املحلية  ال���ري���ادة  يف  ال��ن��ادي 
وتوجه بال�سكر اإىل مقام ح�سرة �ساحب ال�سمو 
القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ 
ال�سارقة  حاكم  لاحتاد  الأعلى  املجل�س  ع�سو 
الريا�سية  للفعاليات  ال��احم��دود  دعمه  على 
باأبنائه الريا�سيني وما  وعناية �سموه الكرمية 
قدمه من دعم �سخي خال زيارته الأخرية ملقر 
النادي وما وجه به �سموه من م�ساريع خمتلفة 
لجنازها  مبتابعتها  الدارة  جم��ل�����س  ���س��ي��ق��وم 
الرماية  �سالة  ومبنى  الكرة  احت��اد  مبنى  مثل 
اإدارة  جمل�س  وتقدم  كما  امل�ساريع  من  وغريها 

النادي بال�سكر ل�سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد 
احلاكم  نائب  العهد  ويل  القا�سمي  �سلطان  بن 
رئي�س املجل�س التنفيذي على جهوده يف متابعة 
النادي ول�سمو ال�سيخ عبداهلل بن �سامل القا�سمي 
ال�سارقة  وملجل�س  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م  �سمو  ن��ائ��ب 

الريا�سي ولأمينه العام وكوادره العامة.
ال�سباب  لرعاية  العامة  للهيئة  بال�سكر  وتقدم 

وال���ري���ا����س���ة ع��ل��ى ج��ه��وده��ا ال��ك��ب��ري يف متكني 
الريا�سية  والحت��������ادات  دوره  لداء  ال����ن����ادي 
جهود  على  املجل�س  واأث��ن��ى  املختلفة  والن��دي��ة 
اأ�س�ست  النادي والتي  اإدارة  ال�سابقة يف  املجال�س 
عاوة  متكاملة  موؤ�س�سة  ال��ن��ادي  ليكون  كيانه 
مطر  خليفه  من  لكل  بال�سكر  تخ�سي�سه  على 
و�سعيد  دمل����وك  ب��ن  م��ط��ر  و���س��ل��ط��ان  الطنيجي 

و�سعيد  عاي�س  ب��ن  وجمعه  الطنيجي  بالليث 
الدارة  جمل�س  �ساركوا  الذين  الكعبي  م�سبح 
وقدموا  ت�����س��ك��ي��ل��ه  م��ن��ذ  م�����س��ريت��ه  يف  احل�����ايل 
النادي  ارك������ان  دع����م  يف  وج���ه���ده���م  خ���رات���ه���م 
وت��ط��وره. واأك���د خليفه ع��ب��داهلل ب��ن ه��وي��دن اأن 
مع  ال��ت��ع��اون  يف  م��ا���س��ي  ال���ن���ادي  اإدارة  جمل�س 
يف  وا�ست�سافتها  الريا�سية  الفعاليات  خمتلف 
النادي م�سريا  بها  يزخر  التي  الإمكانات  �سوء 
يف  ال��ت��واج��د  على  الإدارة  جمل�س  ح��ر���س  على 
وتاأهيل  امل�ساركة  خال  من  الريا�سية  ال�ساحة 
وحتقيق  للم�ساركة  النادي  اأبناء  من  الاعبني 
ون�سعى لإيجاد  : كما  ابن هويدن  الفوز. وقال 
وت��وف��ري ك��اف��ة و���س��ائ��ل ال��دع��م امل��ت��اح��ة ملختلف 
ال���ف���رق ال�����س��ن��ي��ة يف ال���ن���ادي وف�����رق ال���ن���ادي يف 
ال�سرتاتيجية  اإن  واأ����س���اف:  ال��ري��ا���س��ات  ك��اف��ة 
الطموحة للنادي ت�سري ووفق طموحات اأع�ساء 
املجل�س لتحقيق املنظومة الثقافية والريا�سية 

لنادي الذيد .
م�سريا اإىل اأن جمل�س اإدارة نادي الذيد الثقايف 
الريا�سي ويف اإطار اإعادة ترتيب اأوراقه للمو�سم 
كافة  يف  املناف�سة  اإىل  تطلعاته  ملوا�سلة  احلايل 
وكذلك  والدولية  املحلية  والريا�سات  الألعاب 
الرتقاء بكافة الفرق مع موا�سلة طرح الرامج 
الثقافية الرائدة والهتمام بالن�سطة املجتمعية 

بفعاليات خمتلفة.  املنطقة  واإث��راء  والتطوعية 
اأع�سائه  ح�����س��ور  يف  الدارة  جمل�س  وت��ب��اح��ث 
اخلطط  ا�ستكمال  ل��ل��ن��ادي  التنفيذي  وامل��دي��ر 
ال�سرتاتيجية للنادي ودعم الفريق الأول لكرة 
املقبل بخاف خمتلف  القدم لإجناح مع�سكره 

الفرق والريا�سات والن�سطة.
من جهته لفت خليفه اجلاري اأمني ال�سر العام 
لنادي الذيد اإىل حر�س اأع�ساء جمل�س الدارة 
والدارة احلالية على تعزيز قدرات الفرق عر 
بني  حملية  بطولت  وتكوين  البينية  اللقاءات 
الإماراتية  الحت����ادات  م��ع  والتن�سيق  الأن��دي��ة 

للم�ساركة يف التنظيم واإجناح البطولت. 
ال�سمو حاكم  م��ك��ارم �ساحب  اإن  اجل���اري  وق��ال 
النادي  ميتلكه  ملا  اإ�سافة  تعد  للنادي  ال�سارقة 
من مقومات يف ظل ت�سجيه الدائم للنادي على 
عقود  م��دى  على  امتد  ال��ذي  عطائه  موا�سلة 
اإىل امل�ستقبل  اأن �سمو احلاكم ينظر  خلت واأكد 
ب��ع��ني ث��اق��ب��ة م��ن خ���ال روؤي��ت��ه ب��دع��م الألعاب 
الفردية وحر�سه على دعم خمتلف الريا�سات.

ع��ل��ى ما  ���س��م��وه  ث��ن��اء  اأن  اإىل  واأ����س���ار اجل�����اري 
لتلك الجنازات  حتقق من اجن��ازات ومباركته 
يحقق  ال��ذي  النهج  ه��ذا  على  بال�سري  تطالبنا 
لدولة الإمارات احل�سور يف كافة املحافل وعلى 

من�سات التتويج.

اأعلن منظمو بطولة العامل الرابعة لل�سباحة للنا�سئني عن 
اجلمهور  لنقل  واإي��اب��اً(  )ذه��اب��اً  جمانية  موا�سات  توفري 
طوال فرتة انعقاد احلدث اإىل جممع حمدان بن حممد بن 
لل�سباحة  العامل  مونديال  يحت�سن  ال��ذي  الريا�سي  را�سد 
من  �سباحاً   859 الآن، مب�ساركة  اأ�سبوع من  اأق��ل من  بعد 
الفر�سة  �ستتاح  وب��ه��ذه اخل��ط��وة  ال��ع��امل.  دول���ة ح��ول   93
وت�سجيعهم عن  بلدانهم،  ريا�سيي  ملتابعة  ال�سباحة  لع�ساق 
اأف�سل ال�سباحني  اإذ ي�ستقطب احلدث جمموعة من  كثب، 
عاماً،   18-15 )ال��ذك��ور  العامل  يف  النا�سئني  وال�سباحات 
ال��ك��ث��ري من  14-17 ع���ام���اً( وال���ذي���ن مي��ث��ل��ون  والإن������اث 
املتحدة،  الوليات  ال�سباحة مثل  العريقة يف ريا�سة  الدول 
و�سرت�سل  ورو�سيا،  وال�سني،  املتحدة،  واململكة  واأ�سرتاليا، 

من  العديد  ت�سم  ال��ت��ي  فرقها،  اأق���وى  ال���دول  ه��ذه  جميع 
ي��ن��ذر مبناف�سات قوية  ال���ذي  الأم����ر  الأومل��ب��ي��ني،  الأب���ط���ال 

�سي�سهدها احلدث.
ي�سعى الحتاد الدويل لل�سباحة »فينا« لا�ستفادة من هذه 
البطولت لتطوير ال�سباحة يف البلدان الأقل �ساأناً يف هذه 
الريا�سة، من خال اإتاحة الفر�سة جلميع الدول لإر�سال 
اأمام  املجال  لإف�ساح  �سباق،  لكل  �سباحني  من  يتاألف  فريق 
برامج  للنهو�س  ال�سباحة  ع���امل  يف  ال��ع��ه��د  ح��دي��ث��ة  دول 
�سباحي  م��ن  نخبة  م��ع  املناف�سة  غ��م��ار  وخ��و���س  �سباحتها 
و�سباحات العامل، وعي�س اأجواء املناف�سات الدولية الكرى، 
لي�سار  بلدانهم  اإىل  املكت�سبة  وال��درو���س  باخلرة  وال��ع��ودة 
اإىل ا�ستثمارها.  �ستتوفر خدمة النقل املجاين اإىل جممع 

حمدان بن حممد بن را�سد الريا�سي يومياً وخال فرتتي 
لاأدوار  وامل�سائية  التمهيدية  ل��اأدوار  ال�سباحية  املناف�سة 
ن�سف النهائية والنهائية، وعلى مدى الأيام ال�ستة للبطولة، 
وتغادر حافات نقل اجلمهور منطقة توقفها مقابل املدخل 
الرئي�سي ملركز الإمارات للت�سوق )مول الإمارات(، بالقرب 
م��ن اأم��اك��ن ت��وق��ف ���س��ي��ارات الأج����رة ب��ني حم��ات دبنهامز 
املواقف  )منطقة  للت�سوق  دب��ي  وم��رك��ز  نيكول�س،  وه���اريف 
ال��ق��ط��ار(، وت��ن��ط��ل��ق احلافات  اإىل مي��ني حم��ط��ة  ال��ع��ام��ة 
م�ساًء  و4  �سباحاً   9.30 ال�ساعة  ح��م��دان  جممع  ب��اجت��اه 
وال�ساعة  اأغ�سط�س،   26 الثنني  امل��واف��ق  الفتتاح،  ي��وم  يف 
-27 اأي��ام احل��دث من  باقي  9.30 �سباحاً، و5 م�ساًء يف 
31 اأغ�سط�س، على اأن تبداأ رحلة الإياب اليومية للحافات 

من املجمع اإىل نف�س املراكز التي انطلقت منها ال�ساعة 1 
ظهراً، و8 م�ساًء. 

وقد اأ�ساد اأحمد الفا�سي، رئي�س احتاد الإمارات لل�سباحة 
واخلدمات،  املناف�سة  مب�ستوى  املنظمة،  اللجنة  ورئي�س 
�سيقدمه  ال��ذي  العايل  بامل�ستوى  �سعداء  نحن  ق��ال:  حيث 
احلدث، حيث �سي�ستمتع جمهور املتفرجني بعرو�س رائعة 
يف ال�سباحة العاملية، وبتوقيع �سباحني و�سباحات كبار من 
والعامل،  الأوملبياد  بطلة  ميلوتيت،  روتا  الليتوانية  اأمثال 
تقريباً  دب���ي  يف  ف���رد  ك��ل  �سيحظى  دول���ة   93 ومب�����س��ارك��ة 
النا�س على  املف�سل، لذلك ن�سجع  بفر�سة ت�سجيع فريقه 
جممع  اإىل  للقدوم  املجانية  النقل  خدمة  من  ال�ستفادة 

حمدان ملتابعة عرو�س اأف�سل نا�سئي العامل يف ال�سباحة. 

موا�سالت جمانية جلماهري بطولة العامل الرابعة لل�سباحة للنا�سئني بدبي
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الفجر الريا�ضي

اأدخل الكامريات احلرارية الذكية لنقل حركة املنطاد يف االأجواء 

منطاد خليفة القائد ي�سارك يف مهرجان اأملانيا الدويل 
الفريق ي�سهم يف الرتويج الحت�سان االإمارات اإك�سبو 2020

فيا يواجه بر�سلونة يف كاأ�س ال�سوبر

�س���راع ث��الث����ي عل���ى مقع���د فالك������او يف اللي����ج�����ا 

مبنطاد خليفة القائد املتوج ب�سورة 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
زايد ال نهيان رئي�س الدولة حفظه 
المارات  فريق منطاد  ي�سارك  اهلل 
يف م���ه���رج���ان ي�����وروب�����ارك الأمل�����اين 
وبدعوة  للمناطيد  املفتوح  ال��دويل 
املنظمة  اللجنة  رئي�س  من  ر�سمية 
واملقرر  هوفر  رودي  طيار  الكابنت 
مدينة  يف  ال��ق��ادم  �سبتمر  �سهر  يف 
يوروبارك  بحديقة  الأملانية  رو�ست 

الدولية .
واأع�����������رب امل�������س���ت�������س���ار الع����ام����ي 
ع��ب��دال��رح��م��ن ع��ب��داهلل ن��ق��ي مدير 
موؤمتر  يف  الم����ارات  منطاد  ف��ري��ق 
ال��ي��وم عن  ال��ف��ري��ق  �سحفي ع��ق��ده 
الدعوه  ل���ه���ذه  ال��ع��م��ي��ق  ت��رح��ي��ب��ه 
الكبرية  الأه��م��ي��ة  على  ت�سري  التي 
ال��ت��ي مت��ت��از ب��ه م�����س��ارك��ات منطاد 
والأوروبية  الدولية  القائد  خليفة 
حر�س  �سمن  وذل��ك  خا�س  ب�سكل 
النجاح  اإب��راز كل معامل  الفريق يف 
الكبري التي حققتها الدولة يف �سل 

ال�سمو  ل�ساحب  الر�سيدة  القيادة 
نهيان  ال  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
بن رئي�س الدولة حفظه اهلل واأخيه 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
را�سد ال مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 

رعاه اهلل.
امل�ستدام  ال��ت��وج��ه  ع��ل��ى  ن��ق��ي  واأك����د 
مل�����س��ارك��ات ال��ف��ري��ق ال��دول��ي��ة �سمن 
ي�سخر من  والتي  الع�سرية  اخلطة 
الفنية  طاقته  كل  الفريق  خالها 
التطلعات  خ���دم���ة  يف  وال��ع��م��ل��ي��ة 
ا�ستعدادات  واأب�����رزه�����ا  ال���وط���ن���ي���ة 
الدويل  امللتقى  لحت�سان  ال��دول��ة 
�سمن  وذل��������ك   2020 اك�������س���ب���و 
م�ساندة الفريق للروؤية احلكيمة يف 
ا�ست�سافة الدولة لكرى الفعاليات 
والح�����داث ال��ع��امل��ي��ة وال��ت��ي تهدف 
دول  اك��ر  مناف�سة  يف  خالها  م��ن 
التي  النهج  �سمن  املتقدمة  العامل 
باأبنائها  ثقتها  عر  الدولة  ت�سلكه 
واحد  الفريق  ب��روح  معهم  والعمل 

للرقي والتميز على ال�سعيد املحلي 
والدويل .

نا�سر  ح�سن  الكابنت  ب���دروه  واأك���د 
ملنطاد  ال���ع���ام  الأم������ني  امل��ن�����س��وري 
امل�ساركة  اأه���م���ي���ة  ع��ل��ى  الم��������ارات 
ي�������س���ارك بها  الأوروب�������ي�������ة وال����ت����ي 
الفريق بحلته اجلديدة وبعدد من 
التقنيات احلديثة التي مت اإدخالها 
ومنطاد  القائد  خليفة  منطاد  اىل 
م�ساركة  ���س��ت��ت�����س��م��ن  ك��م��ا  ال��ع��ه��د 
منطاد خليفة القائد اىل ا�ستخدام 
عدد من الكامريات احلرارية والتي 
الذبذبات  ال�سبكة  بوا�سطة  تعمل 
الكهربائية والتي يتيح من خالها 
حتليق  مب�ساهدة  للجميع  الفريق 
مبا�سرة  ال���ق���ائ���د  خ��ل��ي��ف��ة  م��ن��ط��اد 
ب���وا����س���ط���ة ���س��ب��ك��ة الن����رتن����ت كما 
جميع  لتنزيل  التقنية  ه��ذه  تتيح 
م�ساركات منطاد خليفة القائد على 
الهواتف املحمولة واإعطاء اجلمهور 
مبراحل  والتفاعل  امل�ساركة  املحلي 
املهرجان دون احلاجة لل�سفر وذلك 

�سمن تفعيل منطاد المارات لروؤية 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
را�سد ال مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
رعاه اهلل يف توفري جميع اخلدمات 
الهاتف  ع��ل��ى  واخل���ا����س���ة  ال���ع���ام���ة 
بر�سم  �سموه  م��ن  اإمي��ان��ا  امل��ت��ح��رك 
دول��ة الإم��ارات على خارطة العامل 

للحكومات الذكية. 
باملهرجان  ت�سارك  املن�سوري  وق��ال 
عدد من الدول ومنها املانيا وفرن�سا 
وكندا  وايطاليا  والنم�سا  وبلجيكا 
اىل  بالإ�سافة  وهولندا  و�سوي�سرا 

دولة المارات العربية املتحدة .
وت���اأت���ي م�����س��ارك��ة م��ن��ط��اد الم����ارات 
ل�ستام  الأخ��رية  جتهيزات  �سمن 
ال��ف��ري��ق مل��ق��ره الق��ل��ي��م��ي ال����دويل 
اجل����دي����د مب���دي���ن���ة ����س���وي���ب���ل ه���ال 
���س��ت��وت جارد  الأمل���ان���ي���ة مب��ق��اط��ع��ة 
ل���ي���ك���ون م���ق���ر ال���ف���ري���ق الأوروب��������ي 
التجهيز  ���س��م��ن  وذل������ك  ال����دائ����م 
وال����س���ت���ع���دادات ال���ع���ام���ة لإط����اق 

م�����ه�����رج�����ان الم����������������ارات ال��������دويل 
ن�سخته  يف  تقام  وال���ذي  للمناطيد 
وا�سعة  دول��ي��ة  ومب�ساركة  ال�سابعة 
الفريق  ل����س���ت���ع���دادات  ب��الإ���س��اف��ة 
الفعاليات  م���ن  ل���ع���دد  م���ن  ل���ع���دد 
العاملية خال  وامل�ساركات  الوطنية 
مهرجان  وم��ن��ه��ا  ال����ق����ادم  ال���ع���امل 
دولة  ت�سبح  والتي  الياباين  �ساجا 
المارات العربية املتحدة اأول دولة 
عربية ت�سارك باملهرجان من خال 

م�ساركة منطاد المارات.
يتجه  الفريق  ان  املن�سوري  واأ���س��ار 
عديدة  م��ه��رج��ان��ات  يف  للم�ساركة 
الدعوات  ال��ك��ب��ريم��ن  ل��ل��ك��م  وذل����ك 
ال��ع��ام من  تلقيها خ��ال  يتم  ال��ت��ي 
جميع دول العامل والذي ي�سخرها 
م��ن��ط��اد خليفة  ب���ك���اأ����س  ل��ل��ت��ع��ري��ف 
عليه  تتناف�س  �سوف  ال��ذي  القائد 
ال���ع���دي���د م����ن ال����ف����رق الأوروب�����ي�����ة 
والدولية خال مهرجان المارات 

الدويل للمناطيد .
ي��ذك��ر ان ف��ري��ق م��ن��ط��اد الم����ارات 

2004 برعاية كرمية  تاأ�س�س عام 
ال�سيخ  اأول �سمو  ودعم من الفريق 
ن���ه���ي���ان ويل  ب����ن زاي������د ال  حم���م���د 
الأعلى  القائد  نائب  ابوظبي  عهد 
وبقيادة  اهلل  رع��اه  امل�سلحة  للقوات 
ال��ك��اب��نت ط��ي��ار ع��ب��دال��ع��زي��ز نا�سر 
باطاق  الفريق  رئي�س  املن�سوري 
يازايد  ين�ساك  ل��ن  ال��ع��امل  منطاد 
املتوج ب�سورة املوؤ�س�س الباين ال�سيخ 
تخليدا  نهيان  ال  �سلطان  بن  زاي��د 

منطاد  ف���ري���ق  وح���ق���ق   ، ل����ذك����راه 
الم���ارات اجن���ازات دول��ي��ة رائ���دة يف 
ريا�سة املناطيد يف كل من ا�سرتاليا 
ولتوانيا  وب����ول����ن����دا  وب���ري���ط���ان���ي���ا 
واوكرانيا وفرن�سا والوليات املتحدة 
و�سوي�سرا  وال�������س���ني  الم���ري���ك���ي���ة 
ورو�سيا  وايطاليا  واملانيا  والنم�سا 
وليبيا  وناميبيا  افريقيا  وج��ن��وب 
والبحرين  وال��ك��وي��ت  وال�����س��ع��ودي��ة 
ا�سطول  ، وي�سم  وقطر والم���ارات 

اث��ن��ا ع�سر  الم����ارات  ف��ري��ق منطاد 
منطادا منها اربعة مناطيد حملية 
ومنطاد  خليجية  مناطيد  وخم�سة 
عربي واخر للحفات والحتفالت 
الفريق  وي���ن���ظ���م  دويل  وم���ن���ط���اد 
الدويل  الم���ارات  مهرجان  �سنويا 
خليفة  م��ن��ط��اد  وك���اأ����س  للمناطيد 
منطاد  م�������س���روع  وي���ع���د   ، ال���ق���ائ���د 
امل�ساريع  اح��دث  الم���ارات من  علم 

الكرى للفريق.

�سيواجه املهاجم الدويل دافيد فيا فريقه ال�سابق بر�سلونة لول مرة بعد 
انتقاله اىل اتلتيكو مدريد اليوم الربعاء على ملعب في�سنتي كالديرون ، 

يف ذهاب الكاأ�س ال�سوبر ال�سبانية لكرة القدم.
فريق  اىل  انتقل  ال�سباين،  املنتخب  تاريخ  يف  ه��داف  اف�سل  فيا،  وك��ان 

العا�سمة مقابل مبلغ زهيد )1ر2 مليون يورو(.
و�سيكون فيا تواقا لتقدمي اف�سل ما لديه امام فريقه ال�سابق، الذي مل 

يعتمد عليه ب�سكل كبري بعدما ك�سر �ساقه خال كاأ�س العامل لاندية 
.2011

كما مل يتمتع فيا )31 عاما( بعاقة جيدة 
اف�سل  مي�سي،  ليونيل  الرجنتيني  مع 

لع��ب يف ال��ع��امل يف الع���وام الربعة 
الرازيلي  قدوم  و�ساهم  املا�سية، 

���س��ان��ت��و���س برحيله  م��ن  ن��ي��م��ار 
ال�سريع اىل العا�سمة.

فيا  ق������������رار  ان  وي�������ب�������دو 
بالنتقال اىل اتلتيكو كان 
دوري  �سيخو�س  اذ  ذكيا، 
ويلعب  اوروب�������ا  اب���ط���ال 
ت�سكيلة  يف  ا����س���ا����س���ي���ا 
الرجنتيني  امل����������درب 

�سيميوين،  دي����ي����غ����و 
حيث �سياأمل بفر�س 

حلجز  ن��ف�����س��ه 
م��������ك��������ان يف 

ت�سكيلة 
امل��������درب 
الوطني 
في�سنتي 

دل بو�سكي اىل مونديال 
الرازيل 2014.

فالن�سيا  م��ه��اج��م  ف��ي��ا،  واع��ت��ر 
يف  �سجل  اذا  �سيحتفل  انه  ال�سابق، 

بطريقة  لي�س  لكن  بر�سلونة  م��رم��ى 
فريقه  ح���ظ���وظ  ان  م��ع��ت��ر   ، ك���ب���رية 

لعبنا  اذا  ال��ف��وز  لتحقيق  جيدة  �ستكون 
بالتزام.. ل ميكن ان نرتكب اي خطاأ، يجب 

ان ندافع جيدا، نحاول ابعاد الكرة عنهم 
يعانون  انهم  نعلم  امل�ستطاع، لننا  قدر 

ك��ث��ريا ع��ن��دم��ا ي��خ�����س��رون ال���ك���رة، ثم 
ن�ستغل فر�سنا بالكرات املرتدة .

وت��اب��ع ف��ي��ا: ل��دي ع��دة ا�سدقاء 
ه���ن���اك وذك����ري����ات ج��م��ي��ل��ة يف 

ام�سيتها  ����س���ن���وات  ث�����اث 
تبداأ  عندما  لكن  معهم. 

�سي�سبحون  امل�����ب�����اراة 
خ�سومي .

و����س���ت�������س���ك���ل ه����ذه 
اي�سا  امل�����ب�����اراة 
ان��������ط��������اق��������ة 
م�����������������������س�����������رية 

املحلية  ات��ل��ت��ي��ك��و 

موناكو  اىل  غار�سيا  فالكاو  راداميل  الكولومبي  هدافه  عن  تخليه  بعد 
حزيران-يونيو  يف  ي��ورو  مليون   60 بلغت  خيالية  �سفقة  يف  الفرن�سي 
خارج  مهما  ف��وزا  اتلتليكو  وحقق  املا�سي 
يف   1-3 ا�سبيلية  على  ملعبه 
الوىل  امل��رح��ل��ة 
م�����ن ال��������دوري 
امل�����������ح�����������ل�����������ي، 
ب���������ه���������دف���������ني 
ل������ل������رازي������ل������ي 
كو�ستا  دي����ي����غ����و 
لارجننتيني  وهدف 
ماك�سي  امل����خ���������س����رم 

رودريغيز.
عاما(،   24( ك��و���س��ت��ا  واع���ت���ر 
ال���ذي رف�����س ع��ر���س��ا م��ن ليفربول 
النكليزي وجدد عقده، انه لن يكون 
جمرد بديل لفالكاو الذي �سجل 70 
هدفا لروخي بانكو�س يف مو�سمني: 
ت��ل��ح��ظ��ون غ��ي��اب ف��ال��ك��او لن���ه لعب 
كبري، لكننا منلك فيا، وهو وح�س اي�سا، 

ونعرف انه �سيقدم اداء جيدا .
رائ��ع��ان. ه��و �سخ�س  ال��ف��ري��ق  اج��ل  ال��ت��زام��ه وعمله م��ن  وت��اب��ع كو�ستا: 

متوا�سع وميلك طبعا مميزا. اعتقد اننا �سنقدم الكثري لتلتيكو .
وحتت ا�سراف �سيميوين، حت�سنت نتائح اتلتيكو ب�سكل كبري، فاحرز لقب 
الكاأ�س املحلية، حل ثالثا يف الليغا واحرز لقب الدوري الوروبي والكاأ�س 

ال�سوبر الوروبية يف 2012.
الدوري  املناف�سني اجلديني على لقب  يكون من  ان  �سيميوين  وا�ستبعد 
هذا املو�سم، معتر الليغا مملة ب�سبب احتكار املناف�سة بني ناديني فقط: 
مملة  بطولة  ه��ذه  اخ��رى.  بطولة  يف  يلعبون  وبر�سلونة  مدريد  ري��ال 
لباقي امل�سجعني الذين ياأملون فقط يف املركزين الثالث او الرابع .

رف�س  فالدي�س  فيكتور  ال���دويل  بر�سلونة  م��رم��ى  ح��ار���س  لكن 
ادع����اءات غ��ي��اب املناف�سة يف ال���دوري وت��وق��ع اخ��ت��ب��ارا ق��وي��ا من 
امتحانا  و�سيكون  �سابتهم،  ا�سبيلية  امام  اظهروا  اتلتيكو: 
جديدا لر�سلونة.. عليكم فقط روؤية كيف لعب بيتي�س امام 
فالن�سيا  ومواجهة  ا�سبيلية-اتلتيكو  م��ب��اراة  م��دري��د،  ري��ال 

ال�سبوع املا�سي .
م�ستهل  ���س��اروخ��ي��ة يف  ان��ط��اق��ة  بر�سلونة  ح��ق��ق  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
حملته بالدفاع عن لقبه، عندما �سحق �سيفه ليفانتي ب�سباعية 
الوىل  الفر�سة  و�ستكون  منها.  ثنائية  مي�سي  ن�سيب  كان  نظيفة، 
لقبه  لنيل  مارتينو  خ���رياردو  الرجنتيني  اجل��دي��د  بر�سلونة  مل��درب 
الول بعد حلوله بدل من تيتو فيانوفا املبتعد ب�سبب املر�س. و�سيغيب 
عن ت�سكيلة مارتينو الظهري الرازيلي داين الفي�س امل�ساب بعد ت�سجيله 
ال�ساب  اجل��ن��اح  م�ساركة  ح��ول  ال�سك  وي��ح��وم  ليفانتي،  م��ب��اراة  يف  هدفا 
الفريق  اتلتيكو،  ام��ام  غلته  رف��ع  مي�سي  وي��ن��وي  تيللو.  كري�ستيان 
الك����ر ا���س��ت��ق��ب��ال له���داف���ه وال��ت��ي ب��ل��غ��ت 20 ح��ت��ى الن. 
متديد  ل��دع��م  ي���ورو  ال��ف  بثاثني  بر�سلونة  و�سي�ساهم 
�ساعات عمل م��رتو الن��ف��اق يف م��ب��اراة الي��اب الربعاء 
ملعب  من  الفريق  م�سجعي  ع��ودة  ي�سمن  كي  املقبل، 
كامب نو وطالب عمدة بر�سلونة خافيري تريا�س من 
الحتاد ال�سباين تقدمي موعد املباراة املقررة ال�ساعة 

احلادية ع�سرة ليا، لكن طلبه قوبل بالرف�س.

مع ا�ستمرار الأرجنتيني ليونيل مي�سي والرتغايل كري�ستيانو رونالدو يف �سدارة 
فعالياته  انطلقت  ال��ذي  ال�سباين  ال��دوري  ، يرتقب  بالعامل  القدم  كرة  جنوم 
النجوم  اأف�سل  بقائمة  الثالث  املركز  �سراع  الأ�سبوع ظهور جنوم جدد يف  هذا 
بالبطولة. ومثلما يرى معظم املحللني واملتابعني واجلماهري اأن لقب البطولة 
باأن  ، ي�سعر اجلميع  لن يخرج عن القطبني الكبريين بر�سلونة وريال مدريد 
مي�سي ورونالدو �سيوا�سان �سراعهما على النجم الأبرز يف البطولة واأن الآخر 
ال��ذي يحري كثريون مع  ال�سيء  يبقى   ، لذلك  اأي�سا.  الثاين  املركز  �سيكون يف 
الأوىل  املرحلة  مباريات  انتهاء  وبعد  باأ�سبانيا  الكروي  املو�سم  فعاليات  بداية 
من الدوري هو النجم الذي ي�ستطيع القرتاب من هذين النجمني البارزين 
من  جار�سيا  فالكاو  رادام��ي��ل  الكولومبي  املهاجم  رحيل  بعد  معهما  واملناف�سة 
ال�سيف  اإىل موناكو هذا  وانتقل فالكاو  الفرن�سي.  اإىل موناكو  اأتلتيكو مدريد 
تاركا مقعده يف املركز الثالث بني اأبرز جنوم الدوري الأ�سباين ليبحث عن جنم 
�سيلفا الاعب اجلديد يف �سفوف بر�سلونة  دا  الرازيلي نيمار  جديد. ويبدو 
ومواطنه دييجو كو�ستا مهاجم اأتلتيكو مدريد وقد ين�سم اإليهما جاريث بيل يف 
حالة جناح حماولت الريال ل�سمه من توتنهام الإجنليزي. ولعام اآخر ، جلاأت 
الأندية ال�سبانية يف فرتة النتقالت ال�سيفية احلالية اإىل ال�سفقات منخف�سة 
التكلفة واإىل لعبني ل يتمتعون ب�سهرة فائقة وكان القطبان بر�سلونة والريال 
هما ال�ستثناء من هذا جمددا. وكان بر�سلونة هو الأ�سرع حتركا حيث اأكد يف 

26 مايو املا�سي تعاقده مع نيمار الذي قاد املنتخب الرازيلي يف ال�سهر التايل 
للفوز بلقب كاأ�س القارات بالرازيل والتي فاز فيها بجائزة اأف�سل لعب. ورغم 
ل�سغل  فر�سته  يف  كثريون  ي�سكك   ، للت�سكيك  القابلة  غري  الاعب  اإمكانيات 
اأول من  الهولندي يوهان كرويف هو  القدم  اأ�سطورة كرة  مقعد فالكاو. وكان 
اإىل خماطر  ق��ارب واح��د م�سريا  اأك��ن لأ���س��ع قائدين يف  اأمل��ح لهذا قائا : مل 
وجود لعبني بثقل مي�سي ونيمار �سويا يف الفريق. ولكن الرد على هذه الروؤية 
الاعبون   : قال  ال��ذي  بر�سلونة  ت�سايف هرينانديز جنم  ت�سريح  ياأتي من  قد 
مي�سي.  بجوار  يلعب  عندما  اأف�سل  �سيكون  نيمار  دائما.  يتاأقلمون  املتميزون 
ومي�سي �سيتعاون مع نيمار . ولكن نيمار قد ل ي�سبح املر�سح الوحيد ل�سغل فراغ 
و�سول  اجلميع  ورون��ال��دو حيث يرتقب  مي�سي  النجوم خلف  قائمة  فالكاو يف 
للمناف�سة  بقوة  مر�سحا  �سيجعله  مما  ال��ري��ال  ل�سفوف  بيل  جاريث  الويلزي 
ردا منا�سبا على جناح  التعاقد مع بيل  واأن كثريين يرون يف  مع نيمار خا�سة 
بر�سلونة يف خطف نيمار الذي كان هدفا للريال اأي�سا قبل اأن يف�سل الاعب 

النتقال لر�سلونة.
ويف ظل عدم ح�سم �سفقة بيل حتى الآن ، رمبا يجد نيمار مناف�سة قوية من 
اإي�سكو وكرمي بنزمية جنمي ريال مدريد ودييجو كو�ستا مهاجم اأتلتيكو الذي 
ملا  انتظارا  الفريق  مباريات  اأوىل  يف  اأ�سبيلية  �سباك  يف  للفريق  هدفني  �سجل 

�ست�سفر عنه املرحلة املقبلة.

•• ال�شخري- حلبة البحرين الدولية:

ت��وا���س��ل ح��ل��ب��ة ال��ب��ح��ري��ن ال��دول��ي��ة موطن 
طرح  الأو���س��ط  ال�سرق  يف  ال�سيارات  ريا�سة 
�ساعات   6 للتحمل  البحرين  �سباق  ت��ذاك��ر 
للتحمل  ال����ع����امل  ب���ط���ول���ة  ج������ولت  اإح�������دى 
WEC التي �ستقام على م�سمار ال�سخري 
يف 29 و 30 نوفمر املقبل، وذلك بعرو�س 

مميزة و�سحوبات قيمة.
من  ال�سباق  تذاكر  حاملي  جميع  و�سيتمكن 
ال���دخ���ول على  ال�����س��ب��اق  الآن وح��ت��ى م��وع��د 

�سحب �سيارة �سيتم الإعان عنها بتاريخ 28 
نوفمر املقبل، اإيل جانب فر�سة الدخول يف 
6 فائزين بجوائز  ل�  اأ�سابيع   3 �سحوبات كل 

قيمة.
 12 ي���وم  ع��ن��ه  الإع�����ان  �سيتم  �سحب  واأول 
تذاكرهم  ب��رتق��ي��ة  ف��ائ��زي��ن   6 ل����  ���س��ب��ت��م��ر 
 lemans Sprit لتذاكر البادوك املميزة
البادوك  قاعة  دخول  ت�سمل  والتي   ،Club
وال�ستمتاع بال�سباق باإطالة خط النطاق 
واخلدمات  املميزات  من  وبالعديد  مبا�سرة، 
ط�����وال ي���وم���ي ال�����س��ب��اق، ف���ا ت��ف��وت��ك��م هذه 

الفر�سة الذهبية للفوز بتذاكر البادوك.
وكخطوة من احللبة لت�سهيل �سراء التذاكر 
والإقليمية  ال���دول���ي���ة  ال�����س��ب��اق��ات  جل��م��ي��ع 
د�سنت  احل��ل��ب��ة،  ت�ست�سيفها  ال��ت��ي  وامل��ح��ل��ي��ة 
الكرتونيا  ج���دي���دا  ن��ظ��ام��ا  م���وؤخ���را  احل��ل��ب��ة 
ل�����س��راء ال���ت���ذاك���ر، ف��م��ا ع��ل��ي��ك ����س���وى زي����ارة 
مقعدك  واختيار  للحلبة  الإلكرتوين  املوقع 
والدفع الكرتونيا ومن ثم طبع التذكرة مع 
خيار اإر�سالها على الريد ال�سخ�سي، جميع 
العاملية  احل��ل��ب��ة  ت��ق��دم��ه��ا  الت�سهيات  ه���ذه 
جل��م��اه��ريه��ا ل�����س��م��ان راح��ت��ه��م ع��ن��د �سراء 

م�سبقا  البحرين  حلبة  واأعلنت  ت��ذاك��ره��م.  
 6 للتحمل  البحرين  �سباق  تذكرة  �سعر  اأن 
للكبار  ف��ق��ط  بحريني  دي��ن��ار  ب�20  ���س��اع��ات 
بحريني  دي��ن��ار   10 ب  اأي  ال�سعر  بن�سف  و 
يومني  ومل��دة  ع�سرة،  الثانية  دون  لاأطفال 
ك��ام��ل��ني م��ن امل��ن��اف�����س��ة والإث������ارة ب��ني الفرق 
الرتفيهية  الفعاليات  جانب  اإىل  املتناف�سة 
باملرح  مليئة  اأج�����واء  ���س��ت��وف��ر  ال��ت��ي  امل��م��ت��ع��ة 
بالإ�سافة  العائلة،  اأف���راد  لكامل  وال��رتف��ي��ه 
لتذاكر البادوك البالغة 200 دينار بحريني 
والتي �ست�سمل العديد من اخلدمات املميزة. 

حلبة البحرين توا�سل طرح تذاكر �سباق البحرين للتحمل 6 �ساعات بعرو�س و�سحوبات قيمة
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ا�ستئ�سال ورم وزنه 23 كيلوغراما
يف  مري�سة  بطن  من  كيلوغراما   23 ي��زن  ورم��ا  بلغار  جراحون  ا�ستاأ�سل 
ملعرفة  املا�سي  القرن  اىل  عائدة  بكتب طب  م�ستعينني،  وال�ستني  ال�سابعة 

كيفية الت�سرف يف حالة مماثلة. 
وبحرارة  مب�ساعفات  ا�سابتها  ب�سبب  امل�ست�سفى  اىل  املري�سة  وادخ��ل��ت 
مرتفعة، اثر معاناتها من النفلونزا، وتبني عندها لاطباء يف م�ست�سفى 
الطب الن�سائي والتوليد اجلامعي يف �سوفيا ان كتلة �سخمة ت�سغط على 

الكثري من الع�ساء احليوية يف بطن املري�سة. 
�سحبنا  امل�ست�سفى  بيان �سادر عن  بوزيدار �سافت�سيف يف  واو�سح اجل��راح 
ال�سابعة.  او  ال�ساد�سة  يف  طفل  بحجم  ان��ه  اي  كيلوغراما   23 وزن��ه  ورم��ا 
مل ي�سبق يل ان وقعت على حالة مماثلة من الهمال الطبي طوال عملي 
ال��ورم قبل  .  واو�سحت املري�سة لاطباء انها علمت بوجود هذا  كطبيب 

ع�سرين عاما ال انها كانت تخ�سى العملية. 
وقال �ستيفان كون�ستنتينوف احد جراحني ثاثة �ساركوا يف العلمية التي 
ا�ستمرت اكر من ثاث �ساعات لقد راأينا حالت غريبة مماثلة مو�سوفة 
يف كتب طب تعود اىل مطلعق القرن املا�سي، من املقلق ان نرى مر�سى مل 
، وقد فقدت املري�سة ثلث وزنها  يخ�سعوا لأي فح�س منذ ع�سرين عاما 

اثر ا�ستئ�سال الورم. 

العثور على جثة امراأة يف ثالجة منزلها
على  ال��ع��ث��ور  بعد  قتل  ج��رمي��ة  يف  حتقيقاً،  الريطانية  ال�سرطة  فتحت 
جثة امراأة م�سّنة داخل ثاجة يف منزلها مبدينة بورت�سموث يف مقاطعة 
هامب�ساير.  وقالت هيئة الإذاعة الريطانية بي بي �سي ، اإن ال�سرطة عرت 
اثر  منزلها،  لدخول  ا�سطرت  اأن  بعد  الثاجة  يف  ب��ورو،  لويز  جثة،  على 
تلقيها ات�سالت من جريانها اأثاروا فيها القلق من غيابها ب�سبب تقّدمها 
يف ال�سن.  واأ�سافت اأن �سرطة مدينة بورت�سموث اعتقلت رجًا يف الثالثة 
واخلم�سني من العمر لا�ستباه يف تورطه بقتل املراأة، واأخلت �سبيله لحقاً 
اأ�سباب  ملعرفة  اجلثة  ت�سريح  نتائج  بانتظار  املقبل،  نوفمر  حتى  بكفالة 
التحقيقات  اإن  هامب�ساير،  مقاطعة  �سرطة  با�سم  متحدث  وق��ال  ال��وف��اة.  
الأولية اأثبتت عدم وجود خماطر على ال�سكان الآخرين يف املنطقة ب�سبب 
احلادث، ونحن غري قادرين الآن على حتديد موعد وفاة املراأة قبل القيام 
باجراءات ت�سريح جثتها.  واأ�ساف املتحدث ل ن�ستطيع الإدلء باأي تفا�سيل 
قبل  امل�ستخدمة من  الأدل���ة  من  ج��زءاً  �ست�سكل  لأنها  احل��ادث  اأخ��رى عن 
النيابة العامة عند احالة الق�سية اإىل املحكمة، ونعمل حالياً على حتديد 

اأقرباء ال�سحية يف اإطار الإجراءات الر�سمية للتعّرف على هويتها. 

   بانوراما
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

بوبي كانافال يف 
فيلم )اآين(

امل��م��ث��ل الأم����ريك����ي، بوبي  ان�����س��م 
كامريون  النجمني  اإىل  ك��ان��اف��ال، 
فيلم  ف���وك�������س، يف  دي������از، وج��ي��م��ي 
دور  �سيوؤدي  حيث  املو�سيقي،  اآين 
م�ست�سار �سيا�سي ل�سخ�سية فوك�س 
يف الوقت التي ترت�سح فيه ملن�سب 

عمدة نيويورك.
وذكر موقع )ديدلين( الأمريكي، 
اأن كانافال يطل اإىل جانب ممثلني 
مثل دياز، وفوك�س، وروز بايرن، يف 
اإخ���راج  م��ن  �سيكون  ال���ذي  الفيلم 

ويل غلوك.
يف  الفيلم  يعر�س  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 

عيد املياد من العام 2014.
كما يطل كانافال يف فيلم الطاهي 
م����ن اإخ���������راج ج�����ون ف�����اف�����رو، اإىل 
�سكارليت  والنجمة  ف��اف��رو  جانب 
فيلم  يف  وي���ظ���ه���ر  ح���وه���ان�������س���ون، 
فوغلمان،  دان  للمخرج  اإمي��اج��ني 
بات�سينو،  اآل  ال��ن��ج��وم  ج��ان��ب  اإىل 

وجنيفر غارنر، واأنيت بانينغ.

مراهقني يقتلون �سابا للت�سلية  3
قام 3 مراهقني اأمريكيني بقتل �ساب ا�سرتايل بالر�سا�س 
اأوكاهوما  مدينة  �سواحي  يف  الريا�سة  ممار�ستة  اأثناء 

بدافع الت�سلية. 
ون��ق��ل��ت �سحيفة ن��ي��وي��ورك دي��ل��ي ن��ي��وز الأم��ريك��ي��ة عن 
دانكني  مدينة  ي��زور  ك��ان  لي��ن  كري�ستوفر  اأن  ال�سرطة 

حيث تقيم خطيبته �ساره هاربر مع عائلتها. 
ومر ال�ساب، )22 عاما( وهو لعب بي�سبول، قرب املنزل 
الر�سا�س  عليه  ف��اأط��ل��ق��وا  امل��راه��ق��ون  فيه  ي��وج��د  ال���ذي 
اأحد  اإن  ال�سرطة  قائد  ف��ورد  داين  وق��ال  قتيا.   واأردوه 
اأع���ط���ى ه����ذه املعلومات  ال����ذي  ال��ث��اث��ة ه���و  امل���راه���ق���ني 
لل�سرطة لكن ال�ساح الذي نفذت به اجلرمية مل يعر 
عليه بعد.  وما يزال املراهق والثنان الآخران )15 و16 
لهم  توجه  اأن  ويتوقع  ال�سرطة،  لدى  عاما( حمتجزين 
تهمة القتل.  واأ�ساف قائد ال�سرطة: الطفل الذي حتدث 
اإلينا قال: كنا ن�سعر بامللل ولي�س لدينا ما نفعله. لذلك، 

قررنا قتل اأحد . 

يقتل زوجته ويلقيها يف املجاري 
من  الإ�سكندرية،  مبحافظة  امل�سرية  ال�سرطة  متكنت 
القب�س على زوج تخل�س من زوجته باإلقائها يف جماري 
�سيد،  رحلة  يف  معاً  خروجهما  اأث��ن��اء  ال�سحي  ال�سرف 
بح�سب تقارير �سحفية م�سرية.  وقالت التقارير اإن ق�سم 
ال�سرطة مبنطقة حمطة الرمل تلقى باغاً بالعثور على 
جثة �سيدة جمهولة ترتدي كامل ماب�سها يف حالة انتفاخ 
الذهبية،  القطع  ببع�س  وتتحلى  امل�سارف  اأح��د  مبياه 
وعر بني طيات ماب�سها على حافظة جلدية بداخلها 
ومبلغ  الإ�سامية،  البنوك  احد  فيزا �سادرة عن  بطاقة 
اإ�سابات  وج���ود  ع��دم  تبني  ومبناظرتها  جنيهاً،   2470
ظاهرية.  واأو�سحت التحريات اأن املجني عليها يا�سمني 
حممد 49 عاماً ، ربة منزل، الزوجة الثانية ل� م�سطفى 
ال�سيد 47 عاماً عامل ، وتبني اأنه عقب زواجهما حدثت 
ي���وم احل���ادث  ب��ي��ن��ه وب���ني زوج��ت��ه الأوىل، ويف  خ��اف��ات 
ذلك  واأثناء  لل�سيد،  زوجها  الثانية مع  الزوجة  توجهت 
حدثت م�سادة كامية بينهما لرغبته يف تطليقها، فقام 

بدفعها ما اأدى ل�سقوطها بامل�سرف. 

مت�سول يتنكر يف زي امراأة
اأحد  عند  مت�سولة  على  ال�سعودية  الأم��ن  ق��وات  قب�ست 
التقاطعات الرئي�سة يف حمافظة الدمام بعد ال�ستباه يف 

و�سعها، بح�سب موقع جريدة ال�سرق . 
وبالتحقق من هوية املت�سولة، تبني اأنها �ساب �سعودي يف 

عقده الثاين يتنكر يف زي امراأة ل�ستعطاف املارة. 
وقد اأحيل ال�ساب اإىل مركز ال�سرطة ل�ستكمال الإجراءات 
الازمة يف حقه.  وت�سن ال�سلطات ال�سعودية حملة كبرية 
على  التحفظ  وي��ت��م  ال�سيئة.  الت�سول  ظ��اه��رة  مل��ح��ارب��ة 
املقبو�س عليهم وامل�سبوطات التي عر عليها بحوزتهم 
ك��ل من  ي��ج��ري ت�سليم  ك��م��ا  وحت��ري��زه��ا ب�سكل حم��ك��م.  
الإجراءات  ال�سرطة ل�ستكمال  ملركز  يت�سول  �سبط وهو 

الازمة متهيداً لت�سليمهم جلهة الخت�سا�س. 

االأطفال املتوحدون اأمهر بالريا�سيات
تو�سلت درا�سة اأمريكية حديثة اإىل اأن الأطفال امل�سابني بالتوحد واملتمتعني مبعدل ذكاء متو�سط ي�سجلون نتائج 

اأف�سل يف اختبارات الريا�سيات مقارنة بالأطفال غري امل�سابني بالتوحد والذين لديهم معدل الذكاء نف�سه .
ووجد باحثون يف جامعة �ستانفورد اأن تفوق الأطفال امل�سابني بالتوحد يف املهارات احل�سابية يرتبط باأمناط تن�سيط 

منطقة حمددة يف الدماغ ترتبط عادة بتمييز الوجوه والأ�سياء املرئية.
و�سملت الدرا�سة 18 طفا م�سابا بالتوحد يف �سن بني 7 و12 عاما، وجمموعة اأخرى موؤلفة من 18 طفا غري 

م�ساب بالتوحد.
واأظهر اجلميع مهارات لفظية وقراءة عادية يف اختبارات موحدة، اإل اأن امل�سابني بالتوحد تغلبوا على نظرائهم يف 

الختبارات احل�سابية.
البطنية  ال�سدغية  الق�سرة  ملنطقة  معتاد  غري  ن�ساطا  بالتوحد  امل�سابني  لاأطفال  الدماغية  ال�سور  واأظ��ه��رت 

الدماغية امل�سوؤولة عن معاجلة الوجوه والأ�سياء املرئية الأخرى.
وقال الباحث امل�سوؤول عن الدرا�سة فينود مينون اإنه يبدو اأن منطا فريدا لتنظيم الدماغ يكمن وراء قدرات حل 

امل�سائل عند الأطفال امل�سابني بالتوحد.
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قط ي�سرق املالب�س الداخلية 
اإىل  ت�سلله  اإىل عامل اجلرمية من خال  عامان،  هّر عمره  دخل 
حدائق منازل جريان مالكه مبدينة بري�ستول الريطانية، ل�سرقة 

املاب�س الداخلية الن�سائية من حبال الغ�سيل. 
اإن الهر ال�سارق امل�سمى نوري�س كان  وقالت �سحيفة ديلي مريور 
الباب  فتحة  خ��ال  من  مالكه  منزل  اإىل  ويدخلها  غنائمه  يجر 
املخ�س�سة له، اأو يرتكها على الباب يف حال مل يتمكن من ادخالها 

وميوء ب�سوت مرتفع جلذب انتباه مالكه.
من  فمه  يف  حمله  اأمكنه  ما  كل  ي�سرق  ك��ان  نوري�س  اأن  وا�سافت 
اأ�سياء جيدة من منازل اجلريان، لكنه تخ�س�س يف الأونة الأخرية 

ب�سرقة املاب�س الداخلية الن�سائية فقط.
الهر  م��ال��ك  ع��ام��اً   26 ون��د���س��ور  ريت�سارد  اإىل  ال�سحيفة  ون�سبت 
ال�سارق، قوله اإن نوري�س كان يت�سرف ب�سورة جيدة، لكن �سلوكه 
اإىل حياة  وال��ت��ف��ت  الأول م��ن ع��م��ره  ال��ع��ام  اأن جت���اوز  ب��ع��د  ت��غ��ري 

اجلرمية خال الأ�سهر الأربعة املا�سية.
واأغطية  الغبار  مناف�س  ي�سرق  كان  نوري�س  اأن  وند�سور  وا�ساف 
املوائد، لكنه �سار يركز يف الأ�سابيع املا�سية على حمالت ال�سدر 
الأمر  اأن  ال��ب��داي��ة  يف  واع��ت��ق��د  ال��داخ��ل��ي��ة..  الن�سائية  والأل��ب�����س��ة 
م�سحك، ولكن حني زادت كمية م�سروقاته من املاب�س الداخلية 
ا�سطررت لعادتها اإىل اجلريان، وحل�سن احلظ تعاملوا مع الأمر 

بح�سن نية.
وا�سارت ال�سحيفة اإىل اأن وند�سور اأر�سل ر�سائل اإىل جميع جريانه 

املت�سررين يعتذر فيها من �سلوك هره نوري�س.

امراأة طول �سعرها 55 قدمًا
لاأرقام  جيني�س  مو�سوعة  يف  م��ان��دي��ا  اآ���س��ا  الأم��ريك��ي��ة  �سجلت 
ال��ق��ي��ا���س��ي��ة ك�����س��اح��ب��ة اأط������ول ���س��ع��ر، ب��ح�����س��ب ���س��ح��ي��ف��ة امل����ريور 
ت�سعى  قدما،   55 و�سل  �سفائرها  ط��ول  اأن  ورغ��م  الريطانية.  
�سعرها  زي��ادة طول  اإىل  عاما،   47 العمر  البالغة من  الأمريكية، 

رغم اأن الأطباء حذروها من اأنه قد يوؤدي اإىل �سللها. 
ب��ات جزء  �سعري  الأمريكية  وه��ي من ولي��ة جوريجيا  اآ�سا  قالت 
مبثابة  �سيكون  ق�سه  اأن  م�سيفة   ، اأق�سه  ول��ن  حياتي  اإن��ه  مني. 

انتحار لها. 
اإنه  وت��ق��ول  وطفلها  حبيبها  ا���س��م  �سعرها  على  مانديا  وتطلق 
ونوبتني  دماغيتني  و�سكتتني  ال�سرطان  على  التغلب  يف  �ساعدها 

قلبيتني. 
العامل  اأنحاء  الطويل حمبني من خمتلف  �سعرها  لها  كما جلب 
ع��ل��ى خلفية جن���اح منو  لل�سعر  ���س��ري��ة  خ��ل��ط��ة  ب���اإط���اق  وق��ام��ت 

�سعرها. 
يف  يعلق  اأن  وميكن  ي��وم��ني،  امل���راأة  �سعر  وتن�سيف  �سغل  ي�ستغرق 
عندما  الفريقية  الطريقة  على  بت�سريحه  تقوم  لذلك  الأب���واب 
اآ�سا،  ب���داأت  التنقل.   اأك���ر ح��ري��ة يف  امل��ن��زل لتكون  ت��ري��د م��غ��ادرة 
اأي  عاما،   22 منذ  �سعرها  تنمية  وتوباجو،  ترينيداد  يف  امل��ول��ودة 

عندما كان عمرها 25 عاما رغم اإرادة اأمها. 
واحتفظت به حتى اأثناء خ�سوعها لعاج كيمياوي خال معاجلتها 
جيني�س  مو�سوعة  توجتها   ،2009 ويف  ال�����س��رط��ان.   م��ر���س  م��ن 

لاأرقام القيا�سية بلقب �ساحبة اأطول �سفائر يف العامل. 
رجل اإطفاء ينقذ امراأة حاولت االنتحار من نافذة بالطابق ال�سابع بفندق يف تونغرن مبقاطعة قويت�سو ال�سينية 

ب�سبب م�ساكل عائلية. )رويرتز(

انتحار يل تومب�سون يونغ 
اأق�����������دم امل����م����ث����ل الأم��������ريك��������ي يل 
تومب�سون يونغ، الذي �سرق قلوب 
اأطل  ي���وم  الأولد  م��ن  ك��ب��ري  ع���دد 
دي��زين جيت جاك�سون  م�سل�سل  يف 
عمر  ع��ن  الن��ت��ح��ار  على  ال�سهري، 

29 �سنة.
واأفاد موقع تي اإم زي الأمريكي، ان 
جثة يونغ، اكت�سفت داخل منزله يف 
النار  اأطلق  بعدما  �سمال هوليوود 

على نف�سه.
يونغ  ان���ت���ح���ار  ���س��ب��ب  ي���ع���رف  ومل 

البالغ من العمر 29 �سنة.
بحزن  يونغ  با�سم  املتحدث  وق��ال 
�سديد اأعلن ان يل تومب�سون يونغ 
ان��ت��ح��ر.. يل ك��ان اأك���ر م��ن ممثل 
���س��اب لم��ع فقد ك��ان روح���اً طيبة 

ورائعة �سنقتقدها حقاً.
قبل  يطل  ك��ان  يونغ  ان  اإىل  ي�سار 
واآي�سلز  ري��زويل  م�سل�سل  وفاته يف 
الأمريكية  ت��ي  اإن  ت��ي  �سبكة  على 
كامًا  يوماً  عمله  عن  تغيب  وق��د 
قبل اأن يتفقده مالك املنزل ليجده 
ميتاً. ويذكر ان يونغ ا�ستهر كنجم 
ليل  اأ������س�����واء  ف��ي��ل��م  ويف  دي�������زين، 
ج�سد  ي��وم   2004 بالعام  اجلمعة 

�سخ�سية كري�س كومر.

كلب جديد يف 
عائلة اأوباما 

عائلة  اإىل  ج���دي���د،  ك��ل��ب  ان�����س��م 
اأوباما،  ب��اراك  الأم��ريك��ي  الرئي�س 
الأوىل من  ال�����س��ن��ة  اأن��ث��ى يف  وه���ي 
ا�سم  ل���ه���ا  اخ����ت����ري  ال����ع����م����ر، وق������د 
الأبي�س،  ال��ب��ي��ت  واأع���ل���ن   . ���س��اين 
وهي  ف���رداً  زادت  اأوب��ام��ا  عائلة  ان 
اجل���رو الأن��ث��ى ���س��اين ال��ت��ي ولدت 
يونيو  ح���زي���ران  يف  ميت�سيغن  يف 
ال�سغرية  الكلبة  ان  وذك��ر   .2012
وهي  الأب��ي�����س  البيت  اإىل  و�سلت 
م���ث���ل اأخ�����اه�����ا الأك��������ر )ب�������و( من 
ن���وع ك���اب امل���اء ال��رت��غ��ال��ي��ة التي 
نتيجة  اأوب��ام��ا  عائلة  م��ع  تتنا�سب 
 15( ماليا  الأوىل  الإب��ن��ة  م��ع��ان��اة 

�سنة( من احل�سا�سية.
����س���اين ه����ي الأخ�����ت  واأ������س�����اف ان 
ال�سغرى املثالية ل� بو، وهي مليئة 
ب���ال���ط���اق���ة وحم���ب���ة ك����ث����رياً، وقد 
لها  ا�سماً  الأوىل  العائلة  اخ��ت��ارت 

يتنا�سب مع �سخ�سيتها املرحة .

اأم��ري��ك��ي��ة اأن الأط���ف���ال ال��ذي��ن يكونون  وج���دت درا���س��ة 
�سحايا التنمر قبل اأن ي�سبحوا متنمرين، اأكر عر�سة 
ب�6 مرات لاإ�سابة باأمرا�س خطرية يف وقت لحق من 

حياتهم.
)�سايكولوجيكال  دوية  ن�سرت يف  التي  الدرا�سة  وذكرت 
)وارويك(  جامعة  من  الباحثني  اأن  العلمية  �ساين�س( 
على  درا���س��ة  اأج���روا  )دوك(  جامعة  يف  الطبي  وامل��رك��ز 
ثم  ع�سر،  وال�ساد�س  التا�سع  عامهم  يف  �سخ�ساً،   1420
قاموا مبتابعتهم يف �سن الرابعة والع�سرين وال�ساد�سة 
وال��ع�����س��ري��ن م���ن ال��ع��م��ر، ب��ه��دف م��ع��رف��ة اآث�����ار التنمر 
وعلى  التنمر،  �سحايا  وعلى  اأنف�سهم،  املتنمرين  على 
الأ���س��خ��ا���س ال��ذي��ن ي��ك��ون��ون ���س��ح��اي��ا ال��ت��ن��م��ر ق��ب��ل اأن 

يتحولوا اإىل متنمرين.
النف�سيان،  العاملان  يقودهم  ال��ذي��ن  الباحثون،  فوجد 
داي���رت وال���ك ووي��ل��ي��ام ك��وب��ان��د، اأن الأ���س��خ��ا���س الذين 
يف  متنمرين  ي�سبحوا  اأن  قبل  التنمر  �سحايا  ك��ان��وا 
�سغرهم اأكر عر�سة لاإ�سابة مب�ساكل �سحية يف �سن 

ت�سخي�سهم  ليتم  م��رات  ب�6  عر�سة  اأك��ر  اأي  ال��ر���س��د، 
اأن  اأو  م�ستمر،  ب�سكل  ي��دخ��ن��وا  اأن  اأو  خ��ط��ري،  مب��ر���س 
ي�سابوا مب�سكلة نف�سية، باملقارنة مع الأ�سخا�س الذين 

مل يتعر�سوا للتنمر اأو ميار�سوه.
يكونون  املجموعة  هذه  من  الأ�سخا�س  اأن  وج��دوا  كما 
الأك����ر ه�����س��ا���س��ة ب��امل��ق��ارن��ة م��ع امل��ج��م��وع��ات الأخ����رى، 
مو�سحني اأن الأ�سخا�س الذين يكونون �سحايا التنمر 
للدعم  افتقادهم  ج���ّراء  املتنمرين،  ه��م  ي�سبحون  ق��د 

النف�سي ال�سروري لتكيفهم مع واقعهم.
وع��ل��ق وال���ك ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج ال��درا���س��ة ق��ائ��ًا ل مي��ك��ن اأن 
ن�ستمر بالتفكري باأن التنمر غري موؤٍذ، واأن ل مفر منه، 
واأنه جزء من النمو ، و�سدد على احلاجة اإىل تغيري هذه 
للفرد  التنمر م�سكلة خطرية  باأن  والع��رتاف  العقلية 
والباد ككل، م�سرياً اإىل اأن اآثارها طويلة املدى ومهمة 
�سحايا  يكونون  الذين  الأ�سخا�س  حالة  اأن  واعتر   .
قد  التنمر  اأن  تظهر  متنمرين  اإىل  ويتحولون  التنمر 

ينت�سر يف حال عدم معاجلته .

التنمر يف ال�سغر يزيد االأمرا�س اخلطرية يف الر�سد

كيم زولكياك تنتظر تواأمًا 
ك�سفت جنمة تلفزيون الواقع واملمثلة الأمريكية، كيم زولكياك، انها تنتظر ولدة تواأم من 

زوجها احلايل لعب كرة القدم كروي بريمان. وقالت زولكياك )35 �سنة( ملوقع اإي 
نيوز الأمريكي انها حامل يتواأم �سين�سمان اإىل اأخوتهم الأربعة.

وعرت عن فرحتها ال�سديد لأن فردين جديدين �سين�سمان اإىل عائلتها.
باأنها حتمل تواأماً، م�سيفة  البداية عندما علمت  باأنها ذهلت يف  واأق��رت 

ان التوائم موجودة يف العائلة ولذا ل اأعتقد ان علي ان اأتفاجاأ بالأمر 
كثرياً . وتابعت ل اأ�سدق انني �ساأ�سبح اأماً ل�6 اأولد، �ساأكون من�سغلة 
زولكياك  ان  اإىل  ي�سار   . حقيقة  اإىل  يتحول  حلم  ه��ذا  لكن  ج��داً 
متزوجة ببريمان )27 �سنة( منذ العام 2011، ولديهما ابنان هما 

كروي جونيور )�سنتان( و كا�س كايد )�سنة(، فيما لديها ابنتان يف 
ال�16 وال�12 من زواج �سابق.


