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وار�شو ت�شت�شيف كاأ�ص زايد ومونديال ال�شيخة
 فاطمة �شمن مهرجان من�شور بن زايد للخيول اليوم

عربي ودويل

تدريب 34 �شابطاً من �رشطة اأبوظبي 
على الطريان يف دبي وال�شويد واإيطاليا

الفجر الريا�شي

اخبار االمارات

االأزهر يطالب وا�شنطن وقف 
دعمها للفو�شى الهدامة

•• بريوت-وكاالت:

ذات  طرابل�س  مدينة  يف  م�سجدين  ا�ستهدفا  مروعان  انفجاران  وقع 
انفجار  من  ا�سبوع  بعد  وذل��ك  ام�س  لبنان  �سمال  يف  ال�سنية  الغالبية 

مماثل يف ال�ساحية اجلنوبية لبريوت، معقل حزب اهلل ال�سيعي.
ارتفع عدد القتلى يف تفجريي ال�سيارتني املفخختني ام�س اجلمعة يف 
طرابل�س يف �سمال لبنان اىل 42، بح�سب ما ذكر م�سدر امني لوكالة 
فران�س بر�س. وقال امل�سدر: ارتفعت ح�سيلة القتلى يف طرابل�س اىل 
بجروح.  �سخ�س   500 ا�سابة  اىل  ا�سار  االحمر  ال�سليب  وكان   .42
وقال امل�سدر االمني ان الع�سرات من امل�سابني بجروح طفيفة غادروا 
امل�ست�سفيات. ووقع االنفجار االول بعيد الثالثة والن�سف بعد الظهر 
قرب م�سجد التقوى يف و�سط طرابل�س. وبعد دقائق، دوى انفجار ثان 
قرب م�سجد ال�سالم يف منطقة امليناء على بعد اكرث من كيلومرتين 

من املوقع االول.
وياأتي ذلك بعد ا�سبوع من تفجري �سيارة مفخخة يف ال�ساحية اجلنوبية 

لبريوت، معقل حزب اهلل ال�سيعي، ا�سفر عن مقتل 27 �سخ�سا.
كما هاجم ا�سخا�س غا�سبون ال�سحافيني وامل�سورين وماللة للجي�س 

اللبناين و�سلت اىل املكان.
عن  ويبحثون  املكان  اىل  تباعا  ي�سلون  ا�سخا�س  ك��ان  الوقت،  ه��ذا  يف 
اقرباء بني االنقا�س، وينفجرون بالبكاء. ويقع منزل رئي�س حكومة 
ان مكتبه  اال  التقوى،  ميقاتي قرب م�سجد  االعمال جنيب  ت�سريف 

االعالمي �سارع اىل االي�ساح بان ميقاتي خارج البالد.
ان اجلي�س  االرب��ع��اء  اعلن  ج��ان قهوجي  اللبناين  قائد اجلي�س  وك��ان 
اأ���س��ه��ر خلية  ي��الح��ق منذ  وان���ه  االره����اب،  �ساملة على  ح��رب��ا  يخو�س 
ارهابية تعمل على تفخيخ �سيارات واإر�سالها اىل مناطق �سكنية، وكانت 

�سيارة الروي�س )يف ال�ساحية اجلنوبية( اإحداها.
اخللية  هذه  ان  اال�ستخباراتية  معلوماتنا  بح�سب  اخلطورة  ان  وق��ال 
لبث  حت�سر  بل  معينة،  طائفة  او  معينة  منطقة  ال�ستهداف  تعد  ال 
الطائفية  االجتاهات  متنوعة  ا�ستهداف مناطق  املذهبية عرب  الفتنة 

وال�سيا�سية.
اإن تفجريي  ام�س  �سليمان،  اللبناين مي�سال  الرئي�س  قال  من جانبه 
وزير  ح���ّذر  وف��ي��م��ا  ف��ئ��وي،  ت��ف��ج��ريي  م�سل�سل  اأت��ي��ا �سمن  ط��راب��ل�����س 
الدفاع يف حكومة ت�سريف االأعمال اللبنانية فايز غ�سن من م�سل�سل 

تفجريات متنقل، و�سف حزب اهلل التفجريين باأنهما اإرهابيان.
وقال بيان رئا�سي، اإن �سليمان اعترب اأن ما ح�سل يف طرابل�س هو �سمن 
م�سل�سل تفجريي فتنوي ي�ستهدف الوطن ككل، وهو ا�ستهدف اليوم 
املواطنني العّزل واالأبرياء لدى خروجهم من دور العبادة يف طرابل�س. 

واأدان �سليمان جلوء املجرمني واالإرهابيني اىل قتل املدنيني الأهداف 
االإن�سانية ب�سلة، كما  واالأه��داف  القيم  اإجرامية ال متت اىل  وغايات 

اأنها ال ت�سب اإال يف خانة اإحداث الفنت واال�سطرابات.
بدوره، راأى وزير الدفاع فايز غ�سن، اأن العمل االإجرامي يف طرابل�س 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني،ودع��ا اىل ع���دم االإن�سياع  ك��ل  ب��ني  ال��ف��ت��ن��ة  ه��و الإ���س��ع��ال 
لبنان  لهدم  ذري��ع��ة  االإره���اب  نعطي  بهذا  الأن��ن��ا  الفتنة  اىل حم���اوالت 
و�سياعه. وقال اإن اليد التي فجّرت يف ال�ساحية ت�سرب اليوم جمّدداً 

يف طرابل�س، واملطلوب اإ�سعال الفتنة بني اللبنانيني.

   

اخلارجية تدين ب�شدة وتتابع
 بقلق التفجريات التي وقعت بلبنان  

•• اأبوظبي-وام:

اأنور بن حممد قرقا�س وزير الدولة لل�سوؤون  �سرح معايل الدكتور 
اخلارجية باأن وزارة اخلارجية تدين وت�ستنكر ب�سدة وتتابع بقلق بالغ 
التفجريات االرهابية التي وقعت يف لبنان والتي ت�ستهدف ا�ستقراره 
واأمنه وت�سعى اإىل زرع الفتنة بني مكونات ال�سعب اللبناين ال�سقيق 
وتهدد وحدته الوطنية خا�سة يف هذه املرحلة احلرجة من التطورات 
االقليمية.  وقال معاليه اإننا نقدم خال�س العزاء اإىل اأ�سر ال�سحايا 
مدينة  �سهدتها  التي  ال�سابقة  والتفجريات  طرابل�س  تفجريات  يف 
الدكتور  واختتم معايل  للم�سابني.  العاجل  ال�سفاء  ونتمنى  بريوت 
اأنور قرقا�س ت�سريحه بدعوة االأطراف اللبنانية كافة اإىل العمل يدا 
هذا  من  اللبناين  وال�سعب  للبنان  حماية  الفتنة  فتيل  لنزع  واح��دة 

املخطط االإرهابي ال�ساعي اىل تقوي�س وحدته وا�ستقراره.

اليمن يطلب من اأمريكا طائرات بال طيار 
•• �صنعاء-وكاالت:

من  طلب  اليمن  اأن  ه��ادي  من�سور  رب��ه  عبد  اليمني  الرئي�س  اأعلن 
امل��ت��ح��دة ت��زوي��ده ب��ط��ائ��رات م��ن دون ط��ي��ار، مل�ساعدته يف  ال��والي��ات 
مالحقة عنا�سر تنظيم القاعدة، كا�سفاً اأن الغارات اجلوية االأخرية 

اأدت اإىل مقتل اأربعني عن�سرا من التنظيم بينهم عدد من قيادييه.
اإن  اأمام طلبة كلية ال�سرطة ب�سنعاء  وقال الرئي�س اليمني يف حفل 
طيار.  دون  م��ن  بطائرات  اليمني  اجلي�س  لتزويد  ت�سعى  حكومته 
بهذه  م�ساعدتنا  م��و���س��وع  االأم��ريك��ي��ة  االإدارة  م��ع  بحثت  واأ����س���اف 
التكنولوجيا. واأ�سار اإىل اأن الطائرات االأمريكية من دون طيار التي 
التعاون بني بالده والواليات  اليمن هي جزء من  تقوم بعمليات يف 
بح�سب   ،2004 عام  منذ  املهمات  بهذه  وتقوم  االأمريكية،  املتحدة 
مقت�سيات احلاجة لتلك املهمات، وذلك لي�س ترفاً، بل الأننا ال منلك 

التكنولوجيا املطلوبة لتنفيذ مثل هذه املهام الع�سكرية الدقيقة.

لبنانيون يخلون ال�سحايا من موقع االنفجار يف مدينة طرابل�س ال�سمالية  )رويرتز(

الإرهاب ي�شتهدف اإ�شعال الفتنة بني اللبنانيني

ع�شرات القتلى ومئات اجلرحى يف تفجريين بطرابل�س

موافقة مل حترك مياه الأزمة الراكدة:

 النه�شة ت�شرتّد بالُي�شرى ما اأعطته بالُيمنى..!

•• القاهرة-وكاالت:

ال��ت��ي دع���ت اليها  امل��ظ��اه��رات  ك��ب��رية  ب��درج��ة  ف�سلت 
ج��م��اع��ة االخ�����وان امل��ج��رم��ني ف��ي��م��ا ا���س��م��وه��ا جمعة 
ال�سهداء يف ان تتبلور احتجاجا على احلملة االمنية 
املعزول  الرئي�س  اأن�سار  على  ال�سلطات  ت�سنها  التي 

حممد مر�سي.
امل��ع��زول يف  ان�����س��ار الرئي�س  ���س��ارك ع��دد �سئيل م��ن 
م�����س��ريات حم����دودة يف ال��ق��اه��رة وم��ن��اط��ق اخ���رى يف 
للتظاهر  اال�سالميني  ائتالف  تلبية �سعيفة لدعوة 
من  ع��دة  على  القب�س  االم��ن  القاء  من  ا�سبوع  بعد 
ق��ي��ادات االخ����وان اب��رزه��م امل��ر���س��د ال��ع��ام، ويف بع�س 

االماكن ت�سدى لهم االهايل.
امليادين  معظم  يف  انت�ساره  امل�����س��ري  اجلي�س  وع���زز 
الرئي�سية يف القاهرة. ودفع اجلي�س باليات ع�سكرية 
وم�سجد  التحرير  مليدان  الرئي�سية  الطرق  اغلقت 

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

مل يعّمر التفاوؤل الذي اأ�ساعه اإعالن حركة النه�سة 
التون�سي  العام  االإحتاد  قبولها مببادرة  االإ�سالمية 
اأع���را����س ح��م��ل كاذب،  ك��اأن��ه  وب���دا  لل�سغل ط��وي��ال، 
مع  التزامها  يف  كثريا  ت�سمد  مل  النه�سة  فحركة 
بيانا  واأ����س���درت  لل�سغل،  ال��ت��ون�����س��ي  ال��ع��ام  االحت����اد 
�سطبت من خالله ابرز دالالت هذه املوافقة، واأطلق 
تفّند ما فهمه اجلميع من هذا  قادتها ت�سريحات 

القبول وبدت كاأنها تقول ال�سيء و�سّده.

م�سطفى حممود ومديرية امن اجليزة. لكن االمن 
امل�سري مل يتواجد يف حميط التظاهرات.

من  جمموعات  ب��داأت  اجلمعة،  �سالة  انتهاء  وبعيد 
موؤيدي الرئي�س املعزول م�سريات حمدودة من عدة 

م�ساجد يف القاهرة.
ويف امل��ه��ن��د���س��ني و���س��ط ال��ع��ا���س��م��ة، ���س��ار امل��ئ��ات وهم 
يهتفون �سد وزارة الداخلية، بينما يحت�سد الع�سرات 
العديد  وبينهم  اجليزة،  يف  اال�ستقامة  م�سجد  قرب 
من الن�ساء، بع�سهم حملوا �سور مر�سي، يف ظل غياب 
اغالق  اىل  ال�سباح  منذ  عمدت  التي  االم��ن  ل��ق��وات 

بع�س الطرق املوؤدية اىل بع�س م�ساجد العا�سمة.
وع��ل��ى م���دار اال���س��ب��وع امل��ا���س��ي، ف�سل ان�����س��ار مر�سي 
التظاهرات  يف  موؤيديهم  من  كبرية  اع��داد  ح�سد  يف 
التي دعي اىل م�ساركات حا�سدة اليها، يف ظل حملة 
ال��ت��وق��ي��ف��ات ال��ي��وم��ي��ة ال��ت��ي ت��ط��ال ع����ددا ك��ب��ريا من 
قيادات االخوان وعلى راأ�سهم املر�سد العام للجماعة.

و�سرعان ما اعتربت املعار�سة التون�سية قبول حركة 
مناورة  جم���ّرد  النقابية  امل��رك��زي��ة  مل��ب��ادرة  النه�سة 
جديدة لك�سب املزيد من الوقت، و�سّددت على انه ال 
ميكن اجللو�س على مائدة املفاو�سات اإال بعد اإقرار 
حكومة  وتكوين  احلالية  احلكومة  بحل  النه�سة 

كفاءات وطنية.
النه�سة،  ق��ي��ادي��ي ح��رك��ة  ت�����س��ري��ح��ات  غ����ّذت  وق���د 
التي تلت االإعالن عن املوافقة، هذه ال�سكوك، مّما 
ُيربز حجم اأزمة الثقة القائمة بني مكونات امل�سهد 

ال�سيا�سي التون�سي.                 )التفا�سيل �س12(

نا�سطان يجمعان عينات حليوانات نفقت بالكيماوي يف �سواحي دم�سق  )رويرتز(

•• عوا�صم-وكاالت:

باراك  االمريكي  الرئي�س  و�سف 
املدنيني  م���ئ���ات  م��ق��ت��ل  اأوب�����ام�����ا 
هجوم  ان��ه  يبدو  فيما  ال�سوريني 
ب��ال��غ��از ب��ان��ه ح����دث ج��ل��ل ومثار 
اأن��ه لن  اأك��د ام�س  قلق بالغ لكنه 
يت�سرع يف توريط االمريكيني يف 

حرب مكلفة جديدة.
وحاول معار�سو الرئي�س ال�سوري 
اخلطوط  ع���ب���ور  اال�����س����د  ب�������س���ار 
االم������ام������ي������ة ح��������ول دم���������س����ق يف 
ب�سرية  عينات  لتو�سيل  حماولة 
من  امل��ت��ح��دة  االمم  مفت�سي  اىل 
ال���ذي وق��ع يوم  ال��ه��ج��وم  �سحايا 

االربعاء.
مقابلة  يف  اأوب������ام������ا  وجت�����اه�����ل 
الربنامج  م����ق����دم  ت���ل���ف���زي���ون���ي���ة 
يوم  ذات  بانه و�سف  ذك��ره  ال��ذي 
الكيماوية  اال���س��ل��ح��ة  ا���س��ت��خ��دام 
ب��ال��ن�����س��ب��ة لتحرك  اأح���م���ر  ب��خ��ط 
الواليات املتحدة يف اأزمة �سوريا.

اأوباما  وا�ستبعد احتماالت تعاون 
مع فريق االمم املتحدة الذي قد 
بدخول  ل��ه  �سمح  م��ا  اذا   - ي��ق��دم 
م��وق��ع ال��ه��ج��وم امل��زع��وم قريبا - 
اأدل����ة دام��غ��ة ع��ل��ى م��ا ح���دث. ويف 
اأي حال لن يندفع يف اال�ستجابة 
ل���دع���وات ب��ت��دخ��ل اأم��ري��ك��ي يجر 
مهمة  م�ستنقع  اىل  االمريكيني 

املتحدة ودون اأدلة وا�سحة ميكن 
تقدميها ف�ستكون هناك ت�ساوؤالت 
ال����دويل  ال���ق���ان���ون  ك����ان  اذا  ع��م��ا 

يدعم هذا.
وحثت القوى الدولية ومن بينها 
مع  التعاون  على  اال���س��د  مو�سكو 
ف��ري��ق ال��ت��ف��ت��ي�����س ال��ت��اب��ع لالمم 
امل��ت��ح��دة ال���ذي و���س��ل ي��وم االحد 
�سابقة  م�����زاع�����م  يف  ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق 
لهم  وبال�سماح  بهجمات كيماوية 
ب��زي��ارة امل��ن��اط��ق امل��ت��اأث��رة قبل اأن 

تختفي االدلة.
ا�ستجابة  ت�����س��در  مل  ذل���ك  وم���ع 

علنية من احلكومة ال�سورية.
وقال االمني العام لالمم املتحدة 
بان جي مون الذي اأوفد م�سوؤوال 
رفيعا لل�سغط على اال�سد ال اأرى 
اأي طرف  ي��ج��ع��ل  وج��ي��ه��ا  ���س��ب��ب��ا 
�سواء احلكومة اأو قوات املعار�سة 
للو�سول  الفر�سة  ه��ذه  يرف�س 

اىل حقيقة االمر.
ام�س  بريطانيا،  قالت  لندن  ويف 
قوات  اأن  ت��ع��ت��ق��د  اإن���ه���ا  اجل��م��ع��ة، 
ب�سار  ال�����س��وري  للرئي�س  م��وال��ي��ة 
هجمات  ع���ن  م�������س���وؤول���ة  االأ�����س����د 
ب���اأ����س���ل���ح���ة ك���ي���م���اوي���ة وق����ع����ت يف 
عليها  ي�سيطر  دم�����س��ق  ���س��واح��ي 
مقاتلو املعار�سة، واأنها تعتقد اأن 
�سيء  لديها  ال�����س��وري��ة  احل��ك��وم��ة 

تخفيه.

لندن حتمل قوات الأ�شد م�شوؤولية الهجوم الكيماوي بغوطة دم�شق

اأوباما: لن نتورط يف م�شتنقع التدخل الع�شكري ب�شوريا

وح��دة   1500 ل��ب��ن��اء  خم��ط��ط 
القد�س  �شمال  جديدة  ا�شتيطانية 

•• غزة -وام:

ك�������س���ف���ت م�����������س�����ادر اإع����الم����ي����ة 
يف  املالية  اللجنة  اأن  اإ�سرائيلية 
بلدية االحتالل بالقد�س �ستعقد 
اج��ت��م��اع��ا غ���دا ل��ل��م�����س��ادق��ة على 
مبراحل  للبدء  جديدة  ميزانية 
التحتية  ال��ب��ن��ى  اأع���م���ال  ت��ن��ف��ي��ذ 
وحدة   1500 الإ�سافة  الالزمة 
باحث  وق��ال  جديدة.  ا�ستيطانية 
اال�ستيطان  ����س���وؤون  يف  خم��ت�����س 
بالقد�س اإن هذه الوحدات �ستعمل 
ع��ل��ى ت��و���س��ي��ع م�����س��ت��وط��ن��ة رمات 
القد�س  م��دي��ن��ة  ���س��م��ايل  �سلومو 
املخطط  ان  واأ�����س����اف  امل��ح��ت��ل��ة. 
�سابقا كخطوة عقابية  اعلن عنه 
ب���ح���ق ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني ب���ع���د ان 
بفل�سطني  اع��رتاف  على  ح�سلوا 

ع�سو مراقب يف االمم املتحدة.

تتعار�س مع م�ساحلهم يف االجل 
الطويل.

امليزانية  ق���ي���ود  اىل  ا����س���ارة  ويف 
وم�سكالت تتعلق بالقانون الدويل 
واخل�سائر الب�سرية االمريكية يف 
ل�سبكة  اأوب���ام���ا  ق���ال  اف��غ��ان�����س��ت��ان 
اأحيانا  االخ���ب���اري���ة  ������س�����ي.ان.ان 
�ستدعو  ال��ن��ا���س  اأن  ن��ت��وق��ع��ه  م���ا 
اىل حت���رك ف���وري ..ال���دخ���ول يف 
اأم����ر غ���ري وا����س���ح ج��ي��دا يجعلنا 
ميكن  ل��ل��غ��اي��ة  �سعبة  اأو����س���اع  يف 

مكلفة  ت��دخ��الت  اىل  جت��رن��ا  اأن 
���س��ت��ول��د يف واق����ع االمر  و���س��ع��ب��ة 

املزيد من اال�ستياء يف املنطقة.
الواليات  ت���زال  ال  ي��ق��ول  وم�سى 
امل���ت���ح���دة ال���ب���ل���د ال���وح���ي���د ال����ذي 
اأك��رث من  اأن يفعل  النا�س  يتوقع 
جم��رد حماية ح���دوده. لكن هذا 
يف  ن��ت��ورط  اأن  علينا  ان  يعني  ال 
ك��ل ���س��يء ع��ل��ى ال���ف���ور. ي��ج��ب اأن 
ا�سرتاتيجية فيما  نفكر بطريقة 
�سيكون يف م�سلحتنا الوطنية يف 

االمد الطويل.
ت�سريحات  عن  ���س��وؤال  على  وردا 
وق����وع  م����ن  ع�����ام  ق���ب���ل  ب���ه���ا  اأدىل 
����س���ام���ة على  ب�����غ�����ازات  ال���ه���ج���وم 
�سواحي  يف  نومهم  اأث��ن��اء  �سكان 
بدم�سق تخ�سع ل�سيطرة مقاتلي 
املعار�سة بان اال�سلحة الكيماوية 
بالن�سبة  اأح���م���ر  خ��ط��ا  ���س��ت��ك��ون 
للواليات املتحدة اأجاب اذا ذهبت 
دولة  وهاجمت  املتحدة  الواليات 
االمم  م��ن  تفوي�س  دون  اأخ���رى 

بعد لفظ ال�شعب لهم وت�شاقط قادتهم كاأوراق التوت

تظاهرات اجلمعة تظهر فقدان الأخوان القدرة على احل�شد
واجلرحى  القتلى  ع�شرات 
العراق يف  وعنف  بانفجارات 

•• بغداد-يو بي اأي:

اأ�سفرت عدة انفجارات يف العراق 
اأ�سخا�س   9 م��ق��ت��ل  ع����ن  ام�������س 
بينهم 3 من رجال االأمن واإ�سابة 
30 اآخرين بينهم 4 من عنا�سر 
األقي القب�س على  ال�سرطة. كما 
بتنظيم  ي�سمى  م��ا  م��ال��ي��ة  وزي���ر 
)دولة العراق وال�سام االإ�سالمية( 
�سجناء  ه���روب  حم��اول��ة  وف�سلت 

خطرين.
�سخ�سني  اإن  اأمني  م�سدر  وق��ال 
قتال واأ�سيب �ستة اآخرون بجروح 
م�سجد) حممد  ق��رب  تفجري  يف 
ر�سول اهلل( يف منطقة حي اجلهاد 
خم�سة  اأ�سيب  فيما  بغداد،  غرب 
قنبلة  بانفجار  ب��ج��روح  مدنيني 
الوليد  ب���ن  خ���ال���د  ج���ام���ع  ق����رب 

جنوب غرب العا�سمة.

مواقــيت ال�سالة
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اللواء النعيمي يقلد 13 �شابطا ب�شرطة اأبوظبي رتبا جديدة

تخريج 13 �شابطا بدورة متخ�ش�شة 
يف كلية ال�شرطة

تخريج 3 دورات ب� اأمن املنافذ يف �شرطة اأبوظبي

الطرق واملوا�شالت ُتطلع وفدًا من وزارة املالية 
على برامج اإدارة الأ�شول

�شبعون م�شاركًا من �شيف بالدي بنادي احلمرية يزورون مربى ال�شارقة لالأحياء املائية

•• ابوظبي-وام:

خلريباين  ن���ا����س���ر  ال����ل����واء  ق���ل���د 
ملكتب  ال����ع����ام  االأم�������ني  ال��ن��ع��ي��م��ي 
�سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
من  �سابطا   13 الداخلية  وزي��ر 
جديدة  رت���ب���ا  اأب���وظ���ب���ي  ����س���رط���ة 
الوزاري  ب��ال��ق��رار  امل�سمولني  م��ن 
وهناأ   .2013 ل�سنة   440 رق��م 
اللواء النعيمي ال�سباط املرفعني 
البذل  موا�سلة  اإىل  اإي��اه��م  ح��اث��ا 

من العمل واالجناز تعزيزا الأمن 
على  واحل��ف��اظ  دولتنا  وا�ستقرار 
م��ك��ت�����س��ب��ات��ه��ا ال��وط��ن��ي��ة وارت���ق���اء 
مب��ن��ظ��وم��ة ال��ع��م��ل ال�����س��رط��ي اإىل 
اأف�سل امل�ستويات جت�سيدا للخطة 
اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ط��وي��ري��ة يف 
اأبوظبي.  ل�سرطة  العامة  القيادة 
وعرب ال�سباط املرفعني وهم من 
ملكتب  ال��ع��ام��ة  االأم���ان���ة  منت�سبي 
�سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
اعتزازهم  ع���ن  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي�����ر 

ع��ل��ى تطوير  وال��ع��م��ل  وال���ع���ط���اء 
بالتدريب  و���س��ق��ل��ه��ا  ق���درات���ه���م 
واالط�������الع ع��ل��ى امل�����س��ت��ج��دات يف 
واالإب��ح��ار يف علوم  جم��ال عملهم 
ي���ع���زز م���ن اجلهود  امل���ع���رف���ة مب���ا 
ال�سرطي  ل��ل��ع��م��ل  ال���ت���ط���وي���ري���ة 
وف���ق م��ع��اي��ري ال���ري���ادة واجل����ودة. 
املرفعني قائال  ال�سباط  وخاطب 
نقطة  مت��ث��ل  ال��رتق��ي��ة  ه���ذه  ..اإن 
حت������ول ل��ل��ت��م��ي��ز وحت��������دي اأك�����رب 
للمزيد  وداف��ع��ا  امل�سوؤولية  حلمل 

اأنها  م�سيفني  اجل��دي��دة  برتبهم 
اأداء  يف  لهم  ك��ب��ريا  ح��اف��زا  ت�سكل 
ال�سرطي. ح�سر  بالعمل  واجبهم 
�سرطة  م��ق��ر  يف  التقليد  م��را���س��م 
را�سد  ال��ع��م��ي��د حم��م��د  اأب���وظ���ب���ي 
اإدارة  مدير  ال�سام�سي  ك�سيم  ب��ن 
الديوان يف القيادة العامة ل�سرطة 
اأبوظبي والعقيد �سعود ال�ساعدي 
مدير اإدارة �سكرتارية مكتب �سمو 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 

الداخلية وعدد من ال�سباط. 

•• اأبوظبي-الفجر:

احتفل معهد اأمن املنافذ واملطارات، 
باإدارة �سرطة اأمن املنافذ واملطارات 
يف ���س��رط��ة اأب���وظ���ب���ي، ب��ت��خ��ري��ج 3 
والتفتي�س  ال��ك�����س��ف  ه���ي:  دورات 
نظام احلا�سوب  با�ستخدام  االأمني 
ومهارات   ، ت��ي  ب��ي  �سي  الت�سبيهي 
ودورة  اجل���م���ه���ور،  م���ع  االت�������س���ال 
ا�ستمرت  امل���ط���ارات،  اأم���ن  م�����س��ريف 

اأ�سبوعاً مب�ساركة 55 متدرباً.
���س��امل عواد،  نعيمة  امل��ق��دم  وق��ال��ت 
اأمن  مبعهد  التدريب  فرع  مديرة 

خ���دم���ات ���س��رط��ي��ة ع��ال��ي��ة اجل���ودة 
االإمارة  يف  واملقيمني  للمواطنني 
التطور  اإىل  م�����س��رية  وزواره���������ا، 
الذي ت�سهده الدورات؛ مبا يواكب 
امل�ستجدات املت�سارعة يف القطاعات 
اأداء  ال�سرطية كافة، لغاية تطوير 
ال�����س��رط��ي��ة يف خمتلف  ال��ع��ن��ا���س��ر 

االإدارات.
وذكرت اأنه مت تخريج 55 منت�سباً، 
دورات   3 يف  ج��م��ي��ع��ه��م  ال��ت��ح��ق��وا 
تعريف  اإىل  الف���ت���ة  م��ت��خ�����س�����س��ة، 
10 من امل�ساركني بطرق التفتي�س 
الت�سبيهي،  احل����ا�����س����وب  ب���ن���ظ���ام 

ياأتي  املنت�سبني  تدريب  اإن  املنافذ، 
�سرطة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  جت�����س��ي��داً 
اأبوظبي، لرفع كفاءة املنت�سبني يف 
املجالني التطبيقي والنظري، وفق 
اأف�سل املمار�سات واملعايري العاملية، 
ب����ه����دف ت���ع���زي���ز م�������س���رية االأم������ن 

واالأمان التي ت�سهدها الدولة.
املنافذ  اأم���ن  معهد  اإن  واأ���س��اف��ت: 
حتقيق  على  اإن�����س��ائ��ه،  منذ  يعمل، 
اأبوظبي  ���س��رط��ة  روؤي������ة  اأه�������داف 
اإم������ارة  ا����س���ت���م���رار  اإىل  ال����رام����ي����ة 
باالأمن  ينعم  كمجتمع  اأب��وظ��ب��ي 
خ�����الل تقدمي  م����ن  وال�������س���الم���ة، 

وت��ط��وي��ر ق�����درات 27 اآخ���ري���ن يف 
االت�����س��ال م��ع اجل��ه��ات العاملة يف 
االخت�سا�س،  ذات  والدوائر  املطار 
كما مت تاأهيل 18 متدرباً يف طرق 
خالل  م��ن  اجلمهور  م��ع  التعامل 

التوا�سل عرب اأمناطهم املختلفة.
ال�سهادات  ع�����واد،  امل���ق���دم  ووزع�����ت 
على اخلريجني، بح�سور عدد من 
االإدارة،  يف  وامل�����س��وؤول��ني  ال�سباط 
اجلهود  بذل  اإىل  امل�ساركني  داعية 
ب��احل��ف��اظ ع��ل��ى م���ا اك��ت�����س��ب��وه من 
م���ع���ارف، وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ع��ل��ى اأر�����س 

الواقع.

واملوا�صالت-  الطرق  هيئة   ••
منال خالد :

واملمتلكات  االأ���س��ول  اإدارة  التقت 
الفني  ال����دع����م  خ����دم����ات  ب���ق���ط���اع 
ال����ط����رق  ه����ي����ئ����ة  يف  امل����وؤ�����س���������س����ي 
واملوا�سالت، وفدا زائرا من وزارة 
اأج��ل اطالعهم  م��ن  ب��دب��ي،  املالية 
والربامج  التقنيات  اأف�����س��ل  ع��ل��ى 
تتما�سى  وال��ت��ي  االإدارة  يف  املتبّعة 
مع اأرقى املعايري العاملية، حيث مت 
تعريفهم على نظام حماية االأ�سول 
واملمتلكات، وكيفية ح�سول االإدارة 
 PASS ع��ل��ى ال�����س��ه��ادة ال��ع��امل��ي��ة
55.  ُعقد اللقاء يف املبنى الرئي�س 

ال����ت����ي يتم  امل����ت����ط����ورة  ل����ل����ربام����ج 
ت���ط���ب���ي���ق���ه���ا، وذل���������ك م�����ن خ����الل 
تقدمي عر�س مرئي حول الهيكل 
وم�سوؤوليات  وم���ه���ام  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي 
اإىل  ال��رام��ي��ة  واالأه�����داف  االإدارة، 
، ف�ساًل  ا�ستدامة االأ�سول  حتقيق 
اآخ��ر حول االآلية  عن تقدمي �سرح 
االأ�سول  اإدارة  ن��ظ��ام  يف  امل��ت��ب��ّع��ة 
منحها  مت  خ���الل���ه  م����ن  وال��������ذي 
 ،PASS 55 ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��ه��ادة 
والتي جعلت من الهيئة االأوىل يف 
احلا�سلة  االأو�سط  ال�سرق  منطقة 

عليها. 
واط���ّل���ع ال���وف���د، اأي�����س��اً، ع��ل��ى اأبرز 
ت�سعى  ال��ت��ي  امل�ستقبلية  امل�����س��اري��ع 

ب��ال��ه��ي��ئ��ة، ب��ح�����س��ور ال�����س��ي��د عدي 
االأ�سول  اإدارة  م��دي��ر  ال��دي�����س��ي، 
وامل���م���ت���ل���ك���ات يف ال��ه��ي��ئ��ة واأو�����س����ح 
ال�سيد عدي الدي�سي ، اأن اللقاءات 
اخلارجية  اجل��ه��ات  م��ع  امل�ستمرة 
ُت�سهم يف ارتقاء العمل  يف املجتمع 
امل�ستويات،  اأعلى  والو�سول به اىل 
كونها حتقق تبادل اخل��ربات التي 
توؤدي اإىل دعم االأهداف واخلطط 
الهيئة  ت�سعها  ال��ت��ي  امل��و���س��وع��ة 
التطوير  والتي ت�سب يف م�سلحة 
ال���ت���ي يتم  ال����ربام����ج  امل�����س��ت��م��ر يف 

انتهاجها. 
كفريق  ح��ر���س��ن��ا  ل��ق��د  وا�����س����اف: 
ال�سورة  نقل  على  االإدارة  يف  عمل 

االإدارة اإىل تطبيقها خالل الفرتة 
ُت�����س��ه��م يف تطوير  امل��ق��ب��ل��ة، وال��ت��ي 
االأ����س���ول  اإدارة  ن���ظ���ام  وحت�����س��ني 

وحتقيق النتائج املرجوة.
من جهتهم ثّمن الوفد الزائر من 
التوا�سل  ه��ذا  بدبي،  املالية  وزارة 
الطرق  والفّعال مع هيئة  امل�ستمر 
ُي�سهم  وال���������ذي  وامل������وا�������س������الت، 
اخلربات  ت��ب��ادل  يف  ايجابي  ب�سكل 
والربامج امل�سرتكة، وهو ما يحقق 
الروؤية التي ت�سعها القيادة العليا 
بالدولة ب�سرورة التوا�سل والعمل 
اجل��م��اع��ي م��ع االآخ��ري��ن م��ن اأجل 
النهو�س بالعمل والو�سول به اىل 

اأعلى درجات التميز والنجاح.

الوطني  امل�����س��روع  فعاليات  �سمن 
�سيف  والريا�سة  ال�سباب  ل���وزارة 
لرعاية  ال���ع���ام���ة  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  ب�����الدي 
اإدارة  ن��ف��ذت  ال�����س��ب��اب وال��ري��ا���س��ي 
الريا�سي  الثقايف  احلمرية  ن��ادي 
رحلة علمية للم�ساركني واملنت�سبني 
مربى  اإىل  ال�سيفية  لفعالياتها 
ال�����س��ارق��ة ل��الأح��ي��اء امل��ائ��ي��ة بوفد 
خمتلف  م��ن  م�ساركا  �سبعني  �سم 
االأعمار ال�سنية واملراحل الدرا�سية 
حيث اطلعوا على خمتلف ا�سناف 

اال�سماك والكائنات البحرية.
الو�سائل  من  االحياء  مربى  ويعد 
التي  ال��ب��ح��ري��ة  للحياة  ال�����س��ارح��ة 
كانت ت�سكل جزءاً رئي�ساً من تراث 
�سكانها  يعتمد  ك��ان  التي  املنطقة 

على �سيد االأ�سماك واللوؤلوؤ
الف�سيح  اأرج���اء  امل�ساركون  وتفقد 
وزاروا  امل���ت���ح���ف  م���ر����س���د  ب���رف���ق���ة 
التي  ك���اف���ة  وامل�����راف�����ق  االأج���ن���ح���ة 
البحرية  �سمت من��اذج من احلياة 
�ساهدوا  ح��ي��ث  ال�����س��ارق��ة،  الإم�����ارة 
والكائنات  االأ�سماك  اأن��واع  خمتلف 
امل��خ��ت��ل��ف��ة وق����ام مر�سد  ال��ب��ح��ري��ة 
ب�����س��رح ك����اف ع���ن احلياة  امل��ت��ح��ف 
من  فيها  مبا  وطبيعتها  البحرية 
اأدوات لل�سيد وجتارة اللوؤلوؤ وبناء 
ومناذج  الغو�س  ومعدات  القوارب 

عن ال�سفن
جولتهم  خ����الل  ال���وف���د  وت���ع���رف 
مب��رب��ى ال�����س��ارق��ة ل��الأح��ي��اء املائية 
ع���ل���ى ال���ب���ي���ئ���ة ال���ب���ح���ري���ة ل���دول���ة 
كائنات  االإم���ارات مبا حتتويه من 
بحرية واأ�سماك باأنواعها املختلفة 
وذل�����ك ع���ن ط���ري���ق ج���ول���ة مائية 
وج�سور  مائية  اأنفاق  �سمن  �ساروا 
متطورة  بتقنيات  جمهزة  خا�سة 
اأح��دث النظم العاملية يف هذا  وفق 

امل���ج���ال ل��ي�����س��اه��دوا م���ا ي��زي��د عن 
ن��وع��اً م��ن االأ���س��م��اك املعروفة   30
النادرة  االأ���س��م��اك  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
بيئتها  �سمن  تعي�س  وهي  وامللونة 

الطبيعية.
ال�سام�سي ع�سو  �سامل غامن  واأكد 
جمل�س اإدارة نادي احلمرية امل�سرف 

العام لفعاليات �سيف بالدي بنادي 
احلحمرية على اأهمية تنظيم مثل 
هذه اجلوالت التعريفية مبقومات 
اجلذب ال�سياحي يف اإمارة ال�سارقة 
نادي  يف  االأب���ن���اء  م��ن  للم�ساركني 

احلمرية ال�سيفي .
ال���ن���ادي على  اإىل ح��ر���س  م�����س��ريا 

ت���ن���ظ���ي���م م����ث����ل ه��������ذه اجل��������والت 
ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة مل����ا ت���زخ���ر ب����ه اإم������ارة 
ع�سرية  م���ع���امل  م����ن  ال�������س���ارق���ة 
اجل�����وان�����ب  �������س������واء يف  م�����ت�����ع�����ددة 
الثقافية  اأو  الرتاثية  اأو  البحرية 
امل�ساركني  واإك�ساب  االإ�سالمية  اأو 

املعلومات الكافية عنها .

•• ابوظبي-وام:

متخ�س�سة  تدريبية  دورة  بتخريج  االول  ام�س  ال�سرطة  كلية  احتفلت 
خمتلف  م��ن  �سابطا   13 مب�����س��ارك��ة  ال�����س��ب��اط  ت��دري��ب  معهد  نظمها 
املقدم  وقال  باأبوظبي.  املعهد  الداخلية يف مقر  ب��وزارة  العامة  االإدارات 
الدكتور اأحمد علي اخلزميي مدير معهد تدريب ال�سباط خالل حفل 
اإن  واملعهد  ال�سرطة  كلية  ال�سباط يف  ال��ذي ح�سره عدد من  التخريج 
الدورة تهدف اإىل تنمية معارف وقدرات ومهارات امل�ساركني فيها الإعداد 
..الفتا  االأجهزة احلكومية لتطبيقها وتقييمها  والتن�سيق مع  اخلطط 
اإىل اأن هذه الدورة تاأتي يف اإطار تنفيذ خطط وزارة الداخلية التدريبية 

الرامية اإىل �سقل مهارات وتطوير قدرات جميع العاملني فيها ملواكبة 
امل�ستجدات املعا�سرة ورفع م�ستوى اأداء وكفاءة منت�سبي اأجهزة ال�سرطة 

واالأمن. 
اأ�ساليب  م��ن  العديد  اإت��ب��اع  م��ن خ��الل  ال���دورة حققت هدفها  اأن  وذك��ر 
العمل  وور����س  اجلماعية  واملناق�سات  النظرية  كاملحا�سرات  التدريب 
الفيديو.  اأف��الم  عر�س  اإىل  باالإ�سافة  االأدوار  ومتثيل  االأفكار  وع�سف 
اإجناح  �سارك يف  اإىل كل من  والتقدير  بال�سكر  املقدم اخلزميي  وتوجه 
ما  وتطبيق  وال��ن��ج��اح  التوفيق  لهم  متمنيا  اخل��ري��ج��ني  وه��ن��اأ  ال����دورة 
ال��دورة يف جماالت عملهم املختلفة. ويف  اكت�سبوه من معلومات خالل 

نهاية احلفل قام املقدم اخلزميي بتوزيع ال�سهادات على اخلريجني.

نهيان بن مبارك و�شعيد بن طحنون واحمد بن طحنون 
يح�شرون افراح ابن نخرية ال�شام�شي والنيادي بالعني

االحتفاالت  بقاعة  املا�سية  الليلة  اقيم  ال��ذي  احلفل  ح�سر  كما 
بار�س املعار�س مبنطقة اخلبي�سي مبدينة العني عدد من وجهاء 
وال�سرطة  امل�سلحة  ال��ق��وات  و�سباط  امل�����س��وؤول��ني  وك��ب��ار  القبائل 
وجمع كبري من قبيلتي ال�سام�سي والنيادي. كما �سارك يف احلفل 
عدد من فرق احلربية التي ادت عرو�سا �سعبية وتراثية احتفاال 

بهذه املنا�سبة. 

•• العني-وام:
الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  معايل  ح�سر 
حممد  بن  طحنون  بن  �سعيد  وال�سيخ  املجتمع  وتنمية  وال�سباب 
اآل نهيان ومعايل اللواء الركن طيار ال�سيخ اأحمد بن طحنون بن 
ال�سام�سي  بن نخرية  اقامه حمد  ال��ذي  نهيان احلفل  اآل  حممد 
النيادي.  �سلطان  �سامل  �سلطان اىل كرمية  مبنا�سبة زفاف جنله 
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�شيف بن زايد يعتمد �شيا�شة وزارة الداخلية للبيئة وال�شحة وال�شالمة املهنية
•• ابوظبي-وام:

�سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  اعتمد 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
الداخلية  وزي���ر  ال�����وزراء  جمل�س 
وال�سحة  للبيئة  العامة  ال�سيا�سة 
وال�سالمة املهنية لوزارة الداخلية 
لتوجهات  وف����ق����ا  ت����اأت����ي  وال����ت����ي 
بتطبيق  االحت�����ادي�����ة  احل���ك���وم���ة 
وال�سحة  ال���ب���ي���ئ���ة  م���ت���ط���ل���ب���ات 
اللواء  وق���ال  املهنية.  وال�����س��الم��ة 
نا�سر خلريباين النعيمي االمني 
ن��ائ��ب رئي�س  ���س��م��و  مل��ك��ت��ب  ال���ع���ام 
الداخلية  وزي���ر  ال�����وزراء  جمل�س 
التزاما  تلتزم  الداخلية  وزارة  اإن 
بطريقة  خدماتها  بتقدمي  ت��ام��ا 

اأفراد املجتمع ..الفتا اإىل االلتزام 
باملبادئ االإر�سادية املتعلقة بالبيئة 
الدولة  يف  وال�����س��الم��ة  وال�����س��ح��ة 
وال�سحة  البيئة  ح����وادث  واإدارة 
وال�سالمة واالإبالغ عنها للجهات 
ال��ت��ح��ق��ق منها  ب���ع���د  امل�������س���وؤول���ة 

داخليا. 
واأك�����د االل����ت����زام ب�����س��م��ان وج����ودة 
اإج������راءات ت�����س��اوري��ة ف��اع��ل��ة حول 
وال�سالمة  وال�������س���ح���ة  ال���ب���ي���ئ���ة 
من  ال��ع��ام��ل��ني  جميع  م��ع  املهنية 
خ����الل ال���ت���ع���اون او ال��ت�����س��ارك يف 
وكافة  االأف�������راد  ب���ني  امل�����س��وؤول��ي��ة 
القطاعات احلكومية واخلا�سة يف 
الدولة واحلد من التلوث البيئي 
التدريب  وت��ق��دمي  االإم��ك��ان  بقدر 

البيئة  جت�����اه  وم�������س���وؤول���ة  اآم����ن����ة 
وال�سالمة  ال�������س���ح���ة  و�����س����م����ان 
واملتعاملني  للعاملني  وال��رع��اي��ة 
و����س���رك���ائ���ه���ا وع���م���الئ���ه���ا واأف�������راد 
امل��ج��ت��م��ع ال����ذي����ن ق����د ي���ت���اأث���رون 
تلتزم  ال���وزارة  اأن  ..كما  باأعمالها 
البيئي الأن�سطتها  االأداء  بتح�سني 
حممد  العقيد  وذك���ر  با�ستمرار. 
عام  الظاهري مدير  دمل��وج  حميد 
االداء  وت��ط��وي��ر  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
اأه������داف  اأن  ال���داخ���ل���ي���ة  ب��������وزارة 
وال�سحة  للبيئة  العامة  ال�سيا�سة 
وال�سالمة املهنية توؤكد على ن�سر 
واأهدافها  الداخلية  وزارة  �سيا�سة 
واملتعاملني  العاملني  جميع  بني 
معها و�سركائها وعمالئها وجميع 

لتطوير  ع��ن��ه  واالإب�������الغ  امل��ه��ن��ي��ة 
وتعزيز وحت�سني االأداء. 

�سعيد مطر  الدكتور  املقدم  وق��ال 
اإدارة اجل��ودة يف  ال�سريدي مدير 
لال�سرتاتيجية  ال��ع��ام��ة  االإدارة 
وتطوير االأداء ان وزارة الداخلية 
تتطلع من خالل ال�سيا�سة العامة 
وال�سالمة  وال�������س���ح���ة  ل��ل��ب��ي��ئ��ة 
املهنية اإىل التقليل من التاأثريات 
ال��ب��ي��ئ��ة يف نطاق  ع��ل��ى  ال�����س��ل��ب��ي��ة 
العمليات التي تقوم بها واأن تكون 
املمار�سات  الأف�����س��ل  �سباقة  ج��ه��ة 
البيئية امل�ستدامة والقيام بجميع 
تتالءم  مب�������س���وؤول���ي���ة  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا 
البيئة  لقوانني  وفقا  روؤيتها  م��ع 

وال�سحة وال�سالمة املهنية.

على  للحفاظ  الكافية  واملعلومات 
الكفاءة والوعي بالبيئة وال�سحة 
جميع  يف  امل���ه���ن���ي���ة  وال�������س���الم���ة 
الداخلية.  وزارة  يف  امل�����س��ت��وي��ات 
ولفت اإىل حتديد اأهداف وغايات 
للبيئة وال�سحة وال�سالمة املهنية 
مبا  للقيا�س  ق��اب��ل��ة  ت��ك��ون  بحيث 
احلكومية  االأه�������داف  م���ع  ي��ت��ف��ق 
وتقليل  حت���دي���د  اأ����س���ل���وب  ودم�����ج 
البيئة  ج�����وان�����ب  يف  امل����خ����اط����ر 
وو�سع  كافة  وال�سالمة  وال�سحة 
التنوع  على  املحافظة  اع��ت��ب��ارات 
االأنظمة  وت���ك���ام���ل  ال��ب��ي��ول��وج��ي 
البيئية �سمن عملية �سنع القرار 
وتقييم اأداء العاملني فيما يتعلق 
وال�سالمة  وال�������س���ح���ة  ب��ال��ب��ي��ئ��ة 

معهد ال�شيخ زايد بوا�شنطن: اإ�شراقة علمية للعقول ال�شابة
•• وا�صنطن-وام:

ي���ك���ت�������س���ب ب�����رن�����ام�����ج ال����ط����الب 
امل��ب��ت��ك��ري��ن مب��ع��ه��د ال�����س��ي��خ زايد 
لطب  اجل��������راح��������ي  ل���������الإب���������داع 
االأطفال يف املركز الطبي القومي 
واملوجه  وا���س��ن��ط��ن  يف  ل��الأط��ف��ال 
اجلامعات  ط����الب  ن��ح��و  اأ���س��ا���س��ا 
انطالقه  منذ  متزايدة  ..�سعبية 

ت�سبح متاحة للمر�سى يف جميع 
اأنحاء العامل. وبالتايل فاإن هدفا 
امل�ساريع  ل���ه���ذه  االأج������ل  ط���وي���ل 
النا�س  م�����س��اع��دة  ه��و  التعليمية 
لو�سعها  اأف���ك���ار  ل��دي��ه��م  ال���ذي���ن 
تاأ�سي�س  مت  ال��ت��ن��ف��ي��ذ.  م��و���س��ع 
املعهد الذي يقع يف املركز الطبي 
اإث�����ر هدية  ل���الأط���ف���ال  ال���ق���وم���ي 
قدمتها  دوالر  م��ل��ي��ون   150 ب��� 

حكومة اأبوظبي يف عام 2009.
ت�ستخدم  وال��ت��ي  املنحة  وق��دم��ت   
تكرميا  وال���ب���ح���ث  ال��ت��ع��ل��ي��م  ف���ى 
ال�سيخ  له  املغفور  الدولة  ملوؤ�س�س 
نهيان.  اآل  ���س��ل��ط��ان  ب����ن  زاي������د 
:اأن هذه  الهول  الدكتورة  وتتابع 
عام  �سيف  حتى  �ست�ستمر  املنحة 
جميع  املنحة  وتغطى   .  2014
حتى  لدينا  التعليمية  االأن�سطة 
الزمالء  بع�س  ان  وق��ال��ت  االآن. 
لرباجمنا  ال��ق��ادم��ني  وال���ط���الب 

وقد ركزت امل�ساريع االأخرى على 
باأقل  اجلراحية  االأدوات  تطوير 
تدخل جراحي واأ�ساليب التدريب 
اخلا�سة بالر�سع واأجهزة لقيا�س 
االأمل. وقالت ان برنامج الطالب 
اأ�سا�سا  موجه  باملعهد  املبتكرين 
وتكت�سب  اجلامعات  ط��الب  نحو 
ب��دئ��ه��ا يف  م��ن��ذ  م��ت��زاي��دة  �سعبية 
عام 2011. واأو�سحت الدكتورة 
الهول اأن الربنامج يهدف لتنوير 
الطالب عن كيفية ميكنهم القيام 

باالبتكار يف العامل احلقيقي. 
ثمانية  االأوىل  ال�����س��ن��ة  و���س��ه��دت 
كان   2012 ع��ام  ويف  م�ساركني. 
منهم  ث��الث��ة  متدربا   14 ه��ن��اك 
اأبوظبي.  ج��ام��ع��ات  م���ن  ج�����اءوا 
وارتفع هذا الرقم اإىل 31 طالبا 
خم�سة  م��ن��ه��م   2013 ع����ام  يف 
واأ�سافت  اأبوظبي.  م�ساركني من 
اإىل  اأن كل جمتمع يحتاج  الهول 

.وب���ال���ط���اب���ق   2011 ع������ام  يف 
ال�سهري  امل�ست�سفى  ف��ى  ال��ع��ل��وي 
التعليمية  فان اجلهود  لالأطفال 
وا�سنطن  يف  ال���ط���ب���ى  ل��ل��م��ع��ه��د 
متهد الطريق ملزيد من االبتكار 
يف جم��ال رع��اي��ة االأط���ف���ال. ومع 
ال�سنوية  ال��زم��ال��ة  فر�س  توفري 
ال�سحية  ال���رع���اي���ة  جم����ال  ف���ى 
وب�����رن�����ام�����ج ت�����دري�����ب�����ي ل���ط���الب 
اجلامعة يعمل معهد ال�سيخ زايد 
لالإبداع اجلراحي لطب االأطفال 
التى  االأف��ك��ار  اأن  التاأكد من  على 
�ستوؤتي  ال���ط���ب  ل��ت��ط��وي��ر  ت���ق���دم 
مارثا  الدكتورة  وتقول  ثمارها. 
الهول مديرة التعليم يف املعهد ل 
عملية  ان  نيوز:  جلف  ل�سحيفة 
�سمان ان يكون التفكري اخلالق 

جمديا جتاريا ي�سكل حتديا..
وهذا ميكن اأن يكون ال�سبب يف ان 
التقنيات املهمة لرعاية الطفل ال 

ب���دء ب��رن��ام��ج ال��زم��ال��ة مت قبول 
اأرب���ع���ة م�����س��ارك��ني. وق��ب��ل املعهد 
 2012 ع����ام  زم�����الء يف  خ��م�����س��ة 
متقدمني  ث���الث���ة  اخ��ت��ي��ار  مت  و 
ل���ل���ربن���ام���ج ف����ى ب����داي����ة يف ع���ام 

 .2013
الطلبات  ت��ق��دمي  اأي�����س��ا  وق���د مت 
لعدد  االخ���رتاع  ل���رباءات  املوؤقتة 
م���ن امل�����س��اري��ع ال��ت��ي ظ��ه��رت فى 
الدكتورة  وقالت  الربنامج.  هذا 
م����ن ه���ذه  ان واح��������دة  ال�����ه�����ول: 
االأطفال  م�ساعدة  ه��ى  امل�ساريع 
االو�ستومى  اإدارة  على  واأ���س��ره��م 
اجل�سم  ج��راح��ي��ا يف  ت��ن�����س��اأ  ف��ت��ح 
ل��ت�����س��ري��ف ف�������س���الت اجل�������س���م . 
اإن امل��ر���س��ى ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون من 
من  يعانوا  ان  ميكن  االأو�ستومى 
يتعر�سوا  اأو  ب�سهولة  اجل��ف��اف 
لاللتهابات اإذا مل يكونوا حذرين 
حيث يحتاجون اإىل رعاية طبية. 

يتلقون  امل��ت��ح��دة  ال����والي����ات  م���ن 
امل��ن��ح��ة م���ن اجل���ه���ات االأخ������رى. 
بلندينباغ  فلورتى  الدكتور  وقال 
-دري���������س����ن اأ�����س����ت����اذ م�������س���اع���د يف 
ومدير  وا�سنطن  ج���ورج  جامعة 
وتعليم  ل��الب��ت��ك��ار  االأك����ادمي����ي����ة 
ري������ادة االأع����م����ال يف امل���ع���ه���د: ان 
مهند�سني  ك��ان��وا  ���س��واء  املتلقني 
املثال  �سبيل  على  اجل��راح��ني  اأو 
يف  رغ���ب���ت���ه���م  ي���ث���ب���ت���وا  اأن  ي���ج���ب 
اب��ت��ك��ار امل�����س��اري��ع. ون��ح��ن نتطلع 
لالأ�سخا�س الذين حددوا حتديا 
معينا يف توفري الرعاية ال�سحية 

ويبحثون عن حلول ناجعة. 
ال�سنة  م���ن  ف����رتة  م����دى  وع���ل���ى 
احلل  تطوير  املنحة  لهم  �ستتيح 
وج��ع��ل��ه جم��دي��ا جت���اري���ا وميكن 
التقدم  على  ذل��ك  ي�ساعدهم  ان 
ب��ط��ل��ب ل��ل��ح�����س��ول ع���ل���ى ب�����راءة 
2011 عند  ع��ام  اخ����رتاع.  ويف 

والتكنولوجيا  ال���ع���ل���وم  ط����الب 
وت�سعى  والريا�سيات.  وهند�سة 
م���ب���ادرة  امل��ب��ت��ك��رون اأي�����س��ا خللق 
ال�����رغ�����ب�����ة ف������ى ه��������ذه جم������االت 
ذلك  اإىل  وباالإ�سافة  الدرا�سية. 
مثل  مفاهيم  تغطية  اأي�سا  يتم 
والرتكيز  الفكرية  امللكية  حقوق 
املهني  وال��ت��دري��ب  التعليم  ع��ل��ى 
وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي. وت��ع��ل��ي��ق��ا على 
اأبوظبي  ح��ك��وم��ة  م��ن��ح��ة  ف���وائ���د 
اأنها  ال����ه����ول  ال����دك����ت����ورة  ق���ال���ت 
الربامج  اإع����داد  للمعهد  اأت��اح��ت 
التي مل يتم القيام بها من قبل. 
التعليمية  جهودنا  ان  واأ�سافت: 
القادم  اجليل  تثقيف  اإىل  ت�سعى 
حتى يتمكنوا من تطوير الرعاية 
لالأطفال.  االأف�������س���ل  ال�����س��ح��ي��ة 
ونحن نتطلع اأي�سا اإىل الرتحيب 
ب���ال���زم���الء م���ن دول�����ة االإم�������ارات 

العربية املتحدة. 

املجل�س التنفيذي ملكتب الرتبية 
العربي اخلليجي يعقد دورته 
ال�76 بالريا�س الأ�شبوع املقبل

•• الريا�ص-وام: 

ي��ع��ق��د امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملكتب 
ل�����دول اخلليج  ال��ع��رب��ي  ال��رتب��ي��ة 
املكتب  م���ق���ر  يف  ال�76  دورت���������ه 
و28   27 ي�����وم�����ي  ب����ال����ري����ا�����س 

اأغ�سط�س اجلاري.
اأع�ساء  االج��ت��م��اع��ات  وي�����س��ارك يف 
الدول  ممثلو  التنفيذي  املجل�س 
االأع���������س����اء ب��امل��ك��ت��ب ومم���ث���ل عن 
التعاون  ملجل�س  ال��ع��ام��ة  االأم���ان���ة 
ال��ع��رب��ي��ة ومديرو  اخل��ل��ي��ج  ل����دول 
امل���راك���ز ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��م��ك��ت��ب  املركز 
العربي للبحوث الرتبوية بالكويت 
واملركز العربي للتدريب الرتبوي 
ب��ال��دوح��ة وامل��رك��ز ال��رتب��وي للغة 
جانب  اإىل  ب��ال�����س��ارق��ة   ال��ع��رب��ي��ة 

اخلرباء املخت�سني يف املكتب.
اأن  املكتب  بيان �سادر عن  واأو���س��ح 
من  ع���ددا  �ستناق�س  االج��ت��م��اع��ات 
مقدمتها  ويف  املهمة  امل��و���س��وع��ات 
لل�سنوات  امل��ك��ت��ب  اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
التي   2020-2015 ال��ق��ادم��ة 
مت اإعدادها بناء على قرار اأ�سحاب 
الرتبية  وزراء  وامل���ع���ايل  ال�����س��م��و 
وال��ت��ع��ل��ي��م يف ال�������دول االأع�������س���اء 
الثاين  العام  باملكتب يف موؤمترهم 
وال��ع�����س��ري��ن ال���ذي ع��ق��د يف مملكة 
من  اكتوبر  �سهر  خ��الل  البحرين 
مناق�سة  على  ع��الوة  املا�سي  العام 
�سري العمل يف تنفيذ برامج املكتب 
احلالية  املالية  ل��ل��دورة  واأج��ه��زت��ه 

.2014-2013
ك��م��ا ت���ت���ن���اول االج���ت���م���اع���ات بحث 
والق�سايا  امل��و���س��وع��ات  م��ن  ع���دد 
وم�ستجدات  االأخ�����رى  ال��رتب��وي��ة 
على  والتعليمي  ال��رتب��وي  العمل 

امل�ستوى االإقليمي والعاملي.

العدد 10877 بتاريخ 2013/8/24   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/العبيديل �سوبرماركت ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1022596  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ورثة/عبداهلل ح�سني �سقر العبيديل من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ ورثة/عبداهلل ح�سني �سقر العبيديل من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد يو�سف مظفري
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

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

AL OBEIDALY SUPERMARKET WLL
اىل/�سط العرب االزرق للعقارات  

BLUE ARAB BEACH REALESTATE
تعديل عنوان/من ابوظبي م�سفح ال�سناعية م 10 حمل رقم 3 بناية الهيئة العامة 

لالوقاف اىل ابوظبي م�سفح م 13 املالك عتيق حممد خلف املزروعي
تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات تاأجري العقارات وادارتها )6820001(

تعديل ن�ساط/حذف ا�سترياد )4610008(
تعديل ن�ساط/حذف جتارة املواد الغذائية املعلبة واملحفوظة - باجلملة )4630101(

تعديل ن�ساط/حذف بيع العطور - بالتجزئة )4772007(
تعديل ن�ساط/حذف بيع املالب�س الرجالية اجلاهزة - بالتجزئة )4771101(

تعديل ن�ساط/حذف بيع حقائب اليد واملنتجات اجللدية - بالتجزئة )4771906(
تعديل ن�ساط/حذف بيع املواد الغذائية املجمدة - بالتجزئة )4721033(

تعديل ن�ساط/حذف بيع االدوات واالواين املنزلية - بالتجزئة )4759007(
تعديل ن�ساط/حذف بيع الفواكه واخل�سروات الطازجة - بالتجزئة )4721001(

تعديل ن�ساط/حذف جتارة املواد الغذائية الطازجة - باجلملة )4630102(
تعديل ن�ساط/حذف بيع االغذية املجففة - بالتجزئة )4721021(

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي  خالل 

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

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ االآفاق للمحاماة واال�ست�سارات القانونية
بن�سر التعديالت املو�سحة اأدناه على طلب ت�سجيل  العالمة التجارية التالية:

بتاريخ :   26  / 10  /     2004 املودعة حتت رقم : 64662 
بتاريخ :   24  /  09   /    2005 امل�سجلة حتت رقم : 558185 

با�س��م: ان ا�س كاي التجارية )�س. ذ. م.م.(
وعنوانه: دبي – �س ب 44528 هاتف 3933799 / 04  فاك�س 3933953 / 04

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
 – وال�سينمائي  الفوتوغرايف  الت�سوير  واالأدوات  االأجهزة    - وامل�ساحية  والبحرية  العلمية  والعدد  االأجهزة 
واالأجهزة واالأدوات الب�سرية واأجهزة واأدوات الوزن والقيا�س واإعطاء االإ�سارات وال�سبط )املراقبة( واالأنقاذ 
والتعليم – اجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية – اجهزة اإر�سال 
اون�سخ ال�سوت اأوال�سورة –حامالت بيانات مغنطي�سية –اأقرا�س ت�سجيل –ماكينات بيع اآلية لالأجهزة التي 

تعمل بقطع النقد –االآت حا�سبة – اأجهزة كمبيوتر ملعاجلة البيانات – اجهزة اإخماد احلريق .
الواق�عة بالفئة   : 9

رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية: )      ( – )     /      /  200 م (
التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 

تعديل املنتجات اىل: الكمبيوترات – اأجهزة الكمبيوتر 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  24  اأغ�سط�س 2013 العدد 10877

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / الوكالء املتحدون للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ :  27  /  07 /   2005 املودعة حتت رقم :71810      
تاريخ اإيداع االأولوية:  27/ 1  /  2055 

با�س��م:ذا  كرييتيف  ا�سيمبلي  ليمتد
وعنوانه: ثاوثوتر بيزن�س بارك ، ويلد هاو�س ، هور�سام ،  وي�ست �سو�سيك�س اآر ات�س 13  7 ات�س اأي – اململكة املتحدة  

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :    برامج الكمبيوتر املعدة من اجل الت�سلية ، الكمبيوترات ، اجهزة احلا�سوب 
، برامج العاب الكمبيوتر ، العاب الكمبيوتر ، برامج الكمبيوتر ، اجهزة االلعاب االلكرتونية ، اجهزة االت�ساالت ، االأجهزة 
الكهربائية ، اجهزة الت�سجيل ، اجهزة ار�سال او اعادة نقل ال�سوت وال�سورة ، برامج الكمبيوتر ، برامج الكمبيوتر التى يتم 
حتميلها عن طريق االنرتنت ، من�سورات برامج احلا�سوب التى يتم حتميلها عن طريق االنرتنت ، برامج تطبيقات احلا�سوب 
التى يتم حتميلها او التى ميكن حتميلها عن طريق االنرتنت ، برامج الرتفيه التفاعلية ، برامج االعمال التفاعلية ، برامج 
، الربامج التى يتم ت�سجيلها على اى مكينة ميكن  قواعد البيانات التفاعلية التى يتم ت�سجيلها الكرتونيا" من االنرتنت 
برامج   ، االت�ساالت  برامج   ، االنرتنت  �سبكة  تطبيقات   ، التفاعلية  والتطبيقات   ، التطبيقية  الربامج   ، االنرتنت  تقراء  ان 
الكمبيوتر واملن�سورات التى تكون فى �سكل الكرتونى والتى يتم تقدميها على املواقع من قواعد بيانات او االنرتنت ، اجزاء 

وتركيبات ال�سلع املذكورة اعاله وجميع منتجات الربجمة هي م�سبقة الت�سجيل
الواق�عة بالفئة: 09

و�سف العالمة : الكلمة "Total Warrior  باالحرف االتينية 
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  24  اأغ�سط�س 2013 العدد 10877

فقدان جواز �سفرت
لبابه  امل�����دع�����وة/  ف����ق����دت  
يا�سني-اثيوبية  اح���م���د 
�سفرها  ج��واز  اجلن�سية-  
)1246777( رق�������م   
�سادر من اأثيوبيا من يجده 
بتليفون  االت�����س��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/3344017   

فقدان جواز �سفرت
فقدت  املدعوة/ را�سكيم بت 
واركيم كا�سور  -اندوني�سية 
�سفرها  ج����واز  اجل��ن�����س��ي��ة-  
�سادر   )278867( رق���م 
م��ن ان��دون��ي�����س��ي��ا م��ن يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم 

   050/8888306

�سهادة باعتناق دين ال�سالمي
باالكري�سنان    ان����وراده����ا  ان����ا، 
هندية اجلن�سية  وحتمل جواز 
  )K4040397( سفرها رقم�
- ق��د اع��ت��ن��ق��ت اال����س���الم امام 
ابوظبي  ال��ق��ا���س��ي  مب��ح��ك��م��ة 
االب��ت��دائ��ي��ة  - وا���س��ب��ح ا�سمي 
من انورادها باالكري�سنان اىل 

�شناء . وهذا للعلم.

   
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: كايزن للتدريب وادارة الفعاليات- فرع 1

  kaizen training and event management التجارية:   العالمة  بيانات  لت�سجيل  طلب 
املودعة بالرقم :  191764 بتاريخ: 2013/5/16

 بيانات االولوية:
با�سم: كايزن للتدريب وادارة الفعاليات - فرع 1

وعنوانه: ابوظبي/ الوحدة مول �س ب: هاتف: 02431143 
فاك�س: 02431142... االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز ال�سلع او اخلدمات الواقعة بالفئة: 41 ا�ست�سارات املوارد  الب�سرية التدريب على االعمال  والنظم 
االدارية تنظيم وادارة الفعاليات مركز تنمية املواهب والكفاءات.

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن حرف k مائل اىل اعلى ومتال�سق بحرف ك وا�سفل حرف باللون اال�سود  
ا�سفلها  ، الفعاليات  وادارة  للتدريب  كايزن  ال�سكل  ا�سفل  و   aizen

 kaizen training and event management باللون اال�سود وال�سكل على خلفية بي�ساء.
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية  
   ال�سبت  24  اغ�سط�س 2013 العدد 10877

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/�سامل اجلابري
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

  
بتاريخ: 2013/4/21  املودعة حتت رقم : 190515 
با�سم :�سركة زياد حممد ر�سول للتجارة العامة ذ.م.م

وعنوانه: االمارات العربية املتحدة - دبي- �س ب : 49002 هاتف 042266073 
فاك�س 042255165

ziadmohd@emirates.net.ae :الربيد االلكرتوين
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 

املالب�س واالحذية بجميع انواعها وال�سبا�سب واغطية الرا�س.
 الواقعة بالفئة: 25

و�س���ف العالمة : عبارة عن كلمة )RABDAN( مكتوبة باالحرف الالتينية واعالها ر�سمة 
راأ�س خيل.

اال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

ادارة العالمات التجارية  
ال�سبت  24  اغ�سط�س 2013 العدد 10877

تدريب 34 �شابطًا من �شرطة اأبوظبي على الطريان 
يف دبي وال�شويد واإيطاليا

 14 التدريب على  ال�سويد، ومت خاللها  اأربعة جمموعات وعقدت يف  توزيعهم يف  االأوىل مت 
�ساعة طريان لكل طيار.

تدربوا  دب��ي  يف  وعقدت  جمموعات   9 على  الثانية  املرحلة  يف  امل�ساركني  توزيع  مت  ان��ه  وذك��ر 
خاللها على الطريان ملدة خم�س �ساعات لكل طيار فيما مت توزيع امل�ساركني باملرحلة الثالثة 

على 12 جمموعة وعقدت يف اإيطاليا.
واأ�سار اإىل ان تدريب املجموعات يف كل من دبي وال�سويد واإيطاليا ركز على متكني امل�ساركني 
من التعامل مع الطائرة وخ�سو�ساً يف حالة العطل اثناء الطريان ف�ساًل عن التدريب الفني 

على االأجهزة واملعدات.

•• اأبوظبي-الفجر:

نظمت اإدارة جناح اجلو يف �سرطة اأبوظبي ممثلة يف ق�سم التدريب دورة متخ�س�سة يف الطريان 
الت�سبيهي على نوعني من الطائرات ومب�ساركة 34 �سابطاً يف ثالثة مراحل بدبي وال�سويد 

واإيطاليا.
 وقال املقدم �سامل خليفة ال�سويدي رئي�س ق�سم التدريب يف اإدارة جناح اجلو اإن الدورة تاأتي 
جت�سيدا ال�سرتاتيجية القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي يف االهتمام بتطوير اإمكانات العنا�سر 
املجموعة  يف  امل�ساركني  اأن  اإىل  الفتاً  العمل،  جمال  يف  امل�ستجدات  على  واطالعهم  ال�سرطية 
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راأ�س اخليمة العقارية تطلق اأول مركز خدمة عمالء لها لتلبية احتياجات عمالئها املتنامية 

القا�شي: املركز اجلديد خطوة اإ�شافية يف تعزيز اخلدمات النوعية التي نوفرها لعمالئنا

منت�شبو نادي مليحة يف عيادة املر�شى مب�شت�شفى الذيد ويقدمون هدايا لهم

العقارية،  اخليمة  راأ����س  اأطلقت 
اأ�سخم �سركات التطوير العقاري 
يف اإمارة راأ�س اخليمة واملدرجة يف 
�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية، اأول 
م��رك��ز خ��دم��ة ع��م��الء ل��ه��ا وذلك 
لتقدمي اأف�سل اخلدمات للعمالء 
ال�سركة  ب���ني  ال��ت��ف��اع��ل  وت��ع��زي��ز 
املنطقة.  يف  ع��م��الئ��ه��ا  وق���اع���دة 
الطابق  اجل��دي��د يف  امل��رك��ز  ويقع 
اأحد  اأب���راج جلفار،  االأرب��ع��ني من 
اإمارة  يف  ال�سركة  م�ساريع  اأك���رب 
باقة  املركز  راأ�س اخليمة. ويوفر 
وا�سعة من اخلدمات التي ت�سمل 
العمالء  ا���س��ت��ف�����س��ارات  ا���س��ت��ق��ب��ال 
ومالحظاتهم  اآرائ����ه����م  وت��ل��ق��ي 

ال�����س��رق االأو����س���ط ان��ط��الق��اً من 
تعزيز  ع���ل���ى  ال�������س���رك���ة  ح����ر�����س 
باأف�سل  ع��م��الئ��ه��ا  م���ع  ت��ف��اع��ل��ه��ا 
الطرق والو�سائل املنا�سبة. ويعد 
امل��رك��ز خ��ط��وة ا���س��اف��ي��ة يف �سعي 
ال�سركة لتعزيز خدماتها لقاعدة 
واأ�ساف:   . امل��ت��ن��ام��ي��ة  ع��م��الئ��ه��ا 
نفتح الباب اأمام عمالئنا لتقدمي 
ط��ل��ب��ات��ه��م واإجن���������از امل���ع���ام���الت 
امل���ت���ع���ل���ق���ة ب���ع���ق���ارات���ه���م واب�������داء 
ومالحظاتهم  اق����رتاح����ات����ه����م 
املتعلقة باأي من اخلدمات ا�سافة 
اىل ا�ستف�ساراتهم حول م�ساريعنا 
ال����ع����ق����اري����ة ك���م���ا ي����وف����ر امل���رك���ز 
خدمات ت�سديد الدفعات املتعلقة 

اخلدمات.
العقارية  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  وت��دي��ر 
راأ�س  اإم��ارت��ي  يف  رائ���دة  م�ساريع 
اخل��ي��م��ة واأب���وظ���ب���ي م��ث��ل اأب�����راج 
ج��ل��ف��ار و ب����رج راأ������س اخل��ي��م��ة يف 
جزيرة الرمي يف اأبوظبي و ميناء 
العرب الذي ميتد على م�ساحات 
خ�����س��راء ���س��ا���س��ع��ة وال�����ذي يربز 
�سياحي  كمق�سد  متنامي  ب�سكل 
وت�سرف  امل��ن��ط��ق��ة.  ���س��ع��ي��د  ع��ل��ى 
العقارية  اخل��ي��م��ة  راأ������س  ���س��رك��ة 
الواعدة  اخل��ط��ط  ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى 
حلكومة راأ�س اخليمة للم�ساهمة 
العقاري  ال���ق���ط���اع  ت���ط���وي���ر  يف 

وال�سياحي يف االإمارة.

حول خدمات ال�سركة وذلك على 
الرقم 97172337133+. 

القا�سي،  �سلطان  حم��م��د  وق���ال 
والع�سو  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������س 
راأ������س اخليمة  ل�����س��رك��ة  امل��ن��ت��دب 
خدماتنا  م���ن  ن��ع��زز  ال��ع��ق��اري��ة: 
اخليمة  راأ�������س  يف  دوري  ب�����س��ك��ل 
اإمياننا  م��ن  ان��ط��الق��اً  ال��ع��ق��اري��ة 
ت��وف��ري خ��دم��ات نوعية  ب��اأه��م��ي��ة 
باأن  ونعتقد  لعمالئنا  وم��رك��زة 
اف��ت��ت��اح ه����ذا امل���رك���ز ���س��ي��ك��ون له 
املوقع  تر�سيخ  يف  اإي��ج��اب��ي��اً  دوراً 
ل�����س��رك��ة راأ�����س اخليمة  ال���ري���ادي 
�سركات  ع��ل��ى خ��ارط��ة  ال��ع��ق��اري��ة 
منطقة  يف  ال���ع���ق���اري  ال��ت��ط��وي��ر 

باخلدمات وغريها والتي ت�ستحق 
ل�سالح ال�سركة من عمالئها .

وميكن التوا�سل مع مركز خدمات 
كافة  من  العقارية  اخليمة  راأ���س 
على  املنطقة  و  االإم�����ارات  اأن��ح��اء 
 ،+971072337133 الرقم 
املركز  عمل  ط��اق��م  يتمكن  حيث 
على  العمالء  خدمات  تلبية  من 
م������دار االأ�����س����ب����وع خ�����الل اأوق������ات 
ب��ال��ذك��ر باأن  ال��ع��م��ل. واجل���دي���ر 
يف  العقارية  اخليمة  راأ���س  �سركة 
ط��ور اط��الق ع��دد م��ن اخلدمات 
الهاتف  وخ���دم���ات  االإل��ك��رتون��ي��ة 
امل�����ت�����ح�����رك ل���ع���م���الئ���ه���ا وذل������ك 
لت�سهيل التوا�سل وتقدمي اأف�سل 

زار عدد من منت�سبي نادي مليحة 
اأم�س  ���س��ب��اح  ال���ث���ق���ايف  ال���ري���ا����س���ي 
و���س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات ���س��ي��ف ب���الدي 
والهيئة  والريا�سة  ال�سباب  ل��وزارة 
والريا�سة  ال�سباب  لرعاية  العامة 
الذيد  م�ست�سفى  مر�سى  من  ع��دد 

باملنطقة الو�سطى يف اإطار الفعاليات 
للتوا�سل  ال���ن���ادي  ي��ن��ف��ذه��ا  ال���ت���ي 
ال�سيفية  فعالياته  يف  االجتماعي 
م�سوؤولو  ا���س��ت��ق��ب��ال��ه��م  يف  ك����ان    .
مب�ست�سفى  ال����ع����ام����ة  ال����ع����الق����ات 
ال��ذي��د وال��ذي��ن رح��ب��وا ب��وف��د نادي 

من  املنت�سبون  ق��ام  حيث  االط��ف��ال 
ال��ن��ادي ب��ت��ق��دمي ال��ه��داي��ا وال����ورود 
ل��الط��ف��ال امل��ر���س��ى واط��م��اأن��وا على 
اأحوالهم وتنموا لهم ال�سفاء العاجل 
مايقدمه  ع��ل��ى  اأط��ل��ع��ه��م  ب��ع��ده��ا 
وخدمات  اأق�������س���ام  م���ن  امل�����س��ت�����س��ف��ى 

واج����ب����ات جت����اه جم��ت��م��ع��ه��م ال���ذي 
بينهم  فيما  وي��ت��زاورا  اإليه  ينتمون 
هذه  اإن   : اخل��ا���س��وين  وا����س���اف   .
الزيارة للمر�سى تعد هامة كمحور 
واإن�ساين  �سحي  تربوي  اجتماعي 
ن����ظ����را ل���ت���ك���ام���ل ع������دد ك���ب���ري من 

مليحة الريا�سي معتربين اأن هذه 
نزالء  ت�سعد  اأن  �ساأنها  ال��زي��ارة من 
يف  وت�سهم  املر�سى  م��ن  امل�ست�سفى 
عالجهم  و�سرعة  عليهم  التخفيف 
. واط�سحبوهم يف زي��ارة لعدد من 
االق�سام يف امل�ست�سفى وخا�سة ق�سم 

وال����رتب����وي����ة وال����ت����ي ت�������س���اف اإىل 
خا�سة  املختلفة  االن�سطة  ر�سيد 
وله  واج������ب  امل���ري�������س  زي�������ارة  واأن 
لذا و�سمن  وتربوية  اإن�سانية  اأبعاد 
حر�سنا  واأه��داف��ه  النادي  �سيا�سات 
عليهم  ب��اأن  النا�سئة  يتعلم  اأن  على 

اأكد  ب��دوره  املر�سى.  لرعاية  طبية 
اأمني  اخل��ا���س��وين  �سلطان  حم��م��د 
م�سرف  مليحة  ل��ن��ادي  ال��ع��ام  ال�سر 
باأن  بالنادي  ال�سيفي  الن�ساط  عام 
هذذ  تنظيم  ع��ل��ى  ح��ر���س  ال���ن���ادي 
املجتمعية  مبادراته  �سمن  الزيارة 

نفو�س  لغر�سها يف  ت�سعى  االأه��داف 
بنادي  ال�سيفي  للن�ساط  املنت�سبني 
واأن  ال�سحة  قيمة  ليعرفوا  مليحه 
اال�سحاء  روؤ���س��اء  على  ت��اج  ال�سحة 
يف  فيتجهوا  املر�سى  اإال  اليعلمها 

خدمة اأنف�سهم ووطنهم .

اإعالن بالن�شر باحلكم ال�شادر
 يف الق�شية رقم 2000/3094 مدين جزئي اأبوظبي

بناء على طلب املحكوم لها : موؤ�س�سة االإمارات لالت�ساالت اىل املحكوم عليه 
: اأحمد عبداهلل �سعيد املقيني عنوانه : ن�سراً ليكن معلوماً لديكم اأن الق�سية 
الكلية امل�سار اإليها اأعاله قد ُحكم فيها مبثابة احل�سوري بجل�سة 2013/4/30 
اأمام الدائرة حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري : بالزام املدعي عليه باأن يوؤدي 
للمدعية مبلغاً وقدره 4.097.07 درهماً )اربعة االف و�سبعة وت�سعون درهما 
 ، املحاماه  اأتعاب  درهم  مائة  ومبلغ  وامل�سروفات  والر�سوم  فلو�س(  و�سبعة 
ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات ، حكماً قاباًل لال�ستئناف خالل مدة ثالثون 
يوماً تبداأ من اليوم التايل لتبليغكم هذا االإعالن. حرر بتاريخ: 2013/8/20
قلم كتاب املحكمة                              

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة اأبوظبي الإحتادية الإبتدائية

 ال�سبت 24 اأغ�سط�س 2013 العدد  10877     

اإعالن بالن�شر باحلكم ال�شادر
 يف الق�شية رقم 2001/664 مدين جزئي اأبوظبي

بناء على طلب املحكوم لها : موؤ�س�سة االإمارات لالت�ساالت اىل املحكوم عليه 
: اأجني�س ديفيد تاياج عنوانه : ن�سراً ليكن معلوماً لديكم اأن الق�سية الكلية 
امل�سار اإليها اأعاله قد ُحكم فيها مبثابة احل�سوري بجل�سة 2001/11/27 اأمام 
يوؤدي  باأن  عليه  املدعي  بالزام   : احل�سوري  مبثابة  املحكمة  حكمت  الدائرة 
للمدعية مبلغاً وقدره 2.093.07 درهماً )الفان وثالثة وت�سعون درهما و�سبعة 
فلو�س( والر�سوم وامل�سروفات ومبلغ مائة درهم اأتعاب املحاماه ، ورف�ست ما 
عدا ذلك من طلبات ، حكماً قاباًل لال�ستئناف خالل مدة ثالثون يوماً تبداأ 

من اليوم التايل لتبليغكم هذا االإعالن. حرر بتاريخ: 2013/8/20
قلم كتاب املحكمة                              

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة اأبوظبي الإحتادية الإبتدائية

 ال�سبت 24 اأغ�سط�س 2013 العدد  10877     

اإعالن بالن�شر باحلكم ال�شادر
 يف الق�شية رقم 2001/754 مدين جزئي اأبوظبي

املحكوم عليه  االإمارات لالت�ساالت اىل  : موؤ�س�سة  لها  املحكوم  بناء على طلب 
الق�سية  اأن  لديكم  ليكن معلوماً  ن�سراً   : الكرد عنوانه  �سعيد حممد  : جنوى 
الكلية امل�سار اإليها اأعاله قد ُحكم فيها مبثابة احل�سوري بجل�سة 2001/11/27 
اأمام الدائرة حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري : بالزام املدعي عليه باأن يوؤدي 
و�سته  درهم  وواحد  واربعمائة  )الفان  درهماً   2401.96 وقدره  مبلغاً  للمدعية 
 ، املحاماه  اأتعاب  درهم  مائة  ومبلغ  وامل�سروفات  والر�سوم  فل�ساً(  وت�سعون 
ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات ، حكماً قاباًل لال�ستئناف خالل مدة ثالثون 

يوماً تبداأ من اليوم التايل لتبليغكم هذا االإعالن. حرر بتاريخ: 2013/8/20
قلم كتاب املحكمة                              

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة اأبوظبي الإحتادية الإبتدائية

 ال�سبت 24 اأغ�سط�س 2013 العدد  10877     

اإعالن باحلكم ال�شادر
 يف الق�شية رقم 2003/2055 مدين جزئي اأبوظبي

املحكوم عليه  االإمارات لالت�ساالت اىل  : موؤ�س�سة  لها  املحكوم  بناء على طلب 
: علي را�سد علي عنوانه : ن�سراً ليكن معلوماً لديكم اأن الق�سية الكلية امل�سار 
اإليها اأعاله قد ُحكم فيها مبثابة احل�سوري بجل�سة 2004/2/25 اأمام الدائرة 
للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعي  بالزام   : احل�سوري  مبثابة  املحكمة  حكمت 
واثنان  درهما  و�ستون  و�ستة  وت�سعمائة  )الفان  درهم   2.966.32 مبلغ  ب�سفته 
وثالثون فل�ساً( وبامل�ساريف ومبلغ مائة درهم مقابل اتعاب املحاماه وب�سمول 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة ، حكماً قاباًل لال�ستئناف خالل مدة ثالثون 

يوماً تبداأ من اليوم التايل لتبليغك هذا االإعالن. حرر بتاريخ: 2013/8/21
قلم كتاب املحكمة                              

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة اأبوظبي الإحتادية الإبتدائية

 ال�سبت 24 اأغ�سط�س 2013 العدد  10877     

تخريج دورة متخ�ش�شة بقرية 
م�شرح اجلرمية يف عجمان

م�سرح اجلرمية االحتادية، اإن امل�ساركني تلقوا حما�سرات نظرية 
وتدريبات عملية يف جمال التخ�س�س. 

العنا�سر  اإمكانات  بتنمية  الداخلية  وزارة  واهتمام  حر�س  واك��د 
ال�سرطية، 

وتعريفها بامل�ستجدات يف جماالت العمل ال�سرطي واالأمني، الفتاً 
امل�ساركني الدقة  اإك�ساب  ال��دورات الأنها ت�سهم يف  اأهمية هذه  اإىل 

واخلربة امليدانية؛ واالإملام باجلوانب االأمنية.

يف  االحت��ادي��ة،  اجلرمية  م�سرح  اإدارة  الفجر:احتفلت  اأبوظبي- 
االإدارة العامة لل�سرطة اجلنائية بوزارة الداخلية، بتخريج  دورة  
متخ�س�سة بعنوان فاح�س م�سرح اجلرمية امل�ستوى 1- الثامنة 
 3 مل��دة  اجل��رمي��ة يف عجمان  م�سرح  قرية  بق�سم  اأقيمت  وال��ت��ي   ،
اأ�سهر، مب�ساركة 12 منت�سباً من �سباط و�سف �سباط؛ مبختلف 

القيادات ال�سرطية التابعة لوزارة الداخلية .
اإدارة  مدير  باأعمال  القائم  ال��درع��ي،  خليفة  �سامل  امل��ق��دم  وق��ال 
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)الرتا�شل الفوري( يدير الإنرتنت
بعيدًا عن الواجهات الالفتة واحلمالت الإعالنية املكلفة وال�شجة التي حتيط مبختلف املنتجات، من املالحظ اأن وحدة 
التكنولوجيا الجتماعية الطاغية خالل ال�شنوات اخلم�س ع�شرة املا�شية بقيت على حالها: اليوم كما يف الت�شعينيات، 

ل يزال الرتا�شل الفوري ملك ال�شاحة!
الفريدة  ال��رتا���س��ل  ق���درة  بف�سل 
امل�ستخدمني  ب���ني  ال���رب���ط  ع��ل��ى 
)منذ ظهور برامج مثل ICQ و

اأ�سبحت هذه اخلدمة   ،)AIM
امل�ستويات.  جميع  على  متفوقة 
جتربة  اأف�������س���ل  ت����وف����ري  ي���ك���ف���ي 
ي�سبح  ك���ي  ال���رتا����س���ل  يف جم����ال 
اإق���ب���ال امل�����س��ت��خ��دم��ني ه���ائ���اًل. يف 
اأواخر الت�سعينيات وبداية القرن 
تكتِف  مل  وال��ع�����س��ري��ن،  ال���واح���د 
خدمة AIM، بدعٍم من خدمة 
الين(  اأون  )اأم���ريك���ا  اال����س���رتاك 
ناجح  م��ن��ت��ج  ب��ط��رح   ،)AOL(
ب���ل اإن���ه���ا اأط��ل��ق��ت اإح�����دى اأوائ����ل 
الوا�سعة  االجتماعية  ال�سبكات 
بحفظ  وا���س��ت��ك��م��ل��ت��ه��ا  ال���ن���ط���اق 
امل�ستخدمني  ع��ن  دقيقة  ملفات 
ون�سر ثقافة ب�سيطة، لكن فريدة 

من نوعها.
بلعبة  ال���ف���وز  ك����ان  ل��ط��امل��ا  ل��ك��ن 
ال��رتا���س��ل مب��ث��اب��ة ل��ع��ن��ة. يف عام 
مركز  بيانات  اأظ��ه��رت   ،2006
)نيل�سن( اأن خدمة )اأمريكا اأون 
بن�سبة  تتفوق   )AOL( الي��ن( 
ك��ب��رية ع��ل��ى خ��دم��ة MSN يف 
جم���ال ال��رتا���س��ل ال��ف��وري كونها 
حت�سد %52 من ح�س�س ال�سوق 
واأكرث من 53 مليون م�ستخدم. 
تراجع   ،2009 عام  يف منت�سف 
 20 اأق�����ل م���ن  اإىل  ال���ع���دد  ذل����ك 
عام  وب��ح��ل��ول  م�ستخدم.  مليون 
 AIM اإن خدمة  قيل   ،2010
تو�سك على االنهيار بعدما توجه 
الربيد  خدمة  اإىل  م�ستخدموها 
االإل�������ك�������رتوين ع���ل���ى االإن�����رتن�����ت 
التي  االج��ت��م��اع��ي��ة  وال�����س��ب��ك��ات 
ت��ت��م��ت��ع مب��ن�����س��ات ت��را���س��ل قوية 
خا�سة بها. ا�سطر العمالء )مثل 
AIM وYahoo( اإىل التفرج 
على الو�سع حني اأدى ف�سلهم يف 
االإنرتنت  ���س��ب��ك��ات  م���ع  ال��ت��ك��ي��ف 
االجتماعية اإىل ا�ستنزاف ما بقي 

من م�ستخدمني.

ر�شالة مليار   18
اليوم، يبدو اأن تلك الدورة �ستعيد 
هذه  التهديد  ياأتي  لكن  نف�سها. 
املرة من عامل االأجهزة اخللوية، 
بف�سل برامج الرتا�سل من خدمة 
 WhatsApp، مثل( OTT
 )Line، Kik، WeChat
التي ت�سهد جناحاً باهراً. حت�سد 

خ��دم��ات ال��رتا���س��ل ع��رب االأجهزة 
اخل�����ل�����وي�����ة جم����ت����م����ع����ًة ح������واىل 
اأن��ت��ج برنامج  م�����س��ت��خ��دم.  م��ل��ي��ار 
يتفوق  ال��ذي   WhatsApp
ع���ل���ى ال�����ربام�����ج االأخ����������رى 18 
مليار ر�سالة يف اليوم خالل �سهر 
الرقم  اأن هذا  يناير، وال �سك يف 
�سركة  تقرير  وف��ق  ال��ي��وم.  ارتفع 
 ،)Informa( )اإن����ف����ورم����ا( 
 ،OTT ت���ط���ب���ي���ق���ات  ت����ف����وق����ت 
للم�ستخدمني  ت�������س���م���ح  ال����ت����ي 
الن�سية  الر�سائل  ر�سوم  بتجنب 
الر�سائل  الال�سلكية، على خدمة 
باعتبارها   )SMS( الق�سرية 

عرب  للتوا�سل  االأ�سا�سي  النمط 
االأج���ه���زة اخل��ل��وي��ة، وق���د �سجلت 
 41 اإىل  و����س���ل  م��ده�����س��اً  ع������دداً 
 OTT مليار ر�سالة عرب برامج
يف اليوم. مثلما فتحت تطبيقات 
ال��رتا���س��ل االأول���ي���ة امل���ج���ال اأم���ام 
الدرد�سة على االإنرتنت، قد تفتح 
املجال  ال�����س��ب��ك��ة  ع���رب  ال���درد����س���ة 
بالهواتف  خا�سة  تطبيقات  اأم��ام 

الذكية.
�سركة  االأب��ح��اث يف  ���س��رح حملل 
 ،)Forrester( )ف��ور���س��رت( 
ت�����������س�����ارل�����ز غ�������ول�������ف�������ان، مل����وق����ع 
BuzzFeed: )�ساهدُت بيانات 

من ال�سركات التي حتلل االأجهزة 
وال�����س��ل��وك��ي��ات، وك���ان���ت االأرق������ام 
�سادمة. يف اأماكن مثل الربازيل 
وامل��ك�����س��ي��ك واإ���س��ب��ان��ي��ا وع����دد من 
اأرقام  ل  ُت�سجَّ االأخ���رى،  االأ���س��واق 
عجيبة. يف %25 من املرات التي 
هواتفهم  النا�س  فيها  ي�ستخدم 
خدمة  ي�����س��ت��ع��م��ل��ون  ال����ذك����ي����ة، 
WhatsApp. يتفاوت العدد 
يف كل بلد من تلك البلدان ولكنه 

يبقى �سخماً(.
خ����دم����ة  ظ������ه������ور  اأن  �����س����ح����ي����ح 
م�سّغلي  اأزعج   WhatsApp
ال�����س��ب��ك��ات ال��ال���س��ل��ك��ي��ة، ل��ك��ن قد 

�����س����دم ����س���ي���ن���غ���ال احل���ا����س���ري���ن 
ال�سنوي  غ��وغ��ل  م���وؤمت���ر  خ���الل 
ح���ني اع������رتف: )اأظ������ن اأن���ن���ا مل 
م�ستخدمينا  خ���دم���ة  يف  ن��ن��ج��ح 
يف ه��ذا امل��ج��ال(. يف م��وؤمت��ر هذه 
عن  غوغل  �سركة  ك�سفت  ال�سنة، 

وحتاول   ،Hangout تطبيق 
ال�سركة من خالله تر�سيخ جميع 
على  يرتكز  جم��ال  يف  منتجاتها 
اإىل  بالن�سبة  اخللوية.  االأج��ه��زة 
تطبيق  ُي��ع��ت��رب  غ���وغ���ل،  ���س��رك��ة 
ناجحاً  ت�سميماً   Hangout

ينعك�س االأمر اأي�ساً على ال�سبكات 
الرتا�سل  و���س��رك��ات  االجتماعية 
في�سبوك  )م�����ث�����ل  ال����ع����م����الق����ة 
نف�سها  جت�����د  ال����ت����ي  وغ�����وغ�����ل( 
ع���اج���زة وحت�����اول م��واك��ب��ة عامل 
امل��زده��ر ع��رب االأجهزة  ال��رتا���س��ل 
ن�سرته  ج����دول  ي��ث��ب��ت  اخل��ل��وي��ة. 
�سركة )اأونافو) )Onavo( يف 
 ،OTT سهر يناير اأن تطبيقات�
ال����دويل حتديداً،  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
م��ن قاعدة  ك��ب��رية  ج��ذب��ت ح�سة 
م�ستخدمي خدمة الرتا�سل على 
نظام  خ��دم��ات  بف�سل  في�سبوك 

.iOS

حتدي )غوغل(
وغوغل  ف��ي�����س��ب��وك  اأن  ���س��ح��ي��ح 
ولهما  مهمتني  �سركتني  تبقيان 
امل�ستخدمني  من  �سخمة  قواعد 
نتخيل  اأن  ي�سهل  لكن  االأوف��ي��اء، 
اأو  ال�������س���رك���ت���ني  اإح���������دى  وق�������وع 
لعنة  ����س���ح���ي���ة  م����ع����اً  االث����ن����ت����ني 
ال�سركتان  ت���وظ���ف  ال���رتا����س���ل. 
حتديداً  الغر�س  لهذا  اأ�سخا�ساً 
)والكت�ساف طريقة متنع تدهور 

الو�سع(.
�سركة  االت�����س��االت يف  ق��ال مدير 
)اإنها  �سينغال:  نيخيل  غ��وغ��ل، 
املع�سلة التقليدية التي يواجهها 
امل���ب���ت���ك���رون. وق�����د ط�����رح االأم�����ر 
علينا. حني نقنع  حتدياً حقيقياً 
النا�س با�ستعمال منتجنا، من�سي 
وقتاً طوياًل ونحن نحاول خدمة 
واملنتج  امل�������س���ت���خ���دم���ني  ه��������وؤالء 
امل����ط����روح. ث���م ن��ت��ع��ام��ل م���ع تلك 
ال�����س��رك��ات االأ���س��غ��ر ح��ج��م��اً التي 
ت�سهد منواً الفتاً على اعتبار اأننا 
امل�ستخدمني  م�ساعدة  ن�ستطيع 
عرب الرتاجع وترك تلك ال�سركات 
نالحظ  لكننا  اإمكاناتها.  حت�ّسن 
املبتدئة  ال�سركات  تلك  اأن  االآن 
اأ�سرع منا.  ب��داأت تتحرك بوترية 
ل��ذا ال مفر م��ن ال��ت�����س��اوؤل: كيف 
هذه  امل�ستخدمني  ق��اع��دة  ن��اأخ��ذ 
حتتاج  التي  االإمكانات  ومننحها 
اأن يتما�سى ذلك مع  اإليها �سرط 
يتخلى  ال  ك��ي  ال�سركة  اإم��ك��ان��ات 

امل�ستخدمون عن املنتج؟(.
حت����دث ���س��ي��ن��غ��ال ب�����س��راح��ة عن 
ت��واج��ه��ه �سركة  ال����ذي  ال��ت��ح��دي 
ال���رتا����س���ل  )غ�����وغ�����ل( يف ع������امل 
املا�سية،  ال�����س��ن��ة  يف  اخل����ل����وي. 

ب��اأن الرتا�سل  وهو اع��رتاف منها 
االأهمية وال جمال  بالغ  اخللوي 

خل�سارة هذه ال�سوق.
لكن رمبا فات االأوان االآن بالن�سبة 
اإىل ال�سركات العمالقة النا�سطة 
موؤ�س�س  ���س��رح  االإن���رتن���ت.  ع��ل��ى 
 ،Just.me ال��رتا���س��ل  تطبيق 
 :BuzzFeed كيث تري، ملوقع
النزعة  ه���ذه  اإىل  ال��ن��ظ��ر  )ع��ن��د 
ال��رائ��ج��ة، ال ب��د م��ن االع����رتاف 
باأن الفر�س ال ت�سب يف م�سلحة 
�سركات مثل في�سبوك واأن تطبيق

WhatsApp هو �سيد اللعبة. 
 WhatsApp تطبيق  يركز 
م�ستخدمني حمددة  قاعدة  على 
الفاعلة  ب��ال��روؤي��ة  يتمتع  ال  وق��د 
ل��ط��رح م��ن��ت��ج ي�����س��م��ل م���ا يريده 
تواجه  لكن  امل�ستقبلي،  امل�ستخدم 
م�ساكل  وغوغل  في�سبوك  �سركتا 
االإنرتنت.  على  ج��دي��ة  ق�سائية 
ال يعني ذلك اأنهما ال ت�ستطيعان 
اإح�����داث ال��ت��غ��ي��ري امل��ط��ل��وب، لكّن 

التحول �سيكون هائاًل(.
متغريات  وج���ود  �سينغال  ي��ذك��ر 
اأقله  ال���ل���ع���ب���ة،  ه�����ذه  يف  ك����ث����رية 
)كل  غوغل:  �سركة  اإىل  بالن�سبة 
ال�سيطرة  ه��و  فعله  ن�ستطيع  م��ا 

على منتجنا. 
مفادها  قوية  نظر  وجهة  لدينا 
قوية  جت���رب���ة  اب��ت��ك��رن��ا  اإذا  اأن���ن���ا 
تطبيق  خ�������الل  م������ن  وف����اع����ل����ة 
حما�سة  �سنثري   ،Hangout
به.  نقوم  م��ا  ب�ساأن  امل�ستخدمني 
�سيتوقفون  اأنهم  ذل��ك  يعني  هل 
االأخرى؟  املنتجات  ا�ستخدام  عن 
ل�ست واثقاً من ذلك، لكن ي�سرنا 
اللعبة.  م����ن  ج��������زءاً  ن���ك���ون  اأن 
ع���دا ذل����ك، اإن���ه���ا م��ع��رك��ة مثرية 
م�ستخدمي  مل��ع��رف��ة  ل��اله��ت��م��ام 
�سينجذبون  ال��ذي��ن  التطبيقات 

اإىل املنتج.
ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى هذه   ال مي��ك��ن 
ال����ن����زع����ة، ل���ك���ن���ن���ا ن���ه���ت���م ك���ث���رياً 

باال�ستثمار يف هذا املنتج(.

لوحات �شم�شية تقدم بدياًل عن الإ�شفلت
وج�����د ث���ن���ائ���ي اأم�����ريك�����ي ب���دي���اًل 
ال�سريعة  ل���ل���ط���رق���ات  م���ف���اج���ئ���اً 
امل���������س����ن����وع����ة من  ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة 
ال�سم�سية.  ال��ل��وح��ات  االإ���س��ف��ل��ت: 
الكهرباء  ت��ول��ي��د  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
الثلج،  وت��ذوي��ب  النفط  وت��وف��ري 
اأي�ساً.  احل���وادث  متنع  اأن  ميكن 

)�سبيغل( تابعت االكت�ساف.
ابتكار  ع��ل��ى  االآن  ك��ث��ريون  ي��رك��ز 
الطاقة  اأف���ك���ار الح��ت�����س��اب ح��ج��م 
التي ن�ستعملها لقطع م�سافة بني 
م��وق��ع��ني. ل��ك��ن م����اذا ل���و متكنت 
الطريق نف�سها من اإنتاج الطاقة؟ 
جويل و�سكوت برو�سو زوجان من 
فكرا  وق��د  اأي��داه��و،  �ساندبوينت، 
م��ل��ي��اً ب��ه��ذا امل��ف��ه��وم وي���اأم���الن اأن 
اأكرث  املركبات  نقل  قطاع  يجعال 

نظافة واأماناً يف امل�ستقبل.
ال���ف���ك���رة ب�����س��ي��ط��ة وم���ب���ت���ك���رة يف 
اللوحات  ا���س��ت��ع��م��ال  مي��ك��ن  اآن. 
ال�����س��م�����س��ي��ة يف ج���م���ي���ع م���واق���ع 
توليد  ت�ستطيع  فهي  الطرقات، 
الكهرباء التي ميكن اإعادة و�سلها 
بال�سبكة. هكذا يتم حفظ النفط 
ال�سيارات  �سحن  ميكن  م��رت��ني: 
الكهربائية بالطاقة التي تنتجها 
تلك  اأن حت���ل  ال��ل��وح��ات ومي��ك��ن 

فكرة جنونية ولمعة
يقول �سكوت برو�سو: )يف البداية، 
عباقرة،  اأن��ن��ا  ال��ن��ا���س  ن�سف  ظ��ن 
ب��ي��ن��م��ا اع���ت���رب ال���ن�������س���ف االآخ�����ر 
املهند�س  اأم�سى  جم��ان��ني(.  اأن��ن��ا 
يحاول  وه��و  ���س��ن��وات  الكهربائي 
حت��ق��ي��ق ف���ك���رة زوج�����ت�����ه. جويل 
يعني  م��ا  نف�سية،  طبيبة  برو�سو 
جمال  يف  تدخل  ال  الطرقات  اأن 
احتدام  ظ���ل  يف  ل��ك��ن  خ���ربت���ه���ا. 
يف  املناخي  التغيري  ع��ن  النقا�س 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة، ط�����راأت على 
فكرة  ب����رو�����س����و  ال�����زوج�����ني  ب������ال 
و�سرعان  ال�سم�سية،  ال��ط��رق��ات 
تلقائياً.  امل�سروع  نطاق  تو�سع  ما 
اأول منحة  2009، تلقيا  يف عام 

حكومية لبناء النماذج.
كان عمل الزوجني برو�سو مبهراً 
اأطلقا  اأن��ه��م��ا  ل��درج��ة  يكفي  مب��ا 
الربيع،  ه��ذا  جتريبياً  م�سروعاً 
جائزة  ال���والي���ة  منحتهما  وق���د 
األف دوالر كمكافاأة   750 بقيمة 
بلدتهما  يف  اب���ت���ك���اره���م���ا.  ع���ل���ى 
�ساندبوينت، اأيداهو، بالقرب من 
احلدود الكندية، بنى الثنائي اأول 
موقف �سيارات يتاألف من لوحات 

�سم�سية.

يقوم  حيث  التحكم،  ج��ه��از  على 
االأ�سواء  بت�سغيل  دق��ي��ق  م��ع��اِل��ج 
الطرقات.  لوحات  مع  والتفاعل 
ال�سفلى  الطبقة  ت�سمن  اأخ���رياً، 
الذي  الكهربائي  التيار  ي�سل  اأن 
ي��ت��ك��ون م��ن ال��ط��ب��ق��ة ال��ع��ل��ي��ا اإىل 
املنازل وحمطات �سحن ال�سيارات 
م�ساحة  ثمة  كذلك،  الكهربائية. 
خطوط  مثل  االأخ���رى  للكابالت 

التلفزيون والهاتف.
اأبعد  اإىل  برو�سو  ال��زوج��ان  ذه��ب 
الوحدات،  ج��ان��ب  اإىل  ذل���ك.  م��ن 
املياه  ل��ت�����س��ري��ف  ق����ن����وات  جن����د 
ال  ال��ط��ري��ق��ة،  ب��ه��ذه  وت�سفيتها. 
يتم هدر املياه وميكن ا�ستعمالها 

لري احلقول مثاًل.

�شبكة طرقات ذكية
لكن ماذا يحدث يف حال وقوع هزة 
���س��ك��وت برو�سو:  ي��ق��ول  اأر���س��ي��ة؟ 
اأن���ن���ا مل ن��ح�����س��ل على  )���س��ح��ي��ح 
فر�سة اختبار االبتكار بعد، لكننا 
ندرك اأن الهزة االأر�سية قد تكون 
كارثية يف جميع اأنواع الطرقات. 
ال �سك يف اأن القوة التي ت�ستطيع 
االإ�سمنت  اأو  االإ���س��ف��ل��ت  ت��دم��ري 
حال  يف  مماثلة  نتيجة  �ستعطي 

اللوحات مكان ا�ستعمال االإ�سفلت 
ي�ستلزم  االأخ����ري  اإن���ت���اج  اأن  ع��ل��م��اً 

البرتول.
كذلك، ميكن ت�سخني )الطرقات 
الزوجان  ال�سم�سية( )كما ي�سمي 
وتزويدها  اب��ت��ك��اره��م��ا(  ب��رو���س��و 
الثنائية  ال�����س��م��ام��ات  ب�����س��ا���س��ات 
 )LED( ل���ل�������س���وء  ال���ب���اع���ث���ة 
�سرط اأال تكون جمرد الفتات يف 
من  اأي�ساً  تتمكن  اأن  بل  ال�سوارع 
الطريق  على  حت��ذي��رات  اإط���الق 

مبا�سرًة.
اأنهما  ب��رو���س��و  ال���زوج���ان  ي����درك 
روؤيتهما  حتقيق  ي�ستطيعان  ال 
خ����الل وق����ت ق�����س��ري. ل����ذا ق���ررا 
نطاق  ع���ل���ى  امل���������س����روع  اإط��������الق 
�سغري يقت�سر على ممرات امل�ساة 
مواقف  اأو  الهوائية  وال��دراج��ات 
املتاجر  يف  ال��وا���س��ع��ة  ال�����س��ي��ارات 
ال����ك����ربى. ب��ح�����س��ب راأي���ه���م���ا، كل 
مرت مربع من االإ�سفلت ُي�ستبَدل 
مبثابة  يكون  �سم�سي(  ب)طريق 
خطوة �سغرية نحو وقف االتكال 
على الوقود االأحفوري. �ستق�سي 
امل�سروع  بتطبيق  الكربى  القفزة 
امل�������دن وال����ط����رق����ات  ������س�����وارع  يف 

ال�سريعة على نطاق عاملي.

لكن واجه الزوجان برو�سو عدداً 
بحثهما  خ�سم  يف  ال��ع��وائ��ق  م��ن 
مكان  ي����ح����ل  ذك�������ي  ب�����دي�����ل  ع�����ن 
)كان  �سكوت:  يو�سح  االإ�سفلت. 
يجب اأن يكون البديل متيناً على 
امل�ستعمل  االإ�سفلت  ب��ق��در  االأق���ل 
ع��ل��ى ال��ط��رق��ات راه���ن���اً، ح��ت��ى يف 
امل���ط���ر. يف مرحلة  ه��ط��ول  ح���ال 
ال��ت��ط��وي��ر، ك���ان ه���ذا االأم����ر اأحد 
املهمة يف الطبقة  املتطلبات  اأب��رز 
ال���ع���ل���ي���ا م����ن ال�����ل�����وح�����ات(. جنح 
الزوجان يف تطوير زجاج مماثل 
يكون �سلباً كالفوالذ وغري ناعم. 
ي�سيف �سكوت: )نرتدد يف اعتباره 
�سكل  ب��اأي  ي�سبه  كونه ال  زج��اج��اً 
التقليدية.  النوافذ  زج��اج  األ���واح 
ال��زج��اج زج���اج���اً، لذا  ل��ك��ن يبقى 
يجب اأن ن�سميه زجاجاً يف مطلق 

االأحوال(.
مت�سابهة  اللوحات  تركيبة  تبقى 
دوماً وتتاألف من ثالثة اأجزاء: يف 
االأعلى، ثمة طبقة زجاجية �سلبة 
ال�سم�سية،  اللوحات  على  حتتوي 
الثنائية  ال�����س��م��ام��ات  واأ�����س����واء 
 ،)LED( ل���ل�������س���وء  ال���ب���اع���ث���ة 
ون��ظ��ام ال��ت��دف��ئ��ة. ث��م ن�����س��ل اإىل 
ال���ت���ي حتتوي  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ط��ب��ق��ة 

ابتكار الطرقات ال�سم�سية(. لكن 
اإذا تدمرت لوحة �سم�سية واحدة، 
ب�ساطة  ب��ك��ل  ا���س��ت��ب��دال��ه��ا  مي��ك��ن 
تتوا�سل  ال��ع��ن��ا���س��ر  ج��م��ي��ع  الأن 
الإن�ساء �سبكة طرقات ذكية ميكن 
ال�سمامات  اأ���س��واء  ت�ستعمل  اأن 
لل�سوء  ال����ب����اع����ث����ة  ال���ث���ن���ائ���ي���ة 
اإىل  ال�سائقني  لتنبيه   )LED(

املخاطر يف املنعطف املقبل.
يف  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  جن���ح���ت  اإذا 
ال��ت��ج��ري��ب��ي، ال ميكن  امل�������س���روع 

�سلبيات،  اأي  عن  التحدث  حينها 
عدا واقع اأن اللوحات قد ال تنتج 
الكهرباء بقدر اللوحات ال�سم�سية 
التي تتكل على حركات ال�سم�س. 
مع ذلك، لدى الطرقات ال�سم�سية 
اأملانيا وحدها،  اإمكانات هائلة. يف 
م�سافة  ع���ل���ى  ال���ط���رق���ات  مت���ت���د 
وهي  ت��ق��ري��ب��اً،  ك��ل��م  األ���ف   230
و�سوارع  فدرالية  طرقات  ت�سمل 
الوالية واملقاطعات. ي�ساوي ذلك 
األ��ف كيلومرت مربع   18 ح��واىل 

م��ن امل��ن��ط��ق��ة، مب��ع��دل %5 من 
اأر�س البلد كلها.

ل��ك��ن ث��م��ة ج��ان��ب ���س��ائ��ك: اليوم، 
على  ال�سم�سية  ال��ل��وح��ات  تكلف 
اأ�سعاف  ثالثة  ح��واىل  الطرقات 
التقليدية  ال���ط���رق���ات  ت��ك��ال��ي��ف 
برو�سو.  ال��زوج��ني  ق���ول  بح�سب 
اأن  ال��وق��ت، ميكن  لكن مع م��رور 
االأرباح.  التكنولوجيا  هذه  ت�سخ 
ل��درج��ة ال  امل�����س��روع مثالياً  ي��ب��دو 

ق!. ُت�سدَّ

نظام تنقية هواء يتم ارتدائه حول املع�شم

�شوار لتنقية الهواء ..!!
بعدما و�سلت معدالت التلوث اإىل القمة، رمبا �سيتحتم على كل اإن�سان اأن ي�سري مبحطة 
�ست�سادف  ف��اإن��ك  ال��ع��امل،  ���س��وارع  يف  تتجول  عندما  يتنف�س.  ك��ي  حممولة  ه���واء  تنقية 
الدخاين  وال�����س��ب��اب     ال�����س��ي��ارات،  ع���وادم  ب�سبب  بالتلوث  املليئة  االأج����واء  ال��ع��دي��د م��ن 
والروائح الكريهة، لذا مت اإنتاج نظام تنقية هواء يتم ارتدائه حول املع�سم.   ي�سمى هذا 
النظام )�سجرة اليد(، ويعمل على تنقية الهواء املحيط بك لتتنف�س ه��واًء    خالياً من 
ال�سوائب.وياأتي نظام "�سجرة اليد" مزوداً ب�ساحن كهربي ي�سحنه ال �سلكياً،    ويف ال�سوار 
التكنولوجي �سا�سة �سغرية ت�سري اإىل قوة البطارية ويتغري لونها وفقاً    ملعدل التلوث يف 

املكان الذي تتواجد به. 
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اإعــــــــــالن
امل�سمية  ال�س�����ادة/ور�سة  بان  التنمية االقت�سادية  دائ���رة  تعلن 

CN 1032321:لت�سليح ال�سيارات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبداهلل عو�س احمد العامري )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف را�سد �سعيد �سعيد مرزوق العامري

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  االقت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10877 بتاريخ 2013/8/24   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/امل�سمية لقطع 
CN 1021470:غيار ال�سيارات امل�ستعملة ذ.م.م رخ�سة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل عو�س احمد العامري )%51(
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف را�سد �سعيد �سعيد مرزوق العامري
االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  االقت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10877 بتاريخ 2013/8/24   

اإعــــــــــالن
اكتكو  ال�س�����ادة/�سركة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1028162:للمقاوالت العامة ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء
را�سد خلفان را�سد املطوع الظاهري من 51% اىل %26

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة زايد فالح حمود جره القحطاين )%25(

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  االقت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10877 بتاريخ 2013/8/24   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة مريح 

CN 1012841:للمقاوالت والنقليات العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة الدحبه عبداهلل الدحبه حمد العامري )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد �سامل عو�س حم�سن بال�سوار الواحدي

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  االقت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10877 بتاريخ 2013/8/24   

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/موؤ�س�سة واحة  تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان 

CN 1007874:سويحان للمقاوالت العامة رخ�سة رقم�
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة علي حممد �سعيد مع�سد النيادي )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف احمد �سالح �سامل علي مران الظاهري

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  االقت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10877 بتاريخ 2013/8/24   

اإعــــــــــالن
مالح  ال�س�����ادة/م�سغل  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1161182:لل�سيلة والعبايا رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سعيد خمي�س حممد م�سلم اجلنيبي )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف غريب را�سد �سامل �سليمان ال�ساعدي

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  االقت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10877 بتاريخ 2013/8/24   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مرطبات 

حمارة البحر ذ.م.م - فرع
رخ�سة رقم:CN 1044975-7 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10877 بتاريخ 2013/8/24   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ما�سرت 

 CN 1177095:الين لتجارة الطابوق رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10877 بتاريخ 2013/8/24   

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

حممد نظر لقطع غيار ال�سيارات امل�ستعملة - فرع1
رخ�سة رقم:CN 1041244-1 قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 10877 بتاريخ 2013/8/24   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سمحه للخدمات 

التجارية رخ�سة رقم:CN 1146864 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

�سعيد حمد علي اجلنيبي من �سريك اىل مالك
تعديل ن�سب ال�سركاء

 �سعيد حمد علي اجلنيبي من 50% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل �سعيد حمد اجلنيبي
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ت�سامن اىل موؤ�س�سة فردية

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال 

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

العدد 10877 بتاريخ 2013/8/24   

اإعــــــــــالن
لت�سليح  �سقاف  عيدرو�س  ال�س�����ادة/ور�سة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�سيارات رخ�سة رقم:CN 1045972  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

عيدرو�س انور �سريف عبداهلل عيدرو�س �سقاف من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�سركاء

عيدرو�س انور �سريف عبداهلل عيدرو�س �سقاف من 100% اىل %0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد نياز خان عبدالودود )%100(

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 3*1
تعديل ا�سم جتاري:من/ور�سة عيدرو�س �سقاف لت�سليح ال�سيارات

AIDROUS SAQAF AUTO REPAIR WORKSHOP
اىل/ور�سة بنوه ب�ساور لت�سليح ال�سيارات  

BANNU PESHAWAR AUTO REPAIR WORKSHOP
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

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

العدد 10877 بتاريخ 2013/8/24   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/البحار لت�سليح االدوات 

االلكرتونية رخ�سة رقم:CN 1015389  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري:من/البحار لت�سليح االدوات االلكرتونية
AL BIHAR ELECTRONIC APPLIANCES REPAIRS

اىل/البحار ل�سيانة التمديدات الكهربائية  
AL BIHAR ELECTRICAL MAINTENANCE

�سهيل  علي  بناية  الفالح  �سارع  ابوظبي  ابوظبي  عنوان/من  تعديل 
اليبهوين الظاهري اىل املنطقة الغربية ليوا ليوا جفن رقم القطعة 

30 بناية بلدية املنطقة الغربية �سهيل مبارك املرر
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�سر هذا االعالن واال  تاريخ  ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل 
فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ساء املدة 

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

العدد 10877 بتاريخ 2013/8/24   

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/�سوبرماركت ال�سيني  تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1261091  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�ساحة 9*1.5 اىل 5.3*1.6

تعديل ا�سم جتاري:من/�سوبرماركت ال�سيني ذ.م.م
CHINESE SUPERMARKET LLC

اىل/بقالة ال�سيني ذ.م.م  
CHINESE ABQALA LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة بقالة )4711003(
تعديل ن�ساط/حذف جممع ا�ستهالكي )�سوبرماركت( )4711002(

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

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

العدد 10877 بتاريخ 2013/8/24   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سوبرماركت الطرف الغربي

رخ�سة رقم:CN 1058083  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 16.30*80

تعديل ا�سم جتاري:من/�سوبرماركت الطرف الغربي
WEST END SUPERMARKET

اىل/بقالة البخور  
ALBAKHOOR ABQALA

تعديل ن�ساط/ا�سافة بقالة )4711003(
تعديل ن�ساط/حذف بيع املواد الغذائية املجمدة - بالتجزئة )4721033(

تعديل ن�ساط/حذف جتارة املواد الغذائية املعلبة واملحفوظة - باجلملة )4630101(
تعديل ن�ساط/حذف بيع الفواكه واخل�سروات الطازجة - بالتجزئة )4721001(

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

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

العدد 10877 بتاريخ 2013/8/24   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/حمل �سهيل �سريع املزروعي لت�سليح 

كهرباء ال�سيارات رخ�سة رقم:CN 1135556  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري:من/حمل �سهيل �سريع املزروعي لت�سليح كهرباء ال�سيارات
SUHAIL SAREA AL MAZROUEI AUTO ELECTRICAL SHOP

اىل/حمل االقبال لت�سليح عوادم ال�سيارات  
AL IQBAL EXHAUST REPAIRING SHOP

تعديل ن�ساط/حذف ا�سالح مربدات )راديرتات( املركبات وتنظيفها )4520006(
تعديل ن�ساط/حذف ا�سالح كهرباء ال�سيارات و�سحن البطاريات )4520005(

تعديل ن�ساط/حذف ا�سالح مكيفات هواء ال�سيارات )4520021(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

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

العدد 10877 بتاريخ 2013/8/24   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بريل كابيتال لال�ستثمار ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1013233  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد �سعيد مبارك اخلرو�سي )%1(

عامة  م�ساهمة  �سركة  القاب�سة  ابوظبي  �سركة  وبيع/ا�سافة  تنازل  ال�سركاء  تعديل 

ABU DHABI HOLDING - PRIVATE SHRE HOLDING COMPANY

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

THE BEST TENANT REAL ESTATE LLC حذف امل�ستاأجر االف�سل للعقارات ذ.م.م

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

AL KHAZNA INSURANCE COMPANY حذف �سركة اخلزنة للتاأمني - �سركة م�ساهمة عامة

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق 

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

قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10877 بتاريخ 2013/8/24   

اإعــــــــــالن
ا�سربجنات  لت�سليح  ال�سالل  ال�س�����ادة/حمل  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ورديرتات وحلام ال�سيارات رخ�سة رقم:CN 1117144  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سهيل خليفة �سيف �سريع املزروعي )%100(

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد خليفة �سيف �سريع املزروعي
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري:من/حمل ال�سالل لت�سليح ا�سربجنات ورديرتات وحلام ال�سيارات
AL SHALAL CAR SPRING RADIATORS REPAIR & WELLDING SHOP

اىل/حمل ال�سالل لت�سليح عوادم ال�سيارات  
AL SHALAL CAR AUTO EXHUGST REPAIR SHOP

تعديل ن�ساط/حذف ا�سالح مربدات )راديرتات( املركبات وتنظيفها )4520006(
تعديل ن�ساط/حذف حدادة املركبات )4520014(

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10877 بتاريخ 2013/8/24   

 اعــــــــــــالن
اخلليج  ال�سادة/واحة  بان  والثقافة  لل�سياحة  ابوظبي  هيئة  تعلن 
لل�سفر ذ.م.م ويحملون الرخ�سة ال�سياحية رقم TL08012 قد 
تقدموا بطلب ان�سحاب ال�سيد / �سينو بن كانكابارامبيل ثانكابان 
هندي  علي  مدالم  علي  ذلفقار   / ال�سيد  ودخول  اجلن�سية  هندي 
اجلن�سية �سريكا بن�سبة 49% يف الرخ�سة ال�سياحية املذكورة اعاله 
الطنيجي  لعبودي  ال�سيد / �سالح حممد �سالح  االبقاء على  مع 

�سريكا يف الرخ�سة بن�سبة %51 .
التقدم  االجراء  هذا  على  االعرتا�س  يف  احلق  له  من  كل  وعلى 
ومراجعة الهيئة خالل ا�سبوع ميالدي من تاريخ ن�سر هذا االعالن 
واال فان الهيئة غري م�سوؤولة عن اي حقوق او دعاوي بعد انق�ساء 

هذه املده حيث �ست�ستكمل االجراءات املذكورة اعاله.
 اإدارة املعايري ال�سياحية

العدد 10877 بتاريخ 2013/8/24   

التالقي لأنظمة التكييف - ذ م م
واخلا�س  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
بت�سفية ال�سركة املذكورة اأعاله )التالقي الأنظمة التكييف 
ت�سفية  عن  يو�سف  �سعد  اأمري   / امل�سفى  يعلن   ، م(  م  ذ   -
اأو حقوق على  املذكورة اعالة فكل من له مطالبة  ال�سركة 
ال�سركة املذكورة اعالة علية التقدم مبطالبته مع امل�ستندات 
املوؤيدة لذلك اإىل امل�سفى ، وذلك خالل الدوام الر�سمي وملدة 
45 يوم من تاريخ االإعالن ، وكل من مل يتقدم خالل املدة 
امل�سفى  .  تليفون  املحددة باالإعالن ي�سقط حقه باملطالبة 
�سارع زايد  ابوظبى  ، فاك�س 6210478 /02،   02 / 6321546
الثاين بناية العني للزجاج الطابق ) 6 ( �سقة ) 17 ( مكتب 

الهاملى و �سركاه – حما�سبون قانونيون . 

اإعــــــــــالن ت�سفيــــــــة �سركــــــــة

العدد 10877 بتاريخ 2013/8/24   

بقالة الأنام- ذ م م
واخلا�س  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
بت�سفية ال�سركة املذكورة اأعاله )بقالة االأنام- ذ م م( ، يعلن 
املذكورة  ال�سركة  ت�سفية  عن  يو�سف  �سعد  اأمري   / امل�سفى 
املذكورة  ال�سركة  اأو حقوق على  اعالة فكل من له مطالبة 
لذلك  املوؤيدة  امل�ستندات  مع  مبطالبته  التقدم  علية  اعالة 
يوم   45 وملدة  الر�سمي  الدوام  خالل  وذلك   ، امل�سفى  اإىل 
من تاريخ االإعالن ، وكل من مل يتقدم خالل املدة املحددة 
باالإعالن ي�سقط حقه باملطالبة .  تليفون امل�سفى 6321546 
/ 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى �سارع زايد الثاين بناية 
الهاملى و  ( �سقة ) 17 ( مكتب  العني للزجاج الطابق ) 6 

�سركاه – حما�سبون قانونيون . 

اإعــــــــــالن ت�سفيــــــــة �سركــــــــة
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وعندما ح�سر ديرك للم�سحة كان يف ال�سابعة ع�سرة من عمره وقد نقل للم�سحة 
كان  فعندما  القليلة  عمره  �سنوات  خ��الل  ارتكبها  التي  اجلرائم  من  �سل�سلة  بعد 
ديرك يف ال�ساد�سة من عمره انف�سل والداه وعا�س مع والده الذي كان يعمل حدادا 
وكان االأب مدمنا للكحول وعندما ي�سكر ي�سرب ابنه �سربا مربحا وكاأنه كان ينتقم 
من زوجته التي تركته يف �سخ�س طفله ال�سغري ويف مرة كان يجري اأمام �سربات 
اأبيه فاأ�سابته �سيارة م�سرعة اإ�سابة خطرية يف راأ�سه ومنذ ذلك الوقت وهو يعاين 
من االكتئاب وحاالت هياج واختالل يف التوازن وبعد اأن متاثل ديرك لل�سفاء التحق 
باأحد مكاتب رعاية ال�سباب حلمايته من بط�س والده وعندما اأ�سبح يف الثامنة من 
عمره اأخذته جدته لرتعاه ويف العا�سرة من عمره قام ب�سرقة العديد من الدراجات 
ومع مرور الوقت اأ�سبح ل�سا خطريا ا�ستدعى الأن يهتم االأطباء بحالته مرة بعد 

اأخرى لتقوميه نف�سيا ولكن مل ينجح اأحد يف حتويله اإىل طفل �سوي �سالح.

قاتل �شغري
وعندما اأ�سبح ديرك يف اخلام�سة ع�سرة من عمره قام ب�سرب فتاة يف الثانية ع�سرة 
من عمرها بعنف يف وجهها واألقى بها على االأر�س ودا�س عليها بقدميه وبعد ذلك 

ب�سهرين قام ب�سرب فتاة اأخرى يف الثامنة من عمرها والأنه كان 
�سغريا ويعاين من انعدام االإح�سا�س بالذنب كما �سخ�س 

حالته االأطباء منذ احلادث الذي تعر�س له فقد حكم 
�ستة  وبعد  النف�سية  امل�سحات  ب��اإح��دى  بو�سعه  عليه 

لزيارة جدته  امل�سحة  باخلروج من  له  �سمح  �سهور 
املراقبون  ك��ان يخ�ساه  اأي��ام وح��دث ما  مل��دة ع�سرة 

يف  �سغرية  طفلة  بقتل  ق��ام  فقد  ل��ه  النف�سيني 
مرات  ع��دة  بطعنها  عمرها  من  ع�سر  الثانية 

ب�سكني كانت معه ومل يتوقف عن طعنها اإال 
عندما وجدها جثة هامدة ال تتحرك .

وق����د ع��ل��ق دي�����رك ع��ل��ى ج��رمي��ت��ه جلدته 
بقوله: يوؤ�سفني ما فعلته بالفتاة ال�سغرية 
كان من االأف�سل اأن اأقتل �سابا يف مثل �سنها 

على االأقل كان �سيقاومني.
اإن  ل��ه  امل��ع��اجل��ني  النف�سيني  االأط��ب��اء  علق 
ت�سرفاته  ع��ل��ى  ت��ظ��ه��ر حت�����س��ن��ا  ح��ال��ت��ه مل 
فقد اأ�سبح دمويا وعندما وقف ديرك اأمام 

املحكمة و�سئل عما اإذا كان من املمكن اأن يفعل ذلك يف امل�ستقبل اأجاب.
نعم بالفعل .. كل �سيء ممكن !!

وقد نق�س ديرك كلمة احلب باالإجنليزية)LOVE( على ذراعيه هذه الكلمة التي 
مل يعرف معناها طوال حياته فهو مل يحب اأحد ومل يحبه اأحد وعندما كان يحتد 
مزاجه بامل�ست�سفى كان يك�سر كل �سيء حوله ويجري خلف املمر�سات ينعتهن باأفظع 

ال�سفات .
ورغم ذلك حتدث مع طبيبه النف�سي فقال له اإنه مل يعد عدوانيا كما كان من قبل 
ولكنه اأ�سبح اأهداأ واأرق وي�ستطيع ال�سيطرة على نف�سه وعلى اأع�سابه ولهذا و�سعه 
دي��رك قد حت�سنت حالته  اإن كان  اأن��ه مل يجزم  طبيبه حتت رقابة �سارمة خا�سة 

النف�سية اأم ال.
وبعد �سهرين من املتابعة �سمح له االأطباء النف�سيني بالتنزه يوميا يف القرية �ساعة 
يقومون  م��رة  ك��ل  يف  بحجرته  �سكني  على  عثورهم  م��ن  وب��ال��رغ��م  مب��ف��رده  كاملة 
اأحد  اأخطار الطريق فال  اأنها بغر�س حمايته من  اأنه برر ذلك لهم  اإال  بتفتي�سها 
يعرف ماذا �سي�سادف ومن �سي�سادف ويف كل مرة كان يخرج فيها ديرك كان يعود 
ويكتب يف مذكراته نبذة عن اأهم ما لفت نظره يف نزهته ودائما ما كان يجد املمر�س 
عند العودة ينتظره لي�ساأله عن كيفية ق�سائه لوقته منذ اأن غادر 
امل�ست�سفى اإىل قرية اأيكل بورن والقرية لي�س بها �سيء الفت 
للنظر �سوى كني�سة �سغرية و�سوبر ماركت وفرع الأحد 
البنوك وغالبا ما كان يعذب ديرك ل�سراء ال�سجائر 
من ال�سوبر ماركت وكان يتم�سى يف الغابة حتى 
الطريق املوؤدي للمقابر ويف الثامن من ال�سهر 
املا�سي راأى الطفلة اأنا ماريا 7 اأعوام الأول 

مرة وهي ت�سري بدراجتها .

العودة اإىل اجلرمية 
يف  ال��غ��اب��ات  ع��ب��د  ت�سري  امل�سكينة  ك��ان��ت 
الذي  اليومي  للتدريب  للنادي  طريقها 
متار�سه على لعبة التن�س وعندما خرج 

دي��رك بعد اأ���س��ب��وع م��ن جديد 

اأنا ماريا مرة اأخرى فعقد العزم على اغت�سابها  للرتي�س يف القرية راأى الطفلة 
وقتلها وقد قام ديرك بطعن ال�سغرية اأكرث من ع�سر طعنات بال�سكني يف قلبها بعد 

اأن قيد يديها وقدميها وقام بخنقها بحبل للتاأكد من موتها.
وعندما عاد ديرك اإىل امل�سحة بعد ارتكابه اجلرمية كان هناك اآثار للدماء على يده 

الي�سرى والتي مل يالحظها اأحد من املمر�سني.

اكت�شاف اجلرمية 
مل يكت�سف والدا اأنا ماريا االأمر اإال بعد اأن تاأخرت االبنة يف العودة  للمنزل واأخربت 
اأمر  بحدوث  والداها  �سعر  هنا  للتمري�س  تذهب  مل  اأنها  اأمها  �سديقاتها  اإح��دى 
رهيب البنتهما وبعد اأن قام اجلريان بتقدمي امل�ساعد يف البحث عن الفتاة املفقودة 
عرث عليها اأحد اجلريان فاأبلغ االأب الذي توجه اإىل مكان احلادث وحده ولكنه وجد 
للمرة  ابنته ومل يرها  باالقرتاب من جثة  له  ي�سمح  باملكان ومل  البولي�س يحيط 
االأخرية اإال عن بعد يف اليوم التايل للجرمية قام ابن عم اأنا ماريا باإعطاء اأو�ساف 
�ساب راآه ي�سري يف الغابة وكانت ال�ساعة حوايل الثالثة ع�سرا وقت اختفاء اأنا ماريا 
اأثري االأمر يف م�سحة االأمرا�س النف�سية وقال ديرك لعاملة ال�سوبر ماركت  وقد 
اإنه كان يوم احلادث بالقرب من مكان احلادث ولو �سمع �سيئا وقتها لنه�س على 

الفور مل�ساعد الفتاة امل�سكينة .
وبعد �ستة اأيام من فح�س املر�سى امل�ستبه فيهم وامل�سرح لهم باخلروج قليال تركز 
اال�ستباه يف ع�سرين منهم ومت القب�س على ديرك ويف ق�سم ال�سرطة اأعطى ديرك 
االنطباع بالهدوء وعند مواجهته بالتهمة و�سوؤاله عن �سبب ارتكابها قال بب�ساطة 

:
طاملا  ال��ذي  االأم��ان  هذا  والطماأنينة  باالأمان  اإح�سا�سا  ي�سيع  الفتاة  وجه  كان  لقد 
متنيته يف حياتي ويف طفولتي ومل اأح�سل عليه اأبدا لهذا اأردت اأن اآخذ هذا االأمان 

منها. 
وعندما �سئل ملاذا قتلتها بعد اأن اغت�سبتها؟

التي تغت�سب يف طفولتها  الفتاة  اأن  قال لقد �ساهدت مرة يف برنامج  تليفزيوين 
تظل طوال حياتها ينتابها اخلوف من الرجال ولهذا فكرت اأنه من االأف�سل لها اأن 

متوت على اأن تعي�س لتعاين طوال حياتها. 
بامل�سحة  املر�سى  اأح��د  ه��و  اأن اجل��اين  ب��ورن  اأي��ك��ل  اأه���ايل قرية  ع��رف  وعندما 
م�سرية  يف  ف��رد  اآالف  ث��الث��ة  م��ن  اأك���رث  جتمع  بقريتهم  امل��وج��ودة  النف�سية 
بنقل  واملطالبة  القتيلة  الفتاة  اأ�سرة  �سامته الإثبات ت�سامنهم وحزنهم مع 

هذه امل�سحة من قريتهم.

اجلاين بريء
عن  م�����س��وؤول  غ��ري  اجل���اين  اأن  على  اجل��رمي��ة  ف�ست�سنف  االأمل���اين  للقانون  وطبقا 
واأق�سى  النف�سية  بامل�سحة  و�سعه  ا�ستمرار  هو  يحدث  �سوف  ما  وذل��ك  ت�سرفاته 
عقوبة �ستوقع عليه هي عدم خروجه للرتي�س كما كان م�سرحا له من قبل وقد 
اأقام الوالدان ق�سية �سد مدير امل�سحة النف�سية والعاملني معه وذلك مل�سوؤوليتهم 
اإدارة  اأن   رغم  الإرتكاب جرميته  ادى  وح��ده مما  بالتجول  دي��رك  للقاتل  بال�سماح 

امل�ست�سفى تعلم مدى خطورته على االأمن العام.
اأخ��رى الأي من املر�سى اخلطرين  اإنه لن ي�سمح  له مرة  وقال مدير امل�ست�سفى : 
بالتجول وحدهم يف القرية واالأماكن املحيطة بها بل �سيكون ذلك يف جمموعات 
الفتاة م�سممني  وال��دي  فاإن  املمر�سون والأن هذا مل يحدث لهذا  ي�سحبهم فيها 
على اأن القاتل الفعلي البنتهم لي�س هو ال�ساب املري�س ديرك بل مدير امل�ست�سفى 
نف�سه اإنه الفاعل االأ�سلي يف مقتل ابنتهم الطفلة وما زالت ق�سية اأنا ماريا ماثلة 

يف اأذهان النا�س هناك حتى يجدوا حال ينقل هذه امل�سحة من بلدتهم.

القاتل اخلطري مطلق ال�شراح

�شيدة اأمريكية بدينة جل�شت فوق زوجها حتى قتلته
عندما نرى �سيدة اأو رجال من حزب اأ�سجار اجلميز نقل اإنه اأو 
اإنها اإذا جل�س على �سخ�س فاإنه �سي�سويه  باالأر�س ويك�سر عظامه 
وزنها  يتعدى  بدينة  �سيدة  تعمدت  حيث  متاما  ح��دث  ما  وه��ذا 
حتى  رطال   122 النحيف  زوجها  على  جتل�س  اأن  رطل   400
حتطمت �سلوعه ولقي حتفه باأ�سلوب ب�سع وهو ي�سارع من اأقل 

ن�سمة هواء ومت توجيه تهمة القتل العمد اإليها .

كنت اأحبه واأمزح معه
واملتهمة البدينة ال ردي لورا مان�سو تق�سي وقتها حاليا يف زنزانة 
�سيقة متهيدا ملحاكمتها وهي توؤكد لكل من تراه اأنها كانت دائما 
حتب زوجها امل�سكني وتبكي وتقول اإن وفاة زوجها حادث موؤ�سف 

لقد كنت اأحبه واأمتنى ق�ساء العمر كله معه. 
األ��ه��و واأم���زح معه وعندما �سقط على  اأن��ن��ي كنت  وم��ا ح��دث ه��و 
اأق���وم حتى يعلن حبه  ل��ن  اإن��ن��ي  ل��ه  االأر����س جل�ست فوقه وقلت 
الذي ال ميوت يل ومت�سي قائلة اإن زوجها جيفري قد حاول اأن 
يفلت اإال اأنها ا�ستمرت يف جلو�سها فوقه وهي تاأكل احللوى اأثناء 
اأن  ت�ستطيع  ال  اأنها  ل��ورا  وذك��رت  تليفزيوين  م�سل�سل  م�ساهدة 
تتذكر كم م�سى من الوقت الأنها كانت ت�ساهد برناجمها املف�سل 
يف التليفزيون وبعد حوايل �ساعة الحظت اأن الزوج امل�سكني قد 
توقف عن املقاومة اأو على االأ�سح االإفالت من حتت جبل اللحم 
اأنفا�سه.وتقول لورا هنا رحت اأقلب جيفري  وال�سحم الذي كتم 
وكان الوقت متاأخرا فقد حتطمت عظامه و�سلوعه مات باخلنق 

وجاء تقرير الطبيب ال�سرعي ليوؤكد اأن �سلوعه 
اخرتقت الرئة.

كانت تعرف ما تفعله
ومل يتقنع املحققون بق�سة النوايا الطيبة التي 
عر�ستها لورا واأدركوا اأنها كانت تعرف متاما ما 
�سبق  مع  امل�سكني  زوجها  قتلت  قد  واأن��ه��ا  تفعل 

االإ�سرار والرت�سد.
وا�ستمع البولي�س الأقوال عدد من املعارف الذين 
اأكدوا اأن جيفري قد هدد زوجته بالطالب ما مل 
حتاول التخل�س من بدانتها كما قالوا اأي�سا اأن 
حتولت  التي  بزوجته  �ساق  ق��د  امل�سكني  ال���زوج 
بعد عامني من الزواج من �سيدة ممتلئة بع�س 
املتحرك  واللحم  ال�سحم  من  جبل  اإىل  ال�سيء 
اأدرك����ت  اأن  ب��ع��د  ال���زوج���ة  اأن  امل��ح��ق��ق��ون  واأدرك 
اأن تق�سي عليه بهذا  اأنها �ستفقد زوجها قررت 
بعد  ال�سرعي  الطبيب  ال��ب�����س��ع.واأك��د  االأ���س��ل��وب 
القتل  عملية  اأن  يقدر  اأن��ه  ال���زوج  جثة  ت�سريح 

الغريبة مل ت�ستغرق اأكرث من 30 دقيقة.
وت�سر لورا التي اأودعت يف اأحد �سجون نيوزيلندا 
اأنها بريئة من قتل  حيث تقيم مع زوجها على 

الزوج امل�سكني. 

ا م�سرعهم اال�سبوع املا�سي ، فى مذبحة  لقي 17 �سخ�سً
قيام  بنها مب�سر عقب  ملركز  التابعة  العطار  بقرية ميت 
م�سجل خطر من عائلة الرفاعية باإطالق االأعرية النارية 
من بندقية اآلية ب�سكل ع�سوائى على املارة مما اأ�سفر عن 
وفقا  املتهم،  بينهم  القرية  اأبناء  من  ا  �سخ�سً  17 م�سرع 
اأه��ل قريته  م��ن  انتقاًما  وذل��ك  بها،  �سهود عيان  اأك���ده  مل��ا 
لعدم وقوفهم بجانب عالئلته فى اأخذهم بالثاأر من عائلة 

الكالفني. 

واأكد االأهاىل اأن اأحد االأ�سخا�س امل�سجلني خطر، ويدعى 
عمر عبدالرازق عبداهلل الرفاعي -الذى خرج من ال�سجن 
عن  اأ�سفر  مما  ع�سوائي  ب�سكل  الر�سا�س  اأطلق  م��وؤخ��ًرا- 
العميد  بقيادة  املباحث  رج��ال  وق��ام  ا،  �سخ�سً  17 م�سرع 
اإطالق  القليوبية من  يا�سر توفيق مفت�س مباحث �سمال 

النار عليه فلقي م�سرعه. 
وانت�سرت قوات االأمن املركزى والعمليات اخلا�سة لتم�سيط 

القرية وال�سوارع واأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

ينتقم من اأهل قريته فيطلق النار ع�شوائيًا ويقتل 17

اإعداد: عبد التواب عبد العزيز
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ال�شويد متتلك اأدلة عن ا�شتخدام الكيماوي يف �شوريا
•• �صتوكهومل-ا ف ب:

ال�سويدي  اخلارجية  وزي��ر  �سرح 
متاأكد  �سبه  ان��ه  ام�س  بيلت  ك��ارل 
ا�سلحة  ا�ستخدمت  �سوريا  اأن  من 
مدنيني  على  ق�سف  يف  كيميائية 

قرب دم�سق.
واك�����د ب��ي��ل��ت ع��ل��ى م��دون��ت��ه لدى 
املعلومات  ك���ل  ت��ق��ي��ي��م  حم��اول��ت��ي 
ال�سعب  م��ن  ان  اج���د  امل���ت���واف���رة، 
اخ����رى  خ���ال����س���ة  اىل  ال���ت���و����س���ل 
قاتلة  ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  م�����ادة  ان  غ���ري 
ا����س���ت���خ���دم���ت يف ال���ه���ج���وم ال����ذي 
ليل  ال�سوري  النظام  ق��وات  �سنته 

الثالثاء االربعاء .
وا�������س������اف و����س���ل���ت���ن���ا ح���ت���ى االن 
ا���س��ت��خ��دام ا�سلحة  م��ع��ل��وم��ات ع��ن 
الوا�س��ح  م��ن  وي��ب��دو  كيميائية، 
انها ا�س�����تخدمت م�رارا يف خمتلف 
االم��اك��ن، حتى لو ان ذل��ك ح�سل 
نط������اق  ع��ل��ى  ا�س���ا�س���ي  ب�س����كل 

�سيق .
امل���ه���م ان  ال����ق����ول ان م����ن  وك������رر 
املتحدة  االمم  م��ف��ت�����س��و  ي��ح�����س��ل 
يف اق���رب وق���ت مم��ك��ن ع��ل��ى احلق 
امل���ك���ان وال���ت���ح���دث عما  ت��ف��ق��د  يف 

يتو�سلون اليه .

امل��دن��ي��ني ال�����س��وري��ني االب���ري���اء يف 
دم�سق  ب��ري��ف  ال�سرقية  ال��غ��وط��ة 

يوم االربعاء .
امل��وم��ن��ي ع���ن ق��ل��ق االردن  وع����رب 
لل�سالح  ا�ستخدام  اأي  العميق من 
انتهاكا  ذل��ك  معتربا   ، الكيماوي 
خطريا للقانون الدويل باال�سافة 
على  اخل����ط����رية  ت���داع���ي���ات���ه  اىل 
خا�سة  االردين  ال��وط��ن��ي  االم����ن 
يف ���س��وء ال��ت��ق��ارب اجل��غ��رايف بني 

البلدين .
اىل  ي��ف�����س��ي  ودع������ا اىل حت��ق��ي��ق 
معاقبة مرتكبي املجزرة الب�سعة ، 
جمددا موقف االردن الداعي اىل 

حل �سيا�سي لالزمة ال�سورية .
واأ�سار املومني اىل اأن االردن دولة 
تدهور  من  كبري  ب�سكل  مت�سررة 
االو�ساع يف �سوريا ويتحمل اأعباء 
ك���ث���رية ج�����راء ا����س���ت���م���رار االزم����ة 

هناك .
اكرث  ا�ستقبل  ان��ه  االردن  وي��ق��ول 
�سوري  الج��ئ  ال��ف  مليون  ن�سف 
ب�������دء االزم����������ة يف اجل�������ارة  م����ن����ذ 
ال�سمالية يف اآذار-مار�س 2011، 
150 الف الجئ  منهم اكرث من 
مب��خ��ي��م ال���زع���رتي ق���رب ح���دوده 

ال�سمالية مع �سوريا.

امل���ج���زرة  م��رت��ك��ب��ي  م��ع��اق��ب��ة  اىل 
الب�سعة .

وقال حممد املومني وزير الدولة 
ل�سوؤون االعالم، الناطق الر�سمي 
بيان  يف  االردن��ي��ة  احلكومة  با�سم 
ان االردن يدين اجلرمية الب�سعة 
امل���ئ���ات من  ���س��ح��ي��ت��ه��ا  راح  ال���ت���ي 

وح���������ذر االم���������ني ال�����ع�����ام ل����المم 
�سوريا من  م��ون  ك��ي  ب��ان  املتحدة 
الكيميائية  اال�سلحة  ا�ستخدام  ان 
�سد  جرمية  �سي�سكل  ثبت  م��ا  اذا 
ع��ن��ه��ا عواقب  ت��ن��ج��م  االن�����س��ان��ي��ة 

خطرة .
اتهامات  ال�سوري  النظام  وينفي 

امل��ع��ار���س��ة، وق����ال م�����س��وؤول امني 
ل��وك��ال��ة فران�س  دم�����س��ق  ك��ب��ري يف 
ال�سالح  ه���ذا  ا���س��ت��خ��دام  ان  ب��ر���س 

�سيكون انتحارا �سيا�سيا .
جرمية  االردن  دان  ج��ه��ت��ه  م���ن 
يف  الكيميائية  اال�سلحة  ا�ستخدام 
يف�سي  حتقيق  اىل  داع��ي��ا  �سوريا 

•• وا�صنطن-وكاالت:

تناولت بع�س ال�سحف االأمريكية 
االأزم�����ة  وال���ت���ح���ل���ي���ل  ب���ال���ن���ق���د 
ال�سورية، ودعت الواليات املتحدة 
التدخل  اإىل  ال�����دويل  وامل��ج��ت��م��ع 
ال���دم يف  ح��م��ام  ل��وق��ف  الع�سكري 
اأعق�����اب  يف  وخا�س�������ة  ���س��وري��ا، 
م�����زاع�����م ق�������س���ف ق�������وات االأ�����س����د 
باالأ�سلحة  ال�����س��وري��ني  امل��دن��ي��ني 

الكيمياوية.
فقد دعت �سحيفة لو�س اأجنلو�س 
تاميز يف افتتاحيتها اإدارة الرئي�س 
االأمريكي باراك اأوباما اإىل تعزيز 
التحذيراالأمريكي لنظام الرئي�س 
االأ�سد، واملتثمل يف  ال�سوري ب�سار 
الكيمياوية خطا  اعتبار االأ�سلحة 

املدنيني ال�سوريني، م�سرية اإىل اأن 
لوران  الفرن�سي  اخلارجية  وزي��ر 
ا�ستخدام  اإىل  اأي�سا  دعا  فابيو�س 
ال���ق���وة وال���ت���دخ���ل ال��ع�����س��ك��ري يف 

�سوريا.
اإقامة منطقة عازلة  اأن  واأ�سافت 
يف �سوريا و�سن هجمات جوية هي 

خيار وا�سح ومنا�سب ..
�سحيفة  ت�ساءلت  جانبه�������ا  ومن 
مونيتور  �ساين�س  كري�س�������يتان 
ا�س��������تخدام  ك�����ان  اإذا  م����ا  ع����ن 
من  للكيمياوي  االأ���س��د  ق��������وات 
الدويل  املجتمع  تدخل  �س����������اأنه 
فيها  تدخل  التي  الطريقة  على 
الإنقاذ املدنيني الليبيني قبل نحو 

عامني؟ 
وه���و ال��ت��دخ��ل ال����ذي ق����اده حلف 

االأ�سد  ق����وات  اإن  وق��ال��ت  اأح���م���ر، 
جتاهلت هذا التحذير االأمريكي، 
ال��ك��ي��م��ي��اوي �سد  وا���س��ت��خ��دم��ت 
املدنيني يف غوطة دم�سق وريفها، 
مم��ا اأ���س��ف��ر ع��ن م��ق��ت��ل اأك����رث من 
معظمهم  املدنيني،  من   1300

اأطفال.
ا�ستخدام  اإن  ال�سحيفة  وق��ال��ت 
للكيمي�اوي  االأ���س�����������������������د  ق������وات 
�س�����������د  ال�س�����������امة  وال���غ���ازات 
يوجب  تاأك����������د  ما  اإذا  املدني�����������ني 
املتح�������دة  ال��والي�����������������������������ات  ع��ل��ى 
ب��اأ���س��������������������������������رع م���ا يكون  ال��ت��ح��رك 
وحماية  االأ�سد  نظ�����������ام  ملعاقب������ة 

املدنيني ال�سوريني.
امللفوفة  اجل��ث��ث  اأن  واأو����س���ح���ت 
ب����االأك����ف����ان وم���ن���اظ���ر االأط����ف����ال 

�سمال االأطل�سي )ناتو( بدعم من 
الواليات املتحدة.

االأزم�����ة  اإن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 
الليبية،  ع���ن  ت��خ��ت��ل��ف  ال�����س��وري��ة 
وذل�����ك يف ك����ون ال�������س���وري���ة اأك���رث 
تعقيدا، ولذا يجب على الواليات 
امل��ت��ح��دة ق��ي��ادة امل��ج��ت��م��ع ال���دويل 
يف ح����ال ال���ت���دخ���ل ال��ع�����س��ك��ري يف 
�سوريا ويف �سياق االأزمة ال�سورية، 
تاميز  ن��ي��وي��ورك  �سحيفة  ق��ال��ت 
جثث  م��ن��ظ��ر  اإن  اف��ت��ت��اح��ي��ت��ه��ا  يف 
الكيمياوي  ال���ه���ج���وم  ����س���ح���اي���ا 
االأخري يف �سوريا ي�سري اإىل هجوم 
الهجوم  وه���و  ك��ي��م��ي��اوي ج��دي��د، 
االأكرث دموية من اندالع احلرب 
من  اأك��رث  قبل  البالد  يف  االأهلية 

عامني.

الهجوم  و����س���ح���اي���ا  ال�������س���وري���ني 
املا�سي  االأربعاء  فجر  الكيمياوي 
العامل  ح�����ول  ال���ن���ا����س  اأ�����س����اب����ت 
بالواليات  ح����دا  مم���ا  ب���ال���رع���ب، 
م����ن حمققي  ال���ط���ل���ب  امل���ت���ح���دة 
يف  امل����وج����ودي����ن  امل���ت���ح���دة  االأمم 
املواقع  ل���زي���ارة  ال��ت��ح��رك  ���س��وري��ا 
وجمع  ب���ال���ه���ج���وم  امل�������س���ت���ه���دف���ة 
اأن  م�سيفة  ال��الزم��ة،  امل��ع��ل��وم��ات 
عمالء اال�ستخبارات االأمريكيني 
مما  التحقق  يحاولون  �سوريا  يف 

جرى.
املعلومات  اإن  ال�سحيفة  وق��ال��ت 
االأ�سد  ق�����وات  ا����س���ت���خ���دام  ب�������س���اأن 
تاأكدت  م��ا  اإذا  كيمياوية  اأ�سلحة 
ف���ال ب���د ل��ل��م��ج��ت��م��ع ال�����دويل من 
حلماية  ال���ع�������س���ك���ري  ال����ت����دخ����ل 

�شحف تدعو لتدخل ع�شكري دويل ب�شوريا 

هيغ وكريي يبحثان اأزمة �شوريا

•• عوا�صم-وكاالت:

�سعد االمني العام لالمم املتحدة 
ام�س حيال  اللهجة  بان كي مون 
انه  ال�����س��وري حم��ذرا م��ن  النظام 
يف حال ثبت �سن هجوم باال�سلحة 
ال��ب��ل��د فان  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة يف ه����ذا 
ي�سكل ج��رمي��ة بحق  ���س��وف  ذل���ك 
عواقب  عنها  ت��رتت��ب  االن�سانية 

خطرية .
متحدثا  م�����ون  ك����ي  ب�����ان  وح������ذر 
خالل زيارة اىل �سيول من ان اي 
ا�ستخدام لال�سلحة الكيميائية يف 
اي م��ك��ان وم���ن ج��ان��ب اي طرف 
كان وايا كانت الظروف، �سيعترب 
مثل  ان  ال��دويل  للقانون  انتهاكا 
االن�سانية  ب��ح��ق  اجل���رمي���ة  ه���ذه 
ع����واق����ب خطرية  ع��ن��ه��ا  ت���رتت���ب 

بالن�سبة ملن يرتكبها .
ال���ت���ي وردت  امل��ع��ل��وم��ات  وو����س���ف 
ب�ساأن هجوم باال�سلحة الكيميائية 
ال��ن��ظ��ام ب�سنه  امل��ع��ار���س��ة  ات��ه��م��ت 
بانها مقلقة جدا  دم�سق  ري��ف  يف 

ومثرية لل�سدمة .
لال�سرة  خطري  حتد  انه  وا�ساف 
ولالن�سانية  مبجملها  ال��دول��ي��ة 
التي جتمعنا، خ�سو�سا وان ذلك 
بعثة خرباء  ح�سل يف وقت كانت 

االمم املتحدة يف البالد .
وع��ل��ى غ���رار ال��ع��دي��د م��ن القادة 
وامل����ن����ظ����م����ات غ�����ري احل���ك���وم���ي���ة 
والهيئات الدولية، طالب بان كي 
م��ون م��رة ج��دي��دة بتمكني فريق 
مفت�سي االمم املتحدة املوجودين 
اىل  التوجه  من  �سوريا  يف  حاليا 
تعر�سها  ع��ن  افيد  التي  املناطق 
لهجوم كيميائي من اجل التحقق 
مما اذا كان النظام ا�ستخدم فعال 
هذا ال�سالح كما تتهمه املعار�سة.

مربرا  اج���د  ان  ي�سعني  ال  وق���ال 

املفو�سية ال�سامية لالأمم املتحدة 
واليوني�سيف  الالجئني  ل�سوؤون 
ن�����زوح اأك�����رث م���ن م��ل��ي��وين طفل 

داخلياً يف �سوريا.
اجل�سدية  االأ�����س����رار  ت��ع��ت��رب  وال 
وال�سدمات  وال���ت���وت���ر  واخل�����وف 
الكثري  لها  التي تعر�س  النف�سية 
م���ن االأط����ف����ال ����س���وى ج������زءاً من 
ت�سلط  االإن�����س��ان��ي��ة، حيث  االأزم����ة 
امل���ن���ظ���م���ت���ان ال���������س����وء ع����ل����ى ما 
الالجئون  االأط��ف��ال  ل��ه  يتعر�س 
بعمالة  ت��ت��ع��ل��ق  ت���ه���دي���دات  م����ن 
واإمكانية  املبكر  وال��زواج  االأطفال 
اال���س��ت��غ��الل اجل��ن�����س��ي واالإجت�����ار 
من  اأك���رث  اأن  اإىل  ن��ظ��راً  بالب�سر، 
اأولئك  اآالف و500 طفل من   3
ولبنان  االأردن  يف  امل���وج���ودي���ن 
ال�سورية  احل��دود  عربوا  والعراق 
اإم������ا وه�����م غ����ري م�����س��ح��وب��ني اأو 

منف�سلني عن عائالتهم.
امل����ت����ح����دة  االأمم  اأن  وي������ذك������ر 
و���س��رك��اوؤه��ا ط��ل��ب��وا ت��وف��ري اأكرث 
من 5 مليارات دوالر من اأجل �سد 
االأزمة  عن  الناجمة  االحتياجات 
املتطلبات  اإىل  اإ�سافة  ال�سورية، 
بالتعليم  اخل����ا�����س����ة  احل����ي����وي����ة 
ال�سحية وغ��ريه��ا من  وال��رع��اي��ة 
لالأطفال،  امل���وج���ه���ة  اخل����دم����ات 
املجتمعات  اأط��ف��ال  م��ن  وغ��ريه��م 
تخ�سي�س  ج��ان��ب  اإىل  امل�سيفة، 
اإعداد  اأج��ل  املزيد من امل��وارد من 
االأطفال  لتحديد  متينة  �سبكات 
للخطر  امل���ع���ر����س���ني  ال���الج���ئ���ني 
لهم وملجتمعاتهم  الدعم  وتوفري 

امل�سيفة.
وقالت املنظمتان اإن من يخفق يف 
االلتزامات مبوجب  بتلك  الوفاء 
يجب  ال��دويل  االإن�ساين  القانون 
عن  كاملة  امل�سوؤولية  يتحمل  اأن 

اأفعاله.

واحدا يجعل اي طرف كان �سواء 
احلكومة او قوى املعار�سة لرف�س 
ال��ب��ح��ث ع��ن احلقيقة يف  ف��ر���س��ة 

هذه امل�سالة .
وق����ال ب���ان ك��ي م���ون ل��ي�����س لدينا 
وقت نهدره وقد طلب من ممثلته 
اال�سلحة  ن�����زع  ل�������س���وؤون  ال��ع��ل��ي��ا 
الفور  على  التوجه  كاين  اجنيال 

اىل دم�سق.
الفرن�سي  ال���رئ���ي�������س  وحت�������دث 
ا�ستخدام  ع��ن  ه��والن��د  ف��رن�����س��وا 
ا���س��ل��ح��ة ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ع��ل��ى االرج���ح 
انه  املتحدة  الواليات  اعلنت  فيما 
ان  احلا�سر  ال��وق��ت  يف  ي�سعها  ال 

مي��ك��ن��ن��ا اال����س���ت���م���رار يف خ����ذالن 
اأطفال �سوريا .

من جانبه، اعترب املفو�س ال�سامي 
لالأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني، 
االأهم  اأن  غ��وت��ريي�����س،  اأن��ط��ون��ي��و 
ه����و جن������اة ج���ي���ل م����ن االأب�����ري�����اء 
�سباب  اأن  اإىل  م�سرياً   ، ورفاههم 
واأفراد  منازلهم  يفقدون  �سوريا 
، مو�سحاً  عائالتهم وم�ستقبلهم 
احلدود  عبورهم  وبعد  حتى،  اأن��ه 
يعانون  ف��اإن��ه��م  االأم������ان،  ب���ر  اإىل 
من ال�سدمة واالإحباط ويكونون 
االأمل  لهم  يعيد  م��ا  اإىل  بحاجة 
وذكرت املنظمتان اأن عدد االأطفال 

اثناء  ب���ذل���ك  ال��ق��ي��ام  ان  وق���ال���ت 
الدوليني  املفت�سني  فريق  وج��ود 
انتحار  مب���ث���اب���ة  ه����و  ال����ب����الد  يف 

�سيا�سي .
من ناحية اأخرى، اأعلنت مفو�سية 
الالجئني  ل�سوؤون  املتحدة  االأمم 
ومنظمة االأمم املتحدة للطفولة 
)ي��ون��ي�����س��ي��ف( ع���ن و����س���ول عدد 
االأطفال من الالجئني ال�سوريني 

اإىل مليون.
وقال املدير التنفيذي لليوني�سيف، 
املليون  ع����دد  اإن  ل���ي���ك،  اأن����ت����وين 
اإل��ي��ه ع���دد االأطفال  ال���ذي و���س��ل 
اآخر،  رقم  لي�س جمرد  الالجئني 

ا�ستخدام  اذا مت فعال  تتثبت مما 
ا�سلحة كيميائية.

واتهمت املعار�سة ال�سورية النظام 
�سخ�س   1300 م��ن  اك��رث  بقتل 
ب��ا���س��ل��ح��ة ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة االرب���ع���اء يف 
على  ن�سطاء  ون�سر  دم�سق  ري��ف 
موقع يوتيوب ع�سرات ت�سجيالت 
ال��ف��ي��دي��و ال���ت���ي ال��ت��ق��ط��ه��ا ه���واة 
وقالوا انها تظهر تبعات الهجوم، 
ومن بينها �سور لع�سرات اجلثث 
العديد منها الطفال ملقون على 

االر�س.
ون���ف���ت دم�����س��ق ب�����س��ك��ل ق���اط���ع ان 
تكون ا�ستخدمت ا�سلحة كيميائية 

ي�سّكل ن�سف عدد الالجئني جراء 
ال�سراع يف �سوريا، م�سريتني اإىل 
لبنان  اإىل  و���س��ل��وا  معظمهم  اأن 
وم�سر،  والعراق  وتركيا  واالأردن 
ال�سوريون  ف��ي��ه  ي��ل��ج��اأ  وق����ت  يف 
اإىل �سمال افريقيا  ب�سكل متزايد 

واأوروبا.
اأن  اإىل  اأح����دث االأرق������ام   وت�����س��ري 
اأك����رث م��ن 740 األ����ف ط��ف��ل من 
الالجئني ال�سوريني هم دون �سن 
املفو�سية  وذك��رت  ع�سرة  احلادية 
حلقوق  املتحدة  ل��الأمم  ال�سامية 
االإن�سان اأن نحو �سبعة اآالف طفل 
تقّدر  فيما  ال�����س��راع،  اأث��ن��اء  قتلوا 

بل اإن هوؤالء هم اأطفال حقيقيون 
ان��ُت��ِزُع��وا م��ن دي��اره��م، ورمب��ا من 
اأه��وااًل نعجز  اأ�سرهم، ويواجهون 

عن ت�سورها حتى .
هذه  ت��ق��ا���س��م  اإىل  ل��ي��ك،  دع���ا  واإذ 
اأن��ه يف  اأو���س��ح   ، املخزية  احلقيقة 
اأجل  نعمل فيه من  ال��ذي  الوقت 
اأولئك  م���ع���ان���اة  م���ن  ال��ت��خ��ف��ي��ف 
االأزمة  ه��ذه  من  ت�سرروا  الذين 
املجتمع  ف�سل  فقد  )ال�����س��وري��ة(، 
م�سوؤوليته  حت���م���ل  يف  ال�������دويل 
اإىل  ، داعياً  جتاه ه��وؤالء االأطفال 
بكل  اأنف�سنا،  ون�����س��األ  نتوقف  اأن 
كيف  �سمائرنا،  علينا  متليه  م��ا 

مليون طفل �شوري هربوا من احلرب الأهلية

حتذير اأممي ل�شوريا من عواقب خطرية ب�شبب الكيماوي 

•• لندن-يو بي اأي:

اأجرى وزير اخلارجية الربيطاين، وليام هيغ، ات�سااًل هاتفياً 
التطورات يف  ك��ريي، ناق�س خالله  االأم��ريك��ي، جون  بنظريه 
ريف  يف  الكيميائية  االأ�سلحة  ا�ستخدام  مزاعم  عقب  �سوريا 
متحدثاً  اإن  ام�س،  اك�سربي�س  ديلي  �سحيفة  وقالت  دم�سق. 
با�سم وزارة اخلارجية الربيطانية اكد اأن هيغ حتادث هاتفياً 
م�سمون  على  التعليق  رف�����س  لكنه  االأم���ريك���ي،  ن��ظ��ريه  م��ع 
املحادثة، والتي تاأتي و�سط دعوات دولية لل�سماح لفريق فت�سي 
االأمم املتحدة املوجود يف �سوريا بتفقد موقع الهجوم باالأ�سلحة 
الكيميائية حيث اأ�سارت املزاعم اإىل اأنه اأ�سفر عن مقتل اأكرث 

بريطانيا  اأن  اكد  املتحدث  اأن  وا�سافت  1300 �سخ�س.  من 
وجهت مع دول اأخرى ر�سالة اإىل االأمني العام لالأمم املتحدة، 
بان كي مون، للمطالبة بال�سماح لفريق االأمم املتحدة بحرية 
الو�سول اإىل املناطق التي تعر�ست للهجوم املزعوم باالأ�سلحة 
املباحثات  بعد  اأعلن  هيغ،  وك��ان  دم�سق.  ري��ف  يف  الكيميائية 
اأنه ناق�س  اأوغلو  اأحمد داود  اأجراها مع نظريه الرتكي  التي 
مع االأخري الو�سع يف �سوريا واالأنباء املروعة عن �سقوط مئات 
اجلوي   والق�سف  الكيميائية  باالأ�سلحة  ب�سبب هجوم  القتلى 
واتفقا على �سرورة اأن ت�سمح احلكومة ال�سورية لفريق االأمم 
املتحدة الذي يحقق حالياً مبزاعم ا�ستخدام اأ�سلحة كيميائية 

بدخول املنطقة املتاأثرة فوراً .

الإبراهيمي يحذر من خطورة الو�شع يف �شوريا على الأمن وال�شلم يف العامل 
•• جنيف-وام:

حذر املبعوث االممي العربي امل�سرتك لالأزمة ال�سورية 
االخ�����س��ر االب��راه��ي��م��ي م��ن ان ال��و���س��ع ف��ى ���س��وري��ا هو 

االخطر على االمن وال�سلم يف العامل.
تطورات  ان  ام�س  له  ت�سريحات  يف  االبراهيمي  وق��ال 
االزمة ال�سورية متثل خطرا كبريا على ال�سرق االو�سط 
هذا  يف  الدمار  ان  اإىل  منوها  والعامل  العربى  والعامل 
ال�سعب  تكبدها  التي  الب�سرية  العربي واخل�سائر  البلد 
ال�سوري وال�سيل من الالجئني الفارين اىل دول اجلوار 
حول االزم��ة من جمرد احتجاج ومظاهرات اىل حرب 

اهلية واىل خوف االن من ان تت�سع اىل حرب اقليمية.
واملثار حول  ان ماجرى موؤخرا  اىل  االبراهيمي  واأ�سار 
امل�سكلة  خطورة  يوؤكدان  الكيماوية  اال�سلحة  ا�ستخدام 
للعمل على  بذل كل اجلهود  يتطلب من اجلميع  ومبا 
ان��ه��اء ه��ذه االزم���ة واحل���رب .. م��وؤك��دا اأن ه��ن��اك عمال 
جديا من قبل االمم املتحدة لعقد املوؤمتر الدويل حول 
�سوريا او جنيف 2 كما ان االمني العام لالمم املتحدة 

يريد ان ينعقد هذا املوؤمتر ب�سرعة.
اإىل ان الواليات املتحدة  ولفت املبعوث االممي العربي 
وترغبان  امل��ت��ح��دة  االمم  م��ع  بجدية  تعمالن  ورو���س��ي��ا 
ال�����س��وري��ة مازال  ك��ان��ت االط����راف  امل��وؤمت��ر وان  يف عقد 

بع�س  لديها  ان  تقول  فاحلكومة  ال��رتدد  بع�س  لديها 
بعد  تقل  مل  واملعار�سة  اال�سئلة  وبع�س  اال�ستف�سارات 
االعتقاد  ك��ان  وان  امل�����س��ارك��ة  ت��ري��د  بانها  نهائية  كلمة 
موعد  بعد  يتحدد  مل  وان  امل�ساركة  على  �ستوافق  انها 

املوؤمتر.
وب�ساأن اال�سباب وراء عودة فريق عمل االبراهيمي اىل 
جنيف بعد ان كان يعمل من القاهرة قال املبعوث الدويل 
ان عودة الفريق كانت مقررة ا�ستنادا اىل التوقعات بان 
املوؤمتر الدويل حول �سوريا بجنيف يف �سبتمرب  ينعقد 
له  التح�سريات  لبدء  العودة  توقيت  كان  ولهذا  املقبل 

منا�سبا حتى وان مل ينعقد جنيف 2 يف هذه الفرتة.

جندي اأمريكي يعتذر عن قتل مدنيني اأفغان 
•• وا�صنطن-رويرتز:

اعتذر جندي امريكي عن قتله بالر�سا�س 16 مدنيا افغانيا العام املا�سي 
وقال يف جل�سة النطق باحلكم لتحديد م�سريه انه اقدم على عمل جبان.

لي�ست  ا�سف  كلمة  للجنة حملفني ع�سكرية  بيلز  روب��رت  ال�سارجنت  وق��ال 
كافية.. لكنني ا�سف وا�ساف ما فعلته كان عمال خ�سي�سا. وكان بيلز وهو 
قد  وافغان�ستان  ال��ع��راق  يف  قتالية  ج���والت  ارب���ع  خ��ا���س  خم�سرم  مقاتل 
على  هجمات  يف  واالط��ف��ال  الن�ساء  م��ن  غالبيتهم  ق��روي��ني  بقتل  اع��رتف 
جممعات ا�سرهم يف قندهار بافغان�ستان يف مار�س اذار 2012. واقر بيلز 
االعدام  �سيجنبه عقوبة  اتفاق  اط��ار  يونيو حزيران يف  اجل��رم يف  بارتكاب 
نهاية  يف  ال��ق��رار  ع�سكريني  �ستة  من  تتاألف  حملفني  هيئة  تتخذ  و�سوف 
االمر ب�سان ما اذا كان �سيق�سي باقي حياته يف ال�سجن ام �سي�سمح بالعفو 

عنه بعد 20 عاما. 
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تفجري  يف  الر�سمي  ال�����س��وري  االخ��ب��اري��ة  تلفزيون  يف  �سحايف  قتل 
انتحاري ا�ستهدف مطعما يف حي واقع حتت �سيطرة قوات النظام يف 
غرب مدينة حلب )�سمال(، بح�سب ما ذكرت وكالة االنباء ال�سورية 

الر�سمية )�سانا( واملر�سد ال�سوري حلقوق االن�سان.
اىل  ت�سلل  ان��ت��ح��اري��ا  اره��اب��ي��ا  ان  م�����س��وؤول  م�سدر  ع��ن  �سانا  ونقلت 
حفل اقامته الطالبة ماريا الربيع ودعت اليه عددا من ا�سدقائها 
الثانوية  واقربائها مبنا�سبة حت�سيلها عالمة مرتفعة فى ال�سهادة 
يف مطعم يف حي املوكامبو يف حلب، و قام بتفجري نف�سه ما ادى اىل 
االخبارية  ومرا�سل  املذكورة  الطالبة  بينهم  ا�سخا�س  �سبعة  مقتل 
ح�سن مهنا وقال املر�سد يف بريد الكرتوين ان �ستة ا�سخا�س قتلوا 

بينهم الفتاة واملرا�سل.
بع�سهم يف حالة  ب��ج��روح،  ا�سيبوا  اآخ��ري��ن  �سخ�سا   19 ان  واو���س��ح 
يرتدي  كان  االرهابي  ان  �سانا  لوكالة  امل�سوؤول  امل�سدر  وقال  خطرة 

حزاما نا�سفا ويزنر نف�سه بعدد من القنابل التي مل تنفجر .
وقتلت �سحافية يف تلفزيون االخبارية يف 27 ايار-مايو قرب مدينة 
الق�سري يف ريف حم�س )و�سط( التي �سقطت يف ايدي قوات النظام 

بعد ايام.
 23 مقتل  اح�ست  ح��دود  ب��ال  مرا�سلني  منظمة  كانت  ذل��ك،  وقبل 
 2001 اآذار-مار�س  �سحافيا يف �سوريا منذ بدء النزاع يف منت�سف 

كما قتل عدد كبري من املواطنني ال�سحافيني.

بهم  م�ستبه   3 باعتقال  برتكيا،  هاتاي  حمافظة  يف  حمكمة  اأم��رت 
املا�سي قرب  اآذار-مار�س  الذي وقع يف  الريحانية  يف ق�سية تفجري 

احلدود ال�سورية.
وذكر املوقع االإلكرتوين ل�سحيفة )زمان( اأن املحكمة امرت باعتقال 
3 من اأ�سل 7 كان مت توقيفهم يف وقت �سابق هذا االأ�سبوع لال�ستباه 

ب�سلتهم بالتفجري.
ت��ربئ��ة اثنني  امل��ح��اك��م��ة فيما مت��ت  اأف����رج ع��ن �سخ�سني ره���ن  وق���د 

اآخرين.
اإىل  الق�سية  توقيفهم يف  الذين مت  االأ�سخا�س  بذلك عدد  ويرتفع 
ال�سجن وكان  12 منهم ليحاكموا وهم خارج  االإفراج عن  32، مت 
احلدود  ق��رب  تركيا  يف  الريحانية  منطقة  يف  وق��ع  ال��ذي  التفجري 
واإ�سابة  53 �سخ�ساً  اأدى اإىل مقتل  ال�سورية يف ايار-مار�س املا�سي 

حوايل 100 بجروح.

وجه االدعاء االمريكي ملواطن من �سرياليون تهمة حماولة بيع األف 
طن من خام اليورانيوم الكعكة ال�سفراء لعمالء �سريني على اعتقاد 
انها �ست�سحن اىل ايران واعتقل الرجل يف نيويورك ومعه عينة من 

املادة ال�سامة خمباأة يف امتعته.
فلوريدا  يف  احتادية  ملحكمة  قدمت  التي  اجلنائية  الدعوى  يف  جاء 
ان باتريك كامبل من فريتاون عا�سمة �سرياليون اعتقل يف مطار 
�سرياليون  من  و�سوله  لدى  االربعاء  يوم  ال��دويل  جيه.اف.كنيدي 
وعرث معه على عينة من اليورانيوم خمباأة يف كعب حذاء و�سعه يف 

اأمتعته.
االمن  بتحقيقات  ال�سابط  لوي�س ميلر  �سهادة خطية من  وج��اء يف 
على   2012 اي��ار  مايو  ن�سر يف  اع��الن  على  رد  كامبل  ان  الداخلي 
موقع الكرتوين طلب فيه رجل خمابرات اأمريكي انتحل �سخ�سية 

�سم�سار اأمريكي ميثل اأ�سخا�سا يف ايران �سراء يورانيوم.
االفرتا�سي  امل�سرتي  للقاء  ميامي  اىل  ال�سفر  على  كامبل  وواف��ق 
كامبل  ومثل  ال��ي��وران��ي��وم  نقاء  م��دى  بفح�س  حينها  �سيقوم  ال��ذي 
اأمام حمكمة يف نيويورك. ويواجه عقوبة ال�سجن 20 عاما وغرامة 
قيمتها مليون دوالر اذا ادين بتهمة انتهاك العقوبات التي تفر�سها 
الواليات املتحدة على ايران واأي�سا انتهاك قانون ال�سلطات الدولية 

االقت�سادية الطارئة.
وت�سغط الواليات املتحدة وحلفاوؤها الغربيون على ايران للحد من 
برناجمها لتخ�سيب اليورانيوم الذي ي�ستبهون يف ان الغر�س منه 
اي��ران ذلك  اي��ران ق��درات على ت�سنيع ا�سلحة. وتنفي  هو ان تطور 

وتقول ان ان�سطتها النووية الغرا�س �سلمية بحتة.

عوا�صم

بريوت

ميامي

اأنقرة

جورج غالوي: اإ�شرائيل اأعطت 
القاعدة اأ�شلحة كيميائية 

•• لندن-يو بي اأي:

الربيطاين  النائب  اأن  ام�س  يوكي  بو�ست  هافينغتون  �سحيفة  ذك��رت 
اأ�سلحة  القاعدة  ا�سرائيل اعطت تنظيم  اأن  غ��االوي قال  املعار�س جورج 

كيميائية ال�ستخدامها يف �سوريا.
�سريط  يف  ج��اءت  غ��������االوي  ت�سريحات  اأن  اإىل  ال�سحيف����������ة  واأ�س������ارت 
بعد  االنرتن��������ت  �س������بكة  ع��ل��ى  ي��وت��ي�����وب  م��وق��ع  يف  ب��ث��ه  ج���رى  م�����س��ور 

حتريره.
الكيميائية  باالأ�سلحة  هجوم  هناك  ك��ان  اإذا  قوله  غ��االوي  اإىل  ون�سبت 
ف��اإن اجل��اين على  االأ���س��ب��وع،  على املدنيني يف �سوريا يف وق��ت �سابق ه��ذا 
االأرجح لي�س نظام الرئي�س ب�سار االأ�سد، بل املتمردين اأو تنظيم القاعدة 

با�ستخدام ذخائر زودته بها ا�سرائيل .
لالأ�سلحة  ا�ستخدام  هناك  ك��ان  اإذا  ال�سحيفة،  ح�سب  غ��االوي،  واأ���س��اف 

الكيميائية فاإن تنظيم القاعدة هو الذي ا�ستخدمه..
 ونظريت����������ي اأن ا�س������رائيل ه��������ي الت���ي زودت����������ه به���������ذه االأ�سلحة رداً عل�����ى 

اأي �س���������وؤال ح�����ول اجله�������ة الت�������ي زودت������ه باالأ�سلحة الكيميائي������ة .
دولية  دع���وات  و�سط  تاأت������ي  غ���االوي  ت�سريحات  اإن  ال�سحيفة  وق��ال��ت 
لل�سماح ملفت�سي االأ�سلحة بحرية الو�سول اإىل موق�����������ع الهجوم املزع�������وم 
االأربعاء  دم�سق  ال�س������ورية  العا�سمة  ري��ف  يف  الكيميائية  باالأ�سلحة 

املا�سي.

�شحيفة: هل تعني اخلطوط احلمر �شيئًا لأوباما؟ 

ظريف: العقوبات لن تغري �شيا�شة اإيران النووية 
•• طهران-وكاالت:

ق���ال وزي����ر اخل��ارج��ي��ة االإي�����راين 
بالده  اإن  ظ��ري��ف  ج����واد  حم��م��د 
ملفها  جت���اه  �سيا�ستها  ت��غ��ري  ل��ن 
فر�س  اأن  اإىل  م�����س��ريا  ال���ن���ووي، 
العقوبات على طهران  مزيد من 
لن يجربها على التخلي عن هذه 

ال�سيا�سات. 
ي���اأت���ي ذل���ك يف وق���ت اأع��ل��ن��ت فيه 
مو�سكو  اأن  ال��رو���س��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة 
ا�ستئناف  ت������وؤي������دان  وط�����ه�����ران 
امل��ل��ف النووي  ب�����س��اأن  امل��ف��او���س��ات 

االإيراين �سريعا.
التي  العقوبات  اإن  ظ��ري��ف  وق���ال 
املتحدة  ال������والي������ات  ت���ف���ر����س���ه���ا 
على  اأوروب���ي���ة  ودول  االأم��ريك��ي��ة 
بالده ال ميكنها اإجبار اإيران على 
برناجمها  ب�ساأن  �سيا�ستها  تغيري 
اإدارة  اأن  النووي، على الرغم من 
ال���رئ���ي�������س اجل����دي����د ل���ل���ب���الد هي 
اتخاذ نهج جديد يف الو�سول اإىل 

الغرب.
وقال ظريف للتلفزيون االإيراين 
للرئي�س  اجل��دي��دة  احل��ك��وم��ة  اإن 

اأن  ب���ي���ان  وذك������رت اخل���ارج���ي���ة يف 
ال��و���س��ع ب�ساأن  ت��ن��اوال  ال��وزي��ري��ن 
الربنامج النووي االإيراين، واأكدا 
املفاو�سات  ا�ستئناف  على �سرورة 
ب��اأ���س��رع م��ا مي��ك��ن ب��ه��دف البحث 
امل�ساكل  حل���ل  ف��ع��ال��ة  ���س��ب��ل  ع���ن 

املوجودة .
الف�����روف  اأن  ال���ب���ي���ان  يف  وج������اء 
التحرك  م��ه��ام  ن��اق�����س��ا  وظ���ري���ف 
املتبقية  امل�����س��ائ��ل  ت�س����وية  ن��ح��و 
ب�����س��اأن ال��و���س��ع ال��ق��ان��وين لبحر 

قزوين. 
وجرى التاأكيد على نية موا�سلة 
اجلوانب  املتعدد  التعاون  تطوير 

بني البلدين..
 وم�������ن ن����اح����ي����ة اأخ����������رتى وج����ه 
من  ملواط�������ن  االأم��ريك��ي  االدع���اء 
بيع  حم��اول��ة  تهم����ة  ���س��ريال��ي��ون 
اليورانيوم  خ����ام  م���ن  ط���ن  األ�����ف 
لعمالء  ال�������س���ف���راء(  )ال���ك���ع���ك���ة 
�سريني على اعتقاد اأنها �ست�سحن 

اإىل اإيران.
واعتقل الرجل يف نيويورك ومعه 
امل��ادة ال�سامة خمباأة يف  عينة من 

كعب حذاء و�سعه يف اأمتعته.

امل��ل��ف النووي  ب�����س��اأن  امل��ف��او���س��ات 
اأعقاب  االإيراين �سريعا، وذلك يف 
مكاملة هاتفية بني وزير اخلارجية 
الرو�سي �سريغي الفروف ونظريه 

االإيراين حممد جواد ظريف.

ح�����س��ن روح�����اين ل���ن ت��ت��خ��ل��ى عن 
ح��ق��وق��ه��ا ال��ن��ووي��ة االإي���ران���ي���ة يف 

املفاو�سات مع القوى العاملية.
الغربية  ال���ع���ق���وب���ات  اأن  ي���ذك���ر 
القطاع  ب���االأ����س���ا����س  ت�����س��ت��ه��دف 

امل�سريف وت�سدير النفط االإيراين 
اإىل اخلارج.

وزارة  قالت  مت�سل  �سعيد  وعلى 
مو�سكو  اإن  ال��رو���س��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة 
ا�ستئناف  ت������وؤي������دان  وط�����ه�����ران 

•• عوا�صم-وكاالت:

رايت�س  ه��ي��وم��ن  م��ن��ظ��م��ة  دع����ت 
ووت�������س ال�����س��ل��ط��ات امل�����س��ري��ة اإىل 
واملمتلكات  ال���ك���ن���ائ�������س  ح���م���اي���ة 
مطالبة  ال����ب����الد،  يف  امل�����س��ي��ح��ي��ة 
ب���ال���ت���وق���ف عن  ال����وق����ت ذات������ه  يف 
ال���ت���ح���ري�������س ع���ل���ى ال���ع���ن���ف �سد 

االأقباط.
وق���ال���ت امل��ن��ظ��م��ة احل��ق��وق��ي��ة اإن 
امل�����س��ري��ة اتخاذ  ال�����س��ل��ط��ات  ع��ل��ى 

حلماية  ال������الزم������ة  اخل������ط������وات 
من  الدينية  وامل��ن�����س��اآت  الكنائ�س 
الغوغائية  احل�������س���ود  ه���ج���م���ات 
واأ�سافت اأنه خالل االأيام املا�سية 
ونهب  ب�����اإح�����راق  امل���ع���ت���دون  ق�����ام 
واملمتلكات  ال��ك��ن��ائ�����س  ع�������س���رات 

امل�سيحية يف اأنحاء البالد .
واأو�����س����ح����ت ق���ام���ت ح�������س���ود من 
م����ا ال يقل  ال����رج����ال مب��ه��اج��م��ة 
اأو  ف���اأح���رق���ت  ك��ن��ي�����س��ة   42 ع����ن 
ع�����الوة  ك���ن���ي�������س���ة،   37 دم���������رت 

الدينية  امل��ن�����س��اآت  ع�����س��رات  ع��ل��ى 
حمافظات  يف  االأخ���رى  امل�سيحية 
واجليزة  والفيوم  واأ�سيوط  املنيا 
�سويف  وبني  و�سوهاج  وال�سوي�س 

و�سمال �سيناء .
اعترب  م���ت�������س���ل  ����س���ع���ي���د  وع����ل����ى 
روؤ�����س����اء ال��ك��ن��ائ�����س امل�����س��ي��ح��ي��ة يف 
الكنائ�س  ت��دن��ي�����س  اأن  ال���ق���د����س 
واإحراقها يف م�سر ميثل ف�سيحة 
بيان  وذل����ك يف   ، م�����س��ب��وق��ة  غ���ري 
االأو�سرفاتوري  �سحيفة  ن�سرته 

الفاتيكان.  يف  ال�����س��ادرة  روم��ان��و 
الكاثوليك  ط��وائ��ف  ممثلو  وق��ال 
يف  واالأرث��وذك�����س  والربوت�ستانت 
هذا البيان الذي ن�سرته ال�سحيفة 
نحن بطاركة وروؤ�ساء الكنائ�س يف 
الو�سع  كبري  بقلق  نتابع  القد�س 
تعاين من  التي  املخيف يف م�سر 
انق�سامات داخلية وعنف ع�سوائي 
�سد االأبرياء من امل�سيحيني ومن 
امل�����س��ل��م��ني . ووج���ه���وا ���س��الة اإىل 
امل�سوؤولني  االإله الواحد كي ينري 
امل�����س��ري��ني ل��ي��ح��اف��ظ��وا ع��ل��ى قيم 
للجميع  والكرامة  الدميقراطية 
منظمة  وكانت  الدينية  واحلرية 
والعلوم  للرتبية  امل��ت��ح��دة  االأمم 
قبل  اأب���دت  )يون�سكو(  وال��ث��ق��اف��ة 
التي حلقت  اأ�سفها لالأ�سرار  اأيام 
مب�ساجد وكنائ�س اأثرية ومتحف 
ملوي يف حمافظة املنيا اجلنوبية 

والذي �سرقت اأغلب حمتوياته.
العا�سمة  االأث��ن��اء �سهدت  ه��ذه  يف 
احتجاجية  مظاهرة  االأم��ريك��ي��ة 
����س���د اإره��������اب ج���م���اع���ة االإخ�������وان 
التي حملوها م�سوؤولية  امل�سلمني 
ح���رق ال��ك��ن��ائ�����س. وق���د ����س���ارك يف 
املنظمات  م����ن  ع�����دد  امل����ظ����اه����رة 
امل�����س��ري��ة االأم���ريك���ي���ة مب���ا فيها 
دعمها  اأعربت عن  التي  القبطية 

لعزل الرئي�س حممد مر�سي.

هيومن رايت�س ووت�س تدعو حلماية كنائ�س م�شر 

الكيمياوية  لالأ�سلحة  ا�ستخدام 
م�ساألة  ول����ك����ن  وح�������س���ي  ع���م���ل 
�سعيفة،  تظل  �سوريا  يف  التدخل 
تدخل  اأي  احل�����ايل  ال���وق���ت  ويف 
مبا�سر ما زال يبدو اأكرث خطورة 

من عدم القيام باأي �سيء.

من  اأم����ر  ك���ان  اأو  م�ستبعد،  اأم����ر 
لن  اأوب���ام���ا  اأن  يقينه  ويف  االأ���س��د 
القوة  لت�سعيد  ق��رار  ك��ان  اأو  ي��رد 
رغم  ال��ذي��ن  ال��ث��وار،  �سد  النارية 
خ�سائرهم يف الق�سري وحم�س ما 
زالوا ي�سيطرون على نحو ن�سف 

خيارات  اأن  ل��ت��وؤك��د  اف��ت��ت��اح��ي��ت��ه��ا 
املوؤكد  ال��رد كلها �سيئة ومن غري 
اأن حتقق ال�سربات اجلوية الردع 
امل���وؤك���د هو  اإن  امل��ط��ل��وب. وق��ال��ت 
ا�ستخدمت  كيمياوية  اأ�سلحة  اأن 
دم�سق،  �سرقي  ال��غ��وط��ة  ب��ل��دة  يف 
الهجمات  اأخطر  اإحدى  واأن هذه 
م��ن��ذ ���س��رب �سدام  ال��ك��ي��م��ي��اوي��ة 
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عاما.
اأن هذا الهجوم ميثل حتديا  كما 
وا�سحا للعهد الذي قطعه اأوباما 
ا�ستخدام  ثبت  اإذا  ب��اأن��ه  ع��ام  قبل 
وبيولوجية  ك��ي��م��ي��اوي��ة  اأ���س��ل��ح��ة 
االأم��ر �سيغري ح�ساباتي  ف��اإن هذا 
اأن��ه لي�س هناك �سك فيمن  . كما 
اأقرت  فقد  الفظائع.  هذه  ارتكب 
احل��ك��وم��ة ال�����س��وري��ة ب��اأن��ه��ا �سنت 
ه��ج��وم��ا ك��ب��ريا يف امل��ن��ط��ق��ة وهي 
القوة املقاتلة الوحيدة التي لديها 
االأ�سلحة  ا�ستخدام  على  ال��ق��درة 

الكيمياوية على هذا النطاق.
اأربعة  هناك  اأن  ال�سحيفة  وت��رى 
الهجوم،  ل��ه��ذا  حمتملة  اأ���س��ب��اب 
���س��وري قد  ق��ائ��د  ي��ك��ون  اأن  االأول 
ت�����س��رف م���ن ت��ل��ق��اء ن��ف�����س��ه وهذا 

•• لندن -وكاالت:

الربيطانية  ال�����س��ح��ف  ح��ف��ل��ت 
ب��ال��ت��ق��اري��ر وم���ق���االت ال������راأي يف 
املاأ�ساة  ال�����س��وري وخ��ا���س��ة  ال�����س��اأن 
االأخرية من �سرب املدنيني العزل 
بال�سالح الكيمياوي وردود الفعل 
عن  اإح��داه��ا  فتحدثت  املتباينة، 
خطوط اأوباما احلمر وهل تعني 
اإن ما  اأخ����رى  وق��ال��ت  ���س��يء؟  اأي 
باجلحيم  اأ�سبه  �سوريا  يف  يحدث 
وم�����ع ذل�����ك ل����ن حت�����رك اأم���ريك���ا 
خيارات  اإن  ثالثة  وق��ال��ت  �ساكنا، 
اأخرى  واأ�سافت  �سيئة،  كلها  الرد 

اأن م�ساألة التدخل تظل �سعيفة.
تلغراف  دي����ل����ي  ا���س��ت��ه��ل��ت  ف���ق���د 
ال�سورية  االأزم��ة  ب��اأن  افتتاحيتها 
يف  م�ستحيال  حلها  ي��ب��دو  م��اأ���س��اة 
ك��ث��ري م���ن االأح����ي����ان، ل��ك��ن لي�س 
ه��ذا ع��ذرا الأم��ريك��ا ب��اأال تكون يف 

مقدمة اجلهود املبذولة.
هو  اأوب��ام��ا  اإن  ال�سحيفة  وق��ال��ت 
ال�سراء  يف  احل����ر  ال���ع���امل  ق���ائ���د 
وال�سراء، ولكنه يف ال�سراء رف�س 
يقت�سيه  ح�����س��ب��م��ا  ي��ت�����س��رف  اأن 
رئي�س  ع��ل��ى  اإن  وق���ال���ت  امل���وق���ف. 

خطا  و�سع  اإذا  املتحدة  ال��والي��ات 
يبدو  لكن  ب��ه،  يتم�سك  اأن  اأح��م��ر 
اأن��������������������ه ل��ي�����س ب���ه���ذا ال��ث��ب��ات على 

املبداأ.
ميكن  عنما  ال�سحيفة  وت�ساءلت 
اأن يقوم به اأوباما، لكنها ا�ستبقت 
االأح�����داث ب��اأن��ه ع��ل��ى االأرج����ح لن 
اإج������راء  اأي  الأن  ال���ك���ث���ري  ي��ف��ع��ل 
حا�سم ميكن اأن يتخذ قد يو�سف 
باحلمق ب�سبب تعقيد املوقف على 
العام االأمريكي  االأر���س، وال��راأي 
ق��ل��ق م��ن و���س��ع اأ���س��ل��ح��ة يف اأيدي 
لالإ�سالميني  ال��ت��اب��ع��ني  ال���ث���وار 
املتطرفني ، كما اأن فر�س منطقة 
���س��ت��ك��ون مبثابة  احل��ظ��ر اجل����وي 
رو�سيا  اأن  للحرب، خا�سة  اإع��الن 
ت�سليح  وق����ف  ت��رف�����س  زال�����ت  م���ا 

االأ�سد.
حركة  اأن  تلغراف  ديلي  واأ�سافت 
حيث  مقيدة  االأمم��ي��ني  املفت�سني 
م��ن��ع��وا م��ن زي����ارة اأي م��ك��ان اآخر 
اتفق  التي  الثالثة  االأماكن  غري 
مو�سكو  اإن  وق��ال��ت  �سابقا،  عليها 
وبكني تتحمالن جزءا من وزر ما 

حدث مل�ساندتهما نظام االأ�سد.
فقد جاءت  غارديان  اأما �سحيفة 

الرابع  املحتمل  وال�سبب  ال��ب��ل��د، 
ه��و اأن ه��ذا ال��ه��ج��وم اأخ���ذ منحى 
خاطئا مما اأ�سفر عن مقتل اأكرث 

من العدد املق�سود.
�سحيفة  ك��ت��ب��ت  ج���ان���ب���ه���ا  وم�����ن 
اأي  اأن  افتتاحيتها  يف  اإن��دب��ن��دن��ت 

املحلفون يبدوؤون املداولت 
حول هجوم فورت هود 

•• وا�صنطن-ا ف ب:

هود  ف��ورت  ق��اع��دة  ال��ن��ار يف  الع�سكريون يف حماكمة مطلق  املحلفون  ب��داأ 
باعتبار  املتعلقة  مداوالتهم  املتحدة(  الواليات  جنوب  )تك�سا�س  الع�سكرية 

الطبيب النف�سي ال�سابق يف اجلي�س املتهم بقتل 13 جنديا، مذنبا ام ال.
ومل يقدم ن�سال ح�سن )42 عاما( الذي يتوىل الدفاع عن نف�سه وقد يحكم 
عليه باالعدام اي حجة ام�س خالل مرافعته واذا ما ادين بالدوافع اخلم�س 

اليه بالقتل  واالربعني للتهمة املوجهة 
عليه  يحكم  ف��ق��د  ال��ق��ت��ل،  وحم���اول���ة 
باالعدام وقال ن�سال ح�سن االربعاء 
ب��ع��د م��ط��ال��ع��ة االدع�����اء ال��ث��الث��اء ان 
ال���دف���اع ق���د اخ���ت���ار اال ي��ع��ط��ي حجة 
يعترب  ال���ذي  ح�سن  ن�سال  واع���رتف 
ذئبا متوحدا لتنظيم القاعدة، مرارا 
ع�سرات  وا���س��اب��ة  �سخ�سا   13 بقتل 
ت�سرين  يف  ه����ود  ف�����ورت  يف  اآخ����ري����ن 
الثاين-نوفمرب 2009، ملنع اجلنود 
غري  يعتربها  ح��رب  يف  امل�ساركة  من 

�سرعية يف افغان�ستان والعراق.
�ستيفن  ال��ع�����س��ك��ري  امل����دع����ي  واك������د 

ان ن�سال ح�سن كان يعتقد  هرنيك�س 
ان  هرنيك�س  الكولونيل  وا�ساف  اجلهاد  با�سم  )القتل(  بواجب  يقوم  ان��ه 
املتهم خ��رج يف ذل��ك ال��ي��وم بنية قتل اك��رب ع��دد ممكن م��ن اجل��ن��ود او اي 
القاعدة  النار يف  ا�سابيع من اطالق  �سخ�س مينعه من ذلك وقبل ثالثة 
الع�سكرية، تبلغ املتهم بقرار ف�سله اىل افغان�ستان. ويف اال�سهر التي �سبقت 
اقدامه على اطالق النار، اجرى ات�ساالت مب�سوؤول القاعدة انور العولقي 

لي�ساأله هل ي�ستطيع ان يهاجم جنودا يقتلون م�سلمني.

توقيف متهمني يف ل�س 
فيغا�س خططا خلطف �شرطة 

•• وا�صنطن-يو بي اأي:

اأعلنت �سرطة ال�س فيغا�س بالواليات 
�سخ�سني  ت���وق���ي���ف  ع����ن  امل����ت����ح����دة 
مناه�سة  ح����رك����ة  اإىل  ي���ن���ت���م���ي���ان 
التخطيط  ب���ت���ه���م���ة  ل���ل���ح���ك���وم���ة 
ال�سرطة  م���ن  ع��ن��ا���س��ر  الخ��ت��ط��اف 
واإعدامهم ونقلت �سبكة )�سي اأن اأن( 
عن ال�سرطة اأنه بعد حتقيق ا�ستمر 
توقيف  م���ن  مت��ك��ن��ت  اأ����س���اب���ي���ع،   3
األن بروت�سي  ال�سكن ديفيد  �سريكّي 
نيومن  كامبل  وديفون  عاماً(   42(
)67 عاماً(. وقال امل�سوؤول يف ق�سم 
جيم  ال�سرطة  يف  االإره���اب  مكافحة 
�سيبوك فيما تقدم التحقيق، اأدركنا 
يف  متطرفان  ال�سخ�سني  هذين  اأن 
م��ع��ت��ق��دات��ه��م��ا وي��خ��ط��ط��ان خلطف 
وق��ت��ل �سرطي واح���د على االأق���ل يف 
اإن  �سيبوك  واأ���س��اف  ن��ي��ف��ادا  ج��ن��وب 
الثنائي مل ي�ستهدفا �سرطياً حمدداً 
الفر�سة  لهما  ت��ت��وف��ر  اأح���د  اأي  ب��ل 
كانا  اأنهما  اإىل  واأ���س��ار  ال���س��ط��ي��اده. 
وقتل  بخطف  اال�ستمرار  يعتزمان 
ع��ن��ا���س��ر م���ن ال�����س��رط��ة ب��ع��د جناح 

العملية االوىل .

اأوباما ي�شتبعد تعاون �شوريا بالتحقيق بالكيماوياآ�شتون تدعو حلل �شيا�شي يف �شوريا 
كامل وذي م�سداقية حول الهجوم الذي جرى االربعاء 

يف منطقة خا�سعة للمعار�سة امل�سلحة ال�سورية.
وا���س��اف��ت ا���س��ت��ون ع��ل��ي��ن��ا ان ن��ب��دا ب���ال ت��اخ��ري عملية 
الثاين  ج��ن��ي��ف  م��وؤمت��ر  ال��ي��ة  اىل  ت�ستند  دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
)االمريكي جون( كريي  اخلارجية  وزير  اطلقها  التي 
اننا مدينون  علينا جتاوز خالفاتنا.  والوزير الف��روف 

بذلك اىل ال�سعب ال�سوري النه هو من يعاين .
اجلمعة  هاتفيا  حتادثا  اللذين  والف���روف  ك��ريي  ودع��ا 
املتحدة  االمم  خ��رباء  التعاون مع  اىل  ال�سوري  النظام 
واملعار�سة اىل �سمان و�سولهم اىل موقع الهجوم قرب 

دم�سق.

•• بروك�صل-ا ف ب:

ن��ا���س��دت وزي����رة اخل��ارج��ي��ة االوروب���ي���ة ك��اث��ري��ن ا�ستون 
ابداء  و  ع��اج��ل  ب�سكل  التحرك  ام�����س  ال���دويل  املجتمع 
م��وق��ف م��وح��د ح��ي��ال االزم����ة ال�����س��وري��ة ب��ع��د الهجوم 

الفتاك املفرت�س باال�سلحة الكيميائية.
االن  ال���دويل  املجتمع  ب��ي��ان على  ا���س��ت��ون يف  و���س��رح��ت 
�سيا�سي  ح��ل  لتعزيز  وم�����س��وؤول  ع��اج��ل  ب�سكل  التحرك 
وذلك بعد حمادثة هاتفية مع وزير اخلارجية الرو�سي 
�سريغي الفروف وتابعت ان على املجتمع الدويل كذلك 
اب��داء موقف موحد بال تاخري و�سمان اج��راء حتقيق 

•• وا�صنطن-يو بي اأي:

اأعلن الرئي�س االمريكي باراك اأوباما اإنه ال يتوقع اأن تتعاون احلكومة 
اأن  اإىل  م�سرياً  الكيميائي،  ال�سالح  با�ستخدام  التحقيق  يف  ال�سورية 
،لكنه حذر من االجنرار  �سوريا  التعامل مع  وا�سنطن تدر�س طريقة 
اإىل تدخل مكلف و�سعب وقال اأوباما يف مقابلة مع �سبكة )�سي اأن اأن( 
اأن نفكر ا�سرتاتيجياً مبا �سيكون مل�سلحتنا الوطنية على املدى  علينا 
الطويل واأ�سار اإىل ان امل�سوؤولني االمريكيني يجمعون حالياً املعلومات 
حول ا�ستخدام ال�سالح الكيميائي وقال ما راأيناه حتى االآن ي�سري اإىل 
اأن من الوا�سح ان ذلك حدث كبري ويثري الكثري من القلق . وتابع ال 
ال�سابق  اإىل تاريخها  ا�ستناداً  ال�سورية(  التعاون )من احلكومة  نتوقع 

وقال اإن م�سالح الواليات املتحدة الوطنية اال�سا�سية تدخل يف النزاع 
ب�سوريا يف ما يتعلق بحر�سنا على عدم انت�سار اأ�سلحة الدمار ال�سامل 
على  اأوباما  ورّد   . املنطقة  يف  وقواعدنا  حلفائنا  حماية  اإىل  واحلاجة 
ماكني  ج��ون  ال�سناتور  االأم��ريك��ي  ال�سيوخ  جمل�س  ع�سو  ت�سريحات 
ال��ذي انتقد طريقة تعامله مع االأزم��ة يف �سوريا ودع��ا اإىل املزيد من 
احلزم، قائاًل اأعتقد ان ال�سعب االأمريكي يتوقع مّني كرئي�س اأن اأفكر 
مبا �سنقوم به من منطلق م�ساحلنا الوطنية بعيدة املدى . وحذر من 
اإىل تدخل مكلف و�سعب  اأو���س��اع �سعبة ج��داً.. واالإجن���رار  الوقوع يف 
اإن هاجمت  اأوب��ام��ا  وق��ال  املنطقة  االمتعا�س يف  املزيد من  اإىل  ي��وؤدي 
الواليات املتحدة دولة اأخرى بدون تفوي�س من االأمم املتحدة وبدون 

دليل وا�سح، �ستطرح اأ�سئلة حول ما اإذا كان القانون الدويل يدعمه .
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عدة مواقع يف �سوريا بعدما �سمعوا عن اإعادة فتح احلدود بعد عدة اأ�سهر 
من اإغالقها. 

ا�ست�سارة �سحية عامة لالجئني   200 اأكرث من  وقد وفرت فرق املنظمة 
املنظمة  ف��رق  تقدم  وال�سليمانية..كما  اأربيل  اإىل  نقلهم  ينتظرون  الذين 
اإىل مرافق  االإح���ال���ة  ي��ح��ت��اج��ون  ال���ذي���ن  امل��ر���س��ى  اإىل  ال��ط��ب��ي��ة  امل�����س��ورة 

امل�ست�سفيات.
 وا�ساف يون ان املنظمة �ستبداأ توفري اال�ست�سارات الطبية العامة لالجئني 

الذين ا�ستقروا يف خمتلف املخيمات من حمافظة اأربيل.

•• جنيف-وام:

عرب اأكرث من 300ر 42 من الالجئني ال�سوريني احلدود اإىل كرد�ستان 
مراكز  ح��دود  بال  اأطباء  الدولية  الطبية  املنظمة  اأع��د طاقم  وقد  العراق 
�سحية على اجلانبني من احلدود حيث وفرت املراكز اال�ست�سارات الطبية 
خم�سة  اإىل  نقلهم  يتم  اأن  ينتظرون  الذين  الالجئني  على  املياه  ووزع��ت 
خميمات للعبور يتم اإن�ساوؤها حاليا يف حمافظتي اأربيل وال�سليمانية وقال 
بول يون رئي�س بعثة املنظمة يف دهوك ان الالجئني او�سحوا اأنهم فروا من 

•• وا�صنطن-القاهرة-وكاالت:

املجتمع  ال�سريف  االأزه���ر  طالب 
ال�سورة  اإىل  يتعرف  ب��اأن  ال��دويل 
ت�سحيح  م��ن  ح��دث  مل��ا  احلقيقية 
اأنها  وي������درك  مب�����س��ر،  ل��ل��م�����س��ار 
ما�سية يف تنفيذ خريطة الطريق 
اعتمدها  ال���ت���ي  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
ال�سعب وارت�ساها، داعياً الواليات 
مراجعة  اإىل  االأمريكية  املتحدة 
م���وق���ف���ه���ا ب���ال���ت���وق���ف ع�����ن دع���م 

الفو�سى الهدامة يف م�سر.
ج��������اء ذل��������ك خ��������الل االج����ت����م����اع 
ال������ذي ع���ق���ده م�������س���اع���د االأم�����ني 
لل�سوؤون  امل��ت��ح��دة  ل����الأمم  ال���ع���ام 
فيلتمان،  ج��ي��ف��ري  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، 
من  وف���د  م��ع  االأزه������ر،  مب�سيخة 
االأزهر برئا�سة ال�سيخ عبدالتواب 
ممثاًل  االأزه����������ر  وك����ي����ل  ق����ط����ب، 
اأحمد  ال��دك��ت��ور  ل���الإم���ام االأك�����رب 
ال�سريف،  االأزه����ر  �سيخ  ال��ط��ي��ب، 
جمعة  خمتار  حممد  ومب�ساركة 

وزير االأوقاف.
اإميان  فيلتمان  اأك���د  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
امل�سريني  ب��ح��ق  امل��ت��ح��دة  االأمم 
طريقهم،  اخ���ت���ي���ار  يف  وح����ده����م 
االإزعاج  ي�سبب  ما  اأن  اإىل  م�سرياً 
بال�سارع  ال���ع���ن���ف  م���ظ���اه���ر  ه����و 

امل�سري.
تدرك  امل��ت��ح��دة  االأمم  اأن  واأك�����د 
جيداً وتتابع دور االأزهر الوطني 
وت��ع��رف ج��ي��داً نفوذ االأزه���ر على 
م�ستوى العامل وتعول كثرياً عليه 

يف تبني احلوار ال�سامل.
م���ن ج��ه��ة اأخ�����رى، اأب�����دى خرباء 
حقوقيون  ون�����س��ط��اء  ب��ال��ق��ان��ون 
اجلنائية  ل��ل��دع��وى  ا���س��ت��ن��ك��اره��م 
امل���ق���ام���ة ����س���د ال���دك���ت���ور حممد 
الربادعي، نائب رئي�س اجلمهورية 
للعالقات اخلارجية �سابقاً، والتي 

ال�����س��اب��ق��ني. وع����ار�����س ع����دد من 
االأحزاب واحلركات امل�سرية قرار 
اإذ طالبت  م��ب��ارك،  ع��ن  االإف�����راج 
حماكمات  ب����اإع����ادة  مت����رد  ح��رك��ة 
م����ب����ارك ورج�������ال ن���ظ���ام���ه ب���اأدل���ة 
اإىل حماكمة  ب��االإ���س��اف��ة  ج��دي��دة 
م��ر���س��ي ورج����ال ن��ظ��ام��ه، حمذرة 
من اأي حماولة من جانب اأعوان 
للعبث  م��ر���س��ي  اأو  م��ب��ارك  ن��ظ��ام 

باأمن م�سر.
اأم���ا ح��رك��ة ���س��ب��اب 6 اأب��ري��ل فقد 
تخلت عن وقفة احتجاجية كانت 
دار  اأم���ام  اإليها اجلمعة  دع��ت  ق��د 
ت��ن��دي��دا بقرار  ال���ع���ايل  ال��ق�����س��اء 

االإفراج عن مبارك.
اللقطات  ب��ع�����س  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
�سورا  اأظ��ه��رت  ق��د  التلفزيونية 
اأمام  مل��ب��ارك  امل��وؤي��دي��ن  ل��ع�����س��رات 
ُطرة،  ل�سجن  الرئي�سية  االأب���واب 
ا����س���ط���راب يف حركة  ����س���اد  ح��ي��ث 
امل���������رور. م����ن ج���ه���ة ث���ان���ي���ة ق���ال 
اخلارجية  وزارة  با�سم  امل��ت��ح��دث 
لوكا�سيفيت�س  األك�سندر  الرو�سية 
اأن يتمكن ال�سعب  اإن بالده تاأمل 
اخلالفات  جت�����اوز  م���ن  امل�����س��ري 
الوطني  احل����وار  اإىل  وال��ت��و���س��ل 
موؤمتر  يف  لوكا�سيفيت�س  وذك����ر 
���س��ح��ف��ي اأوردت�������ه و���س��ائ��ل اإع����الم 
رو�سية اأن مو�سكو كانت وال تزال 
ات�����س��ال دائ�����م م���ع اجلانب  ع��ل��ى 
الذكرى  اأن  اإىل  م�سريا  امل�سري، 
ال�������س���ي���ع���ني الإق�����ام�����ة ال���ع���الق���ات 
الدبلوما�سية بني البلدين �ستحل 

قريبا.
وك�سف امل�سوؤول الرو�سي عن عدم 
وجود اأي خطط من جانب بالده 
م���ن م�سر،  م��واط��ن��ي��ه��ا  الإج�����الء 
م�سريا اإىل اأن عدد ال�سياح الرو�س 
امل���وج���ودي���ن مب�����س��ر ي�����رتاوح بني 

خم�سني و�ستني األف �سخ�س.

ت��ت��ه��م��ه ب��خ��ي��ان��ة االأم�����ان�����ة، على 
خ��ل��ف��ي��ة ق��ي��ام��ه ب��اال���س��ت��ق��ال��ة من 

من�سبه.
ه��ن��اك جرمية  اأن���ه لي�س  واأك�����دوا 
اأن ترتتب على  وال عقوبة ميكن 
مقيمي  واأن  ال��ربادع��ي  ا�ستقالة 
ال�سو  و  لل�سهرة  ي�سعون  الدعوى 

االإعالمي .
مدينة  ج���ن���ح  حم���ك���م���ة  وك����ان����ت 
19 من  ح���ددت جل�سة  ق��د  ن�سر 
القادم،  امل��ق��ب��ل  ���س��ب��ت��م��رب-اأي��ل��ول 
�سد  م��ب��ا���س��رة  جنحة  اأول  لنظر 
الربادعي تطالب بحب�سه، واحلكم 
عليه ب�سداد مبلغ 10001 جنيه 
التعوي�س  ���س��ب��ي��ل  ع��ل��ى  م�����س��ري 

املوؤقت.

واأ�ساف،   ، ب��راءة  على  يح�سل  اأن 
اأق����م����ت ه�����ذه ال�����دع�����وى اإر�����س����اء 
من�سبه  ت����وىل  الأن�����ه  ل�����س��م��ريي 
تفوي�س  على  بناء  للرئي�س  نائباً 
وتوكيل من جبهة االإنقاذ وحركة 
الت�ساور  عليه  يجب  وك���ان  مت��رد 
م��ع م��ن ج��ع��ل��وه وك��ي��اًل ل��ه��م قبل 

اال�ستقالة .
واأو�سح عتيق، اإن توفر اأو حترير 
عقد الوكالة للربادعي مع االإنقاذ 
فلي�س  �����س����روري،  غ���ري  ومت������رد، 
بالوكالة  العقد  يكون  اأن  �سرطاً 
م�ستقراً،  اأو  ظ���اه���راً  اأو  حم����رراً 
من  �سمنياً  وُي��ع��رف  ُيفهم  لكنه 
البالد،  يف  للو�سع  ال��ع��ام  ال�سياق 
وهناك قاعدة قانونية توؤكد على 

مقيم  عتيق،  �سيد  الدكتور  وذك��ر 
القانون  ق�سم  ورئي�س  ال��دع��وى، 
بجامعة  احلقوق  بكلية  اجلنائي 
الربادعي  اأن  امل�����س��ري��ة،  ح���ل���وان 
انطباعاً  خلق  ا�ستقالته  بتقدمي 
لدى الراأي العام العاملي باإفراط 
ا�ستخدام  يف  امل�����س��ري��ة  احل��ك��وم��ة 
ال����ق����وة، وجت��������اوزت ح����ق ال���دف���اع 
اعت�سامي  ف�س  اأث��ن��اء  ال�سرعي، 

رابعة العدوية والنه�سة..
 كم������ا اأن�����ه ل�����م يقدم بدياًل اأو حاًل 
ي�سم  ك��ان  االعت�سام  اأن  رغ��������م 
حية.  وذخائر  واأ�سلحة  اإرهابيني 
�سدور  يتوقع  اأن���ه  عتيق  و���س��رح 
ح��ك��م ب��ح��ب�����س ال����ربادع����ي ثالث 
اأو  االأم��ان��ة  خيانة  بتهمة  �سنوات 

عقوبة عليه، واإن من اأقاموا هذه 
الدعوى يلقون باجلرائم جزافاً، 
بدون دليل اإذ اإن تعيني الربادعي 
يف من�سب نائب الرئي�س لل�سوؤون 
اخلارجية، جاء بناء على موؤهالت 
حمددة توفرت فيه، منها عالقاته 
متكنه  والتي  باخلارج  وات�ساالته 
من االإ�سهام يف ا�ستقرار الو�سع يف 

م�سر يف الفرتة احلالية.
ال��ن��ا���س��ط ح�����ازم منري،  وو����س���ف 
ع�����س��و امل��ج��ل�����س ال��ق��وم��ي حلقوق 
االإن�������س���ان ���س��اب��ق��اً، م��ق��ي��م��ي هذه 
ال�سهرة،  يف  بالراغبني  ال��دع��وى 
اأمام  اإعالمي  �سو  لعمل  وي�سعون 
اإذ اإن الربادعي  العامل اخلارجي، 
املن�سب  ل��ه��ذا  م��ر���س��ح��اً  ي��ك��ن  مل 

اأن  اإىل  وانتهى منري  اأح��د.  با�سم 
تهمة  توجد  االأم��ر حم�سوم، فال 

اأ�سال للربادعي.
 اىل ذلك، من جهة اأخرى، قالت 
م�سري  ان  امل���ت���ح���دة  ال�����والي�����ات 
ح�سني  ال�سابق  امل�سري  الرئي�س 
م��ب��ارك ال��ذي خ��رج م��ن ال�سجن، 

هو �ساأن م�سري داخلي.
وزارة  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث��ة  وق���ال���ت 
جينيفر  االم��ريك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة 
مبحاكمة  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  يف  ب�����س��اك��ي 
مبارك، قلنا منذ زمن طويل انها 
م�ساألة ق�سائية داخلية م�سرية .

ت���رد ع��ل��ى ا�سئلة  ب�����س��اك��ي  وك��ان��ت 
�سحافيني ب�ساأن موقف وا�سنطن 
م����ن و����س���ع���ني رئ���ي�������س���ي ال����دول����ة 

اأنه ال يجوز للوكيل اأن يعمل �سد 
م�سلحة االأ�سيل .

�سالمة،  اأمي�����ن  ال���دك���ت���ور  واأك������د 
ال����دويل وع�سو  ال��ق��ان��ون  اأ���س��ت��اذ 
امل���ج���ل�������س امل���������س����ري ل���ل�������س���وؤون 
رف�سه   ، ب��ال��ق��اه��رة  اخل���ارج���ي���ة، 
رغم  باخليانة،  ال��ربادع��ي  التهام 
وق��وع��ه يف اأخ��ط��اء اأخ����رى، منها 
حول  جمتمعي  ب��ح��وار  مطالبته 
عن  ال�سادر  الد�ستوري  االإع��الن 
املرحلة  لت�سيري  امل��وؤق��ت  الرئي�س 
االنتقالية، يف حني اأن االإعالنات 
ال��د���س��ت��وري��ة ل��ي�����س��ت ع���ق���ودا بني 

احلاكم واملحكوم .
وقال �سالمة: ا�ستقالة الربادعي 
من من�سبه ال ت�سكل جرمية، وال 

الوليات املتحدة تعترب م�شري مبارك �شاأنا م�شريًا 

الأزهر يطالب وا�شنطن وقف دعمها للفو�شى الهدامة

�شفارة اأمريكا حتذر رعاياها يف م�شر

اأطباء بال حدود تقدم الرعاية ال�شحية اإىل ال�شوريني بكرد�شتان العراق

•• القاهرة-وكاالت:

ح�����ذرت ال�������س���ف���ارة االأم���ريك���ي���ة يف 
ال���ق���اه���رة رع���اي���اه���ا جم�������دداً من 
التظاهرات  اأم��اك��ن  االق���رتاب م��ن 
مواجهات  اإىل  تتحول  اأن  خ�سية 

واأعمال عنف.
ب�سدة  رع���اي���اه���ا  ال�����س��ف��ارة  ودع�����ت 
واأن  التجول،  بحظر  االل��ت��زام  اإىل 
نقاط  ملواجهة  م�ستعدين  يكونوا 
بتعليمات  واالل����ت����زام  ال��ت��ف��ت��ي�����س، 
وطالبتهم  اجل��ي�����س،  اأو  ال�����س��رط��ة 
مبراجعة خطط اأمنهم ال�سخ�سي، 
والبقاء يف حالة تاأهب ملحيطهم يف 

جميع االأوقات يف م�سر.
وك�����ان�����ت ال���������س����ف����ارة االأم����ريك����ي����ة 
اأمنية  ر�سالة  اأ���س��درت  ب��ال��ق��اه��رة، 
اأنها  اإىل  فيها  اأ����س���ارت  مل��واط��ن��ي��ه��ا 
�ستكون  ب��اأن��ه  تفيد  ت��ق��اري��ر  تلقت 
ه���ن���اك اأن�����س��ط��ة اح��ت��ج��اج��ي��ة من 
امل�سلمني  االإخ�������وان  اأن�������س���ار  ق��ب��ل 
واأو�سحت اأنه من املرجح اأن ت�سمل 
التجمعات  مناطق  االح��ت��ج��اج��ات 
نقاط جتمعات م�سرتكة يف اجليزة 
و)املعادي(  واملهند�سني(  )ال��دق��ي 

خلف نادي املعادي .
ك��م��ا اأ���س��اف��ت اأن ق���وات االأم����ن، يف 
ظ��ل ق��ان��ون ال��ط��وارئ ق��د تتحرك 

مل��ن��ع ه���ذه ال��ت��ج��م��ع��ات، وك��م��ا راأينا 
يواجهون  قد  ال�سكان  ف��اإن  �سابقا، 
الحتمال  ونظرا  املجموعات،  هذه 
ال�سفارة  ف��اإن  اأع��م��ال عنف  ان���دالع 
االأم����ريك����ي����ة ت��ن�����س��ح امل���واط���ن���ني 
على  اأو  يف  ب��ال��ب��ق��اء  االأم���ريك���ي���ني 
من  اب��ت��داء  م�ساكنهم  م��ن  مقربة 
ال�ساعة الواحدة ظهرا، واال�ستمرار 
املحلية  يف مراقبة و�سائل االإعالم 

عن كثب وكذا اأي حتديثات للحالة 
اأن  اأنه رغم  اإىل  . واأ�سارت  االأمنية 
االأيام القليلة املا�سية كانت هادئة 
واالإ�سكندرية،  ال��ق��اه��رة  يف  ن�سبيا 
فاإن الو�سع االأمني ال يزال متوترا 
وي�سعب معه التوقع، و�سط تقارير 

متفرقة عن مواجهات وعنف .
اإىل ذلك، ذكرت ال�سفارة يف ر�سالتها 
اأن اإمكانية االحتجاجات يف حميط 

ال�سفارة ال تزال م�ستمرة، ويتعني 
�سبيل  ع���ل���ى  االأم����ريك����ي����ني  ع���ل���ى 
ال��ع��ام��ة، جت��ن��ب املناطق  امل��م��ار���س��ة 
ال��ت��ي ق���د ت�����س��ه��د جت��م��ع��ات كبرية 
اأو االأحداث  الأنه وحتى املظاهرات 
يق�سد منها اأن تكون �سلمية ميكن 
ورمبا  م��واج��ه��ة،  اإىل  ت��ت��ح��ول  اأن 

تت�ساعد اإىل اأعمال عنف .

ال�شرطة الربيطانية تفتح حتقيقًا يف ملفات �شنودن 
•• لندن-ا ف ب:

فتحت �سرطة مكافحة االرهاب الربيطانية حتقيقا جنائيا يف 
ملفات �سودرت من �سريك �سحايف ين�سر وثائق �سرية �سربها 
اليه امل�ست�سار ال�سابق لال�ستخبارات االمريكية ادوارد �سنودن.

وات����ى ه����ذا ال��ت��ط��ور ب��ع��د ����س���دور ق����رار م���ن امل��ح��ك��م��ة العليا 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة ب���ان امل����واد ال��ت��ي ����س���ودرت م��ن دي��ف��ي��د مرياندا 
غلني  الغارديان  �سحايف  و�سريك  عاما   28 البالغ  الربازيلي 
واكدت  ال�سرطة  ط��رف  م��ن  جزئيا  در���س��ه��ا  ميكن  غرينوالد 
�سرطة لندن ان ن�سر البيانات احل�سا�سة جدا التي �سودرت من 
مرياندا يف اثناء توقيفه مبوجب قوانني مكافحة االرهاب يف 

مطار هيرثو يف لندن قد ت�سكل خطرا على احلياة.
ال��درا���س��ة االول���ي���ة للمواد  ب��ي��ان ان  ���س��ك��ت��ل��ن��دي��ارد يف  واف�����ادت 
امل�سادرة ر�سدت معلومات فائقة احل�سا�سية قد يوؤدي الك�سف 
عنها عن تعري�س حياة البع�س للخطر . وتابعت بالتايل بدات 
واث��ار توقيف   . اليوم حتقيقا جنائيا  قيادة مكافحة االره��اب 
الذين  ال�سحافة  نا�سطي حرية  �ساعات غ�سب  ت�سع  مرياندا 
طالبوا بالتحقيق يف �سبب اللجوء اىل قوانني �سممت ملكافحة 

االره��اب من اجل ا�ستجواب م�ساعد �سحايف واوق��ف مرياندا 
�سربها  التي  الوثائق  على  االم��ريك��ي  �سريكه  مع  عمل  ال��ذي 
العودة  �سنودن يف كان ينتقل من طائرة اىل اخرى يف طريق 
اىل مكان اقامته يف ريو دي جانريو االحد. و�سادرت ال�سطات 
ذاك��رة وغريها من  وهاتفه وبطاقات  منه كمبيوترا حمموال 

املعدات االلكرتونية.
ال�سابق مع وكالة االمن  ال��ذي كان متعاقدا يف  �سنودن  واث��ار 
معلومات  �سرب  عندما  وا�سنطن  غ�سب  االمريكية  القومي 
حول برامج وا�سعة النطاق ملراقبة االت�ساالت جتريها الوكالة 

االمريكية ونظريتها الربيطانية مقر االت�ساالت احلكومي.
وفرها  وث��ائ��ق  اىل  ت�ستند  تقارير  �سل�سلة  ال��غ��اردي��ان  ون�سرت 
يف  ع��ام  مل��دة  ال�سيا�سي  اللجوء  ح��ق  على  ح�سل  ال��ذي  �سنودن 
رو�سيا يف حماولته جتنب املحاكمة يف الواليات املتحدة وقررت 
املحكمة الربيطانية العليا انه يحق لل�سرطة ووزارة الداخلية 
االمن  الغرا�س  جزئيا  مرياندا  من  امل�سادرة  الوثائق  در���س 

القومي يف اعقاب �سكوى رفعها الربازيلي ملنع ذلك.
مرياندا،  حمامية  اك��دت  فيما  بالقرار،  لندن  �سرطة  ورحبت 
ال�سلطات  ملنعه  ج��زئ��ي  ن�سر  احل��ك��م  ان  م��ورغ��ان  غويندولن 

ال��ربي��ط��ان��ي��ة م��ن م�����س��اط��رة ه���ذه امل��ع��ل��وم��ات م��ع اي حكومة 
اجنبية اال الغرا�س حماية االمن القومي .

ان  ايام لالثبات  �سبعة  و�سكتالنديارد متلكان  الداخلية  باتت 
الوثائق ت�سكل خطرا فعليا على امن بريطانيا على ما اكدت 

املحامية لل�سحافيني امام املحكمة.
و�سرحت وزيرة الداخلية ترييزا ماي قبل اجلل�سة ان ال�سرطة 
ال��ت��ح��رك ان �سكت يف ح��ي��ازة م��ريان��دا مواد  ك��ان��ت حم��ق��ة يف 
ارهابيون واكد مدير  ي�ستفيد منها  خم�س�سة لغرينوالد قد 
مرياندا  توقيف  ان  را�سربيدجر  االن  ان  ال��غ��اردي��ان  حترير 

يبدو يل انه ا�ساءة وا�سحة ال�ستخدام قانون .
وافاد يف كلمة يف مهرجان الكتاب الدويل يف ادنربه اخلمي�س 
انه بات م�ستحيال لل�سحافيني احل�سول على م�سادر معلومات 

�سرية.
امنة حاليا؟ يف  امل�����س��ادر  م��ع  ان حم��ادث��ات��ي  اعلن  وق��ال كيف 

الواقع ال اعلم. يف احلقيقة، كا اعرفه هو العك�س .
يف 20 متوز-يوليو اجرب خرباء من مقر االت�ساالت احلكومي 
ذاك��رة حتوي  اقرا�س �سلبة ورق��اق��ات  ات��الف  ال�سحيفة على 

وثائق �سنودن.

الرئي�س اللبناين يدين الغارة الإ�شرائيلية 
•• بريوت-يو بي اأي:

اأدان رئي�س الرئي�س اللبناين مي�سال �سليمان ام�س الغارة اجلوية اال�سرائيلية على منطقة 
الناعمة جنوب بريوت واأفاد بيان رئا�سي باأن �سليمان طلب من وزير اخلارجية يف حكومة 
ت�سريف االعمال عدنان من�سور تقدمي �سكوى عاجلة اىل جمل�س االمن الدويل �سد هذا 
االعتداء . وكانت طائرة حربية ا�سرائيلية ا�ستهدفت فجر اليوم موقعا للجبهة ال�سعبية – 
القيادة العامة املوالية ل�سوريا يف الناعمة ،لكن مل يبلغ عن �سقوط �سحايا. واعترب �سليمان 
ان اخلروق على احلدود تعاجلها جلنة التحقيق التابعة للقوات الدولية العاملة يف جنوب 
لبنان )اليونيفيل ( ولي�س بالعدوان وانتهاك ال�سيادة اللبنانية ، كما فعلت ا�سرائيل اليوم 
يف الناعمة وذلك يف ا�سارة اىل اطالق اأربعة �سواريخ من منطقة �سور بجنوب لبنان باجتاه 

�سمال ا�سرائيل.

مكافحو حرائق الغابات باأمريكا يطلبون تعزيزات
•• �صاملون-رويرتز:

بداأ م�سوؤولو مكافحة حرائق الغابات بالواليات املتحدة الذين يواجهون ت�سييقا 
البنتاجون  ال��دف��اع االم��ري��ك��ي��ة  ق���ادة يف وزارة  امل����وارد حم��ادث��ات م��ع  م��ت��زاي��دا يف 
وم�سوؤولني كنديني ب�ساأن تعزيزات حمتملة من االفراد والطائرات الخماد ع�سرات 
احلرائق امل�ستعرة يف املراعي اجلافة بالغرب االمريكي. وقال املركز القومي لوكاالت 
مكافحة احلرائق يف بوي�س ان اخلطط االولية لطلب امل�ساعدة من اجلي�س ودول 
امليزانية  تقلي�س  باأثر  االمريكية  الغابات  ادارة  فيه  ت�سعر  وقت  يف  جتيء  اأجنبية 
االحتادية ال�سيما مع الزيادة الكبرية يف الطلب على رجال االطفاء ومعدات مثل 
الطائرات. وقال �ستيفن جاجي م�ساعد مدير عمليات مكافحة احلرائق والطريان 
يكادون  احل��رائ��ق ال  ل��رج��ال مكافحة  اخلا�سة  ال��ف��رق  اأع�����س��اء  ان  ال��غ��اب��ات  الدارة 

يزيدون. وتتمثل مهام اأع�ساء هذه الفرق يف مداهمة احلرائق يف بداياتها باملناطق 
اما  مئة طقم  تزيد عن  التي  اخلا�سة  الفرق  اأطقم  ان  واأ�ساف  والوعرة.  النائية 
يعملون جميعهم يف مكافحة حرائق يف الغرب اأو ياأخذون نوبات راحة وتعاف االمر 
الذي يرتك االدارة بال اأي فرق احتياطية ميكن ار�سالها اىل اأي حرائق جديدة قد 
تكون مكافحتها يف حاجة لهم. وتابع لدينا عدد حمدود من هوؤالء البارعني. كنا 
نود توفريهم جلميع من يطلبونهم. تقرير اأي منطقة يتوجه لها هوؤالء البارعون 
مكافحة  م�سوؤويل  ان  واأردف جاجي  نفعله.  ما  اأ�سعب  هو  لها  يتوجهون  ال  واأيها 
احلرائق ي�ستعدون التخاذ قرار يف االيام املقبلة ب�ساأن ما اذا كانوا �سيوجهون طلبا 
للجي�س االمريكي من اأجل ن�سر 200 من اأفراد القوات الربية مبدئيا لزيادة عدد 
االفراد  ه��وؤالء  وتعبئة  لتدريب  تقريبا  اأ�سبوع  اىل  االمر  و�سيحتاج  االطفاء  رجال 

قبل نقلهم ليكافحوا احلرائق الهائلة يف الغرب.
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•• طوكيو-ا ف ب:

بداأ رئي�س الوزراء الياباين �سينزو 
ت�ستمر  ج��ول��ة  ال�سبت  ال��ي��وم  اب��ي��ه 
بلدان  م��ن  ارب��ع��ة  ت�سمل  اي��ام  �ستة 
البحرين  ه���ي  االو����س���ط  ال�����س��رق 
والكويت وقطر وجيبوتي، ملناق�سة 
م�����س��ائ��ل م��ن��ه��ا ال��ت��ع��اون يف جمال 

�سالمة من�ساآت الطاقة النووية.
الطويلة،  اجل���ول���ة  ه����ذه  وخ�����الل 
وجيبوتي  البحرين  اب��ي��ه  ���س��ي��زور 
للمرة االوىل ب�سفته رئي�سا لوزراء 
للمرة  والكويت  قطر  ثم  اليابان، 
االوىل خالل �ست �سنوات، كما ذكر 

م�سوؤولون يابانيون.
ابيه  ����س���ي���ن���زو  امل����ح����اف����ظ  وك��������ان 
رئ��ي�����س��ا ل��ل��ح��ك��وم��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة بني 
وايلول-  2006 ايلول-�سبتمرب 
م�سوؤول  وق����ال   2007 �سبتمرب 
ان  ال��ي��اب��ان��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  يف 
اهتماما  اب���دت���ا  وال���ك���وي���ت  ق��ط��ر 
بتكنولوجيات ال�سالمة النووية يف 
اليابان وا�ساف ان هذين البلدين 
ب����ال���������س����رورة ح���ي���ازة  ي����ن����وي����ان  ال 
مهتمان  لكنهما  نووية،  مفاعالت 
البلدان  الن  ال�سالمة  ب��اج��راءاءت 
واو�سح   . تبني مفاعالت  املجاورة 
ان ما يقلقهما هو احتمال ح�سول 
الذي  البيئة  وت��اأث��ريه على  ح��ادث 
مي��ت��د اىل ال��ب��ل��دان ال��ق��ري��ب��ة عرب 

الهواء واملحيط .
وع��ل��ى رغ���م ال��ك��ارث��ة ال��ت��ي ت�سبب 
كبري  ت�������س���ون���ام���ي  ح�������س���ول���ه���ا  يف 

احلاكم يف باك�شتان يعزز 
�شلطته بعد انتخابات تكميلية

•• ا�صالم اباد-رويرتز:

عزز حزب رئي�س ال��وزراء الباك�ستاين 
اأعلنت  ان  ب��ع��د  �سلطته  ���س��ري��ف  ن���واز 
التكميلية  االن��ت��خ��اب��ات  ن��ت��ائ��ج  ام�����س 
ي�ساعده على  اأم�س مما  اأجريت  التي 
ا�سالحات  تطبيق  يف  ق��دم��ا  امل�����س��ي 
النعا�س  ���س��روري��ة  ���س��ع��ب��ي��ة  ت��ل��ق��ى  ال 
الك�ساد.  م��ن  ي��ع��اين  ال���ذي  االقت�ساد 
ث��ال��ث��ة كرئي�س  ف����رتة  ���س��ري��ف  وب�����داأ 
الرابطة  ح��زب��ه  ف��از  ان  بعد  ل��ل��وزراء 
نواز  ج��ن��اح  الباك�ستانية  اال���س��الم��ي��ة 
االنتخابات  يف  �ساحقا  ف���وزا  ���س��ري��ف 
ال���ع���ام���ة ال���ت���ي ج����رت يف م���اي���و اي����ار. 
وه��و ي��ح��اول منذ ذل��ك احل��ني ب�سط 
من  تعاين  التي  البالد  على  هيمنته 
النتائج  واأظهرت  وعنف.  ا�سطرابات 
ف����از ع��ل��ى االقل  ان احل����زب احل���اك���م 
مقعدا   15 بني  من  مقاعد  بخم�سة 
التي  التكميلية  االنتخابات  �سملتها 
ج���رت ام�����س اخل��م��ي�����س وه���و م���ا عزز 
االغلبية املريحة التي يتمتع بها حيث 
 342 ب��ني  م��ن  مقعدا   189 ي�سغل 
وجرت  الوطنية.  اجلمعية  يف  مقعدا 
االن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ك��م��ي��ل��ي��ة ام�����س على 
انتخابات  يف  نتائجها  األغيت  مقاعد 
مايو ايار ب�سبب اعمال العنف او الن 
من  مقاعدهم  ع��ن  تخلوا  مر�سحني 
ال�سعب  اأ�سباب اخرى وفاز حزب  بني 
ال�سلطة  يف  ظ��ل  ال����ذي  ال��ب��اك�����س��ت��اين 
طوال خم�س �سنوات قبل فوز �سريف 
بثالثة مقاعد و�سغلت م�سكلة الف�ساد 

الناخبني وهيمنت على االنتخابات.

داي�سي  ف��وك��و���س��ي��م��ا  حم���ط���ة  يف 
يف  اليابان(  �سرق  )�سمال  النووية 
ابيه  ين�سط   ،2011 اذار-م��ار���س 
النووية،  الطاقة  املوؤيد ال�ستخدام 
اليابانية  التكنولوجيا  لت�سدير 
ا�ستخل�س  اليابان قد  بان  متذرعا 
درو����س���ا م��ه��م��ة م���ن ذل���ك احل���ادث 

وينوي نقلها اىل اخلارج.
املثال  �سبيل  ع��ل��ى  زار  اب��ي��ه  وك����ان 
ايار-مايو يف اطار جولة  تركيا يف 

اخرى يف ال�سرق االو�سط.
وق�����د ����س���اع���دت ت���ل���ك ال�����زي�����ارة يف 

م��ي��اه م��ل��وث��ة يف ال��ب��ح��ر، ل��ك��ن من 
على  ذل�����ك  ي����وؤث����ر  اال  امل���ف���رت����س 
امل��ن��اق�����س��ات، ك��م��ا ق����ال م���وظ���ف يف 

وزارة اخلارجية.
والتوقف امل�ستمر جلميع املفاعالت 
ال���ن���ووي���ة اخل��م�����س��ني ت��ق��ري��ب��ا يف 
ي���وؤد فقط اىل توقف  ال��ي��اب��ان، مل 
ال�����س��ن��اع��ة ال��ن��ووي��ة امل��ح��ل��ي��ة التي 
ب���ل ارغمت  ن��ح��و اخل������ارج،  ت��ت��ج��ه 
مزيد  ا���س��ت��رياد  على  اي�سا  ال��ب��الد 
من املحروقات كان جزء منها من 

بلدان ال�سرق االو�سط.

ح�����س��ول ال��ك��ون�����س��ور���س��ي��وم ال���ذي 
الفرن�سية  اري���ف���ا  ���س��رك��ة  ت���ق���وده 
اليابانية  ميت�سوبي�سي  و���س��رك��ة 
ل��ل�����س��ن��اع��ات ال��ث��ق��ي��ل��ة ع��ل��ى اج���راء 
اربعة  ل��ب��ن��اء  ح�سرية  م��ف��او���س��ات 
م���ف���اع���الت م��ت��و���س��ط��ة ال����ق����وة يف 

تركيا.
وت����اأت����ي ه�����ذه ال�����زي�����ارة اجل���دي���دة 
الياباين للرتويج  ال��وزراء  لرئي�س 
اليابانية،  النووية  للتكنولوجيات 
امل�سغلة  ال�������س���رك���ة  ت����واج����ه  ف��ي��م��ا 
ت�سرب  م�ساكل  فوكو�سيما  ملحطة 

رئي�س الوزراء الياباين يقوم بجولة يف ال�شرق الأو�شط

مفاو�شات بني الكوريتني ل�شتئناف لقاء العائالت 

مقتل جنديني باك�شتانيني يف ا�شتباك جديد مع الهند

•• �صيول-ا ف ب

اجرى م�سوؤولون من الكوريتني ال�سمالية واجلنوبية 
ا�ستئناف لقاءات ت�ستمر  مفاو�سات �سباح ام�س حول 
اياما بني العائالت التي فرقتها احلرب الكورية على 
برنامج  توقف  وق��د  اجل��زي��رة  �سبه  ان��ف��راج يف  خلفية 
منذ  احل��دود  جانبي  على  املنف�سلة  العائالت  اجتماع 
1953 لدى انتهاء احلرب، منذ ق�سفت بيونغ يانغ 
كورية  ج��زي��رة   2010 ال��ث��اين-ن��وف��م��رب  ت�سرين  يف 

جنوبية.
و���س��ي�����س��ك��ل ا���س��ت��ئ��ن��اف��ه م��رح��ل��ة رم���زي���ة ل��ك��ن��ه��ا مهمة 
ال�سمال  ب���ني  ال���ع���الق���ات  ت�����س��ه��ده  ال�����ذي  ل���الن���ف���راج 

التوتر احل���اد. وقبل  ا�سهر م��ن  اع��ق��اب  واجل��ن��وب، يف 
ان يتوجه اىل بامنوجنوم امل�سماة قرية الهدنة والتي 
وقع فيها وقف اطالق النار قبل 60 عاما، قال رئي�س 
ال�سليب االحمر الكوري اجلنوبي ان م�ساألة العائالت 
املنف�سلة هي واحدة من ا�سد املهمات احلاحا وا�ساف 
اجلنوبية  الكورية  االن��ب��اء  وك��ال��ة  ن�سرته  ت�سريح  يف 
للتخفيف عن  ق�����س��ارى ج��ه��دي  ���س��اأب��ذل  )ي��ون��ه��اب( 
ال��ك��وري��ني ع��ن ذويهم  اآالم��ه��م وق��د انف�سل م��الي��ني 
يف  ك��ان  منهم  البع�س  الأن  الكورية،  احل��رب  نهاية  يف 
�سمال والبع�س االخر يف جنوب احلدود الذي ال ميكن 
لفرتة  حتى  ال��ب��الد  م��غ��ادرة  عليهم  وت��ع��ذر  اجتيازها 

وجيزة.

•• ا�صالم اباد-ا ف ب:

اعلنت ال�سلطات الع�سكرية يف ا�سالم اباد ان جنديني 
الهند  مع  جديدة  مواجهات  يف  قت�������ال  باك�س�����تانيني 
املتنازع  ك�����س��م��ري  م��ن��ط��ق��ت��ة  ال��ب��ل��دي��ن يف  ع��ن��د ح����دود 

عليها.
ومنذ ا�سبوعني تكثفت عمليات تبادل الق�سف بقذائف 
خط  عند  والباك�ستانيني  الهنود  اجلنود  بني  الهاون 
يف  البلدين  بني  الفا�سل  احل��د  ي�سكل  ال��ذي  املراقبة 

منطقة ك�سمري بجبال الهيمااليا.
قتل  جنديا  ان  ب��ي��ان  يف  الباك�ستاين  اجلي�س  واع��ل��ن 
يف  يعلن  ان  قبل  راوالك����وت  ق��ط��اع  يف  اخلمي�س  ظهر 
ويتبادل  اخر  باك�ستاين  وقت الحق عن مقتل جندي 
جي�سا البلدين االتهام ببدء االعمال احلربية يف حال 
ح�سول اطالق للنار وياتي هذا احلادث رغم الدعوات 

الوزراء  النف�س واحل��وار من جانب رئي�س  اىل �سبط 
الباك�ستاين نواز �سريف.

�سيد  الهندية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  با�سم  املتحدث  لكن 
باك�ستان،  اقامة ح��وار مع  اج��ل  ق��ال من  الدين  اك��رب 
ال ب��د م��ن م��ن��اخ م��الئ��م، اي م��ن��اخ خ��ال م��ن االرهاب 
والعنف وخا�ست الهند وباك�ستان، القوتان النوويتان، 
عن   1947 يف  ا���س��ت��ق��الل��ه��م��ا  م��ن��ذ  ح�����روب  ث����الث 
املق�سومة  ك�سمري  وكانت  الربيطانية،  االمرباطورية 
من  اثنتني  �سبب  البلدان،  بهما  يطالب  ق�سمني  اىل 

احلروب الثالث.
ومت التو�سل اىل ات��ف��اق ح��ول وق��ف اط���الق ال��ن��ار يف 
بني  امل��ف��او���س��ات  وا���س��ت��وؤن��ف��ت   ،2003 �سنة  ك�سمري 
البلدين يف 2011 بعد ثالث �سنوات على اعتداءات 
بومباي )166 قتيال( التي قالت ال�سلطات الهندية 

ان جماعة ع�سكر طيبة الباك�ستانية نفذتها.

اندماج جماعتني مت�شددتني بال�شحراء الأفريقية
•• نواك�صوط-رويرتز:

التي  املت�سددة  اال�سالمية  اثنتني من اجلماعات  ان  بيان  قال 
انف�سلت عن جناح القاعدة يف �سمال افريقيا وقاتلتا يف مايل 
اأعلنتا اندماجهما وتعهدتا مبهاجمة امل�سالح الفرن�سية ويتحد 
مبوجب هذه اخلطوة مقاتلون يقودهم خمتار بلمختار الذي 
قيل انه العقل املدبر لهجوم على من�ساأة غاز جزائرية يف يناير 
افريقيا  غ��رب  يف  واجل��ه��اد  التوحيد  حركة  مع  الثاين  كانون 
وهي جماعة ا�سالمية مت�سددة مزقها الهجوم الفرن�سي على 

متمردين على �سلة بالقاعدة يف مايل هذا العام.
هجمات  ع��ن  م�سوؤوليتهما  بالفعل  معا  اجلماعتان  واأع��ل��ن��ت 
ثكنة حربية ودمرت  الع�سرات يف  فها  قتل  اي��ار  �سهر مايو  يف 

منجما لليورانيوم ت�سغله �سركة افريا الفرن�سية يف النيجر. 
ونقلت وكالة نواك�سوط لالنباء ونا عن بلمختار قوله يف بيان 
ت�سلمت ن�سخة منه يعلن اأخوانكم يف جماعة امللثمون وجماعة 

التوحيد واجلهاد يف غرب افريقيا عن اجتماعهم وتوحدهم يف 
املرابطون متهيدا و�سعيا جلمع كلمة  اأ�سموها  جماعة واحدة 
امل�سلمني يف م�سروع واحد من النيل اىل املحيط على حد قول 

البيان.
ومل يت�سن التحقق من م�سداقية التقرير من م�سدر م�ستقل 
لكن اجلماعات اال�سالمية يف �سمال افريقيا عادة ما ت�ستخدم 

وكالة نواك�سوط لالنباء لن�سر بياناتها.
وق���ال ال��ب��ي��ان ان ا���س��م التنظيم اجل��دي��د ه��و امل��راب��ط��ون. ومل 

يت�سح على الفور ا�سم الزعيم اجلديد له.
قيام  هو  اجلديد  التنظيم  هدف  ان  قوله  بلمختار  عن  ونقل 
دولة ا�سالمية وان االح��داث االخرية يف م�سر او�سحت كيف 
ان القوى ال�سهيو�سليبية تريد الق�ساء على اال�سالم واأر�سلت 
فرن�سا طائرات مقاتلة واألوف اجلنود اىل مايل يف يناير كانون 
الثاين ويقول م�سوؤولون ان مئات اال�سالميني قتلوا يف غارات 

ومعارك يف جبال مايل و�سحاريها.

وزعمت ت�ساد التي �ساركت اىل جانب القوات الفرن�سية يف بع�س 
اأ�سر�س املعارك انها قتلت بلمختار. لكنها مل تقدم دليال  من 
االدعاء  ه��ذا  يف  �سكوكهم  عن  املنطقة  يف  دبلوما�سيون  وع��رب 
ويقول م�سوؤولون اأمنيون ان جماعة التوحيد واجلهاد يف غرب 
افريقيا ومقاتلي بلمختار جنوا من الهجوم فيما يبدو. وهو 

راأي تعزز بهجومهم يف النيجر املجاورة.
على  �سريكز  اجل��دي��د  التنظيم  ان  ال��ب��ي��ان  يف  بلمختار  وق���ال 
لفرن�سا  نقول  البيان  واأ���س��اف  الفرن�سية  امل�سالح  ا�ستهداف 
اأب�سروا مبا ي�سووؤكم فان املجاهدين قد  وحلفائها يف املنطقة 
خمططاتكم  وتدمري  جيو�سكم  دحر  على  وتعاهدوا  اجتمعوا 
يف  ور�سوخا  �سالبة  اأك��رث  اهلل  بف�سل  اليوم  وهم  وم�ساريعكم 
مواجهتكم ومل يزدادوا بعد حربكم اجلديدة اال يقينا وعزمية 
متوز  يوليو  يف  بلمختار  اأمريكيون  مدعون  واتهم  وا���س��رارا 
ببلدة عني  الغاز اجلزائري  الهجوم على جممع  بامل�ساركة يف 

اأمينا�س الذي قتل فيه ع�سرات العمال.

•• وا�صنطن-ا ف ب:

التحقيقات  م��ك��ت��ب  ادارة  ت�����س��ل��م 
الفدرالية )اف بي اآي( قبل ا�سبوع 
 2001 11 ايلول-�سبتمرب  على 
وبعد 12 عاما وبعد ان طور دور 
حان  االره���اب  مكافحة  يف  املكتب 
وقت تقاعد روبرت مولر وهو ما 
زال  م��ا  ال��ت��ه��دي��د  ان  مقتنعا  زال 

ماثال .
اي���ام ع��ل��ى م��را���س��م الت�سلم  وق��ب��ل 
والت�سليم مع خلفه جيم�س كومي 
اج����رى  اي���ل���ول-����س���ب���ت���م���رب   4 يف 
م���ول���ر م���ق���اب���الت م����ع ع�����دد من 
وكالة  بينها  م��ن  االع���الم  و�سائل 
ف��ران�����س ب��ر���س ويف اث���ن���اء ادارت����ه 
ال��ذي يلعب يف  اي  �سهد االف بي 
وجهاز  ف��درال��ي��ة  ���س��رط��ة  دور  ان 
ا����س���ت���خ���ب���ارات، حت����وال م���ن جهاز 
حدوثها  بعد  اجل��رائ��م  يف  يحقق 
ال��ك��ربى هي  اولويتها  وك��ال��ة  اىل 

منع حدوثها .
و�سرح مولر عندما توليت املن�سب 
كنت نائبا عاما منذ �سنوات اعمل 
املنظمة  اجل���رمي���ة  ق�����س��اي��ا  ع��ل��ى 
وت����ه����ري����ب امل������خ������درات وج����رائ����م 
بع�س  ل�����دي  وك����ان����ت  ال�������س���رك���ات 
ما  ، على  املكتب  اجل  االفكار من 
تذكر الرجل البالغ 69 عاما بعد 
ا�سبوع �سهدنا 11 ايلول-�سبتمرب 

وكل �سيء تبدل.
التي  الوا�سعة  الهيكلة  اعادة  ففي 
تلت لالجهزة االمنية االمريكية 

ب���ات���ت م��ك��اف��ح��ة االره��������اب لدى 
اهم  الفدرايل  التحقيقات  مكتب 

االولويات.
ومت ن��ق��ل ال��ف��ي ع��م��ي��ل م��ن ا�سل 
اآن����ذاك  خ��ا���س  ع��م��ي��ل  ال���ف   11
اىل  اجل��رمي��ة  مكافحة  ق�سم  م��ن 
ارتفع  م���ذاك  ال��ق��اع��دة.  مكافحة 
اال�ستخباراتيني  امل��ح��ل��ل��ني  ع���دد 

اكرث من ثالثة ا�سعافه.
اخلطر  ت����ط����ور   2001 وم����ن����ذ 
وفروعها  ال��ق��اع��دة  �سكلته  ال���ذي 
تهديدات  ج��ان��ب  اىل  يبقى  لكنه 
ال���ه���ج���م���ات االل����ك����رتون����ي����ة اه���م 
املنظور  امل�ستقبل  يف  االول���وي���ات 

و�سوريا  وليبيا  كتون�س  ال��ع��رب��ي 
ع��ل��ى االخ�����س يف  م��ن��ذ �سهرين  و 
م����ن هذه  ك����ل  وق������ال يف   . م�����س��ر 
الدول هناك ا�سخا�س �سي�سنفون 
العنيفني  امل��ت��ط��رف��ني  خ���ان���ة  يف 
الذين ي�سكلون تهديدا حمددا ال 
على الواليات املتحدة فح�سب بل 

على االمريكيني يف اخلارج .
يف ال��وق��ت ن��ف�����س��ه، اك���د ق��ل��ق��ه من 
الذئاب املتوحدة الذين يت�سددون 
مبفردهم باالطالع على االنرتنت 
العبوات  ���س��ن��ع  ي��ت��ع��ل��م��ون  ح��ي��ث 
ال��ي��ه��م ومنعهم  ال��ت��ع��رف  وي��ك��ون 
وتابع  �سعوبة  اك���رث  التفيذ  م��ن 

ب��ح�����س��ب م���ول���ر وق������ال م���ول���ر ان 
�سعف  الدن  ب���ن  ا���س��ام��ة  ت��ن��ظ��ي��م 
واب��ي��د لكن ظهرت  اىل ح��د كبري 
 2001 بعيد  ج��دي��دة  ت�سكيالت 
ال�سومالية  ال�����س��ب��اب  ح��رك��ة  م��ع 
العرب  �سبه ج��زي��رة  وال��ق��اع��دة يف 

يف اليمن.
وخططت القاعدة يف �سبه جزيرة 
الفا�سلة  التفجري  لعملية  العرب 
ل����ط����ائ����رة م���دن���ي���ة م���ت���ج���ه���ة اىل 
ديرتويت يف ميالد 2009، وهي 
ابرز  م��ن  م��ول��ر  يعتربها  عملية 
قلقه  عن  مولر  واع��رب  جناحاته 
من امل�سهد املتحول يف دول الربيع 

�سيتوا�سل  لكنه  توجه حديث  انه 
االخفاقات  ذاك�����را  االرج�����ح  ع��ل��ى 
التي متثلت يف جمزرة فورت هود 
ح�سن  ن�سال  امليجور  نفذها  التي 
ماراتون  وت��ف��ج��ري   2009 ع���ام 
ال�سقيقان  ن��ف��ذه  ال���ذي  بو�سطن 
ني�سان-ابريل   15 يف  ت�سارناييف 

الفائت.
ب��رام��ج مراقبة  ان  اع��ت��رب  ل��ذل��ك 
االت�����������س�����االت ال���ه���ات���ف���ي���ة وع����رب 
االن��������رتن��������ت ف�����ائ�����ق�����ة االه����م����ي����ة 
القومي  االم���ن  وك��ال��ة  وتتعر�س 
االم���ريك���ي���ة امل��ك��ل��ف��ة ج���م���ع تلك 
ان  بعد  ح��ادة  النتقادات  البيانات 
ادوارد  ال�سابق  م�ست�سارها  ك�سف 

�سنودن عن تلك الربامج.
منا�سبات  يف  ح�سل  م��ول��ر  واف����اد 
القيام  اىل  ا���س��ط��ررن��ا  ان  ن�����ادرة 
واثق  لكنني  التعديالت..  ببع�س 
ب��ح�����س��ب رغبات  ن��ع��م��ل  ان���ن���ا  م���ن 
ال�������س���ع���ب االم������ريك������ي، م�����ع اخ���ذ 
ع��ل��ى احلريات  امل��ح��ت��م��ل  ال��ت��اث��ري 
ال����ع����ام����ة واحل�����ي�����اة اخل����ا�����س����ة يف 

االعتبار .
ادارة  م���ول���ر  ه����دد   2004 ع����ام 
جورج  ال�سابق  االمريكي  الرئي�س 
تنه  مل  ان  ب���اال����س���ت���ق���ال���ة  ب���و����س 
للتن�ست  م�����س��روع  ب��رن��اجم��ا غ��ري 

على االت�ساالت الهاتفية.
وبقي على را�س االف بي اي الطول 
فرتة منذ جاي ادغار هوفر الذي 
48 عاما  امل��ن�����س��ب  ه���ذا  م��ك��ث يف 

حتى وفاته عام 1972.

بعد 12 عامًا على اعتداءات 11 �شبتمرب

مدير )اإف بي اآي( يعترب تهديد القاعدة ما زال قائمًا

اإجالء 24 األف �شخ�س ب�شبب الفي�شانات يف رو�شيااأوباما ي�شكر امراأة منعت اإطالق نار مبدر�شة 
•• مو�صكو-ا ف ب:

اعلنت ال�سلطات الرو�سية ام�س انه مت اجالء حواىل 24 الف �سخ�س 
ب�سبب في�سانات ال �سابق لها يف اق�سى �سرق رو�سيا حيث اجتاحت 
ال�سيول 134 بلدة بينما يوا�سل من�سوب املياه يف نهر امور ارتفاعه 
وقال ناطق با�سم وزارة احلاالت الطارئة نقلت وكالة ريا نوفو�ستي 
الرو�سية لالنباء ت�سريحاته انه مت اجالء 23 الفا و640 �سخ�سا 

بينهم 7600 طفل .
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ي���وري ف��اراك��ني م�����س��وؤول وك��ال��ة االر����س���اد اجلوية 
يف  املياه  من�سوب  ان  بر�س  فران�س  لوكالة  رو�سغيدروميت  الرو�سية 
نهر امور بلغ 7،18 امتار. وا�ساف ان م�ستوى املياه يوا�سل ارتفاعه 

وقد ي�سل يف نهاية النهار اىل 7،25 مرتا واىل 7،30 غدا .
وحذرت ادارة االر�ساد اجلوية ال�سلطات املحلية من ان من�سوب املياه 
يف النهر قد ي�سل اىل 8،3 امتار بحلول الثاين او الثالث من ايلول-

�سبتمرب.
ال�����س��ل��ط��ات تبني �سدودا  ات��خ��اذ اح��ت��ي��اط��ات.  وق���ال ف���اراك���ني ي��ج��ب 

ارتفاعها ثمانية امتار لكن قد ال يكون ذلك كافيا .
االحياء يف  بع�س  رو�سيا1-  التلفزيون  قناة  بثتها  لقطات  واظهرت 
مدينة خاباروف�سك التي ت�سم نحو 600 الف ن�سمة، وقد غطتها 
املياه ومن جهتها، نقلت وكالة االنباء انرتفاك�س عن وزارة الزراعة 
املنطقة تقدر بثمانية  الزراعي يف  ان قيمة اال�سرار للقطاع  قولها 

مليارات روبل )مئتا مليون يورو(.

•• �صرياكوز-رويرتز:

باراك  االمريكي  الرئي�س  ان  االبي�س  البيت  ق��ال 
ب��ام��راأة منعت ح��ادث اطالق  ات�سل هاتفيا  اأوب��ام��ا 
نار جماعي حمتمل يف مدر�سة مبنطقة اأتالنتا من 
خالل تهدئتها مل�سلح ببندقية هجومية من طراز 

ايه كيه 47 واقناعه باال�ست�سالم لل�سرطة.
اال�ستقبال  يف  ج��ال�����س��ة  ت����وف  ان��ط��وان��ي��ت  وك���ان���ت 
اال�ستك�سايف  للتعلم  ن��ري  م��اك  رون��ال��د  ب��اأك��ادمي��ي��ة 
20 عاما ملوحا  ب��ران��دون هيل  حني دخ��ل مايكل 

بالبندقية.

ت�سجيالت  ب��و���س��وح يف  ت��وف  ���س��وت  �سماع  واأم��ك��ن 
خ��دم��ة ال��ط��وارئ 911 وه��ي تتحدث ب��ه��دوء اىل 
وتوؤكد  اأذى  وق���وع  يف  الت�سبب  ع��ن  ليحجم  هي����ل 
اأف�سل ما ميكنه  له ان عدم اط��الق الر�سا�س هو 

فعله.
500 ر�سا�سة وتبادل  وقيل ان هيل كان بحوزته 
اطالق النار مع ال�سرطة دون ان ي�ساب اأي طالب 
يف احلادث واأ�ساف البيت االبي�س ان اأوباما ات�سل 
اأثناء  اأبدتها  التي  ال�سجاعة  على  لي�سكرها  بتوف 
يف  بجولة  حاليا  اأوب��ام��ا  وي��ق��وم  للم�سلح  حديثها 

نيويورك على منت حافلة.
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ع��ن وجود  وال��ت��ح��ق��ي��ق��ات،  االأب���ح���اث  ك�سفت حم��ا���س��ر 
ال�سيا�سي  اغتيال  ق�سية  يف  التحقيق  لوثائق  ت�سريب 
يف  امل��ت��ورط��ني  ل��ف��ائ��دة  بلعيد  �سكري  ال��ب��ارز  التون�سي 
عائلة  ال�سنو�سي حم��ام��ي  ن���زار  ات��ه��م  وق���د  االغ��ت��ي��ال، 
الوثائق  بت�سريب  متنفذة،  بجهة  اأ���س��م��اه  م��ا  الفقيد، 
ح�سبما  االأبحاث  على  والتج�س�س  لالإرهابيني  ال�سرية 
ما ن�سرت جريدة ال�سروق التون�سية يف عددها ال�سادر 

اأم�س اجلمعة.
وق���د ���س��رح ع��ب��د ال�����روؤوف ال��ط��ال��ب��ي امل��ك��ّن��ى بالدكتور 
وه���و اأح���د امل��ت��ه��م��ني يف ق�����س��ّي��ة اغ��ت��ي��ال ���س��ك��ري بلعيد 
التي  املجموعة  ب��اأن  املخت�سة  الق�سائية  اجلهات  لدى 
والتي  العا�سمة،  �سمال  رّواد  يف  مبنزل  متخّفية  كانت 
وبوبكر  الق�سقا�سي  كمال  اأ�سا�سا  و�سّمت  اإليها  ينتمي 
الدين  وعز  الرباهمي،  حممد  باغتيال  املتهم  احلكيم 

عبد الالوي وحممد اأمني القا�سمي و�سلمان املراك�سي 
ومروان احلاج �سالح ولطفي الزين، كانت على اطالع 

بالتحقيقات واالأبحاث اجلارية.
واأفاد عبد ال��روؤوف الطالبي، باأن املتهم لطفي الزين، 
ملفات  اح��ت��وى  ليزريا  قر�سا  املجموعة  عنا�سر  �سلم 
األقي  ال��ذي  امل�سرقي  �سابر  املتهم  وت�سريحات  البحث 
عليه القب�س يف عملية منطقة املنيهلة غرب العا�سمة 
تون�س، باعتباره �ساحب امل�ستودع الذي مت فيه تخزين 

ال�سالح.
وذكر ذات امل�سدر اأن املحا�سر التي مّت ت�سريبها اأجرتها 
ب��االأب��ح��اث يف ق�سية  املكلفة  االإج�����رام  م��ق��اوم��ة  ف��رق��ة 
هيئة  با�سم  الر�سمي  الناطق  اأك���ده  م��ا  وه��و  االغ��ت��ي��ال 
الدفاع عن بلعيد نزار ال�سنو�سي واتهم ما اأ�سماه بجهة 
االإرهابيني  الت�سريبات وحتمي  وراء  بالوقوف  متنفذة 
هذه  بعد  والداخلية  العدل  وزي��ري  با�ستقالة  وطالب 

الف�سيحة الكربى ح�سب قوله.

تون�س: ت�شريب التحقيقات والأبحاث 
لالإرهابيني املوّرطني يف اغتيال بلعيد  
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اأ�ساعه  ال���ذي  ال��ت��ف��اوؤل  ي��ع��ّم��ر  مل 
اإعالن حركة النه�سة االإ�سالمية 
العام  االإحت������اد  ق��ب��ول��ه��ا مب���ب���ادرة 
وبدا  ط���وي���ال،  لل�سغل  ال��ت��ون�����س��ي 
ك�����اأن�����ه اأع�������را��������س ح����م����ل ك�������اذب، 
فحركة النه�سة مل ت�سمد كثريا 
العام  االحت������اد  م���ع  ال��ت��زام��ه��ا  يف 
بيانا  واأ���س��درت  لل�سغل،  التون�سي 
اب���رز دالالت  خ��الل��ه  م��ن  �سطبت 
قادتها  واأط����ل����ق  امل���واف���ق���ة،  ه����ذه 
ت�سريحات تفّند ما فهمه اجلميع 
من هذا القبول وبدت كاأنها تقول 

ال�سيء و�سّده.
املعار�سة  اع���ت���ربت  م���ا  و���س��رع��ان 
النه�سة  ح��رك��ة  ق��ب��ول  التون�سية 
جمّرد  النقابية  امل��رك��زي��ة  مل��ب��ادرة 
من  املزيد  لك�سب  جديدة  مناورة 
الوقت، و�سّددت على انه ال ميكن 
اجللو�س على مائدة املفاو�سات اإال 
بعد اإقرار النه�سة بحل احلكومة 
كفاءات  حكومة  وتكوين  احلالية 

وطنية.
قياديي  ت�����س��ري��ح��ات  غ�����ّذت  وق����د 
حركة النه�سة، التي تلت االإعالن 
مّما  ال�سكوك،  ه��ذه  املوافقة،  عن 
القائمة  الثقة  اأزم���ة  حجم  ُي���ربز 
ال�سيا�سي  امل�����س��ه��د  م��ك��ون��ات  ب���ني 

التون�سي.

مناورة.. ودون املطلوب
ف��ق��د اع���ت���رب زع��ي��م��ا ح����زب ن���داء 
الباجي  ال�سعبية  واجلبهة  تون�س 
الهمامي  وح��م��ة  ال�سب�سي  ق��اي��د 
ب�ساأن  ال��ن��ه�����س��ة  ت�����س��ري��ح��ات  اأن 
م��واف��ق��ت��ه��ا ع��ل��ى ال��ت��ف��او���س حول 
التون�سي  ال��ع��ام  االحت����اد  م���ب���ادرة 
ب����ع����ي����دة عن  ت���������زال  ال  ل���ل�������س���غ���ل 

املطلوب. 
اأن هذه  على  الطرفان  اتفق  وق��د 
عن  بعيدة  ت���زال  ال  الت�سريحات 
اإطار  املطلوب وهي مل تخرج عن 
مواقف احلركة القدمية، باعتبار 
اأن حّل احلكومة احلالّية وت�سكيل 
ح��ك��وم��ة اإن���ق���اذ وط��ن��ي ه��و �سرط 
نتيجة  ولي�س  احل���وار  لبدء  اأّويل 

له.
الطرفان على موا�سلة  اتفق  كما 
لتحقيق  ال�سلمّية  التحّركات  دعم 
الوطني  االإن���ق���اذ  ج��ب��ه��ة  اأه�����داف 
وخ�����س��و���س��ا اإجن����اح حت����ّرك اليوم 
ال�سبت يف �ساحة االعت�سام بباردو، 
ا�ستمرار  �����س����رورة  ع��ل��ى  واأّك��������دا 
جملة  ح���ول  والتن�سيق  ال��ت�����س��اور 
جبهة  �سلب  امل��ط��روح��ة  امل�����س��ائ��ل 

االإنقاذ الوطني.
وق���ال رئ��ي�����س ح��رك��ة ن���داء تون�س 
اإن  ال�������س���ب�������س���ي،  ق����ائ����د  ال����ب����اج����ي 
ال���غ���ن���و����س���ي ق���ب���ل ف���ع���ال م����ب����ادرة 
النه�سة مل  ق��واع��د  لكن  االحت���اد 
واأ�ساف  التنازالت،  تلك  ت�ستوعب 
خائفة  تبدو  النه�سة  حركة  ب��اأن 
وم��رتددة وهي حتاول ربح الوقت 

لكن ذلك لي�س يف �سالح البالد.
الر�سمي  ال��ن��اط��ق  اع��ت��رب  يف ح��ني 
ب���ا����س���م اجل���ب���ه���ة ال�����س��ع��ب��ي��ة حمة 
الهمامي، اأّن اإعالن حركة النه�سة 
حد  على  �سيا�سية  م��ن��اورة  جم��رد 
مت�ّسكه  الهمامي  وج��ّدد  تعبريه. 
بالتعبئة ال�سعبية ومطالب جبهة 

االإنقاذ.

وببقاء علي لعري�س على راأ�سها. 
املكونة  االأح����������زاب  اأك��������دت  وق�����د 
اجتماعها،  خ��الل  االإن��ق��اذ  جلبهة 
اخل���م���ي�������س، م�����ع االأم���������ني ال���ع���ام 
حوار  الأّي  رف�سها  ال�سغل  الحت��اد 
احلالية  احل��ك��وم��ة  ا�ستقالة  قبل 
�سقطت  احلكومة  اأّن  اعتبار  على 
�سيا�سيا واأخالقيا ومل يعد ممكنا 

احلديث قبل رحيلها.

اليوم انطالق اأ�شبوع الرحيل
ويرى مراقبون اأن حركة النه�سة 
االإ�سالمية رمبا �سعت، من خالل 
املركزية  م��ب��ادرة  قبولها  اإع����الن 
املعار�سة  ����س���ّق  اإىل  ال���ن���ق���اب���ي���ة، 
حملة  اإجها�س  واأ�سا�سا  التون�سية 
ارحل التي �ستنطلق اليوم ال�سبت 
ب��ه��دف ع��زل ك��ل م�����س��وؤويل حركة 
اأ�سا�س  ع��ل��ى  امل��ع��ي��ن��ني  ال��ن��ه�����س��ة 
�سروط  ودون  احل����زب����ي  ال�������والء 

الكفاءة. 
لكن اأن�سار اعت�سام الرحيل نددوا 
مبادرة  اع��ت��م��اد  ال��ن��ه�����س��ة  ب���ق���رار 
ال��ت��ون�����س��ي لل�سغل  ال��ع��ام  االإحت�����اد 
اأنها  واع��ت��ربوا  للحوار،  كمنطلق 
اإىل االأمام  الهروب  تنتهج �سيا�سة 
تهدف  �سيا�سية  مب��ن��اورة  وت��ق��وم 
يف  بقائها  م���دة  اإط��ال��ة  اإىل  منها 
خدمة  ممكن  وقت  اأق�سى  احلكم 
ولت�سيطر  احل��زب��ي��ة  مل�����س��ل��ح��ت��ه��ا 
ا�ستعدادا  االإدارة  دوال���ي���ب  ع��ل��ى 

لالنتخابات القادمة.
الرحيل  اعت�سام  اأن�سار  دعا  وقد 
اأ�سبوع  اإجن���اح  اإىل  ارح���ل  وحملة 
اليوم  ���س��ي��ن��ط��ل��ق  ال����ذي  ال��رح��ي��ل 

ال�سبت.
با�سم  الر�سمي  الناطق  اأك��د  وق��د 
ع�سام  اجل������م������ه������وري،  احل���������زب 
النواب  اأّن  اجلمعة،  اأم�س  ال�سابي 
املن�سحبني من املجل�س التاأ�سي�سي 
الرحيل  اع���ت�������س���ام  ي���رف���ع���وا  ل����ن 
واأنهم ب�سدد التح�سري لتحركات 
���س��خ��م��ة ال���ي���وم ال�����س��ب��ت يف اإط����ار 
للمطالبة  وذل�����ك  ارح�����ل  ح��م��ل��ة 
امل�سوؤولني  وكل  احلكومة  برحيل 
اأ�سا�س  ع��ل��ى  تعيينهم  مت  ال��ذي��ن 

الوالءا ت احلزبية. 
حثيثة  اال�����س����ت����ع����دادات  وجت������ري 
الأ������س�����ب�����وع ال�����رح�����ي�����ل، وت����ع����ددت 
الدعوات اإىل التعبئة اجلماهريية 
وح�����س��د امل��واط��ن��ني ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
دعما  االح��ت��ج��اج��ي��ة  ال��ت��ح��رك��ات 

ملطالب املعت�سمني .
اأخ��رى، ت�سنع حركة  هكذا، ومّرة 
الواحد  اليوم  النه�سة احلدث يف 
اأك���رث م��ن م����ّرة، ول��ك��ن لي�س من 
زاوية جتاوز االأزمة، كما قد يبدو 
لتفتح  واإمّن�����ا  ظ��اه��رّي��ا،  للبع�س 
يزيد  م��ت��ن��ه��ا  يف  ج����دي����دا  ق���و����س���ا 
واالأزمة  وط���وال،  ع��ددا  الهوام�س 
يف  املعلن  القبول  فهذا  تعقيدا.. 
���س��ك��ل��ه ال���راه���ن ومب���ف���ردات���ه تلك 

يجعل القادم اأ�سعب..! 
ف��ه��ل ي��ق��ل��ب ال��ل��ق��اء اجل���دي���د بني 
العبا�سي والغنو�سي املتوقع م�ساء 
اأم�س، الطاولة من جديد وُيجلي 
ال��غ��م��و���س ع���ن ����س���ورة امل���واق���ف، 
ويحدد مفرداتها بدقة ال حتتمل 
االلتبا�س وال حتمل املعنى و�سّده، 
اأم اأّن االأزمة �سُتبقي على عواملها 
لتزيد  �ساملة  قواعدها  اإىل  وتعود 

من قلق التون�سيني..؟

من جهتها اعتربت جبهة االإنقاذ 
اإن الرتجمة الفعلية لعملية قبول 
االحتاد  مب��ب��ادرة  النه�سة  ح��رك��ة 
العري�س  ع���ل���ي  ب����اإع����الن  ت���ك���ون 
ا�ستقالة حكومته لت�سبح حكومة 

ت�سريف اأعمال.
مبطالبها  اجل���ب���ه���ة  ���ك���ت  ومت�������سّ
الوطني  املجل�س  ح��ّل  يف  املتمّثلة 
الّنابعة  وامل��وؤ���ّس�����س��ات  التاأ�سي�سي 
ع���ن���ه وت�������س���ك���ي���ل ح���ك���وم���ة اإن����ق����اذ 
وط����ن����ي ل����ل����خ����روج ب����ال����ب����الد من 
ال��و���س��ع امل����ت����اأزم، وال��ت��م�����ّس��ك مبا 
حملة  حول  االإنقاذ  جبهة  اأعلنته 
اأ���س��ب��وع ال��رح��ي��ل والعمل  ارح���ل و 
�سلمية،  كو�سيلة  اإجناحهما  على 
وا�سعة  ج��م��اه��ريي��ة  دمي��ق��راط��ي��ة 
التي  االأه���داف  لتحقيق  ومدنية، 

اأعلنتها اجلبهة.
االأمينة  اجل��ري��ب��ي  م��ي��ة  واأّك������دت 
اأم�س  اجلمهوري،  للحزب  العامة 
اجل��م��ع��ة اإث����ر ل��ق��ائ��ه��ا ب��اأم��ني عام 
احت���اد ال�����س��غ��ل، اأّن����ه ي��ت��وّج��ب على 
ت���ق���دمي موقف  ال��ن��ه�����س��ة  ح���رك���ة 
وا�سح ودقيق ب�ساأن قبولها مبادرة 
واأ������س�����ار حم���م���د جمور  االحت�������اد 
اإىل  ال�سعبية،  القيادي يف اجلبهة 
الغنو�سي  را���س��د  ت�����س��ري��ح��ات  اأّن 
مغلوطة وتقبل عدة تاأويالت وهو 
ما زاد من تخوف وحتفظ اجلبهة 

ال�سعبية وجبهة االإنقاذ ككل. 
اإىل  ع���م���د  ال��غ��ن��و���س��ي  اأّن  واأك�������د 
ا�ستعمال الغمو�س يف ت�سريحاته 
وه��������و م������ا ي���ج���ع���ل م����ن����ه ف����اق����دا 
ال�سريح  واالل���ت���زام  للم�سداقية 
واملعار�سة  ال��ع��ام  ال����راأي  مل��ط��ال��ب 

بخ�سو�س رحيل هذه احلكومة.
م��ن ج��ه��ت��ه، اأف����اد ال��ق��ي��ادي بنداء 
اأن  ال����ع����ك����رم����ي،  ل����زه����ر  ت���ون�������س 

االع���رتاف ب�����س��رورة ح��ّل حكومة 
ع��ل��ي ال��ع��رّي�����س ي���دخ���ل يف اإط����ار 
و�سع  وان  ال��وط��ن��ي��ة،  امل�����س��احل��ة 
�����س����روط وت���ع���ق���ي���د م���ف���ه���وم ح���ّل 
احلكومة كما ذهبت اإليه النه�سة 
ا�ستكمال  بعد  اإاّل  حلها  برف�سها 
احلوار الوطني هو رغبة منها يف 

مزيد ربح الوقت.
حتديد  مي���ك���ن  ال  اأن������ه  واأ������س�����اف 
على  اإاّل  ووا����س���ح  ج�����ّدي  م���وق���ف 
�سوء جّدية ما طرح يف لقاء اأمني 
عام االحتاد العام التون�سي لل�سغل 
را�سد  ال��ن��ه�����س��ة  ح���رك���ة  ورئ��ي�����س 

الغنو�سي.
اخل���ط���وات  اأن  ال���ع���ك���رم���ي  واك������د 
الت�سريحات،  م��ن  اأه��م  امللمو�سة 
الت�سريحات  ك���ان���ت  اإذا  وق������ال: 
الفعل  يعك�س  اأن  نتمّنى  ايجابية 
واإاّل  االي��ج��اب��ي��ة،  ت��ل��ك  ال�سيا�سي 
الذي  االأول  امل��رب��ع  اإىل  ف�سنعود 
قيل فيه اأّن ال هّم للحكومة �سوى 

االلتفاف على مطالب ال�سارع .
اأّما االأمني العام ل�حزب الوطنيني 
ال���دمي���ق���راط���ي���ني امل����وح����د زي����اد 
االأخ�سر، فقد اأكد اأن قبول حركة 
النه�سة ملبادرة املركزية النقابية، 
ُه��الم��ي ال معنى وال  ه��و ح��دي��ث 
حركة  اأن  اإىل  م�سريا  ل��ه،  ر�سيد 
واأن  مب��ن��اورات��ه��ا  ع��رف��ت  النه�سة 
احلديث عن قبول مبادرة االحتاد 
لن يكون جمديا ما مل يقدم علي 
وا�ستقالة  ا���س��ت��ق��ال��ت��ه  ال��ع��رّي�����س 

حكومته ر�سميا.
الرتجمة  اأّن  االأخ�������س���ر  واأّك��������د 
االحتاد  م��ب��ادرة  ل��ق��ب��ول  العملّية 
هو االإع��الن عن ا�ستقالة حكومة 
علي لعري�س واال�ستعداد لت�سكيل 
تدير  م�ستقلة  ك���ف���اءات  ح��ك��وم��ة 

واأكد انه من ال�سروري اأن ت�سرف 
واملجل�س  اجل���م���ه���وري���ة  رئ���ا����س���ة 
ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي ع��ل��ى ه����ذه امل���ب���ادرة 
العام  االحت����اد  م��ع  ت��ت�����س��ارك  واأن 
التي  ال��ق��رارات  لل�سغل  التون�سي 

�ستنبثق فيما بعد.
امل��وؤمت��ر من  وط��ال��ب با�سم ح��زب 
اأج�����ل اجل���م���ه���وري���ة م���ن االحت����اد 
اإدراج  ل��ل�����س��غ��ل  ال��ت��ون�����س��ي  ال���ع���ام 
الهدنة ال�سيا�سية كنقطة مركزية 
اال�ستقرار االجتماعي يف  ل�سمان 
بدوره  معرتفا  القادمة،  املرحلة 
�سرورة  مينع  ال  ه��ذا  لكن  ال��ه��ام 
امل�ستوى  على  مل�سوؤوليات  حتمله 
اال�ستقرار  لتحقيق  االج��ت��م��اع��ي 
بطلب  يتعلق  وفيما  قوله.  ح�سب 
اأّكد عماد  حّل املجل�س التاأ�سي�سي، 
الداميي اأّن هذا املو�سوع حم�سوم 
تذهب  مل  االأغ��ل��ب��ي��ة  اأّن  ب��اع��ت��ب��ار 
واأ���س��ب��ح مو�سوع  ح��ّل��ه  ف��ك��رة  اإىل 
موا�سلته  يف  الأن  حم�سوما  بقائه 
الأ�سغاله �سمان ال�ستقرار الو�سع 

احلايل على حّد تعبريه.

موافقة مبدئية وم�شروطة
لالإحتاد  ال��ع��ام  االأم���ني  اأّن  ي��ذك��ر 
ال���ع���ام ال��ت��ون�����س��ي ل��ل�����س��غ��ل ح�سني 
العبا�سي اأعلن اخلمي�س، عن قبول 
حركة النه�سة ملبادرة االحتاد حلل 
االأزمة ال�سيا�سية يف تون�س وهو ما 
يعني قبول النه�سة مبدئيا بحل 

احلكومة التي تقودها.
وقال العبا�سي يف ت�سريحات عقب 
لقاء جمعه برئي�س حركة النه�سة 
اإّن الغنو�سي اأعلن �سراحة قبوله 
م����ب����ادرة االإحت���������اد. واأ������س�����اف اأن 
الغنو�سي له جملة من املقرتحات 
قدمها لالإحتاد و�سيقدمها بدوره 

االنتقالية.  املرحلة  من  تبقى  ما 
النه�سة ما زالت حتاول  اإّن  وقال 
رب�����ح ال����وق����ت، وحت�������اول امل����ن����اورة 
امت�سا�س  اجت����اه  يف  ال�����س��ي��ا���س��ّي��ة 
املجتمع  يف  ال������ع������ارم  ال���غ�������س���ب 
التون�سي وااللتفاف على املطالب 
وخا�سة  امل��ع��ار���س��ة  بلورتها  ال��ت��ي 
ج��ب��ه��ة االإن���ق���اذ وامل��ت��م��ث��ل��ة يف حّل 
التاأ�سي�سي  وامل��ج��ل�����س  احل��ك��وم��ة 
ح�سب قوله. واأّكد خل�سر ا�ستعداد 
حزبه للتفاعل ايجابيا مع مبادرة 
االحت������اد خ�����ارج دائ������رة امل����ن����اورات 
النه�سة  حل����رك����ة  ال�������س���ي���ا����س���ّي���ة 
ورئي�سها را�سد الغنو�سي الذي مل 
ي��ك��ّف ع��ن ���س��ّق �سفوف االأط���راف 
الراعية للحوار وبث البلبلة داخل 

�سفوف جبهة االإنقاذ الوطني.
اعتبار  اإىل  خل�����س��ر  زي����اد  وذه����ب 
بحركة  امل���ح���ي���ط���ة  االأط��������������راف 
الواقع  يف  لها  معنى  ال  النه�سة 
املوؤمتر  ح��زب  ��ة  وخ��ا���سّ ال�سيا�سي 
م����ن اأج�������ل اجل���م���ه���وري���ة )ح����زب 
اأ�سبحت  التي  املرزوقي(  الرئي�س 
حتقد على ك��ّل االأط���راف التي ال 
ت��ت��ف��ق م��ع��ه��ا، داع���ي���ا االحت�����اد اإىل 
عدم اال�ستماع اإليهم والتحاور مع 
ال�سيا�سي  ال��ق��رار  اأي��دي��ه��م  م��ن يف 

الفعلي على حّد تعبريه.

حكومة الكفاءات 
لي�شت احلّل

هذا االأخري، قال على ل�سان اأمينه 
اإّن حركة  ال���دامي���ي،  ع��م��اد  ال��ع��ام 
تبّنيها  اإع��الن  ميكنها  ال  النه�سة 
باعتبار  مبفردها  االحت��اد  مل��ب��ادرة 
جانب  اإىل  احل��ك��وم��ة  م�ساركتها 
ح��زب��ه وح����زب ال��ت��ك��ّت��ل م���ن اأجل 

العمل واحلرّيات.

اأنها  و  كفاءات  حلكومة  العري�س 
طاولة  على  املقرتح  ه��ذا  �ستطرح 
ال��ن��ق��ا���س. واأك����د ال��ق��ي��ادي بحركة 
النه�سة وع�سو جمل�س ال�سورى، 
احلكومة  اأن  ال�����س��ع��ي��ب��ي  ري���ا����س 
احل��ال��ي��ة ���س��ت��وا���س��ل م��ه��ام��ه��ا اإىل 
الوطني  امل���ج���ل�������س  اإن�����ه�����اء  ح����ني 
اإىل  م�سريا  الأ�سغاله،  التاأ�سي�سي 
وجود موافقة مبدئية بني جميع 
اأن يكون  االأح��زاب ال�سيا�سية على 
اأك��ت��وب��ر ال��ق��ادم تاريخ   23 ت��اري��خ 

تعليق اأ�سغاله.
يكون  اأن  م��راق��ب��ون  ي�ستبعد  ومل 
من  ح��ال��ة  يعك�س  النه�سة  ب��ي��ان 
االن����ق���������س����ام و������س�����راع االأج���ن���ح���ة 
وال�������رتدد واخل������وف داخ���ل���ه���ا من 

مرحلة ما بعد ترك ال�سلطة.
ُي�سار اإىل اأن مبادرة االإحتاد العام 
 15 ت�سمنت  لل�سغل  ال��ت��ون�����س��ي 
احلكومة  ح���ل  اأب����رزه����ا   ، ن��ق��ط��ة 
�سخ�سية  على  والتوافق  احلالية 
بت�سكيل  ت��ك��ل��ف  م�ستقلة  وط��ن��ي��ة 
تكون  اأن  ع��ل��ى  ك���ف���اءات  ح��ك��وم��ة 
العدد وتتكون  حمايدة وحمدودة 
يلتزم  م�����س��ت��ق��ل��ة  ���س��خ�����س��ي��ات  م���ن 
اأع�������س���اوؤه���ا ب���ع���دم ال���رت����س���ح اإىل 
وت�سطلع  ال��ق��ادم��ة  االن��ت��خ��اب��ات 
واإ�ساعة  االأع��م��ال  ت�سريف  مبهام 
م���ن���اخ م���ن االأم������ن وال���ث���ق���ة لدى 
امل��واط��ن��ني مب��ا مي��ك��ن م��ن اإج���راء 
انتخابات �سفافة حرة ويف ظروف 

عادية ومالئمة.
املبادرة  ال��ب��ن��د م��ن  ه���ذا  وي��ل��ت��ق��ي 
للمعار�سة  الرئي�سي  املطلب  م��ع 
جبهة  �سمن  املن�سوية  التون�سية 
االإن����ق����اذ، ف��ي��م��ا ت��رف�����س��ه��ا حركة 
النه�سة االإ�سالمية التي تتم�سك 
�سيا�سية،  وطنية  وح��دة  بحكومة 

لالأطراف االأخرى، دون اأن يف�سح 
عنها. وتعقيبا منه على مقرتحات 
رئي�س حركة النه�سة للمعار�سة، 
ق���ال ال��ع��ب��ا���س��ي ان���ه ال ي��ق��دره��ا ال 

باالإيجاب وال بال�سلب.
م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال رئ���ي�������س حركة 
التي  امل���ق���رتح���ات  اإّن  ال��ن��ه�����س��ة 
قدمتها احلركة �ستجد اال�ستجابة 
م��ن امل��ع��ار���س��ة وع���رّب ع��ن تفاوؤله 
وانطالق  االأزم�����ة  تخطي  ب��ق��رب 
احل�����وار ال��وط��ن��ي ���س��ري��ع��ا وع���ودة 
وموؤ�س�سات  ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي  امل��ج��ل�����س 
الدولة التي تعطلت اإىل العمل يف 

اأقرب وقت.
هذه التاأكيدات التي اأثارت موجة 
م����ن االأم��������ل، ����س���رع���ان م����ا خفت 
حركة  وب���دت  وت��اأث��ريه��ا،  بريقها 
بالُي�سرى  ي�سرتد  كمن  النه�سة 
ما قّدمته بالُيمنى، يف م�سهد لعّله 
يج�ّسد �سيا�سة خطوة اإىل االأمام.. 
اأ�سدرت  اإذ   ، ال��وراء  اإىل  خطوتان 
باإم�ساء  مقت�سبا  بالغا  احلركة 
رئ��ي�����س��ه��ا، ي���وؤك���د وي�����س��ّر ع��ل��ى اأّن 
ت�ستقيل  ل���ن  ال���رتوي���ك���ا  ح��ك��وم��ة 
و�ستوا�سل مهامها اإىل اأن يف�سي 
احلوار الوطني اإىل خيار توافقي 
االنتقال  م�سار  ا�ستكمال  ي�سمن 
انتخابات  واإدارة  ال��دمي��ق��راط��ي 
امل����ب����ادرة هي  ون���زي���ه���ة، وان  ح����رة 

قاعدة النطالق احلوار ال غري.
ت�����س��ري��ح��ات قياديي  ت��ع��ددت  ك��م��ا 
�سّددت  ال��ت��ي  االإ���س��الم��ي  احل����زب 
ع��ل��ى ن��ف�����س امل��ع��ن��ى، م���ن ذل���ك ما 
القيادي  و  ال�����س��ح��ة  وزي����ر  ق��ال��ه 
بحزب النه�سة عبد اللطيف املكي 
اأّن حزبه وافق على مبادرة االحتاد 
اأن  للنقا�س، موؤكدا على  كمنطلق 
علي  ب��رئ��ا���س��ة  متم�سكة  النه�سة 

موافقة مل حترك مياه الأزمة الراكدة:

 النه�شة ت�شرتّد بالُي�شرى ما اأعطته بالُيمنى..!
 النه�شة: املبادرة قاعدة انطالق.. ول ل�شتقالة احلكومة..!

جبهة الإنقاذ: حّل احلكومة لبدء احلوار..واليوم انطالق اأ�شبوع الرحيل

جبهة االنقاذ يف لقاء جمعها بالعبا�سي

�سكري بلعيد

م�سافحة بني العبا�سي والغنو�سي تنتظر ان توؤكدها الوقائع

•• جينان-ال�صني-ا.ف.ب:

ت�سيالي  ب��و  ال�سابق  ال�سيني  امل�����س��وؤول  حماكمة  توا�سلت 
اىل  ب���روز  م��ع  الف�ساد،  بتهمة  ال��ت��وايل  على  ال��ث��اين  لليوم 
 2011 ا���س��رت��ه يف  داخ���ل  الثقة  ع��الق��ات  ال��واج��ه��ة تفكك 
غري  �سيا�سية-اجرامية  وف�سيحة  حقد  م�ساعر  اث���ار  م��ا 
انها  اجلمعة  ال�سابق  امل�����س��وؤول  وق��ال  ال�سني.  يف  م�سبوقة 
جمنونة وهي تكذب متحدثا عن زوجته غو كايالي التي 
يف  تقا�ستها،  التي  بالر�ساوى  علم  على  ك��ان  بانه  اتهمته 
�سهادة عرب الفيديو بثتها املحكمة اجلمعة. وغو م�سجونة 
ح��ال��ي��ا ب��ع��د ادان��ت��ه��ا ال��ع��ام امل��ا���س��ي بقتل ال��ربي��ط��اين نيل 
علم  زوجها على  كان  اذا  ما  �سوؤال حول  على  وردا  هيوود. 

�سو  االعمال  التي قدمها رجل  واالم��وال  ال�سفر  ببطاقات 
مينغ القريب من الزوجني، قالت لقد اعلمته باالمر .

املداوالت  م��ن  ي��وم  غ���داة  املحاكمة  ق��اع��ة  الفيديو يف  وب��ث 
رف�س خالله بو ت�سيالي )64 عاما( التهم املوجهة اليه.

التي  احل�سا�سة  املحاكمة  كثب هذه  ال�سلطات عن  وتراقب 
من  م�سبقا  مقرر  حكم  باعالن  اخل��رباء  بح�سب  �ستنتهي 
بو  بحق  ت�سدر  ان  اخل���رباء  وي��ت��وق��ع  ال�سيوعية.  ال��ق��ي��ادة 
املحكمة  وت�سدر  طويلة.  لفرتة  بال�سجن  عقوبة  ت�سيالي 
بيانات بانتظام عن م�سمون اجلل�سات ومل ي�سمح لل�سحافة 
معرفة  ال�سينيون  وي��رتق��ب  وقائعها.  بح�سور  االجنبية 
بثها  التي  التعليقات  اظهرت  كما  املحاكمة  ه��ذه  ت��ط��ورات 
اجلمعة  بو  اىل  بالن�سبة  االم��ور  وتعقدت  االن��رتن��ت.  رواد 

عندما تطرق الق�ساة اىل ما�س لي�س بالبعيد )2011-
افراد  �سهادات  اىل  وا�ستمعوا  باالحداث  حافل   )2012
يف  ال�ساعد  النجم  ك��ان  ال��ذي  الزعيم  ه��ذا  جيدا  يعرفون 
غواغوا  بو  جنله  اىل  وا�سافة  ال�سيني.  ال�سيوعي  احل��زب 
الق�سية رج��ال االعمال  ت���ورط يف  ك��اي��الي،  غ��و  وزوج��ت��ه 
ال�سديقان �سو مينغ وتانغ �سياولني وال�سديقان االجنبيان 

الربيطاين نيل هيوود والفرن�سي باتريك دوفيليه.
وبح�سب االدعاء دفع رجال االعمال ال�سينيان ر�ساوى لقاء 
)�سمال  ال�سناعية  داليان  منطقة  يف  اال�ستثمارات  ت�سهيل 
و���س��اع��د هيوود  ت�����س��ي��الي.  ب��و  ك���ان يحكمها  ال��ت��ي  ���س��رق( 
او  لل�سفر  ام��ا  االم���وال  ه��ذه  وب��و ال�ستخدام  ودوفيليه غو 
لدرا�سة غواغوا يف انكلرتا او ل�سراء فيال فخمة يف مدينة 

كان. ويف �سهادة خطية قدمت اجلمعة للمحكمة ذكرت غو 
كايالي ال�سركات العديدة التي ا�س�ست يف اخلارج ل�سراء هذه 
الفيال من دون ان يظهر ا�سم بو. ويف �سهادة اخرى او�سح 
الفرن�سي انه كان يفرت�س دفع اقل �سرائب ممكنة الن �سو 
كانت  التي  الفيال  لكن  االم���وال.  ك��ان يدفع  مينغ هو من 
باموال و�سكت  تاأتي  ال�سنة مل تكن  توؤجر خالل ق�سم من 
غ��و م��ن ذل���ك. وه���ذا م��ا رواه ق��ائ��د ال�سرطة وان���غ ليجون 
اجلمعة.  بها  ادىل  اخ���رى  �سهادة  يف  لبو  ال�سابق  امل�ساعد 
اللذين تعاقبا  واتهمت غو كايالي الربيطاين والفرن�سي 
على ادارة �سوؤون الفيال يف كان ب�سرقتها. وكلف �سو مينغ 
ادارة �سوؤون الفيال وعهد باالمر اىل �سديقته فينغ جيانغ 

دولبي مقدمة الربامج ال�سابقة يف التلفزيون ال�سيني.

ك�شف املزيد من الف�شائح خالل حماكمة بو ت�شيالي يف ال�شني 
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اأملانيا متنح تون�س قر�شًا ب� 60 مليون يورو
الدغري،  املوؤقتة،االأمني  التون�سية 
وال�سرق  اإف��ري��ق��ي��ا  ق�����س��م  وم���دي���ر 
للتنمية  االأمل���اين  بالبنك  االأو���س��ط 
وول����ف غ��ون��غ روي�������س، ال����ذي يزور 

تون�س حالياً .
وت��ن�����س ه����ذه االإت���ف���اق���ي���ة ع��ل��ى اأن 
فرتة  على  �سيتم  القر�س  ت�سديد 
 5 اإم���ه���ال  ف����رتة  م���ع  ع���ام���ا،   15
ب�سمان احلكومتني  وذلك  �سنوات، 
اأن  واأو�سحت  واالأملانية.  التون�سية 
حمطة  لبناء  �سيخ�س�س  القر�س 

حتلية مياه جديدة بطاقة اإنتاجية 
األف مرت مكعب يوميا  ب�50  تقدر 
ب��ج��زي��رة ج��رب��ة ال��واق��ع��ة ع��ل��ى بعد 
�سرق  جنوب  كيلومرتا   550 نحو 
ال�سلطات  وت��اأم��ل  العا�سمة  تون�س 
التون�سية يف اأن ت�ساهم هذه املحطة 
باملياه  ج���رب���ة  ج���زي���رة  ت���زوي���د  يف 
ال�����س��احل��ة ل��ل�����س��رب وخ��ا���س��ة منها 
امل��ن��ط��ق��ة ال�����س��ي��اح��ي��ة ب��اجل��ه��ة التي 
ت�����س��ك��و ن��ق�����س��ا امل���ي���اه خ����الل ف�سل 

ال�سيف.

اللرية الرتكية ت�شجل م�شتوى قيا�شيا منخف�شا جديدا اأمام الدولر
•• ا�صطنبول-رويرتز:

هبط �سعر �سرف اللرية الرتكية ايل م�ستوى قيا�سي منخف�س جديد امام الدوالر ام�س اجلمعة وف�سلت 
ب�سان م�ستقبل برنامج جمل�س االحتياطي  التوترات  املركزي يف تهدئة  البنك  مبيعات للنقد االجنبي من 
االحتادي االمريكي للتحفيز النقدي. وهبطت اللرية ايل 9994ر1 مقابل الدوالر وهو اأدنى م�ستوى لها 
على االطالق على الرغم من ثالثة مزادات لبيع النقد االجنبي عقدها البنك املركزي الرتكي يف ثالثة 
ايام. و�سجلت اللرية الرتكية اي�سا اأ�سعف م�ستوى لها امام �سلة اليورو الدوالر مع تراجعها ايل 3322ر2  
وزاد املركزي الرتكي �سعر فائدة االقرا�س لليلة واحدة لل�سهر الثاين على التوايل يوم الثالثاء عندما رفعه 

للرية. حاد  هبوط  منع  ملحاولة  مفاجئة  خطوة  يف  باملئة  75ر7  ايل  اأ�سا�س  نقطة   50
وارتفع عائد �سند اخلزانة القيا�سي الجل ع�سر �سنوات ايل 32ر10 من 01ر10 باملئة ام�س االأول اخلمي�س. 
ويف بور�سة ا�سطنبول هبط املوؤ�سر الرئي�سي لال�سهم الرتكية 54ر0 باملئة ليغلق على 32ر67932 نقطة 

مظهرا اداء اأ�سعف من املوؤ�سر االو�سع لال�سواق النا�سئة الذي �سعد 02ر1 باملئة.

•• تون�ص-يو بي اأي:

منحت اأملانيا قر�ساً لتون�س، بقيمة 
60 مليون يورو، �سُيخ�س�س لبناء 
حم��ط��ة ل��ت��ح��ل��ي��ة م���ي���اه ال��ب��ح��ر يف 
جزيرة جربة من حمافظة مدنني 

بجنوب �سرق البالد.
وذكرت االإذاعة التون�سية الر�سمية 
اإتفاقية  اإن  اجل��م��ع��ة،  ام�����س  �سباح 
االإ�ستثمار  وزي����ر  وق��ع��ه��ا  ال��ق��ر���س 
احلكومة  يف  ال�������دويل  وال����ت����ع����اون 

•• ا�صطنبول-رويرتزك

اجلمعة  ام�������س  ب���ي���ان���ات  اأظ����ه����رت 
ال���زوار االج��ان��ب الذين  اأع���داد  اأن 
و�سلوا اىل تركيا زادت باأقل معدل 
اأ���س��ه��ر يف ي��ول��ي��و متوز  يف ث��م��ان��ي��ة 
املناه�سة  باالحتجاجات  م��ت��اأث��رة 

للحكومة و�سهر رم�سان.
وارتفع عدد الزوار االجانب 48ر0 
اأ���س��ا���س ���س��ن��وي ال�سهر  ب��امل��ئ��ة ع��ل��ى 
املا�سي اىل 59ر4 مليون �سخ�س 

•• بي�صا-ا ف ب:

ت��خ��ت��ل��ط فيها  ���س��ا���س��ع��ة  يف ح���ف���رة 
الرتبة احلمراء واحلجر االبي�س 
اخل�سراء،  امل����ي����اه  وم�����س��ت��ن��ق��ع��ات 
ا�سمرة،  150 كلم غرب  بعد  على 
ت�ستخرج حفارات الذهب والنحا�س 
منجم  اول  وه��و  بي�سا،  منجم  من 
البلد  اري���رتي���ا،  ك��ب��ري احل��ج��م يف 
واملنغلق  واملعزول  الفقري  ال�سغري 

على نف�سه يف القرن االفريقي.
يعد  ال���ذي  بي�سا  منجم  وي��ح��ت��وي 
اول ا�ستثمار دويل كبري يف اريرتيا 
ع��ل��ى ال��زن��ك اي�����س��ا. وم���ن املتوقع 
ان ي��وؤم��ن ه���ذا امل��ن��ج��م ال����ذي بداأ 
�سنوات،  ث�����الث  ق���ب���ل  ب����ه  ال���ع���م���ل 
املدرج  البلد  لهذا  كبرية  مداخيل 
يف ا�سفل الت�سنيفات على ال�سعيد 
االق���ت�������س���ادي، يف جم����ايل ال����رثوة 

والتنمية.
تعتربه  ال��ذي  ا�سمرة  نظام  ويعول 
حقوق  ع�����ن  ال������دف������اع  م���ن���ظ���م���ات 
االنظمة  ا�سد  من  واح��دا  االن�سان 
ع���ل���ى هذا  ال����ع����امل،  ال��ق��م��ع��ي��ة يف 
اريرتيا  اىل  يجتذب  حتى  املنجم 
ا���س��ت��ث��م��ارات اج��ن��ب��ي��ة اخ����رى غري 

موجودة فيه تقريبا.
���س��م��ي��ث اخلبري  وق�����ال اال����س���دي���ر 
اجليولوجي النيوزيالندي وخبري 
ان  اري���رتي���ا  يف  التنقيب  ع��م��ل��ي��ات 
اق��ط��اب ���س��ن��اع��ة امل��ن��اج��م ه��م اول 
الكبرية  املجازفات  على  يقدم  من 
وي��دف��ع ام���واال طائلة وا���س��اف ان 
فرتة  �ست�سهد  املنجمية  ال�سناعة 
فعالة  م�ساهمة  وت�����س��اه��م  ازده����ار 

وهو  ال�سياحة  وزارة  لبيانات  وفقا 
اأق����ل م��ع��دل ارت���ف���اع م��ن��ذ نوفمرب 
ت�سرين الثاين املا�سي وارتفع عدد 
ب��امل��ئ��ة يف  93ر4  ال������زوار مب��ع��دل 

ال�سهر ال�سابق.
ومتثل اي��رادات ال�سياحة اأحد اأهم 
متويل  يف  ت�ساعد  ال��ت��ي  العنا�سر 
امل��ع��ام��الت اجلارية  م��ي��زان  ع��ج��ز 
الذي جتاوز ن�سبة �سبعة باملئة من 

الناجت.
ال�سغب  مكافحة  �سرطة  واأطلقت 

ت�سرين  واأك��ت��وب��ر  اأي��ل��ول  �سبتمرب 
م�ستوردا  اململكة  واأ�سبحت  االول 
بعد  وال��ل��ني  ال�سلد  للقمح  ك��ب��ريا 
لتحقيق  خ���ط���ط  ع����ن  ت��خ��ل��ت  اأن 

تتاأثر مناطق �سياحية اخرى مثل 
���س��واح��ل ال��ب��ح��ر امل��ت��و���س��ط وبحر 

ايجة.
لل�سائحني  رئي�سية  وجهة  وتركيا 
العرب لكن اعدادهم عادة ما تقل 
يف �سهر رم�سان الذي جاءت اغلب 

اأيامه هذا العام يف �سهر يوليو.
ويف عام 2012 بكامله بلغ اجمايل 
عدد ال�سياح 78ر31 مليون �سائح 
عن  باملئة  04ر1  بن�سبة  ب��ارت��ف��اع 

عددهم عام 2011.

وت�����س��ع��ى ال�������س���ع���ودي���ة ل��ل��ح��د من 
تدريجيا  ال������زراع������ي  ال���ن�������س���اط 
واالع���ت���م���اد ك��ل��ي��ة ع��ل��ى ال������واردات 
بحلول عام 2016 لتوفري املياه.

املتو�سط الوطني واكت�ساب خربات 
ا���س��م��ريوم هابنت  ج���دي���دة. وق����ال 
)47 عاما( �سائق العربة واجلندي 
ال�سابق اردت ان اعمل هنا النه اول 
اريرتيا  يف  ي�ستثمر  ذه���ب  منجم 
دوالر   500 يبلغ  ال���ذي  ورات��ب��ه   .
راتب  يقول  كما  م��رات  �سبع  يفوق 
اجلندي الذي كان يتقا�ساه. لكن 
االقوال  �سدق  قيا�س  ال�سعب  من 
اطالق  النا�س  فيه  يخ�سى  بلد  يف 
االن����ت����ق����ادات خم���اف���ة االق����ام����ة يف 

الزنزانة �سنوات طويلة.
ويف ا���س��م��رة ي��ت�����س��اءل ال��ن��ا���س عن 
املنجمية  العائدات  انفاق  طريقة 
االع����راب عن  وي��وا���س��ل��ون  االوىل، 
تذمرهم من النق�س املزمن للماء 

والكهرباء وفر�س العمل.
انتقادات  فيثري  نف�سه  املنجم  ام��ا 
كانون  ف��ف��ي  اخل������ارج.  ج���دي���دة يف 
منظمة  ات��ه��م��ت  ال���ث���اين-ي���ن���اي���ر، 
للدفاع عن  ووت�س  رايت�س  هيومن 
نفي�سون  موؤ�س�سة  االن�سان،  حقوق 
ري�سور�سز با�ستخدام عمال بالقوة 
للم�سجلني  ال��ك��ب��رية  االع����داد  م��ن 
االريرتية،  ال��وط��ن��ي��ة  اخل��دم��ة  يف 
التي يتعني على ال�سبان وال�سابات 
اعمال  ث��م يف  ت��اأدي��ت��ه��ا، يف اجلي�س 
وال���ت���ي ميكن  ع���ام���ة،  م��ن��ف��ع��ة  ذات 
نهاية  ال  ما  اىل  ت�ستمر مدتها  ان 

تقريبا.
وا�سمرة  ري�سور�سز  نف�سون  وت���رد 
ه��ذه االت��ه��ام��ات. وي��وؤك��د موك�سام 
ان جميع عمال املنجم يعملون من 
هنا  يعمل  من  وكل  انف�سهم  تلقاء 

يعفى من الواجبات الع�سكرية .

على  وامل��ي��اه  للدموع  امل�سيل  ال��غ��از 
ب��ع�����س��ه��م ك����ان يلقي  م��ت��ظ��اه��ري��ن 
يونيو  يف  ليلة  بعد  ليلة  احل��ج��ارة 
مظاهرة  حتولت  ان  بعد  ح��زي��ران 
�سلمية احتجاجا على خطط ازالة 
حديقة من ميدان يف ا�سطنبول اىل 
رئي�س  حتد غري م�سبوق حلكومة 

الوزراء رجب طيب اردوغان.
ت�سررا  االك���رث  ا�سطنبول  وك��ان��ت 
م�����ن اال�����س����ط����راب����ات ال����ت����ي ك���ان 
مل  ولكن  تق�سيم  م��ي��دان  مركزها 

االك��ت��ف��اء ال��ذات��ي م��ن ال��ق��م��ح عام 
كميات  ا�ستهالك  ب�سبب   2008
هائلة من املياه للزراعة يف املناطق 

ال�سحراوية.

امل���ح���ل���ي، ثم  ال����ن����اجت  يف اج����م����ايل 
�ستتخطاها �سناعات اخرى .

بي�سا،  منجم  من   60% ومتتلك 
موؤ�س�سة نف�سون ري�سور�سز يف كندا 
والتي ت�ستثمر هذا املنجم الوحيد 
احلكومة  و40%  ال�����ع�����امل،  يف 
االري�����رتي�����ة ال���ت���ي ا����س���ت���ف���ادت من 

قر�س �سيني لتمويل ا�ستثمارها.
اريرتيا  املنجمية يف  امل��وارد  وتثري 
ال�سركات  ك��ب��ري م��ن  اه��ت��م��ام ع���دد 
امل���ج���ال وتنوي  ه���ذا  االج��ن��ب��ي��ة يف 
ثالث �سركات من ا�سرتاليا وكندا 
وال�سني البدء يف ا�ستخراج الذهب 
املقبلتني.  ال�سنتني  يف  والبوتا�س 
اخرى  �سركة  ع�سرة  �سبع  وجت��ري 
البالد  ان��ح��اء  يف  تنقيب  عمليات 
بحثا عن الذهب والنحا�س والزنك 

والبوتا�س.
وت��وؤك��د احل��ك��وم��ة االري��رتي��ة انها 
املنجمية  ال���ع���ائ���دات  ���س��ت�����س��ت��خ��دم 
لتطوير قطاعات اخرى كالزراعة 
وال�سيد وال�سياحة، وجتنب اللعنة 
من  كبري  ع��دد  على  تن�سب  ال��ت��ي 
باملوارد  الغنية  االفريقية  البلدان 

الطبيعية.
واك���د وزي���ر اال���س��ت��ث��م��ار االري���رتي 
على  ي���ع���ول  ال�����ذي  ف���وت���ور  والدي 
ال�������س���ن���اع���ة امل��ن��ج��م��ي��ة الج���ت���ذاب 
املناجم  ان  اخ������رى  ا����س���ت���ث���م���ارات 
�ستكون قطاعا كبريا يف االقت�ساد 
االريرتي، لكننا نريد ان نقوم بكل 
ما يف و�سعنا حتى ال ت�سبح اريرتيا 
اقت�سادا يعتمد على قطاع واحد .

اريرتيا  ان  ال��دويل  البنك  ويقول 
التي يبلغ اجمايل الناجت الداخلي 

430 دوالرا للفرد فيها،  ال�سنوي 
هي من بني البلدان ذات املداخيل 

ال�سعيفة.
ون�سرت موؤ�س�سة نف�سون ري�سور�سز 
مليونا   71،1 ي��ب��ل��غ  اع��م��ال  رق���م 
و54،8 مليون دوالر يف الف�سلني 
املدير  وي��ع��رب   .2013 االول����ني 
العام للمنجم كيفني موك�سام عن 
ا���س��ف��ه ل��ت�����س��ن��ي��ف ال��ب��ن��ك ال����دويل 
ا���س��واأ بلد يف العامل  اري��رتي��ا ثالث 
لوكالة  وق��ال  با�ستثمارات.  للقيام 
امل���خ���اط���ر يف  ان  ب����ر�����س  ف���ران�������س 
اري��رتي��ا هي يف نظري اق��ل اهمية 

من اي مكان اآخر يف افريقيا.
مهتمة  احل���ك���وم���ة  ان  وا������س�����اف 
باالمر فعال، الأنها تريد ان ينطلق 
امل���������س����روع.. ف��ه��ي ت���ق���رن االق�����وال 
ب��االف��ع��ال ، م��ع��رب��ا ع��ن ث��ق��ت��ه باأن 
ين�سط منو القطاع املنجمي ان�ساء 
ويوؤدي  متممة  لقطاعات  �سركات 
حتتاج  عمل  فر�س  ا�ستحداث  اىل 

اليها البالد.
وجتعل البنى التحتية التي ما زالت 
واحتياطات  االن،  حتى  حم���دودة 
ال�سعيفة،  ال�����س��ع��ب��ة  ال���ع���م���الت 
االمم  تفر�سها  ال��ت��ي  وال��ع��ق��وب��ات 
املتحدة على اريرتيا املتهمة بدعم 
جمموعات م�سلحة يف املنطقة، من 

ال�سعوبة مبكان ا�سترياد املعدات.
وا�����س����ت����ح����داث ف����ر�����س ع���م���ل هو 
القطاع  لتطوير  االوىل  النتيجة 
املنجمي. ويعمل يف املنجم 1800 
 90% االري���رتي���ون  ي�سكل  اج��ري 
منهم. ويعرب هوؤالء عن ارتياحهم 
من  اع��ل��ى  روات����ب  ع��ل��ى  للح�سول 

ال�شياحة يف تركيا تتاأثر بالحتجاجات يف يوليو

اأريرتيا تعتمد على ثروتها املعدنية للخروج من العزلة 

ال�شناعية  لبنان  �شادرات  قيمة  دولر  مليار   1.744

ارتفاع عدد الأ�شهم وقيمتها يف بور�شة بريوت 

برنت يرتفع مع حت�شن التوقعات القت�شادية 

ال�شعودية تطرح مناق�شة ل�شراء 660 األف طن من القمح ال�شلد 
حزيران-يونيو  مع  مقارنة   ،6.3% ون�سبته  دوالر 

.2011
واإحتلت �سادرات االآالت واالجهزة واملعدات الكهربائية 
خالل حزيران-يونيو املا�سي املرتبة االأوىل، اإذ بلغت 

قيمتها 44.4 مليون دوالر.
وت�����س��در ال���ع���راق الئ��ح��ة ال���ب���ل���دان امل�����س��ت��وردة لهذا 
دوالر  م��الي��ني   8.5 قيمته  م��ا  ا���س��ت��ورد  اإذ  املنتجات 
وجاءت �سادرات املعادن العادية وم�سنوعاتها، املرتبة 
 43.4 بقيمة  ال�سناعية  لبنان  �سادرات  من  الثانية 
مليون دوالر، واحتلت تركيا �سدارة الدول امل�ستوردة 

لهذا املنتج بقيمة 10.2 ماليني دوالر.
من  الثالثة  املرتبة  االأغذية  �سناعة  منتجات  وحلت 
�سادرات لبنان ال�سناعية بقيمة 43.1 مليون دوالر 
البلدان  الئحة  ال�سعودية  العربية  اململكة  وت�سدرت 
 8.8 ا�ستوردت ما قيمته  اإذ  املنتجات  امل�ستوردة لهذه 

ماليني دوالر.

وجرى خالل اال�سبوع املايل احلايل تداول 41360 
،فيما  دوالرا   946977 قيمتها  ع��ودة  لبنك  �سهما 
 7900 ت��داول  املا�سي  امل��ايل  كان مت خالل اال�سبوع 
�سهم لبنك بيمو قيمتها 797900 دوالر ومت خالل 
6336 �سهما ل�سركة  ت��داول  امل��ايل احل��ايل  اال�سبوع 
�سوليدير وهي من كربى �سركات العقارات يف ال�سرق 

االو�سط قيمتها 711210 دوالرزز
املا�سي تداول  امل���ايل  اال���س��ب��وع  ك��ان مت خ��الل  بينما   
32649 �سهما ل�سركة �سوليدير قيمتها 368316 

دوالرا.

•• بريوت-يو بي اأي:

خالل  اللبنانية  ال�سناعية  ال�����س��ادرات  قيمة  بلغت 
االأ�سهر ال� 6 االأوىل من العام 2013، مليار و744 
مليون  و539  مليار  مقابل  اأم��ريك��ي،  دوالر  مليون 
اأي   ،2012 ال��ع��ام  م��ن  عينها  ال��ف��رتة  خ���الل  دوالر 
بارتفاع ن�سبته %13.3، و%7.7 مقارنة مع العام 

.2011
اإن  اجلمعة،  ام�س  ال�سناع�����ة  ل����������وزارة  تقرير  وق��ال 
قيمة ال�سادرات ال�سناعية خالل �س�����������هر حزي����ران-

دوالر،  م��ل��ي��ون   284.1 بلغت   2013 يوني���������������و 
حزيران-يونيو  يف  دوالر  م��ل��ي��ون   252.9 م��ق��اب��ل 
ح��زي��ران- يف  دوالر  م��الي��ني  و303.2   ،2012
مليون   31 ق��ي��م��ت��������ه  ب���ارت���ف���اع  اأي   ،2011 ي��ون��ي��و 
ح���زي���ران- م���ع  م��ق��ارن��ة   12.3% ون�����س��ب��ت��ه  دوالر، 

ملي��������ون   19 قيمته  وانخف����������ا�س   ،2012 يونيو 

•• بريوت-يو بي اأي:

بور�سة  يف  املتداولة  االأ�سهم  ان  دوري  تقرير  اأظهر 
ام�س  املايل احلايل  االأ�سبوع  نهاية  �سجلت يف  بريوت 
املايل  االأ�سبوع  ارتفاعا يف عددها وقيمتها قيا�سا اىل 
امل��ا���س��ي ومت خ���الل اال���س��ب��وع امل����ايل احل����ايل ت���داول 
ماليني   2.203.483 قيمتها  �سهما   232285
املا�سي  امل���ايل  اال���س��ب��وع  خ���الل  مت  ك���ان  ،بينما  دوالر 
 1.774.889 ق��ي��م��ت��ه��ا  ���س��ه��م��ا   56242 ت�����داول 

مليون دوالر.

•• �صنغافورة-رويرتز:

دوالرات   110 فوق  برنت  االجلة خلام  العقود  اأ�سعار  ارتفعت 
للربميل ام�س بعد بيانات ايجابية عن اأن�سطة ال�سركات اأ�سارت 
الطلب  ارتفاع  اماال يف  واأ�ساعت  العاملي  االقت�ساد  انتعا�س  اىل 
الواليات  يف  التحويلية  ال�سناعات  ن�ساط  وبلغ  ال��وق��ود  على 
اأ�سهر وجاء النمو يف  اأعلى م�ستوياته يف عدة  املتحدة وال�سني 
احتمال  اىل  ي�سري  ما  وه��و  املتوقع  من  اأف�سل  اليورو  منطقة 

زيادة اال�ستهالك العاملي للنفط.
�سي.ام.�سي  ل��دى  ال�سوق  حمللي  كبري  مكارثي  مايكل  وق��ال 
ماركت�س يف �سيدين توقعات الطلب العاملي حت�سنت وهذا هو ما 

يدعم اأ�سعار النفط على املدى املتو�سط اىل الطويل.
اأك��ت��وب��ر ت�سرين  وارت��ف��ع��ت ال��ع��ق��ود االج��ل��ة خل��ام ب��رن��ت ل�سهر 
بحلول  ل��ل��ربم��ي��ل  دوالر  05ر110  اىل  ���س��ن��ت��ا   15 االول 
اأال ت�سجل  0640 بتوقيت جرينت�س لكن من املتوقع  ال�ساعة 
باملئة  اثنني  ارتفاعها  بعد  اأ�سبوعي  اأ�سا�س  على  يذكر  تغريا 
اال�سبوع املا�سي وانخف�س اخلام االمريكي ثمانية �سنتات اىل 
اأ�سبوعية  خ�سارة  لت�سجيل  ويتجه  للربميل  دوالر  95ر104 

تتجاوز اثنني باملئة.

يونيو  م���ن  ال���ث���ال���ث  يف  ال�����س��اب��ق��ة 
من  ط����ن  االف   410 ح����زي����ران 
القمح ال�سلد و115 األف طن من 
القمح اللني لل�سحن يف الفرتة بني 

•• هامبورج-رويرتز:

ق�����ال جت�����ار اأوروب������ي������ون ام�������س ان 
الغالل  ل�سوامع  العامة  املوؤ�س�سة 
ال�سعودية  يف  ال��دق��ي��ق  وم��ط��اح��ن 
ل�سراء  دول���ي���ة  م��ن��اق�����س��ة  ط��رح��ت 
660 األف طن من القمح ال�سلد.
اأن اخر موعد لتلقي  وذكر التجار 
اأن  اويجب  ال�سبت  اليوم  العرو�س 
ت��ظ��ل ال��ع��رو���س ���س��اري��ة ح��ت��ى يوم 

االثنني 26 اأغ�سط�س.
املوؤ�س�سة طلبت قمحا  اأن  واأ�سافوا 
ف��ي��ه عن  ال���ربوت���ني  ن�سبة  ت��ق��ل  ال 
املوؤ�س�سة  وط��ل��ب��ت  ب��امل��ئ��ة  5ر12 
ميناء  اىل  ط��ن  األ��ف   330 �سحن 
األ��ف ط��ن اىل ميناء  ج��دة و330 
امل�سرتيات  ت�سليم  وت��ري��د  ال��دم��ام 
ميناء  ك���ل  اىل  ���س��ح��ن��ات  ���س��ت  يف 
ال�سحنة  ح���ج���م  ي���ك���ون  اأن  ع���ل���ى 
55 األف طن وذلك على  الواحدة 
ت���ب���داأ م���ن االول من  م���دى ف���رتة 
وتنتهي  ال��ث��اين  ت�س����رين  نوفمرب 
كانون  دي�سمرب  م��ن  ال��ث��الث��ني  يف 

االول.
املناق�سة  يف  ال�����س��ع��ودي��ة  وا���س��رتت 
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العدد  10877 بتاريخ 2013/8/24     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 456 /2013 مدين  كلي                                     
اىل املدعى عليه /1- حممد يحيى حممد مفتي زكريا  جمهول حمل االقامة 
مب��ا ان امل��دع��ي / حممد ع���ارف اال���س��الم حممد ن��ور اال���س��الم  ق��د اق���ام عليك 
وقدره  مببلغ  بالت�سامن  عليهم   املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
)141.653 درهم( )مائة وواحد واربعون الف و�ستمائة وثالثة وخم�سون درهم( 
مع الفائدة بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية، والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2013/9/16 ال�ساعة 9.30 �س 
بالقاعة ch1.C.15 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

على االقل.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10877 بتاريخ 2013/8/24     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 323 /2013 مدين  كلي                                     

احمد حممد   �سارفريز    -2 ب�سطورو�س  عليهما /1- ماجد ح�سمت غليوم  املدعى  اىل 
جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي / مارميال- والدة- ب�سفتها من ورثة املتوفى/
املو�سوع  الف�سل يف  فبل  ومو�سوعها   الدعوى  عليك  اقام  قد  راجامانثاري  موريجان 
الثبوت  وبعد  لال�سرة  الوحيد  العائل  هو  املتوفى  ان  الثبات  للتحقيق  الدعوى  احالة 
الزام املدعى عليهم مببلغ 150.000 درهم كتعوي�س عن اال�سرار املاديه واالدبية التي 
ا�سابت املدعني والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س 
املوافق 2013/9/5 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch2.D.18 لذا فانت مكلف باحل�سور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10877 بتاريخ 2013/8/24     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 560 /2013 جتاري  كلي                                     
كمال  م�سطفى  )ذ.م.م(2-   وال�سياحة  لل�سفر  الفتاح   -1/ عليهما  املدعى  اىل 
مو�سى مو�سى حاجي باناجنل جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي / حممد 
عليك  اق��ام  ق��د  ال�سايغ    نا�سر  ح�سن  مع�سومة  وميثله:  ح�سني  زاخ��ر  غني 
عليه  املدعي  ال��زام  مع  متخ�س�س  خبري  بندب  املطالبة  ومو�سوعها   الدعوى 
املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�سة  املحاماة. وحددت  واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم 
2013/9/17 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch1.C.15 لذا فانت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 
احلكم  ف��ان  تخلفك  االق���ل.ويف حالة  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10877 بتاريخ 2013/8/24     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 748 /2013 جتاري  كلي                                     
اىل املدعى عليه /1-  روتري هوم ام انداي للخدمات يو اي ايه ذ.م.م   جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي / �سركة ايرو�س للمعدات الهند�سية وميثله: احمد 
بندب  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  القاري  عبداحلميد  علي 
املحاماة.  واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  املدعي عليه  ال��زام  خبري متخ�س�س مع 
بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �س  املوافق 2013/9/3  الثالثاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت 
ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10877 بتاريخ 2013/8/24     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 849 /2012 مدين  كلي                                     
اىل املدعى عليه /1-  طارق �سامر اخلاين ب�سفته الويل ال�سرعي البنه/ احمد طارق 
ال�سخ�سية  ب�سفته  ادى  ماجد   / املدعي  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  اخل��اين  �سامر 
علي  عبداهلل  را�سد  وميثله:  ادى  ماجد  دمي��ا  املدعية  البنته  ال�سرعى  ال��وىل  وب�سفته 
ت�سامنا  املدعى عليهما  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اقام عليك  قد  بن عرب  
بها  التى حلقت  اال���س��رار  تعوي�سا عن  دره��م(  وق��دره )4000000  مبلغ  بدفع  وتكافال 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2013/9/2 
ميثلك  م��ن  او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.D.18 بالقاعة  ���س   9.30 ال�ساعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة ايام على االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10877 بتاريخ 2013/8/24     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 271 /2013 مدين  كلي                                     

اىل املدعى عليه /1-  عارف عارف كيا ابن عبداهلل  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ فخر ايران جواد قهاري وميثله: را�سد عبداهلل علي بن عرب  قد اقام عليك الدعوى 
ايران اال�سالمية  ال�سادر من م�سهد بجمهورية  ومو�سوعها املطالبة بت�سديق احلكم 
واملرقم 38/891169 والقا�سي بالزام املدعى عليه ب� 5000 عملة ذهبية مبا ي�ساوي مبلغ  
وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   30 يعادل  اي��راين مبا  ريال   102.000 و  درهم   10.000.000
ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2013/9/9 ال�ساعة 9.30 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف  فانت  لذا   ch1.C.15 بالقاعة  �س 
على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10877 بتاريخ 2013/8/24     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 718 /2013 جتاري  كلي                                     
املراع�سى  �سركة   -2 علي  حممد  ح�سني  حممد  على  حممد    -1/ عليهما  املدعى  اىل 
للتجارة العامة )ذ.م.م( جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي / خط االمارات للمالحة 
الدعوى  اق��ام عليك  ق��د  امل��ه��ريي    امل��ي��دور  )ذ.م.م( وميثله: احمد احل��اج خ��ادم بطي 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليهما ) االول والثانية( بالت�سامن والتكافل ب�سداد 
وحتى  اال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة   ) دره��م   329.175( مبلغ 
املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  واالتعاب.   وامل�ساريف  والر�سوم  ال�سداد  متام 
او  باحل�سور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.C.15 بالقاعة  ���س   9.30 ال�ساعة   2013/9/3
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10877 بتاريخ 2013/8/24     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 558 /2013 جتاري  جزئي                                     

ال�سيده/ امو  البناء/ ميثلها مديرها  اند �سا�س ملقاوالت  اىل املدعى عليهما /1-  الل 
املدعي  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهويل  كالثيل   بهاراتهان  امو   -2 كاالثيل  بهاراتهان 
اق��ام عليك  ����س.ذ.م.م(  قد  ال�سناعيه )  / فينك�س كونكريت برودكت�س- فرع من وايف 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليهما بالت�سامن والتكافل مببلغ )67.000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا ت�سري 
من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بالكفالة.   وحددت 
لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق2013/9/17 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذا 
فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10877 بتاريخ 2013/8/24     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 679 /2013 عقاري  كلي                                     
اىل املدعى عليه /1-  جمموعة فورت�سن لال�ستثمار ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
الغبار  را�سد  �سعيد  �سيف  وميثله:  مهاجرين   ح�سني  �سهاب   / املدعي  ان  مبا 
البيع  اتفاقية  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ال�سام�سي 
والزام املدعى عليها بدفع مبلغ وقدره )696.013.83 درهم( والفائدة القانونية 
وامل�ساريف  والر�سوم  ال��ت��ام،  ال�سداد  وحتى   2007/6/9 تاريخ  من   %12 بن�سبة 
واالتعاب. وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2013/9/16 ال�ساعة 11.00 �س 
ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

على االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10877 بتاريخ 2013/8/24     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 464 /2013 جتاري جزئي                                        

اىل املدعى عليه /1-  وليد زهري ترعاين   جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ بنك ام القيوين الوطني )�س م ع( وميثله: خالد كلندر عبداهلل ح�سني قد اقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره )37061.12 
درهم ( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة االتفاقية بواقع %2.49 
التام.   ال�سداد  وحتى    2011/12/20 يف  احلا�سل  اال�ستحقاق  تاريخ  من  �سهريا 
بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة   2013/9/2 املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت 
ch1.A.1 لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10877 بتاريخ 2013/8/24     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 528 /2013 جتاري  جزئي                                     
اىل املدعى عليه/1- عاطف عبدالفتاح عبدال�سالم ال�سيد  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / حممد علي العيتاين وميثله: حممد ح�سني بخيت حديجان 
عليها  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها   الدعوى  عليك  اق��ام  قد  امل�سعبني 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   46.000( وق��دره  مببلغ 
القانونية  بواقع 9% من تاريخ االدعاء وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة 
يوم االربعاء املوافق 2013/9/18 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة ch2.D.19 لذا 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور  مكلف  فانت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10877 بتاريخ 2013/8/24     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 958 /2013 جتاري  كلي                                     
مبا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ذ.م.م  للتجارة  بيوتي  روي���ال  �سركة  عليه/1-  امل��دع��ى  اىل 
ل�سمان  اللبنانية  ال�سركة  وكيلها/  وميثلها  ليميتد  فاكتورز  مينا  �سركة   / املدعي  ان 
القرو�س �س م ل وميثله: �سيف �سعيد را�سد الغبار ال�سام�سي  قد اقام عليك الدعوى 
درهم   311.980 مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعى  بالزام  االم��ر  با�سدار  املطالبة  ومو�سوعها  
وحتى  اال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 القانونية  والفائدة  واالتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  
ال�سداد التام و�سمول االمر بالنفاذ املعجل وبالكفالة.   وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء 
املوافق 2013/9/17 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch1.C.15 لذا فانت مكلف باحل�سور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة ايام على االقل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10877 بتاريخ 2013/8/24     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/2069   عمايل جزئي                                    
اىل املحكوم عليه /1- بقالة الرابطة ال�سرقية �س.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
املنعقدة بتاريخ 2013/7/28 يف الدعوى  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
املذكورة اعاله ل�سالح / احمد جمال عبدالنا�سر احمد م�سطفى بالزام املدعى 
عليها بان توؤدي للمدعى مبلغ 20.241 درهم ) ع�سرون الف ومائتني  وواحد 
واربعون درهما( والزمت الطرفني باملنا�سب من امل�ساريف، واعفت املدعى من 
ن�سيبه منها،  ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال 
االعالن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�ستئناف خالل ثالثني 
اآل مكتوم حاكم  �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد 

دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا العمالية                                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10877 بتاريخ 2013/8/24     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2622 /2013 عمايل جزئي                                 
�س.ذ.م.م    الثقيلة  امل��ع��دات  لتجارة  الكرم�ستجي  عليه/1-   املدعى  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي / ا�سالم حممد ال�سيمى حممد    قد اقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )18600 
وحددت     .)2013/148505( ال�سكوى  وامل�ساريف.رقم  والر�سوم  درهم( 
مبكتب  �س   8.30 ال�ساعة   2013/9/3 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها 
القا�سي لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام 

على االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.  
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10877 بتاريخ 2013/8/24     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 615 /2013 عمايل كلي                                 

ان  البعيد للطباعة  حم��ل االق��ام��ة مب��ا  امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1-  الفجر  اىل 
املدعي / �سم�سري كدافات بورا ح�سن قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
والر�سوم  دره�����م(   106409( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�����س��ت��ح��ق��ات  امل��ط��ال��ب��ة 
يوم  جل�سة  لها  وح���ددت   .)2013/148018( ال�سكوى  وامل�����س��اري��ف.رق��م 
لذا   ch1.A.2 بالقاعة  �س   9.30 ال�ساعة   2013/9/2 املوافق  االثنني 
فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.  
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10877 بتاريخ 2013/8/24     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 585 /2013 عمايل كلي                                 

اىل املدعى عليه/1-  نذير احمد للتجارة �س.ذ.م.م حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ عبداهلل �سا�سي الرا�سدي وميثله: خالد كلندر عبداهلل ح�سني       قد اقام 
 68133( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  املحاماة   اتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
الثالثاء  يوم  لها جل�سة  ال�سكوى )2013/138136(.   وحددت  بالكفالة..رقم 
مكلف  فانت  ل��ذا   ch1.A.2 بالقاعة   �س   8.30 ال�ساعة   2013/9/3 املوافق 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10877 بتاريخ 2013/8/24     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 514 /2013 مدين جزئي                                     
اىل املدعى عليه/1- علري�سا خ�سرو برتوي بار�سا جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / �سركة االمارات لالت�ساالت املتكاملة )�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليه 
مببلغ وقدره )5677.20 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
ال�سداد.  وح��ددت لها  القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام 
 ch2.D.17 جل�سة يوم االربعاء املوافق 2013/8/28 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10877 بتاريخ 2013/8/24     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 550 /2013 مدين جزئي                                     
ان  امر احمد لطفى ر�سوان  جمهول حمل االقامة مبا  املدعى عليه/1-  اىل 
املدعي / �سركة االمارات لالت�ساالت املتكاملة )�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج 
عزب ابوجريدة قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى عليه 
مببلغ وقدره )20154.72 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
ال�سداد.  وح��ددت لها  القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام 
 ch2.D.17 جل�سة يوم االربعاء املوافق 2013/8/28 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10877 بتاريخ 2013/8/24     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1826  ا�ستئناف عمايل
حمل  جم��ه��ول  االداري����ة  لال�ست�سارات  -اري���ت   1  / ���س��ده  امل�ستاأنف  اىل 
بن  را�سد عبداهلل علي  امل�ستاأنف /علي فخري وميثله:  ان  االقامة مبا 
ال�سادر بالدعوى رق��م 2012/831  ال��ق��رار/ احلكم  ا�ستاأنف  ع��رب    قد 
عمايل كلي بتاريخ 2012/12/20 وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�س املوافق 
2013/9/5 ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة ch2D.19 وعليه يقت�سي 
ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم 

غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10877 بتاريخ 2013/8/24     

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/739  ا�ستئناف جتاري

حمل  جمهول  جورجن�سن   الي  -م��ارج��اري��ت   1  / �سده  امل�ستاأنف  اىل 
االقامة مبا ان امل�ستاأنف /حممد علي نوراين وميثله: بدر عبداهلل خمي�س 
عبداهلل  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2011/1824 
جتاري كلي بتاريخ 2012/6/14 وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق 
2013/9/11 ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة ch2D.16 وعليه يقت�سي 
ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم 

غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10877 بتاريخ 2013/8/24     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/300  ا�ستئناف عقاري

اىل امل�ستاأنف �سده / 1 -جاد عبدالقادر باقي زادة- ميثله �سلطان احمد 
�سادق �ساجن  جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف /�سريجي �سوركني 
وميثله: خالد احمد عبداهلل احمد   قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر 
لها  وح��ددت   2013/4/17 بتاريخ  كلي  عقاري   2009/82 رق��م  بالدعوى 
جل�سه يوم اخلمي�س املوافق 2013/9/12 ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة 
ch1C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10877 بتاريخ 2013/8/24     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/574   جتاري كلي                                    
اىل املدعى عليهم /1- فيكتوريا للمقاوالت ���س.ذ.م.م/ ميثلها مديرها جيتنداربال كي�سور �ساند 2- جيتندرا بال 
كي�سور �ساند 3- نا�سر بت بن �سالح الدين 4- ر�ساد حممود بت �سالح الدين    جمهويل حمل االقامة مبا ان 
املدعى/ فينك�س كونكريت برودكت�س- فرع من وايف ال�سناعية �س.ذ.م.م وميثله: يو�سف احمد عبداهلل عبدالرحيم 
فينك�س   / ل�سالح  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2013/7/7 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
كونكريت برودكت�س- فرع من وايف ال�سناعية �س.ذ.م.م اوال: بالزام املدعى عليهما االوىل والثاين بالت�سامن فيما 
بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره  210195 مائتني وع�سرة الف ومائة وخم�سة وت�سعون درهم ف�سال عن فائدة 
تاخريية بواقع 9% �سنويا تبداأ من تاريخ املطالبة احلا�سل يف 2012/3/26 وحتى متام ال�سداد، ثانيا: بالزام املدعى 
عليهم االوىل والثاين والثالث بالت�سامن فيما بينهم بان يوؤدوا مبلغ مائة الف درهم للمدعية ف�سال عن فائدة 
تاخريية بواقع 9% �سنويا تبداأ من تاريخ املطالبة 2012/3/26 وحتى متام ال�سداد وذلك املبلغ املق�سى به بالبند 
مائة  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدوا  بان  بينهم  فيما  بالت�سامن  والرابع  والثاين  االوىل  عليهم  املدعى  بالزام  ثالثا:  اوال: 
املطالبة  تاريخ  تبداأ من  �سنويا   %9 بواقع  تاخريية  فائدة  درهما ف�سال عن  وت�سعون  ومائة وخم�سة  الف  وع�سرة 
2012/3/26 وحتى متام ال�سداد وذلك �سمن املبلغ املق�سى به يف البند اوال- رابعا: بالزام املدعى عليهم امل�سروفات 
وخم�سائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

ق�سم الق�سايا التجارية                                                    بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10877 بتاريخ 2013/8/24     
انذار عديل بالن�سر

   رقم املحرر ) 2012/1952  ( 
 املنذرة/امالك للتمويل �س.م.ع    

املنذر اليه: احمد عبدالرحيم احمد العطار ) جمهول حمل االقامة(
ارقام   التحكيم  لدعاوي  بالن�سبة  التحكيم  اج���راءات  يف  ي�سارك  مل  اليه  املنذر  ان  مبا 
الر�سائل  جميع  ا�ستالمه  من  الرغم  على  وذل��ك   2012/304  ،2012/303  ،2012/302
وحم�سر  التحكيم  )هيئة  للتحكيم  ال��دويل  دب��ي  مركز  من  ال�سادرة  اع��اله  امل��ذك��ورة 
املحكمة( ومنعا الأي مطالبة يف امل�ستقبل بخ�سو�س عدم اعالنه فانه مت ارفاق �سور 
عن ر�سائل هيئة التحكيم املتعلقة بالدعاوي مع االنذار العديل املرقوم اعاله حتى يتم 
ت�سليمها له عن طريق حم�سر حماكم دبي  مع العلم انه مت حتديد جل�سة 2013/9/19 
11.00 ح�سب  ال�ساعة   على مت��ام  للتحكيم  ال���دويل  دب��ي  ام��ام مركز  ال��دع��اوي  لنظر 

التوقيت املحلي. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10877 بتاريخ 2013/8/24     
انذار عديل بالن�سر

   رقم املحرر ) 2012/1924  ( 
 املنذرة/امالك للتمويل �س.م.ع    

املنذر اليه: احمد عبدالرحيم احمد العطار ) جمهول حمل االقامة(
مبا ان املنذر اليه مل ي�سارك يف اجراءات التحكيم بالن�سبة لدعاوي التحكيم ارقام  2012/206، 
 ،2012/335 ،2012/235 ،2012/306 ،2012/211 ،2012/210 ،2012/209 ،2012/208 ،2012/207
2012/336 وذلك على الرغم من ا�ستالمه جميع الر�سائل املذكورة اعاله ال�سادرة من مركز دبي 
الدويل للتحكيم )هيئة التحكيم وحم�سر املحكمة( ومنعا الأي مطالبة يف امل�ستقبل بخ�سو�س 
عدم اعالنه فانه مت ارفاق �سور عن ر�سائل هيئة التحكيم املتعلقة بالدعاوي مع االنذار العديل 
انه مت حتديد  العلم  دب��ي  مع  اع��اله حتى يتم ت�سليمها له عن طريق حم�سر حماكم  املرقوم 
ال�ساعة  13.00  جل�سة 2013/8/29 لنظر الدعاوي امام مركز دبي الدويل للتحكيم على متام 

ظهرا ح�سب التوقيت املحلي ملدينة القاهرة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انخفا�س عدد ال�شيكات املرجتعة وقيمتها يف بريوت 

اأبات�شي النفطية تواجه خيارات �شعبة يف م�شر 

اأ�شهم اليابان ترتفع بعد بيانات عاملية 

�شعود النفط الأمريكي اأوائل التعامل يف اآ�شيا 

بامل�����ر الرئي�س التنفي����ذي 
ملايكرو�شوفت يتقاعد خالل 12 �شهرا

•• نيويورك-رويرتز:

ام�س  مفاجيء  ب�سكل  ملايكرو�سوفت  التنفيذي  الرئي�س  باملر  �ستيف  اأعلن 
�سركة  الك��رب  للجدل  مثرية  رئا�سة  ف��رتة  النهاء  التقاعد  اعتزامه  اجلمعة 
للربجميات مما دفع �سهم مايكر�سوفت لل�سعود 1ر7 باملئة. وكان باملر 57 
عاما قد توىل املن�سب من بيل جيت�س يف يناير كانون الثاين 2000 لكن وول 
�سرتيت ووادي ال�سليكون �سككا يف ادارته على مدى هذه الفرتة اذ تعرث �سهم 
ال�سخ�سي مع االجتاه  االيل  اأبل وجوجل وحدة احلا�سب  وا�سرتت  ال�سركة 
�سراء  بعد  ال�سركة  ت��رك  باملر  ق��رار  وي��اأت��ي  املحمولة.  االلية  احلوا�سب  اىل 
ال�سركة وب��داأوا ي�سببون م�ساكل مطالبني بتغيري  ن�سطاء ح�سة �سغرية يف 
يف اال�سرتاتيجيات وخطة وا�سحة خلالفة الرئي�س التنفيذي لل�سركة. وقال 
باملر يف بيان خططي االولية للتقاعد كانت �ستظهر يف منت�سف الوقت الذي 
تتحول فيه �سركتنا اىل �سركة لالجهزة واخلدمات... نحن نحتاج اىل رئي�س 

تنفيذي يكون هنا لفرتة اأطول لي�سرف على هذا االجتاه اجلديد.

الهند والعراق يبحثان ت�شوية مدفوعات التجارة بالروبية 

موتورز التي ا�ستفادت اأي�سا من انخفا�س قيمة الني.
وارتفع نيكي 2ر2 باملئة اىل 55ر13660 نقطة بعد هبوطه 4ر0 باملئة 

يف اجلل�سة ال�سابقة وارتفع املوؤ�سر 1ر0 باملئة على مدى اال�سبوع.
و�سعد موؤ�سر توبك�س االو�سع نطاقا اثنني باملئة اىل 63ر1141 نقطة يف 
تداوالت خفيفة ومن بني ال�سركات امل�سدرة ارتفع �سهم تويوتا 8ر2 باملئة 

•• طوكيو-رويرتز:

ام�س  باملئة  اثنني  اأكرث من  اليابانية  القيا�سي لال�سهم  نيكي  موؤ�سر  قفز 
بعد بيانات ايجابية عن ن�ساط امل�سانع يف �ستى اأنحاء العامل وهو ما دفع 
تويوتا  مثل  امل�سدرة  ال�سركات  بقيادة  وا�سع  نطاق  على  اال�سهم لالرتفاع 

•• بريث-رويرتز:

االجلة  ال��ع��ق��ود  اأ����س���ع���ار  ارت��ف��ع��ت 
ل��ل��ن��ف��ط اخل����ام االم���ري���ك���ي اأوائ����ل 
التعامل يف ا�سيا ام�س اذ اأن بيانات 
ال�سني  م��ن  م�سجعة  اق��ت�����س��ادي��ة 
واأوروب����ا ع��ززت اف��اق الطلب على 
التعامالت  اوائ������ل  ويف  ال���ط���اق���ة 
ناميك�س  ل��ب��ور���س��ة  االل��ك��رتون��ي��ة 
اخلام  ال��ن��ف��ط  ع��ق��ود  �سعر  ارت��ف��ع 
لت�سليم  اخل���ف���ي���ف  االم����ري����ك����ي 
�سنتات   3 االول  ت�سرين  اأك��ت��وب��ر 
للربميل  06ر105دوالر  اىل 
بتوقيت   0029 ال�ساعة  بحلول 
مزيج  عقود  �سعر  وقفز  جرينت�س 
النفط اخلام برنت لت�سليم اأكتوبر 
اىل  ����س���ن���ت���ات   7 االول  ت�������س���ري���ن 

للربميل. دوالر  97ر109 

 وقال اناند �سارما وزير التجارة لل�سحفيني ردا على �سوؤال عما اذا كانت 
ا�ستخدام  كيفية  �سنبحث  نعم.  للعراق  بالروبية  ال��دف��ع  ت��در���س  الهند 

عملتينا املحليتني.
وتقود  اي��ار  مايو  منذ  قيمتها  من  باملئة   17 الهندية  العملة  وخ�سرت 
ارتف�������اع  م��ن  خم��اوف  و�س������ط  النا�س������ئة  اال���س��واق  يف  العمالت  ت��راج��ع 
تكاليف االقرتا�س ونق�س املعرو�س من النقود الرخي�سة من الواليات 

املتحدة.

•• نيودلهي-رويرتز:

امكانية  ال��ع��راق  م��ع  �ستبحث  احلكومة  ان  الهندي  ال��ت��ج��ارة  وزي��ر  ق��ال 
على  �ست�ساعد  خطوة  يف  الهندية  بالروبية  التجارة  مدفوعات  ت�سوية 

حتقيق اال�ستقرار للعملة امل�سطربة.
ويزور رئي�س الوزراء العراقي نوري املالكي الهند لو�سع اللم�سات االخرية 

على اتفاق لبيع املزيد من النفط لنيودلهي.

واح��ت��ي��اج��ه��ا ل��ل��ن��ف��ط. واي������رادات 
اعادة  من  ال�سركة  �ستمكن  البيع 
ديونها  وتقلي�س  ا�سهمها  ���س��راء 

البالغة 3ر12 مليار دوالر.

امل�ستثمرين هذا ال�سهر اأهم �سيء 
فيما يتعلق مب�سر هو انها حتقق 

تدفقا ماليا هائال. 
���س��رك��ة نفط  ان  ال��غ��ي��ط  وي���ق���ول 

امل�سرتي  ه���ي  ت��ك��ون  ق���د  �سينية 
املحتمل ال�سول ابات�سي يف م�سر 
ال�����س��ني منذ  اه��ت��م��ام  ن��ظ��را اىل 
افريقيا  يف  بالعمل  طويلة  ف��رتة 

••بريوت-يو بي اأي:

لبنان  مل�سرف  دوري  تقرير  اأظ��ه��ر 
املرجتعة  ال�سيكات  اأن عدد  املركزي، 
من  االأوىل   7 ال�����  االأ����س���ه���ر  يف  ب��ل��غ 
154 الفا و482  2013، حوايل 
لرية،  مليار   1322 قيمتها  �سيكاً، 
�سيكاً  و496  ال���ف���اً   162 م��ق��اب��ل 
عام  م��ن  نف�سها  ال��ف��رتة  مرجتعا يف 
مليار   1342 ق��ي��م��ت��ه��ا   2012

لرية.
ان  ن�سر ام�س،  ال��ذي  التقرير  وق��ال 
انخف�س يف  املرجتعة  ال�سيكات  عدد 
�سيكا   8014 ب��ح��دود  ال��ف��رتة  تلك 
عن الفرتة نف�سها من العام املا�سي، 
 20 بحدود  قيمتها  انخف�ست  كما 

وب��ل��غ ع���دد ال�����س��ي��ك��ات امل��رجت��ع��ة عام 
و477  الفا   267 بحدود   2011
لرية،  مليار   2182 قيمتها  �سيكا، 
�سيكا  و721  ال���ف���ا   250 م��ق��اب��ل 
 2171 ق��ي��م��ت��ه��ا   ،2010 ع������ام 
ال�سيكات  تكون  وبذلك  لرية.  مليار 
ارتفعت   2011 ع�����ام  امل���رجت���ع���ة 
قيمتها  و756�سيكا  ال���ف���ا   16
عام  على  قيا�سا  لرية  مليارات   10
املقا�سة  ح��رك��ة  وك���ان���ت   .2010
 12 ب���ل���غ���ت   2010 ع������ام  خ������الل 
قيمتها  �سيكا  اآالف  و903  مليونا 
عدد  وبلغ  لرية  مليار   101674
 2010 امل���رجت���ع���ة ع����ام  ال�����س��ي��ك��ات 
�سيك  و701  ال��ف��ا   125 ب���ح���دود 

قيمتها 2170 مليون لرية.

الفرتة  م���ع  م���ق���ارن���ة  ل����رية  م��ل��ي��ار 
وذك����ر   .2012 ع�����ام  م����ن  ن��ف�����س��ه��ا 
حتى  امل��ت��ب��ادل��ة  ال�سيكات  ح��رك��ة  اأن 
ن��ه��اي��ة مت��وز-ي��ول��ي��و امل��ا���س��ي، بلغت 
و404  ال����ف  و700  م��الي��ني   7
مليار   63307 قيمتها  ���س��ي��ك��ات، 
لرية، مقابل 7 ماليني و550 الفا 
و339 �سيكا للفرتة نف�سها من عام 
مليار   62204 قيمتها   2012
1102 م��ل��ي��ار لرية  ب��ارت��ف��اع  ل���رية 

و150 الفا و65 �سيكاً.
املتداولة خالل  ال�سيكات  وكان عدد 
مليونا   13 ب���ل���غ   ،2012 ع������ام 
قيمتها  ���س��ي��ك��ا،  و244  ال��ف��ا  و80 
107063 مليار لرية، مقارنة مع 
13 مليونا و65 الفا و713 �سيكاً 

قيمتها   ،2011 ع���ام  ت��داول��ه��ا  مت 
108694 مليار لرية . وبلغ عدد 
 2012 امل���رجت���ع���ة ع����ام  ال�����س��ي��ك��ات 
�سيكا،  و171  ال��ف��ا   279 ب��ح��دود 
مقابل  ل��رية  مليار   2462 قيمتها 
مرجتعا  �سيكا  و471  الفا   267
مليار   2182 قيمتها   2011 عام 
املتبادلة  ال�سيكات  عدد  وك��ان  ل��رية. 
 13 2011 بلغ بحدود  خالل عام 
�سيكا،  و713  ال��ف��ا  و65  م��ي��ل��ون��اً 
لرية  مليارات   108694 قيمتها 
و903  مليونا   12 لبنانية، مقابل 
 2010 ع����ام  ���س��ي��ك��اً  و963  اآالف 
101674 مليار لرية، اي  قيمتها 
بارتفاع 7020 مليار لرية وارتفاع 
بالعدد بلغ 161الفا و750 �سيكا.

•• نيويورك-رويرتز:

ت�������واج�������ه جم�����م�����وع�����ة اب����ات���������س����ي 
م�سر  يف  �سعبا  خيارا  االمريكية 
للنفط  عملياتها  تبيع  ه��ل  وه��و 
والغاز الكبرية يف البالد اأم تنتظر 

حتى تنتهي االأزمة ال�سيا�سية.
تك�سا�س  ومقرها  ال�سركة  وقالت 
م�سر  يف  اأع���م���ال���ه���ا  ت��ق��ي��م  ان���ه���ا 
انتاجها  خم�س  نحو  مثلت  ال��ت��ي 
امل�ستوى  على  وال��غ��از  النفط  م��ن 
ايراداتها  من  باملئة  و27  العاملي 

يف العام املا�سي.
ال�����س��رك��ة حتى  ان��ت��اج  ي��ت��اأث��ر  ومل 
بن�سبة  ه��ب��ط  �سهمها  ل��ك��ن  االن 
خ��م�����س��ة ب��امل��ئ��ة م��ن��ذ ال��ث��ال��ث من 
اجلي�س  عزل  عندما  متوز  يوليو 
حممد  ال�سابق  امل�سري  الرئي�س 
كثريون  حمللون  ويعتقد  مر�سي 
هبوط  وراء  االح������داث  ه����ذه  اأن 
كبري  الغيط  فا�سل  وق��ال  ال�سهم 

اأوبنهامير  ���س��رك��ة  يف  امل��ح��ل��ل��ني 
ك���ل���م���ا اأ�����س����رع����وا ب�����اخل�����روج من 
اأف�����س��ل واأ�ساف  ه��ن��اك ك��ان ذل��ك 
يف  بالكثري  يغامرون  امل�ستثمرون 
انهم ال ينق�سهم  اأ�سواق اال�سهم. 
حوافظ  على  اأهلية  ح��رب  حتمل 

ا�ستثماراتهم.
لكن البيع االن يعني على االرجح 
عدم  ب�سبب  خمف�س  �سعر  قبول 
عام  نهاية  ويف  ال�سيا�سي.  التيقن 
باملئة  �سبعة  ن��ح��و  ك���ان   2012
من  ابات�سي  اأ���س��ول  اجمال�ي  م��ن 
م�سر  يف  الطبيعي  والغاز  النفط 
مليون  1ر854  قيمتها  وبلغت 

دوالر ..
وق����ال ال��غ��ي��ط اب��ات�����س��ي ل���ن تلجاأ 
�ستواجه  ل��ك��ن��ه��ا  ب���خ�������س..  ل��ب��ي��ع 
حتديات طويلة االمد اذا اختارت 

البقاء والعمل هناك.
ابات�سي  ت��واج��ه��ه  امل����اأزق ال  وه���ذا 
 250 اأك��رث من  وح��ده��ا. فهناك 

واأ�ساف املخاطر بعيدة املدى هي 
ابعاد قطاع كامل من ال�سعب عن 
خارطة الطريق ال�سيا�سية. وهذا 
�سنوات   م��دى  على  �سيحدث  اأم��ر 
م�����س��ريا اىل احل����رب االه��ل��ي��ة يف 
القرن  ت�����س��ع��ي��ن��ات  يف  اجل����زائ����ر 
مثرية  �سابقة  باعتبارها  املا�سي 
للقلق. وتابع امل اأال ت�سري م�سر 

يف هذا الطريق. 
ا�سرتت  ال���ت���ي  اب���ات�������س���ي  ول������دى 
ح��ق��ول نفط يف  ب��ي.ب��ي يف  ح�سة 
 650 مقابل  الغربية  ال�سحراء 
مليون دوالر عام 2010 بوال�س 
3ر1  ع��ل��ى  قيمتها  ت��زي��د  ت��اأم��ني 
عملياتها  ت��غ��ط��ي  دوالر  م��ل��ي��ار 
بتاأميم  احل��ك��وم��ة  ق��ي��ام  ح���ال  يف 

اال�سول.
ورف�����س��ت اب��ات�����س��ي االف�����س��اح عن 
بال�سركة يف م�سر  العاملني  عدد 
رميوند  ال�سم�سرة  �سركة  وتقدر 
موظف   200 لديها  ان  جيم�س 

كميكال  داو  منها  امريكية  �سركة 
ت��ع��م��ل يف م�سر  و���س��ي��ت��ي ج����روب 
ف��ر���س��ت احل���ك���وم���ة حالة  ح��ي��ث 
طواريء ملدة �سهر وتدر�س ابات�سي 
وغريها من ال�سركات الغربية ما 
اذا كانت خماطر العمل يف م�سر 

تفوق عوائده.
اأغلقت  امل���ا����س���ي  اال�����س����ب����وع  ويف 
والكرتولوك�س  م��وت��ورز  ج���رنال 
ب�سكل  م�سر  يف  من�ساتها  وبا�سف 
ا�ستقرار  عدم  اىل  م�سرية  موؤقت 

االو�ساع االمنية.
 و���س��ح��ب��ت ب��ي.ج��ي ج����روب وب��ي.

العمل  طواقم  الربيطانيتان  بي 
ال�سهر  ال�سرورية  غري  االجنبية 

املا�سي.
اولريت�س�سن  كري�ستيان  ويتوقع 
هيو�ستون  يف  بيكر  معهد  زم��ي��ل 
القريب  اأق���ل يف االج���ل  خم��اط��ر 
م�سر  يف  العاملة  ال�سركات  على 

منها على املدى االطول .

اأجنبي ونحو ع�سرة االف موظف 
م�������س���ري وق�������ال ���س��ت��ي��ف ف���ار����س 
البات�سي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������س 
ال����ه����ات����ف مع  ع�����رب  م�����وؤمت�����ر  يف 

الدولر يرتفع لأعلى م�شتوى مقابل الني 
ال��ي��اب��ان��ي��ني اىل ���س��ن��دات اخل��زان��ة االم��ري��ك��ي��ة ويعزز 

الدوالر.
وارتفع الدوالر 3ر0 باملئة اىل 99 ينا بعد اأن �سجل 
اأعلى م�ستوى يف ثالثة اأ�سابيع عند 14ر99 ين على 

من�سة اي.بي.ا�س للتداول االلكرتوين.
والم�������س ال���ي���ورو اأع���ل���ى م�����س��ت��وي��ات��ه يف ���س��ه��ر مقابل 
اأحدث  ت��داول��ه يف  ي��ن وج���رى  34ر132  ال��ني عند 
التعامالت قرب 05ر132 ين مرتفعا 15ر0 باملئة. 
وان��خ��ف�����س ال��ي��ورو 1ر0 ب��امل��ئ��ة م��ق��اب��ل ال����دوالر اىل 
3341ر1 دوالر لكنه مازال فوق م�ستوى 3299ر1 

دوالر الذي �سجله خالل تعامالت اأم�س اخلمي�س.
اأ�سهر  اأعلى م�ستوياته يف �ستة  وكان اليورو قد �سجل 
عند 3453ر1 دوالر يف وقت �سابق هذا اال�سبوع مع 
حت�سن البيانات االقت�سادية ملنطقة اليورو يف الفرتة 

االخرية.

•• لندن-رويرتز:

اأ�سابيع  اأعلى م�ستوياته يف ثالثة  ال��دوالر اىل  ارتفع 
مقابل الني ام�س و�سعد مقابل �سلة عمالت مدعوما 

بارتفاع عوائد ال�سندات االمريكية هذا اال�سبوع.
وي��وج��د ارت��ب��اط ق���وي ب��ني م��وؤ���س��ر ال����دوالر وعوائد 
تزايد  مع  ارتفعت  التي  االمريكية  اخل��زان��ة  �سندات 
االحتياطي  ب���رن���ام���ج  ت��خ��ف��ي�����س  ب���ب���دء  ال���ت���وق���ع���ات 
ال�سندات  ل�سراء  االمريكي  املركزي  البنك  االحت��ادي 

ال�سهر املقبل.
وكلما ارتفعت العوائد زادت جاذبية اال�سول املقومة 
بالدوالر وقد بلغ الفارق بني عوائد �سندات اخلزانة 
اأعلى  اليابانية  ونظريتها  عامني  الج��ل  االمريكية 

م�ستوياته منذ مار�س اذار 2012.
 وقال حمللون ان هذا �سيجذب مزيدا من امل�ستثمرين 

القت�شاد الأملاين ينمو بقوة يف الربع الثاين
•• برلني-رويرتز:

�ساعد الطلب املحلي القوي على ازدهار االقت�ساد االملاين على نطاق وا�سع يف الفرتة من ابريل 
ني�سان اىل يونيو حزيران لي�سجل اأكرب اقت�ساد يف اأوروبا اأقوى منو ف�سلي له يف اأكرث من عام 

وي�سيع التفاوؤل باأدائه يف عام 2013 باأكمله.
واأكدت البيانات املعدلة من مكتب االح�ساء االحتادي تقديرات اأولية اأظهرت منو الناجت املحلي 
مقارنة  باملئة  و9ر0  ال�سابق  بالربع  مقارنة  العام  من  الثاين  الربع  يف  باملئة  7ر0  االجمايل 

مب�ستواه قبل عام.
بينما  الثاين  الربع  االجمايل يف  املحلي  الناجت  نقطة مئوية يف  بن�سف  املحلي  الطلب  و�ساهم 
مئوية.  نقطة  2ر0  اخلارجية  وال��ت��ج��ارة  مئوية  نقطة  3ر0  االن�����س��اءات  قطاع  ان��ف��اق  اأ���س��اف 
وكانت املخزونات هي العامل ال�سلبي الوحيد اذ خ�سمت 1ر0 نقطة مئوية من الناجت املحلي 

االجمايل.

ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر 
يف ال�شني يرتفع 24.13 % 

•• بكني-يو بي اأي:

بن�سبة  ارتفاعاً  املا�سي،  متوز-يوليو  �سهر  يف  ال�سني  اإىل  املبا�سر  االأجنبي  االإ�ستثمار  تدفق  �سجل 
�سنوي. اأ�سا�س  على   24.13%

ونقلت وكالة انباء ال�سني اجلديدة )�سينخوا( ام�س ، عن وزارة التجارة، قولها ان تدفقات االإ�ستثمار 
ثقة  تر�سخت  حيث  يوليو،  يف  �سنوي  اأ�سا�س  على   24.13% ارتفعت  ال�سني  اإىل  املبا�سر  االأجنبي 
 9.41 اجتذبت  ال�سني  ان  ال���وزارة  وقالت  االقت�ساد  ا�ستقرار  حتقق  عالمات  بتزايد  امل�ستثمرين 

مليارات دوالر من االإ�ستثمار االأجنبي املبا�سر يف ال�سهر املا�سي.
وبلغ احلجم خالل االأ�سهر ال�سبعة االأوىل من ال�2013 حوايل 71.39 مليار دوالر بزيادة 7.09% 

عن الفرتة نف�سها من العام املا�سي.
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العدد  10877 بتاريخ   2013/8/24     
 يف الق�سية رقم 2013/301   جتاري كلي

يعلن اخلبري املحا�سبي احمد جا�سم العبدويل-مركز اخلليج للمحا�سبة والتدقيق - 
واملعني من قبل  حمكمة دبى االبتدائية يف الق�سية 2013/301 جتاري كلي واملقامة 
من املدعية/ برتو دريلينغ كومبانى وتنفيذا للمهمة فان املدعى عليه/ غالم ح�سن 
�سبز(  )بالالي�س  ريفاينمنت  جرين  �سركة  املدخل  واخل�سم  جناد-  ح�سن  ح�سني 
االحد  يوم  واملقرر عقده  اومن ميثلهم  اجتماع اخلربة احل�سابية  مدعوون حل�سور 
املوافق 2013/9/1 ال�ساعة احلادية ع�سر قبل الظهر مبكتب اخلبري- مركز اخلليج 
للمحا�سبة والتدقيق- الكائن يف  دبي- ديرة- اخلبي�سي - �سارع �سالح الدين- بناية 
الكندى والعبدويل- )بناية معر�س �سرياميك را�س اخليمة( الطابق االول- مكتب رقم 

104-ت: 04-2684700  ، 050-2777407
اخلبري املحا�شبي/ احمد جا�شم العبدويل     

اعالن ح�سور اجتماع خربة ح�سابي 

العدد  10877 بتاريخ 2013/8/24     
   مذكرة اعالن  متظلم �سده بالن�سر

   يف  الدعوى 10 /2013 تظلم عقاري                                       
اىل املتظلم �سدهم  /1- جان هويجر ماثي�سني 2- جي�سرب ماثي�سني 3- �سركة 
ان  ���س.ذ.م.م جمهويل حمل االقامة مبا  العقارية  للو�ساطة  اي�ستيت�س  ك��راون 
املتظلم / علي عزيز اله طاهر بور وميثله: علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن   قد 
اقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر يف احلجز 
التحفظي ) جتاري( رقم 2013/10 والر�سوم وامل�ساريف.   وحددت لها جل�سة 
يوم االحد املوافق 2013/8/25 ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة ch1.B.6 لذا فانت 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل. ويف حالة  تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 رئي�س الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10877 بتاريخ 2013/8/24     
   مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 49 /2013 تظلم �سرعي                                       
اىل املتظلم �سده /1- البريت رزق جمهول حمل االقامة   مبا ان املتظلمة 
يو�سف حممد ح�سن حممد  ك��ارادز هوفا وميثلها:  ايفانوفا  �سفتالنا   /
البحر     قد اقامت عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من 
قرار االآمر على عري�سة )�سرعي ( رقم 2013/347 والر�سوم وامل�ساريف.    
11.00 �س  ال�ساعة   2013/8/26 املوافق  االثنني  يوم  لها جل�سة  وح��ددت 
مبكتب القا�سي لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

ايام على االقل. ويف حالة  تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
 رئي�س الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10877 بتاريخ 2013/8/24    
اعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/1928 جتاري جزئي  
اىل املدعى عليها: �سركة ال اف ا�س امبيك�س )�س م م ح( متثلها قانونا- ليليابا لبيكوفا   
اقامت عليك لدى  ع(  م  املتكاملة )�س  االمارات لالت�ساالت  �سركة  املدعية:  ان  حيث 
درهم(   14.742( وقده  مببلغ  فيها  تطالبك  اعاله،  املذكورة  الدعوى  املحكمة  هذه 
اربعة ع�سر الفا و�سبعمائة واثنان واربعون درهما والفائدة القانونية 12% من تاريخ 
اال�ستحقاق  وحتى ال�سداد التام باال�سافة للر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   وعليه 
يقت�سى ح�سورك امام هذه املحكمة ) الدائرة اجلزئية الثانية( يف متام ال�ساعة الثامنة 
والن�سف من �سباح يوم 2013/9/2 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي مالديك من 
بيانات ويف حالة تخلفك عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان 

املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/8/20
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10877 بتاريخ   2013/8/24     
اعالن باحلكم  يف الدعوى رقم 2012/289 مدين كلي     

اىل املحكوم عليه/ عبداهلل �سعيد �سامل ال�سام�سي العنوان : ن�سراً-   نعلمك انه بتاريخ 
املوافق 2013/5/27م قد حكمت عليك هذه احلكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله 
ل�سالح /عمار وجدي �سالم،بالتايل: حكمت املحكمة : اوال: بقبول طلب االدخال �سكال 
ثانيا: يف مو�سوع الدعوى اال�سلية وطلب االدخال بالزام اخل�سم املدخل عبداهلل �سعيد 
ال�سيك رقم  بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )2000000 درهم( قيمة  ال�سام�سي  �سامل 
00352 امل�سحوب على بنك ابوظبي الوطني والزمت اخل�سم املدخل بان يوؤدي للمدعي 
مبلغ 200000 درهم تعوي�سا عن اال�سرار التي حلقت باملدعي والزمت اخل�سم املدخل 
مب�سروفات الدعوى اال�سلية وطلب االدخال والزمته مببلغ  200 درهم مقابل اتعاب 

املحاماة.    �سدر بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ املوافق 2013/8/19  
القا�سي/ اأمين عبدالرحمن          

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة ابوظبي البتدائية            

العدد  10877 بتاريخ   2013/8/24     
    اعالن حكم يف الدعوى 2013/1561

املحكوم �سدها: �سامل را�سد �سعيد علي النيادي  العنوان: بالن�سر 
االيجارية  امل��ن��ازع��ات  ف�س  جل��ان  ادارة  قبل  م��ن  حكم  �سدر   2013/7/17 ت��اري��خ  يف  افادتكم  ن��ود   
)ابوظبي( مبثابة احل�سوري يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح املحكوم لها: �سعيد �سامل  را�سد 
مكتوم  املزروعي اوال: بف�سخ عقد االيجار  املوؤرخ يف 2013/2/23 واخالء املدعى عليه من الفيال 
واملو�سحة  �سقق   )4( ع��دد   47 قطعة   11 غ��رب  ح��و���س  اخل��ال��دي��ة-  بابوظبي-  الكائنة  ال�سكنية 
التعاقد خالية من  التي كانت عليها وقت  بالعقد و�سحيفة الدعوى وت�سليمها للمدعي باحلالة 
للعني  وامل��اء  الكهرباء  ا�ستهالك  قيمة  ذمة عن  ب��راءة  بتقدمي  الزامه  وال�سواغل مع  امل�ستاأجرين 
حتى تاريخ االخالء الفعلي. ثانيا: بالزام املدعى عليه بان يوؤدي للمدعي اجرة عني النزاع اعتبارا 
والزمته  دره��م   275.000 ال�سنوية  االج��رة  بواقع  الفعلي  الت�سليم  وحتى   2013/3/10 تاريخ  من 
قابال  ذلك من طلبات.  حكما  ماعدا  ورف�ست  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  ومائتي  بامل�سروفات 

لال�ستئناف خالل )15يوما( اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا امل�ستند.  
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10877 بتاريخ 2013/8/24    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة: نامكو انرتنا�شيونال )�س. ذ.م.م(.
ذات  القانوين:  ال�سكل  املنخول    رقم 206 ملك م�ساريع قرقا�س-  العنوان: مكتب 
م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة: 584817  رقم القيد بال�سجل التجاري: 998410  
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل 
اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة 
 2010/12/16 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2010/12/16 بتاريخ 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني املركز الدويل 
لال�شت�شارات وتدقيق احل�شابات العنوان: مكتب رقم 213 ملك موؤ�س�سة حممد 
بن را�سد لتنمية امل�سارع ال�سغرية واملتو�سطة - ديرة.   هاتف  2501521-04 فاك�س: 
2501522-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10877 بتاريخ 2013/8/24    
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    
ا�سم امل�سفي/املركز الدويل لال�شت�شارات وتدقيق احل�شابات العنوان: 
ال�سغرية  امل�سارع  لتنمية  را���س��د  ب��ن  حممد  موؤ�س�سة  ملك   213 رق��م  مكتب 
واملتو�سطة - ديرة. هاتف  2501521-04 فاك�س: 2501522-04 مبوجب هذا 
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
اأع��اله لت�سفية    نامكو انرتنا�شيونال )�ــس.ذ.م.م(  وذلك مبوجب قرار 
دبي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2010/12/16 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه  وعلى من  بتاريخ 2010/12/16  
امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خالل  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه 

ن�سر هذا االإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10877 بتاريخ 2013/8/24     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 1112 /2013 جتاري  كلي                                     
ان  االقامة مبا  امل��ح��دودة جمهول حمل  للعقارات   32 عليه/1-  جمموعة  املدعى  اىل 
املدعي / بول كيتنج وميثله: علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن قد اقام عليك الدعوى 
يف   2013/2/20 بتاريخ  ال�سادر  التحكيم  حكم  على  بالت�سديق  املطالبة  ومو�سوعها 
مع  ال�سحيفة  بهذه  وامل��رف��ق  ال���دويل  للتحكيم  دب��ي  2010/366 مركز  رق��م   ال��دع��وى 
حتميل املدعى عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. .  وحددت لها جل�سة 
يوم االربعاء املوافق 2013/9/11 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف 
م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  او من ميثلك  باحل�سور 
�سيكون  ف��ان احلكم  تخلفك  االق���ل.ويف حالة  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة 

مبثابة ح�سوري.)وامرت بتق�سري مدة امل�سافة اىل ا�سبوع من تاريخ الن�سر(.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10877 بتاريخ 2013/8/24     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 960 /2013 جتاري  كلي                                     
اىل املدعى عليه/1-  �سروق ال�سم�س لتجارة املواد الغذائية �س.ذ.م.م  جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي / املدينة للتغليف �س.ذ.م.م  قد اقام عليك الدعوى 
 127440( مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام 
املوافق  االثنني  يوم  لها جل�سة  واالتعاب. وحددت  وامل�ساريف  ال�سداد،والر�سوم 
2013/9/16 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة ch2.E.22 لذا فانت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او 
احلكم  ف��ان  تخلفك  االق���ل.ويف حالة  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة 

�سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10877 بتاريخ 2013/8/24     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 489 /2013 عقاري  كلي                                     
اىل املدعى عليهم/1-  �سركة بروفايل يوروب ليمتد 2- �سركة زيرو فايف زيرو 
 / املدعي  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهويل  للعقارات   بورفايل  �سركة   -3 ليمتد 
ليند �ساي جني جي�ست وميثله: �سامل عبداهلل �سلطان علي احلمادي    قد اقام 
املدعى  ال��زام  مع  متخ�س�س  خبري  بندب  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
االثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت  امل��ح��ام��اة.  وات��ع��اب  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه 
مكلف  فانت  لذا   ch1.B.8 بالقاعة  �س   11.00 ال�ساعة   2013/8/26 املوافق 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10877 بتاريخ 2013/8/24     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 306 /2012 عقاري  كلي                                     
�����س.ذ.م.م    جمهول حمل  اىل املدعى عليه/1-  مدينة دب��ي الريا�سية 
االقامة مبا ان املدعي / ناديجدا غريغور ييفنا    قد اقام عليك الدعوى 
وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة بتعيني خ��ب��ري ه��ن��د���س��ي م��ع ال����زام امل��دع��ى عليه 
اخلمي�س  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم 
فانت  ل��ذا   ch1.B.8 بالقاعة  �س   11.00 ال�ساعة   2013/9/5 امل��واف��ق 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�سور  مكلف 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل.ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10877 بتاريخ 2013/8/24     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 884 /2012 عقاري  كلي                                     
ذ.م.م 2- ماجد عبيد جمعة بن ماجد   - كابيتال لال�ستثمار  �سركة منا  املدعى عليهم/1-   اىل 
�سركة   -3 ذ.م.م  لال�ستثمار  كابيتال  منا  ل�سركة  امل�سئول  املدير  وب�سفته  نف�سه  عن  الفال�سي- 
دوكالند العقارات 4- حممد ا�سلم احمد- عن نف�سه وب�سفته املدير امل�سئول ل�سركة منا كابيتال 
لال�ستثمار- ذ.م.م 5- ا�سرار احمد خان- عن نف�سه وب�سفته املدير امل�سئول ل�سركة منا كابيتال 
لال�ستثمار-ذ.م.م    جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي / ابراهيم ر�سا علي الها�سمي قد اقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ عقد ال�سراء املوؤرخ 2008/8/11 والزام املدعى عليهم 
بالت�سامن والتكافل ب�سداد مبلغ وقدره )2.854.298 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة 
يوم االحد املوافق 2013/9/1 ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة ch1.B.8 لذا فانت مكلف باحل�سور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة ايام على االقل. 
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10877 بتاريخ 2013/8/24     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2011/1114   جتاري كلي                                    
اىل املحكوم عليه /1- اوب�س �س م ح  جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
�سيتي   / ل�سالح  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2013/3/28 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها 
وقدره  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعى  بالزام  ����س.ذ.م.م  للمقاوالت  داميوند 
والفائدة  درهما  ع�سر  وثالثة  وثالثمائة  االف  و�سبعة  مليونان   ( دره��م   2.007.313
القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة يف 2011/4/6 وحتى متام ال�سداد ف�سال 
عن امل�ساريف والف درهم اتعاب حماماة ورف�س ماعدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا 
االعالن �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  10877 بتاريخ 2013/8/24     

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2012/1289   جتاري كلي                                    

نعلنكم  االقامة  ����س.ذ.م.م  جمهول حمل  للمقاوالت  بليلة  بن  املحكوم عليه /1-  اىل 
املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ 2013/6/26 يف  املنعقدة  بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
ل�سالح / �سركة املكا�سب للتجارة العامة ذ.م.م بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية 
مبلغ وقدره )ثالثمائة اربعة واربعون الف واربعمائة ثالثة وثمانون درهما وخم�سة 
وع�سرون فل�سا( والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ 2012/7/31 وحتى متام 
ماعدا  ورف�ست  املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  الف  ومبلغ  بامل�ساريف  والزمتها  ال�سداد 
ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �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  10877 بتاريخ 2013/8/24     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2012/769   جتاري جزئي                                    
اىل املدعى عليه /1- تري�ستان روزاريو ديافو فرناند�س جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعى/ بنك ام القيوين الوطني �س م ع وميثله: خالد كلندر عبداهلل ح�سني  نعلنكم 
املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ 2013/5/12 يف  املنعقدة  بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
ل�سالح / بنك ام القيوين الوطني �س م ع بحكمت املحكمة مبثابة احل�سوري: بالزام 
املدعى عليه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ) 21.999.08 درهم( )واحد وع�سرون الف 
وت�سعمائة وت�سعة وت�سعون درهم وثمانية فلو�س( وفائدة اتفاقية بواقع 12% �سنويا من 
تاريخ املطالبة يف 2012/8/22م وحتى متام ال�سداد، والزمته بامل�ساريف والر�سوم ومبلغ 
لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م  خم�سمائة 
با�سم �ساحب  لن�سر هذا االع��الن �سدر  التايل  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

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  10877 بتاريخ 2013/8/24     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 474 /2013 مدين جزئي                                     
اىل املدعى عليه/1- �سركة مينى مارت   جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ �سركة االمارات لالت�ساالت املتكاملة )�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
عليه  املدعى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة 
مببلغ وقدره )6630.00 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
ال�سداد.  وح��ددت لها  القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام 
 ch2.D.17 جل�سة يوم االربعاء املوافق 2013/9/11 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10877 بتاريخ 2013/8/24     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 470 /2013 مدين جزئي                                     
اىل املدعى عليه/1- دافيد بورمان جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / �سركة 
االمارات لالت�ساالت املتكاملة )�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب ابوجريدة 
بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره  اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  قد 
القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   14242.21(
بواقع 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد.  وحددت لها جل�سة يوم 
االربعاء املوافق 2013/9/4 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة ch2.D.17 لذا فانت 
مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10877 بتاريخ 2013/8/24     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 450 /2013 مدين جزئي                                     
اىل املدعى عليه/1- توما�س دى واينى هيل جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ �سركة االمارات لالت�ساالت املتكاملة )�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
عليه  املدعى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة 
مببلغ وقدره )8909.09 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
ال�سداد.  وح��ددت لها  القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام 
 ch2.D.17 جل�سة يوم االربعاء املوافق 2013/9/4 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10877 بتاريخ 2013/8/24     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 445 /2013 مدين جزئي                                     
اىل املدعى عليه/1- بول مارتني وارنوك   جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ �سركة االمارات لالت�ساالت املتكاملة )�س.م.ع( وميثله: حممود حجاج عزب 
عليها  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد  ابوجريدة 
مببلغ وقدره )10098.21 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
ال�سداد.  وح��ددت لها  القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام 
 ch2.D.17 جل�سة يوم االربعاء املوافق 2013/9/4 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فانت مكلف باحل�سور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10877 بتاريخ 2013/8/24    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/713 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان:ال�سيدة/

الت�سديق  االم��ارات  وطلب  الرحمن اجلن�سية:  زهره بيجم عبدال�سالم و�سى 
على التوقيع يف حمرر يت�سمن :تنازل يف اال�سم التجاري )�شفوان للخياطة 
رقم  حتت  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  من  واملرخ�سة   ) والتطريز 
عمر  اىل:  بعجمان  وال�سناعة  التجارة  غرفة  ل��دى  وامل�سجل   )50813( امللف 
م�سبح عبداهلل الكعبي اجلن�سية: االمارات   ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
العدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق على ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء 

ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10877 بتاريخ 2013/8/24    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/717 ك.ع.غ

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان:ال�سيد/
على  الت�سديق  وطلب  االم����ارات    اجلن�سية:  ال��رواح��ي  علي  نا�سر  علي  �سيف 
التوقيع يف حمرر يت�سمن :تنازل يف اال�سم التجاري )اليا�س لتطريز املالب�س     
( واملرخ�سة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )52940( 
وامل�سجل لدى غرفة التجارة وال�سناعة بعجمان اىل: من�سور خليفة احمد علي 
العدل  الكاتب  بان  للجميع  معلوما  ليكن  االم��ارات  اجلن�سية:  النعيمي  كاجور 
انق�ساء  بعد  امل��ذك��ور  امل��ح��رر  يف  ال�����س��اأن  ذوي  على  بالت�سديق  �سيقوم  بعجمان 

ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                 

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10877 بتاريخ 2013/8/24    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/25 ك.ع.د

عجمان:ال�سيد/ والت�سديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  ت��ق��دم   
الت�سديق على  ام��ارات��ي    وطلب  الواحدي اجلن�سية:  عبدالكرمي نا�سر �سعيد عثمان 
حمرر يت�سمن :تنازل عن رخ�سة يف اال�سم التجاري )م�شنع التمور امللكية -ذ.م.م 
( واملرخ�سة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف ) ( وامل�سجل لدى 
اجلن�سية:  الزعابي  عبيد  حممد  عبيد  رائ��د  اىل:  بعجمان  وال�سناعة  التجارة  غرفة 
اماراتي مبوافقة: يزن نزار عبداهلل اجلن�سية: العراق في�سل ال�ساوي اجلن�سية: املغرب 
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اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2013/335 )جتاري جزئي  ( بوا�سطة الن�سر

عليه/  املدعى  اىل  االبتدائية  االحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
لالت�ساالت  االم���ارات  املدعي/�سركة  اق��ام  الفال�سي   عبيد  �سعيد  خالد 
املتكاملة �س م ع عنوانه: دبي- منطقة امليديا �ستي-املبنى املقابل ملحطة 
ب��رق��م 2013/335 -جت����اري ج��زئ��ي عجمان-  ال���دع���وى  ���س��ي   ب��ي  ل��ب��ي  اأ 
ومو�سوعها املطالبة مببلغ 13418.81 درهم فانت مكلف باحل�سور امام 
او بوا�سطة وكيل معتمد  حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية �سخ�سيا 
وذلك يف ال�ساعة 8.30 املوافق يوم 23 من �سهر �سبتمرب ل�سنة 2013 وذلك 

للنظر يف الق�سية بو�سفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/8/19
       قلم الكتاب
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بالعا�سمة  ���س��ل��و���س��ف��ي��ت�����س  م�����س��م��ار  ي�����س��ت�����س��ي��ف 
الثامنة  اليوم مناف�سات اجلولة  البولندية وار�سو 
م��ن ك��اأ���س امل��غ��ف��ور ل��ه ب����اإذن اهلل ال�����س��ي��خ زاي����د بن 
بطولة  م��ن  التا�سعة  واجل��ول��ة  نهيان  اآل  �سلطان 
العامل ل�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك لل�سيدات 
افهار وذلك �سمن فعاليات الن�سخة اخلام�سة من 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  مهرجان 

العاملي للخيول العربية االأ�سيلة.
ال�سيخ  �سمو  بتوجيهات  امل��ه��رج��ان  تنظيم  وي��اأت��ي 
جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور 
اإ�سرتاتيجية  �سمن  الرئا�سة  �سوؤون  وزير  ال��وزراء 
العاملي  امل���وؤمت���ر  يت�سمن  ال���ذي  ���س��م��وه  م��ه��رج��ان 
 2013 تولوز  العربية  اخليول  ل�سباقات  الرابع 
وكاأ�س الوثبة �ستد وموؤمتر �سمو ال�سيخة فاطمة 
الفر�سان  م��ه��ارات  وتنمية  لتطوير  م��ب��ارك  بنت 

اير�س .
وبهذه املنا�سبة عقد موؤمتر �سحفي يف قاعة فندق 
مريزا  عا�سم  �سعادة  بح�سور  ب��وار���س��و  ���س��ريات��ون 
علي اآل رحمة �سفري الدولة لدى جمهورية بولندا 
والرا �سوايا مديرة مهرجان �سمو ال�سيخ من�سور 
اآل نهيان العاملي للخيول العربية رئي�سة  بن زايد 

ال����دويل ل�سباقات  ال�����س��ي��دات يف االحت����اد  ���س��ب��اق��ات 
بونكوف�سكي  وفودجيميج  افهار  العربية  اخليول 
وفيليك�س  وار���س��و  يف  �سلو�سفيت�س  م�سمار  مدير 
بولندا.  يف  ك���ل���وب  اجل���وك���ي  رئ��ي�����س  ك��ل��ي��م��ت�����س��اك 
امل��وؤمت��ر اكتمال  واأك��د �سعادة عا�سم م��ريزا خ��الل 
اإىل  واأ����س���ار  ال�سباقني  ال�ست�سافة  اال���س��ت��ع��دادات 
اأن�سطة  تنوع  يف  رائ��دا  توجها  ي�سكل  املهرجان  اأن 
اأن  اإىل  .. الفتا  االأ�سيلة  العربية  �سباقات اخليول 
بتوجيهات   2009 اأول مرة عام  انطلق  املهرجان 
�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
يف  ليتطور  الرئا�سة  �سوؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س 
دورته احلالية اإىل مهرجان عاملي يت�سمن �سباقات 
الريادي  ب��ال��دور  واأ����س���اد  دول��ي��ة.  واأخ����رى  حملية 
بنت  ف��اط��م��ة  ال�سيخة  �سمو  ت��ق��وده  ال���ذي  املتميز 
اأم االإم��ارات رئي�سة االحت��اد الن�سائي العام  مبارك 
رئي�سة  االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأعلى  الرئي�س 
املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة من اأجل تنمية 
احل�����س��ور ال��ف��اع��ل ل��ل��م��راأة االإم��ارات��ي��ة يف خمتلف 
اأ�سيال  �سريكا  باتت  حتى  واالجت��اه��ات  اجل��وان��ب 
الن�سائية  الريا�سية  النه�سة  مثمنا  املجتمع  يف 
لكثري  وحتقيقها  االإماراتية  الفتاة  قطعتها  التي 

من املنجزات والنجاحات يف فرتة زمنية قيا�سية . 
واأعلن �سعادة ال�سفري عن ا�ست�سافة وار�سو للن�سخة 
اخليول  ل�سباقات  ال��ع��امل��ي  امل��وؤمت��ر  م��ن  ال�ساد�سة 
العربية االأ�سيلة يف العام 2015 �سمن مهرجان 
العاملي  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو 
دفعة كبرية  ي�سكل  االأ�سيلة مما  العربية  للخيول 
للمربني واملالك يف بولندا وزي��ادة االهتمام بهذه 

ال�سريحة املهمة من �سباقات اخليول العربية. 
من جانبها اكدت الرا �سوايا تطور مهرجان �سمو 
العاملي للخيول  نهيان  اآل  زايد  ال�سيخ من�سور بن 
�سنوات   4 منذ  انطلق  اأن  بعد  االأ�سيلة  العربية 
يف  �سباقا   73 ايل  لريتفع  فقط  �سباقات  ب��اأرب��ع 
24 دولة يف دورته اخلام�سة و�سريتفع العدد اإيل 
�سل�سلة  اك��رب  يعد  مما  املقبل  العام  يف  �سباقا   94

لل�سباقات يف العامل.
واأ�سارت �سوايا اإىل موا�سلة اجلهود الكبرية التي 
بذلها املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
والتقاليد  ال��رتاث  اإط��ار �سون  ث��راه يف  طيب اهلل 
ويف مقدمتها  ال��رتاث��ي��ة  ب��ال��ري��ا���س��ات  وااله��ت��م��ام 
ريا�سة الفرو�سية ووا�سل �سمو ال�سيخ من�سور بن 

زايد اآل نهيان هذه اجلهود احلثيثة.

ولفتت اإىل اأن كاأ�س زايد لكونه يحمل ا�سما عزيزا 
وبتوجيهات  اأج��م��ع  وال��ع��امل  االإم����ارات  �سعب  على 
�سي�سهد  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو 
الذي  الثالثي  التاج  �سباقات  وار�سو ختام  م�سمار 
و�سهدت  ه��ول��ن��دا  يف  دون��دخ��ت  م�سمار  يف  انطلق 
برلني فعاليات اجلولة الثانية وقد خ�س�س للفائز 
به من خالل جتميع النقاط 30 الف يورو اإ�سافة 
الف   20 البالغة  االإج��م��ال��ي��ة  ال�سباق  ج��ائ��زة  ايل 

يورو.
اأم  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  دعم  واأك��دت 
االإمارات لل�سيدات يف كافة اأنحاء العامل .. منوهة 
اإىل ان م�سمار وار�سو �سي�ست�سيف12 فار�سة من 
و�ستقام  االأغلى  ال�سباق  يف  العامل  ق��ارات  خمتلف 
ال�سيدات  �سباقات  عا�سمة  ابوظبي  يف  النهائيات 
يف العامل. وقالت ان املهرجان ب�سدد االإعالن عن 
مفاجاأة خالل معر�س ابوظبي لل�سيد والفرو�سية 
الفرتة  تقام خالل  التي  دورت��ه احلادية ع�سرة  يف 
مو�سوعة  و���س��ت��دخ��ل  امل��ق��ب��ل  �سبتمرب   7  -4 م��ن 

غيني�س لالرقام.
من جانب اآخر اأكدت �سلطات ال�سباقات يف بولندا 
اجلوكي  رئ��ي�����س  كليمت�ساك  فيليك�س  خ���الل  م��ن 

زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  مهرجان  بان  كلوب 
اآل نهيان العاملي للخيول العربية لعب دورا حيويا 
يف اإعادة الروح ل�سباقات اخليول العربية االأ�سيلة 
اخليول  واإنتاج  تربية  انح�سرت  ان  بعد  بولندا  يف 
انت�سار  من  بالرغم  املا�سية  �سنوات  الع�سر  خالل 
اأنحاء  البولندية يف  العربية  دم و�سالالت اخليول 
كبرية  ب�سورة  متدد  املهرجان  ان  واأو�سح  العامل. 
كثري  ولدينا  وجيزة  ف��رتة  يف  العاملية  ايل  وو�سل 
طويل  وت��اري��خ  بولندا  يف  ال��ك��ربى  ال�سباقات  م��ن 
الهائل  الكم  ه��ذا  �ساهدنا  ملا  املهرجان  ل��وال  ولكن 
والكبري من اخليول العاملية تاتي من جميع انحاء 

اوروبا للم�ساركة يف هذه ال�سباقات.
رئي�س  بونكوف�سكي  فودجيميج  اك���د  ج��ان��ب��ه  م��ن 
م�سمار �سلو�سفت�س يف بولندا مدي التطور الذي 
مل�سته �سباقات اخليول العربية اال�سيلة يف بولندا 
من خالل امل�ساركة النوعية والعددية للخيول من 
ال��ذي �ساهم يف  املهرجان  اأوروب��ا من خالل  اأنحاء 

رفع �سان ال�سباقات.
ولفت اإىل اأن �سباق مونديال �سمو ال�سيخة فاطمة 
فار�سة  م�����س��ارك��ة  �سي�سهد  لل�سيدات  م��ب��ارك  ب��ن��ت 
وت��وق��ع م�ساهدة  ال�����س��ب��اق  ب��ول��ن��دي��ة حم��رتف��ة يف 

����س���ب���اق���ات اخليول  م����ن حم���ب���ي  ج���م���ه���ور غ���ف���ري 
العربية.

وينظم املهرجان هيئة ابوظبي لل�سياحة بالتن�سيق 
مع جمل�س اأبوظبي الريا�سي وبالتعاون مع هيئة 
ال��دويل خليول  االإم���ارات ل�سباق اخليل واالحت���اد 
العربية  اخليول  وجمعية  اإف��ه��ار  العربية  ال�سباق 
ال�سباب  لرعاية  العامة  الهيئة  وب��دع��م  االأ�سيلة 
والريا�سة والناقل طريان االإمارات وبرعاية �سركة 
ابوظبي  و�سركة  ال�سياحي  واال�ستثمار  التطوير 
االأم���ريات  واأري����ج  القاب�سة  واأراب���ت���ك  لال�ستثمار 
واالحتاد  ال��ع��واين  و���س��رك��ة  لال�ستثمار  وال��را���س��د 
واأكادميية  امل����راأة  ري��ا���س��ة  وجل��ن��ة  ال��ع��ام  الن�سائي 
و�سا�س  الن�سائية  للريا�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
ومزرعة  �سعب  نادر  والدكتور  وكابال  لال�ستثمار 
والفرو�سية  لل�سيد  الدويل  واملعر�س  �ستد  الوثبة 
ونادي اأبوظبي للفرو�سية والوثبة �سنرت واأجنحة 

القرم ال�سرقي جنة وري�سنغ بو�ست.
ن�سر  خ��الل  م��ن  عاملية  مبتابعة  املهرجان  وحظي 
واملوؤمترات على موقع  ال�سباقات  اأخبار وم�ساهدة 
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  مل��ه��رج��ان  الي��ف  ���س��رتمي 

زايد اآل نهيان العاملي للخيول العربية. 

الرابعة  ال��ع��امل  لبطولة  املنظمة  اللجنة  تعقد 
ال�ساعة  �سحفيا  م���وؤمت���را  للنا�سئني  لل�سباحة 
ر�سميا عن  االأح��د، لالإعالن  ي��وم غد  11 �سباح 
دبي  ت�ست�سيفه  ال���ذي  ال��ع��امل��ي  احل���دث  ان��ط��الق 
بدعم من جمل�س دبي الريا�سي واحتاد االإمارات 
 26( االثنني  غد  بعد  ي��وم  من  بداية  لل�سباحة، 
املقبل  ال�سبت  ي���وم  ح��ت��ى  وي��ت��وا���س��ل  اأغ�����س��ط�����س( 
859 �سباحاً ميثلون  ل�  )31( مب�ساركة قيا�سية 

93 دولة حول العامل.
وي�سارك يف املوؤمتر ممثلي اللجنة املنظمة واالحتاد 
الدويل لل�سباحة فينا ، اإىل جانب الليتوانية روتا 
ميلوتيت، بطلة ال�سباحة االأوملبية والعاملية، وعدد 

من اأع�ساء فريق ال�سباحة االإماراتي.
الفال�سي  اأحمد  برئا�سة  املنظمة  اللجنة  وكانت 
ل���ل�������س���ب���اح���ة، كثفت  االإم�������������ارات  رئ���ي�������س احت�������اد 
النطالق  تاأهبا  املا�سية  الفرتة  يف  ا�ستعداداتها 
الريا�سي  حمدان  جممع  حت��ول  فيما  البطولة، 
توا�سل  حيث  النحل،  خلية  ي�سبه  م��ا  اإىل  حاليا 
فرق العمل التابعة للجنة املنظمة و�سع اللم�سات 
املناف�سات ر�سميا، فيما كانت  االأخرية قبل بداية 
مطلع  دب���ي  اإىل  و���س��ل��ت  ال��ت��ي  املنتخبات  معظم 
الإجراء  الفر�سة  ا�ستغلت  ق��د  اجل���اري  اال���س��ب��وع 

احل�س�س التدريبية.
وق����ال اأح��م��د ال��ف��ال���س��ي رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة املنظمة 
ا�سكر  اأن  اأود  لل�سباحة  االإم�����ارات  احت���اد  رئ��ي�����س 
جميع اأع�ساء اللجنة املنظمة على اجلهد الكبري 
ل�سمان جناح  املا�سية  الفرتة  به يف  قاموا  ال��ذي 
املميزة  وخرباتهم  بقدراتهم  اأث��ق  واأن��ا  البطولة، 
املناف�سات خالل  تنعك�س على  اأن  �ساأنها  التي من 
االأيام املقبلة، وت�ساهم بتقدمي حدث ي�ساهي ما 
ا�ست�سافة  ال��رائ��دة يف جم��ال  املدينة  دب��ي  قدمته 

اأك���رب واأه����م االأح�����داث ال��ري��ا���س��ي��ة ع��ل��ى ال�سعيد 
الدويل .

احل��دث من خالل  اأهمية هذا  تنبع  كما  واأ�ساف 
تركيزه على قطاع مهم وهو ال�سباحني النا�سني، 
ال��ب��ط��ول��ة التطور  اأن حت��ق��ق ه���ذه  ن��اأم��ل  ال��ذي��ن 

ومتنحهم  لهم  املن�سود 
ف�����ر������س�����ة االح�����ت�����ك�����اك 
من  اخل��ربات  واكت�ساب 

اأف�سل �سباحي العامل .
م�������ن ج����ان����ب����ه����ا ق����ال����ت 
ح���������س����ة ال������ه������رم������ودي 
املنظمة  اللجنة  ع�سو 
ال��ل��ج��ن��ة جميع  اجن����رت 

ل�سمان  الالزمة  اللوج�سيتية  واالأمور  املتطلبات 
�سري العملية التنظيمية مبا يتوافق مع التطلعات 
واإب�����راز  لتحقيقها،  دب���ي  ت��ط��م��ح  ال��ت��ي  واالآم������ال 
ال�سعيد  على  ال��ب��ارزة  مكانتها  وتاأكيد  �سورتها 

االحتادات  جلميع  وجهة  جعلها  ال��ذي  الريا�سي 
الريا�سية الدولية .

ال��ع��ام على  املنظمة ه��ذا  اللجنة  رك��زت  واأ���س��اف��ت 
ج��ان��ب م��ه��م وه���و اجل��م��ه��ور ال����ذي ي��ع��د عن�سرا 
ل���ذا ف��ق��د مت توفري  اأي ح����دث،  ل��ن��ج��اح  اأ���س��ا���س��ي��ا 
جمانية  م���وا����س���الت 
)ذه��اب��اً واإي���اب���اً( لنقل 
اجل������م������ه������ور ط��������وال 
ف������������رتة ال�����ب�����ط�����ول�����ة 
و�ستتوفر  احل��������دث، 
يومياً  اخل��دم��ة  ه���ذه 
وخ������������������الل ف������رتت������ي 
ال�سباحية  امل��ن��اف�����س��ة 
ن�سف  ل�����الأدوار  وامل�����س��ائ��ي��ة  التمهيدية  ل�����الأدوار 
النهائية والنهائية من مراكز الت�سوق الرئي�سية 

بدبي .
و���س��ت��غ��ادر ح���اف���الت ن��ق��ل اجل��م��ه��ور م���ن مقابل 

)مول  للت�سوق  االإم���ارات  ملركز  الرئي�سي  املدخل 
االإم������ارات(، ب��ال��ق��رب م��ن اأم��اك��ن ت��وق��ف �سيارات 
االأج��رة بني حم��الت دبنهامز وه��اريف نيكوال�س، 
ومركز دبي للت�سوق )منطقة املواقف العامة اإىل 
ميني حمطة القطار(، وتنطلق احلافالت باجتاه 
9.30 �سباحاً و4 م�ساًء  ال�ساعة  جممع حمدان 
اأغ�سط�س،   26 االثنني  امل��واف��ق  االفتتاح،  ي��وم  يف 
اأيام  باقي  م�ساًء يف  و5  9.30 �سباحاً،  وال�ساعة 
تبداأ  اأن  ع��ل��ى  اأغ�����س��ط�����س،   31-27 م��ن  احل���دث 
اإىل  اليومية للحافالت من املجمع  االإي��اب  رحلة 
نف�س املراكز التي انطلقت منها ال�ساعة 1 ظهراً، 

و8 م�ساًء.

دبي جتذب عائالت ال�شباحني
دب����ي و���س��ه��رت��ه��ا ع��ل��ى ال�سعيد  ���س��اه��م��ت م��ك��ان��ة 
ال�سياحي من خالل تطورها ومعاملها احل�سارية 
وب��ي��ئ��ت��ه��ا اخل���الب���ة يف ت�����س��ج��ي��ع ع����دد الف����ت من 
عائالت ال�سباحني للقدوم رفقة اأبنائهم وبناتهم 
املناف�سات  متابعة  خ��الل  م��ن  ���س��واء  واال�ستمتاع 

ق�ساء  اأو  ال��ري��ا���س��ي��ة 
مميز  مكان  يف  عطلة 

عامليا.
ولن تكون دبي حمطة 
للريا�سيني امل�ساركني 
احل����������دث  ه�������������ذا  يف 
ت�ستعد  ب����ل  ف��ح�����س��ب 
من  الكثري  ال�ستقبال 

اأفراد عائالت املتناف�سني الذين �سيقدمون الدعم 
والت�سجيع الأبنائهم، ومب�ساركة 96 دولة يف هذا 
احلدث �ست�سهد املناف�سة ح�سورا عائلياً كبرياً من 
وكينيا،  والهندورا�س  بت�سوانا  مثل  بعيدة  اأماكن 

املرحلة  ه��ذه  ملتابعة  ح��ج��وزات��ه��م  اأك��م��ل��وا  ال��ذي��ن 
الهامة من م�سرية اأبنائهم يف عامل ال�سباحة. 

تفا�شيل احلدث
يقام حفل افتتاح بطولة العامل الرابعة لل�سباحة 
مت����ام  يف  ل���ل���ن���ا����س���ئ���ني 
م�ساء  م���ن   5 ال�����س��اع��ة 
 26 االإث���������ن���������ني  ي����������وم 
املتوقع  ومن  اأغ�سط�س، 
من  ع��������دد  ي���������س����م  اأن 
الرتفيهية  ال���ف���ق���رات 
عقب  وتنطلق  املمتعة، 
مبا�سرة  االفتتاح  حفل 
اأوىل املناف�سات ن�سف النهائية والنهائية ال�ساعة 

6 م�ساًء.
تعقد البطولة يف الفرتة من 26-31 اأغ�سط�س، 
وي�����س��ارك ف��ي��ه��ا ن��خ��ب��ة م��ن ال��ن��ا���س��ئ��ني يف العامل 

عاماً(   18-15( والنا�سئات  عاماُ(،   17-14(
ريا�سة  دول���ة، مب��ا فيها دول عريقة يف   93 م��ن 
واأ�سرتاليا،  امل��ت��ح��دة،  ال���والي���ات  م��ث��ل  ال�����س��ب��اح��ة 

واململكة املتحدة، وال�سني، ورو�سيا. 
10 �سباحاُ- التمهيدية يومياً من  االأدوار  تقام 

ن�سف  االأدوار  ت��ع��ق��د  ب��ي��ن��م��ا  ظ���ه���راً،   12.30
النهائية والنهائية م�ساء كل يوم من 6-8 م�ساًء، 
اأو  20 درهماً لليوم،  ويبلغ �سعر تذكرة الدخول 
80 درهماً جلميع اأيام احلدث، وتتوفر التذاكر 
بوابة جممع  عند  البطولة،  انعقاد  ف��رتة  خ��الل 
الواقع  الريا�سي،  را���س��د  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��دان 
على طريق االإمارات )طريق دبي العابر �سابقاً(، 
امل��ج��اين للجمهور  ال��ن��ق��ل  ت��ب��داأ خ��دم��ة  اأن  ع��ل��ى 
ال�سباحية  امل��ن��اف�����س��ة  ف���رتت���ي  وخ�����الل  ي���وم���ي���اً 
للت�سوق  االإم���ارات  مركز  من  انطالقاً  وامل�سائية 

»مول االإمارات« ومركز دبي للت�سوق »دبي مول«

وار�شو ت�شت�شيف كاأ�س زايد ومونديال ال�شيخة فاطمة �شمن مهرجان من�شور بن زايد للخيول اليوم

تعقد موؤمترًا �شحفيًا غدًا 

اللجنة املنظمة تتاأهب لنطالق مناف�شات بطولة العامل لل�شباحة بدبي )الإثنني(

جممع حمدان الريا�شي 
يتحول اإىل خلية نحل 

ا�شتعدادًا لأبطال امل�شتقبل

دانة الدنيا جتذب عائالت 
ال�شباحني وتوفري موا�شالت 

جمانية للجماهري

ب����ال���وتيل����ي اآخ���ر جن���وم ال����دوري الإيط�����ال������ي !
ب��ع��د رح��ي��ل ادي��ن�����س��ون ك��اف��اين م��ن ن��اب��ويل اىل باري�س 
للكرة االيطالية ماريو  ال�سقي  الولد  بات  �سان جرمان، 
اليوم  ال��دوري املحلي الذي ينطلق  بالوتيلي اخر جنوم 
االيطايل  ال��دوري  �سعبية  تراجع  اىل  يوؤ�سر  ما  ال�سبت، 
يف ال�������س���ن���وات االخ������رية خ�����س��و���س��ا ب��ع��د رح���ي���ل زالت����ان 

ايرباهيموفيت�س وزميله ثياغو �سيلفا املو�سم املا�سي.
اجلديدة  اال�سماء  بع�س  ق��دوم  االندية  �سهدت  بالطبع، 
يف حماولة لوقف النزيف، لكن جميع ه��وؤالء يخرجون 
واالمر  انف�سهم،  فيه من فر�س  يتمكنوا  من مو�سم مل 
يتعلق باالرجنيتني كارلو�س تيفيز املنتقل اىل يوفنتو�س 

هيغواين  غونزالو  ومواطنه  �سابقا(،  �سيتي  )مان�س�سرت 
الذي �سيقود هجوم نابويل )ريال مدريد �سابقا(، وماريو 
بايرن  من  القادم  اجلديد  فيورنتينا  مدفعجي  غوميز 

ميونيخ االملاين.
واندريا  امل��رم��ى ج��ان��ل��وي��ج��ي  ب���ان ح��ار���س  اع��ت��ربن��ا  واذا 
يعترب  بالوتيللي  ف��ان  متقدمة،  �سن  يف  ا�سبحا  ب��ريل��و 
-2013 اجل��دي��د  للمو�سم  ال���دوري  يف  الوحيد  النجم 
2014، وال �سك بانه �سيكون عالمة فارقة ب�سبب قوته 

وت�سريحته الغريبة.
وكان بالوتيللي عاد اىل �سفوف ميالن يف كانون الثاين-

يف  جنح  وق��د  �سيتي  مان�س�سرت  من  قادما  املا�سي  يناير 
ت�سجيل 12 هدفا يف 13 مباراة و�سمن لفريقه مركزا 
ذهابا  ت��ع��ادال  اوروب���ا حيث  اب��ط��ال  دوري  خلو�س ملحق 
و�سيكون  احل��ايل،  اال�سبوع  خ��الل   1-1 ايندهوفن  مع 

مر�سحا لبلوغ دور املجموعات.
االيطايل  ال���دوري  يف  بدايته  على  �سنوات  خم�س  وبعد 
امل�ساك�س  بالوتيلي  على  يتعني  انرتميالن،  �سفوف  يف 
املدير  غالياين  ادري��ان��و  عنه  وي��ق��ول  موهبته.  يثبت  ان 
الريا�سي يف ميالن انه جنم من دون ادنى �سك، ويتعني 
عليه ان يلعب كنجم . لكن م�سكلة بالوتيلي تكمن لي�س 

يف موهبته بل يف �سلوكه ويقول عنه مدربه ما�سيميليانو 
اليغري حت�سن �سلوك ماريو كثريا، لكن يتعني عليه اال 
يتعاطى مع احلكام . ولطاملا كان بالوتيلي رجل املنا�سبات 
الكبرية وخري دليل على ذلك ثنائيته يف مرمى املانيا يف 

ن�سف نهائي كاأ�س اوروبا عام 2012.
او  مي�سي  ليونيل  مب�ستوى  بالويتيلي  اعتبار  ميكن  ال 
كري�ستيانو رونالدو بعد، او حتى زالتان ايرباهيموفيت�س، 
لكنه يعترب بطال قوميا يف ايطاليا خ�سو�سا لدى ان�سار 
االتزوري وهذا ما يوؤكده اال�ستقبال الرائع الذي يلقاه 

يف كل مرة يخو�س فيها مباراة دولية.

وب��ات��ت ���س��ه��رت��ه ع��امل��ي��ة، ف��ق��د و���س��ع��ت��ه جم��ل��ة �سبورت�س 
اي��ل��و���س��رتي��ت��د االم��ريك��ي��ة ع��ل��ى ���س��در ���س��ف��ح��ات��ه��ا هذا 
الريا�سة  اب���راز جن��وم  على  اع��ت��ادت  التي  وه��ي  اال�سبوع 
من  حفنة  اىل  بالتايل  بالوتيلي  ان�سم  وق��د  االمريكية 
هذه  غ��الف  على  ظ��ه��روا  ال��ذي��ن  العامليني  الريا�سيني 

املجلة امثال دييغو مارادونا وبيليه وزين الدين زيدان.
كما ان جملة تامي اعتربته من بني اكرث 100 �سخ�س 
بالوتيلي  يثبت  ان  يبقى   .2013 عام  العامل  تاأثريا يف 
بانه ي�ستحق كل هذا االهتمام وال �سك بان قيادة ميالن 

اىل اللقب املحلي �ست�سب يف هذا االطار.
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برعاية حمدان بن حممد

جنم فريق �شكاي دايف دبي للراليات را�شد الكتبي يحقق بداية قوية يف رايل اأملانيا
البولندي كوبيكا يت�شدر الفئة الثانية يف بطولة العامل للراليات .. لتفال يف طليعة الفئة الأوىل على منت فولك�شفاجن

حامل اللقب ي�شعى للدفاع عن لقبه يف بطولة كاأ�س العامل لكرة القدم حتت 17 �شنة 2013 الإمارات

املدرب را�شد عامر: الفريق الأبي�س يتمتع بفر�شة حقيقية للفوز بالبطولة

العني يختتم مع�شكر النم�شا باختبار 
الأهلي القطري

للراليات  دبي  داي��ف  �سكاي  فريق  �سائق  حقق 
را�سد الكتبي بداية جيدة يف رايل اأملانيا اأم�س 
خا�سة  مراحل   3 بعد  الثامن  املركز  حم��رزا 
االماراتي  الراليات  بطل  وي�سارك  بال�سرعة، 
االأمل��ان��ي��ة كارينا  اأمل��ان��ي��ا م��ع م��الح��ت��ه  يف رايل 
هيربيل على منت �سيارته اجلديدة من طراز 

)فورد في�ستا اآر 5(. 
وم�سافتها  ال��ث��ال��ث��ة  امل��رح��ل��ة  الكتبي  واج��ت��از 
22.95 كم يف منطقة مو�سيل فينيارد حمرزا 
امل��رح��ل��ة، و�سيجتاز  ن��ه��اي��ة  ال�����س��اب��ع يف  امل��رك��ز 
الكتبي بقية مراحل اجلمعة اال�سفلتية وياأمل 

باملحافظة على مركزه ال�سابع.
ويعترب رايل اأملانيا اجلولة التا�سعة من بطولة 
وانطلق  املو�سم،  لهذا  )فيا(  للراليات  العامل 
كولون  م��دي��ن��ة  م��ن  امل��ا���س��ي  اخلمي�س  م�����س��اء 

وي�ستمر اأربعة اأيام.
وت�����س��در ال�����س��ائ��ق ال��ب��ول��ن��دي روب����رت كوبيكا 
الفئة الثانية من بطولة العامل للراليات بعد 

املرحلة االأوىل بفارق 13.5 ثانية تاله �سائق 
مقاطعة زيلز اإلفن اإيفنز، يف حماولة الإغالق 
ال��ف��ج��وة م��ع م��ت�����س��در ت��رت��ي��ب ب��ط��ول��ة الفئة 
الثانية حتى االآن ال�سائق القطري عبد العزيز 

الكواري الذي يغيب عن هذا الرايل.
ويف ه���ذا ال�����س��ي��اق، ق���ال را���س��د ال��ك��ت��ب��ي: لقد 
تعودنا على ال�سيارة و�سجلنا اأوقاتاً جيدة. ان 
النهاية بدون  اإىل من�سة  الو�سول  هدفنا هو 
ذاته،  الوقت  اأ�سرار ويف  الأية  �سيارتنا  تعّر�س 

نحن نريد اأن ن�سجل اأف�سل نتيجة ممكنة .
يف  للراليات  دبي  داي��ف  �سكاي  فريق  وي�سارك 
بطولة العامل للراليات 2013 برعاية �سمو 
ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 
الريا�سي.  دب��ي  رئي�س جمل�س  دب��ي  ويل عهد 
ويحمل الفريق خالل م�ساركته العاملية �سعار 
العربية  االإم�������ارات  دب����ي-   2020 )اك�����س��ب��و 
امل��ت��ح��دة( يف م���ب���ادرة وط��ن��ي��ة ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف 
الرتويج مللف لوؤلوؤة اخلليج التي تناف�س عددا 

احلدث  ا�ست�سافة  ب�����س��رف  ل��ل��ف��وز  امل���دن  م��ن 
العاملي الكبري.

العامل  بطولة  �سعيد  وعلى  اآخ��ر،  جانب  من 
للراليات )فيا(، ت�سدر ال�سائق الفنلندي ياري 
ماتي التفاال بعد املرحلة الثالثة ميتيلمو�سيل 
�سيبا�ستيان  الفرن�سي  ال�����س��ائ��ق  ف��ق��د  ع��ن��دم��ا 
اأوج��ي��ه 90 ث��ان��ي��ة وت��راج��ع اىل امل��رك��ز 12، 
5.8 ثانية عن  لريث التفاال الطليعة بفارق 
البلجيكي  ال�سائق  الثالثة  امل��رح��ل��ة  مت�سدر 

تريي نوفيل.
ال�سيارات  ب��ت��ق��دمي  اأمل���ان���ي���ا  رايل  وا���س��ت��ه��ل 
وال�����س��ائ��ق��ني ب��ع��د ظ��ه��ر اخل��م��ي�����س امل��ا���س��ي يف 
كولون  كاتدرائية  اأم��ام  رونكاليبالتز  �ساحة 
الجتياز  املت�سابقني  ان��ط��الق  ق��ب��ل  ال�����س��ه��رية 
وم�سافتها  ب��الن��ك��ي��ن��ه��امي  االأوىل  امل���رح���ل���ة 

23.54 كم.
و�سجل كوبيكا ا�سرع زمن يف هذه املرحلة بزمن 
ال�سدارة  لينتزع  ثانية  و46.8  دقيقة   12

بفارق 11.1 ثانية، تاله �سائق مقاطعة زيلز 
ا�سرع زمن  ثامن  الكتبي  و�سجل  اإيفنز.  اإلفن 
اآر  في�ستا  )ف��ورد  اجل��دي��دة  �سيارته  منت  على 
4.6 ثانية  الرايل بفارق  اأوجيه  5(. وت�سدر 

تاله التفاال ثانياً.
الثانية  املرحلة  بالفوز يف  تاألقه  وتابع كوبيكا 
بطولة  من  الثانية  الفئة  ليت�سدر  �ساورتيل 
ال���ع���امل ل��ل��رال��ي��ات، و���س��ج��ل ال��ك��ت��ب��ي يف هذه 
املرحلة �سابع اأ�سرع زمن وحافظ على ترتيبه 

الكلي الثامن عند التوقف الليلي.
و�سي�ستاأنف املت�سابقون انطالقهم ويخو�سون 
مو�سيل  منطقة  ح��ول  خا�سة  م��راح��ل  غ��م��ار 
ع���رب ك�����روم ال��ع��ن��ب ي���وم���ي ال�����س��ب��ت واالأح�����د، 
3 م���راح���ل خ��ا���س��ة م��رت��ني اليوم  ل��ي��ج��ت��ازوا 
ال�سبت، ومرحلة درونتال وم�سافتها 24.58 
كم مرتني غداً االأحد وت�سكل املرحلة الثانية 
نقاط  لك�سب  القوة  مرحلة  املراحل  هذه  من 

اإ�سافية يف البطولة.

كاأ�س  بطولة  لقب  حامل  املك�سيكي،  الفريق  ي�سعى 
العامل لكرة القدم حتت 17 عاماً اإىل ترك ب�سمة 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  اإىل  عند قدومهم  متميزة 
امل��ت��ح��دة يف خ��ري��ف ه���ذا ال��ع��ام، وذل���ك ل��ل��دف��اع عن 
ل��ق��ب��ه يف ال������دورة االأخ������رية م���ن ال��ب��ط��ول��ة. �سوف 
املوؤهلة  والع�سرين  االأرب��ع��ة  ال��ف��رق  جميع  حت�سر 
اإىل دول��ة االإم���ارات بني 17 اأكتوبر – 8 نوفمرب، 
البطولة  كاأ�س  املناف�سة على  حيث يخو�سون غمار 
للبطولة.  ال�ساقة  اال�ستعدادات  من  انتهائهم  بعد 
�ستكون  التي  املناف�سة  الرغم من  وعلى  ذل��ك،  ومع 
للنا�سئني،  االإماراتي  الفريق  فاإن مدرب  حمتدمة، 
ر�سيد اأمري واثق من اأن اأداء الفريق االإماراتي �سوف 

يكون متميزاً بغ�س النظر عمن الفريق املناف�س.
لقد �سهدت االأ�سهر القليلة املا�سية انتقال الفريق 
االإماراتي للنا�سئني بني املع�سكرات التدريبية يف كل 
علق  املنا�سبة  وبهذه  وماليزيا  والنم�سا  تركيا  من 
الفريق  ي�سكل  �سوف  بالقول:  اأم��ري  ر�سيد  امل���درب 
املنتخب  ول��ك��ن  ���س��ك،  دون  ك��ب��رياً  حت��دي��اً  املك�سيكي 
اأمت اال���س��ت��ع��داد خلو�س  ���س��ي��ك��ون ع��ل��ى  االإم����ارات����ي 
ذل���ك ال��ت��ح��دي. ل��ق��د ق���ام ال��ف��ري��ق م���وؤخ���راً بلعب 
العمرية  الفئات  م��ن  ف��رق  م��ع  ودي��ة  ع��دة مباريات 
ملا  وذهنياً  بدنياً  الالعبني  اإع��داد  بغية  �سناً  االأك��رب 
البطولة  ت�سم  ���س��وف  �سهرين.  بعد  �سيواجهونه 
اأب��رز واأق��وى ف��رق ك��رة القدم يف العامل، مبا  بع�س 
اللقب، ولن يكون  املك�سيكي حامل  الفريق  يف ذلك 
فاأنا  ذل��ك،  �سهلة. مع  الفرق مهمة  تلك  اللعب مع 

اأن لدى الفريق االأبي�س فر�سة حقيقية  واثق من 
للفوز بهذه البطولة .

جهوداً  املك�سيك  فريق  ب��ذل  فقد  اأخ���رى،  جهة  من 
العامل  ك��اأ���س  لبطولة  اال���س��ت��ع��داد  �سياق  يف  ك��ب��رية 
فوز  م��ن  فبعد عامني  ال��ع��ام.  لهذا  �سنة   17 حت��ت 
اأر�سه، �سوف يواجه  بالبطولة على  الرائع  الفريق 
املك�سيكيون قريباً حتدياً جديداً يف بطولة هذا العام 
يف دولة االإمارات وياأخذ املدرب راوؤول جوترييز هذا 
مهمة  تنطوي  ق���ال:  اإذ  اجل���د،  حممل  على  ال���دور 
فن  هو  اأحدها  اجلوانب.  من  العديد  على  املدر�س 
ميكن  التي  املختلفة  املقاربات  يبني  وه��و  التعليم، 
اأو تقدمي در�س  اتخاذها ل�سرح وتو�سيح مفهوم ما 
اأداء مهمتي كمدرب  تعليمي وقد �ساعدين ذلك يف 

يف التعبري عن اأفكاري عن ما يجب فعله على اأر�س 
امللعب بطرق خمتلفة وبقدر اأكرب من الو�سوح . 

مع  التعليمية  املك�سيكي  امل����درب  ق����درات  وت��ت��واف��ق 
احلايل:  لعمله  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  امل���ج���االت  اأه����م  اإح����دى 
حت��ف��ي��ز ال��ق��وة ال��ذه��ن��ي��ة ل���دى ال��الع��ب��ني واأ�ساف 
اأ���س��خ��ا���س نعجب بعملهم  ك��ل م��ن��ا  ل���دى  ب��ال��ق��ول: 
اأفكار  وقدراتهم وعادة ما يكون لدى هوؤالء النا�س 
اأخ���ذ هذه  علينا  ب���اأن  ي��وؤم��ن��ون  واأن����ا مم��ن  متميزة 
وتطبيقها  ال��ق��دوة،  االأ�سخا�س  ه��وؤالء  االأف��ك��ار من 
على طريقتنا، لكي ت�سبح اأف�سل . ي�سجع جوترييز 
على العديد من القيم االأ�سا�سية، ولكنه يركز على 
اأثناء  اخل�����س��و���س  وج���ه  ع��ل��ى  رئي�سيتني  قيمتني 
تدريبه للفريق ال�ساب على الالعبني التمتع بقدر 

التفوق على  ي��ري��دون  ك��ان��وا  اإذا  امل��ث��اب��رة  م��ن  كبري 
ال��ذي ميثل  الالعب  على  اأن  كما  ال��دويل  امل�ستوى 
بالده التمتع بروح قيادية، واأن يكون مثااًل يحتذى 

يف ناديه وجمتمعه .
وكان الظهري االأمين ال�سابق قد بداأ م�سريته املهنية 
كمدرب بنجاح كبري حيث ال يزال فوز فريقه بكاأ�س 
10 يوليو  �سنة يف   17 ال��ق��دم حت��ت  ل��ك��رة  ال��ع��امل 

2011 ماثاًل يف ذهنه.
واأ�����س����اف: ك��ان��ت م�����س��اع��ري ال ت��و���س��ف. ك���ان اأول 
م��ن ت��ب��ادر اإىل ذه��ن��ي ه��م اأب��ن��ائ��ي وزوج��ت��ي، الذين 
ا�ستدرت  ثم  احل�سور  بني  امل��ب��اراة  ي�ساهدون  كانوا 
وتوجهت مبا�سرة نحو املدرجات لقد حققنا الهدف 
كانت حلظة  واح��د،  كفريق  الأنف�سنا  ر�سمناه  ال��ذي 
يبداأ  ���س��يء  ك��ل  احل��ق��ي��ق��ة،  ج��م��ي��ع��اً. يف  ب��ه��ا  حلمنا 

بفكرة.. بحلم .
لكن طموحات جوترييز مل تنتهي عند هذا احلد. 
اإل��ه��ام جيل  املتمثل يف  ال��ت��ح��دي  االآن  ي��واج��ه  ف��ه��و 
والذي  ال�ساعدين،  املك�سيكية  النجوم  من  جديد 
�سيح�سرون اإىل دولة االإم��ارات العربية املتحدة يف 
بالدهم.  لقب  عن  الدفاع  اأج��ل  من  القادم  اأكتوبر 
ل��ك��ن��ه��م ه���ذه امل����رة ���س��ي��خ�����س��رون م��ي��زة ال��ل��ع��ب على 
للمدرب  بالن�سبة  ولكن  جمهورهم.  وب��ني  اأر�سهم 
عائقاً  بال�سرورة  ذل��ك  ي�سكل  اأال  ينبغي  املحرتف، 
املك�سيكي  الفريق  يلعب  امل���درب:  واأ���س��اف  رئي�سياً. 
اخل���ارج. لقد قمنا  امل��ب��اري��ات يف  م��ن  الكثري  ال�ساب 
يف الواقع بتعليم الفريق الذي لعب يف عام 2011 

كيف يلعب على اأر�سه .
اأما االأفكار فال تتغري. لدينا   الالعبون يتغريون، 
�سيتبعون  الالعبني  لكن  كلياً،  جديد  فريق  االآن 
يلعبون كفريق واحد، ويناف�سون  �سوف  ذاته  النهج 
ت��ل��ك هي  راأي����ي،  اأب�����داً. ويف  ي�ست�سلموا  ول���ن  ب��ق��وة، 
اخل�سائ�س املميزة لالعبي كرة القدم املك�سيكيني، 
ل��ك��ن��ه��م ق������ادرون ع��ل��ى ف��ع��ل اأك����رث م���ن ذل����ك. فهم 
اأن  يتمتعون بقدرات فردية عالية، لكن ذلك يجب 
يكون مدعوماً بذهنية قوية وعمل اجلماعي متمكن 
اأما ب�ساأن حتقيق انت�سار جديد والفوز باللقب ثانية 
هذا العام، فقد اأو�سح جوترييز: نحن نبني حلمنا 
على اأ�سا�س نهج وا�سح ودقيق واختتم بالقول بثقة: 
�سوف نتوجه اإىل البطولة ونحن ن�سع ن�سب اأعيننا 

متثيل بالدنا على النحو االأمثل، ونطمح اإىل الفوز 
اأمامنا �سهران من  ي��زال  اأخ��رى. ال  بالبطولة مرة 
الزمن ال�ستكمال ا�ستعداداتنا لهذا الهدف ول�سوف 
نبذل ق�سارى جهدنا بغية حتقيق حلمنا هذا، واأن 

نعود اإىل الوطن حاملني كاأ�س البطولة معنا .
تبداأ البطولة مب�ساركة الفرق ال� 24 املتاأهلة �سمن 
اأرب��ع��ة فرق،  �ست جم��م��وع��ات ت��ت��األ��ف ك��ل منها م��ن 
جمموعة  ك��ل  م��ن  االأق���وى  الفريقان  يتاأهل  حيث 

لدور ال� 16. 
ف��رق حلت يف  اأرب��ع��ة  اأف�سل  ذات��ه  للدور  تتاأهل  كما 
تتناف�س  حيث  ال�ست،  املجموعات  يف  الثالث  املركز 
البطولة،  الالحقة يف  املراحل  ال�16 �سمن  الفرق 

والتي تغادر فيها الفرق اخلا�سرة.

•• العني – الفجر :

العني  ب��ن��ادي  ال��ق��دم  ل��ك��رة  االأول  ال��ف��ري��ق  يختتم 
م�ساء اليوم مع�سكره االإعدادي للخارجي مبواجهة 
بالنم�سا،  الودية  االأهلي القطري يف ثاين مبارياته 
اأن فاز يف االأوىل على �سامبيون �سيلجي  وذلك بعد 
ال�سلوفيني الثالثاء املا�سي بهدفني دون رد، حمال 

توقيع با�ستو�س مي�سيل وعبدالعزيز فايز.
الثنائي  الثانية  امل��ب��اراة  يف  ي�سارك  اأن  املتوقع  وم��ن 
حرمتهما  اأن  بعد  رادوي  وم��ريي��ل  اأ���س��ام��واه  ج��ي��ان 

االإ�سابة اخلفيفة من امل�ساركة يف املباراة االأوىل.
واأك����د ال��الع��ب ���س��ل��ط��ان ال��غ��اف��ري اأن����ه مل ي��ف��ك��ر يف 
االنتقال اإىل اأي ناٍد اآخر �سوى العني، بعد ال�سنوات 
برغم  ي��ا���س،  بني  ال�سابق  ن��ادي��ه  م��ع  اأم�ساها  ال��ت��ي 
اإعجابي  اأخفي  ال  مو�سحاً  تلقاها،  التي  العرو�س 

بنادي العني، واال�سرتاتيجية التي ينتهجها، والفكر 
االإدارة  تعامل  اآلية  يحدد  ال��ذي  العايل  االح���رتايف 
الرائعة  ج��م��اه��ريه  ج��ان��ب  اإىل  من�سوبيه،  ك��ل  م��ع 
يف  كبرية  رغبتي  كانت  لذلك  امل��ث��ايل،  وت�سجيعهم 
العني،  بنادي  الرائعة  املنظومة  تلك  اإىل  االن�سمام 
اإدارة واأج��ه��زة فنية واإداري����ة والعبني  وامل��وؤل��ف��ة م��ن 
اأك��ون عند ح�سن ظن االإدارة  اأن  وجماهري، واأمتنى 

واجلماهري وزمالئي الالعبني .
العني  اإىل  ان�سمامي  باأن  اأعلم جيداً  واأ�ساف: كنت 
�سي�سيف يل الكثري، لذلك مل اأتردد اإطالقاً يف قبول 
وهالل  دياكيه  جانب  اإىل  باللعب  واأفخر  العر�س، 
ورادوي، واالأول غني عن التعريف، وهو العب رائع 
على ال�سعيدين الفني وال�سخ�سي، وعالقته جيدة 
املرجوة  االإ���س��اف��ة  ميثل  اأن  وباإمكانه  اجلميع،  م��ع 
الأي ف��ري��ق، وط��م��وح��ات ال��ع��ني ت��ك��رب يف ك��ل مو�سم 

اأف�سل  �سم  ج���داً  الطبيعي  م��ن  ل��ذل��ك  املا�سي  ع��ن 
وبال�سك  واأك��م��ل:  ال��ف��ري��ق.   ق��وة  لتعزيز  العنا�سر 
�سيعزز  ال��و���س��ط  خ��ط  لالعبي  املتميز  امل�ستوى  اأن 
تابعت  قوة الفريق خالل املو�سم اجلديد و�سخ�سياً 
مرييل رادوي عندما كان العباً يف الهالل انطالقاً 
يف  االرت��ك��از  العبي  جميع  متابعة  على  حر�سي  من 
العامل، وكنت معجباً مبا يقدمه يف امليدان واليوم هو 
زميلي بالفريق لذلك اأتطلع اإىل اال�ستفادة منه قدر 
االإمكان، واأ�ستمع اإىل توجيهاته امليدانية، اإىل جانب 
قدوتنا  نعتربه  وال���ذي  �سعيد  ه��الل  الفريق  ق��ائ��د 
اال�ستفادة من  اإىل  اأتطلع  وزاد:  امليادين.  يف  جميعاً 
العني،  يف  املحور  لالعبي  اجليدة  امليدانية  اخل��ربة 
تلك  اإثبات وج��ودي �سمن  اأعمل على  اأنني  وامل��وؤك��د 
خرباتهم  من  باال�ستفادة  ولكن  الرائعة،  املجموعة 
امليدانية �ساأجنح بتطوير اإمكاناتي، وهو ال�سيء ذاته 

الذي يرجوه زميلي اأحمد ال�سام�سي والنادي ينتظر 
منا عطاء اأكرب خالل الفرتة املقبلة.

اأجواء عائلية 
اأكرث  العني  مع�سكر  يف  االأج���واء  اأن  الغافري  واأك���د 
والت�سجيع  التحدي  ب��روح  مفعمة  فهي  رائ��ع��ة،  من 
بني العبي الفريق، واحلقيقة اأنني اأحظى بت�سجيع 
ودياكيه  ورادوي  �سعيد  ه���الل  زم��الئ��ي  م��ن  ك��ب��ري 
وال�سام�سي و�سقر حممد ربيع، االأمر الذي دفعني 

اإىل الدخول يف اأجواء الفريق ب�سرعة كبرية .
يف  ال��ف��ري��ق  مل���ردود  توقعاته  ح��ول  ���س��وؤال  على  ورداً 
املو�سم اجلديد قال: ال اأعتقد باأن هناك اأمراً �سعباً 
ال�سرتاتيجية  وفقاً  ال��ذي مي�سي  العني  ن��ادي  على 
اأن التحدي بالن�سبة  حمددة وخطط وا�سحة، غري 
جهودنا،  مل�ساعفة  يدفعنا  ال���ذي  ه��و  كالعبني  لنا 

اأولويات  وح����ددت  االأه������داف  ل��ن��ا  و���س��ع��ت  واالإدارة 
والبطولة  اجل���دي���د،  ال���ك���روي  امل��و���س��م  يف  ال��ف��ري��ق 
لنا  بالن�سبة  ال��ت��ح��دي��ات  اأك����رب  م��ن  ه��ي  االآ���س��ي��وي��ة 
وتكمن  وا���س��ح��ة  ال��ن��ادي  وا�سرتاتيجية  ك��الع��ب��ني، 
يف االه��ت��م��ام ب��ك��ل م���ب���اراة ي��خ��و���س��ه��ا ال��ف��ري��ق، اإىل 
يوم  االأه��ل��ي  م��ع  املرتقبة  ال�سوبر  م��واج��ه��ة  ج��ان��ب 
التح�سري  على  حالياً  ونعمل  وت��اب��ع:  اجل���اري   30
التحديات  م��ن  جملة  فيها  تنتظرنا  ك��ام��ل  مل��و���س��م 
ن�سعد  اأن  ونتمنى  والقاري،  املحلي  ال�سعيدين  على 
جماهرينا باحل�سول على ال�سوبر يف مباراة االإعالن 

عن ا�ستهاللية املو�سم.

مرحلة جديدة 
وتعليقاً على �سوؤال حول رحيل كوزمني الذي اأو�سى 
كل  املدربني ميتلكان  اأن  املوؤكد  ق��ال:  بالتعاقد معه 

النادي،  اأه��داف  حتقيق  من  متكنهما  التي  املعايري 
ويف اعتقادي اأن كوزمني وفو�ساتي يرثيان املناف�سة، 
وتواجدهما على راأ�س االأجهزة الفنية لناديي العني 
واالأه��ل��ي ميثل االإ���س��اف��ة امل��وؤك��دة ل��ل��دوري، والعني 
فو�ساتي  �سفحة  وف��ت��ح  ك��وزم��ني  ملف  اأغ��ل��ق  حالياً 
نادي  مع  ال�سابق  يف  املتوج  والوحيد  القدير  امل��درب 
اأن  اآ�سيا، ونتمنى  ال�سد القطري بلقب دوري اأبطال 

ننجح مع فو�ساتي يف اإحراز االألقاب .
للدور  تقديره  عن  حديثه  ختام  يف  الغافري  وع��رب 
العني  جماهري  ب��ه  ت�سطلع  ال���ذي  الكبري  امل��ع��ن��وي 
اأن�سى  ول��ن  وم�ساندتهم،  الالعبني  عزمية  دع��م  يف 
عرب  للعني  ان�����س��م��ام��ي  ب��ع��د  يل  ال���رائ���ع  ت�سجيعها 
على  اأرد  اأن  واأمت��ن��ى  االجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع 
املو�سم  خالل  اجليد  الفني  بامل�ستوى  التقدير  هذا 

اجلديد .

الوافد  اإيجواين،  جونزالو  ال��دويل  االأرجنتيني  املهاجم  اعرتف 
حديثا لنابويل االإيطايل، اليوم باأنه يتمنى مالقاة فريقه ال�سابق 
اأوروب���ا وحتقيق  اأب��ط��ال  دوري  بطولة  االإ�سباين يف  ري��ال مدريد 
الفوز عليه. واأكد اإيجواين يف مقابلة ل�سحيفة )ال جازيتا ديللو 
�سبورت( اأنه ال يحمل اأي �سغينة لريال مدريد وال ي�سعر بالغ�سب 
اأنه هو الذي طلب املغادرة  اإزاء رحيله هذا ال�سيف، م�سددا على 
رغم حماوالت املدرب االإيطايل كارلو اأن�سيلوتي الإقناعه بالبقاء. 
وقال هداف منتخب التاجنو اأمتنى اأن توقعنا قرعة الت�سامبيونز 
مع ريال مدريد، �سيكون من الرائع االنت�سار عليه، ال اأقول هذا 
بدافع غ�سب اأو انتقام، فقرار رحيلي انا الذي اتخذته، كنت اأن�سد 

اللعب با�ستمرار، وهذا مل يكن ممكنا مع الريال .

اأن�سيلوتي بكل  ق��ام  ن��اب��ويل،  م��ع  املفاو�سات  ب���داأت  واأ���س��اف ح��ني 
الو�سائل املتاحة لالإبقاء علّي، لكنني اتخذت قراري بالفعل، بعد 
بني  االأف�سل  ك��ان  لالهتمام،  املثري  نابويل  مب�سروع  اقتنعت  ان 
االإ�سباين  امل��درب  للتعامل مع  اأب��دى حما�سة  العرو�س كما  باقي 
العامل  مدربي  اأف�سل  بني  من  اأن��ه  اىل  م�سريا  بنيتيز،  رافائيل 
مثل الربتغايل جوزيه مورينيو واالإيطايل فابيو كابيللو اللذين 

تدرب حتت قيادتهما.
وعن زميله الفرن�سي ال�سابق كرمي بنزمية، عّلق هو اأحد االأ�سباب 
التي جعلتني هنا يف نابويل، لقد حتدث اإيّل واأخربين باأنه ميكننا 

القيام باأمور جيدة �سويا، لكنني مت�سكت بقراري .
اأكرث  وجعلني  �سخ�سيتي،  ح�ّسن  لقد  ق��ائ��ال  مورينيو  وام��ت��دح 

�سرا�سة يف امللعب، لكن مل اأكن اأحب لعب مباراة واأخرى ال، كنت 
اأحد  يظل  اإن��ه  اق���رتب،  امل��ون��دي��ال  الأن موعد  اال�ستمرارية  اأري���د 

اأف�سل املدربني يف التاريخ .
اإدين�سون  االأوروج��وائ��ي  الكالت�سو  لهداف  يتعلق بخالفته  وفيما 
كافاين املنتقل لباري�س �سان جريمان الفرن�سي كافاين رحل، لقد 
ترك �سجال حافال من االأهداف هنا، اأنا هنا الأدخل تاريخ النادي 
ك��ل االحوال  ال��ف��وز، على  ه��و  الوحيد  ه��ديف  م��ارادون��ا، الأن  مثل 
�ساأجتنب املقارنات غري املفيدة، كل منا يثق يف قدراته، باإمكاين 
تقدمي الكثري لنابويل وتابع اإيجواين مل نفز بالكالت�سو منذ 23 
فعل  كما  نابويل  جماهري  واأ�سعد  باللقب  اأت��وج  اأن  اأمتنى  عاما، 

مارادونا .

اإيج��واي���ن: اأري��د تقلي��د مارادون����ا يف نابول�����ي 
كومباين  فان�سان  دفاعه  وقلب  قائده  بغياب  قوية  �سربة  اىل  �سيتي  مان�س�سرت  تعر�س 
�سد  االوىل  فريقه  م��ب��اراة  يف  لها  تعر�س  املحالب  يف  ا�سابة  ب�سبب  االق��ل  على  ل�سهر 
االنكليزي  ال���دوري  م��ن  االقتتاحية  اجل��ول��ة  يف  املا�سي  االث��ن��ني  )-4�سفر(  نيوكا�سل 

املمتاز.
وقال مدرب الفريق الت�سيلياين مانويل بيليغريني اف�سل ان يتكلم اجلهاز الطبي عن 

هذا املو�سوع، لكني اعتقد بانه �سيغيب ملدة �سهر على االقل عن املالعب .
وتابع اذا قمنا بتعزيز اخلط الدفاعي يف االيام املقبلة قبل اغالق باب االنتقاالت فلن 
زميل  غياب  م��ن  اي�سا  �سيتي  مان�س�سرت  وي��ع��اين  كومباين  ا�سابة  ب�سبب  االم��ر  يكون 
ركبته  يف  ا�سابة  من  يعاين  ال��ذي  نا�ستاتيت�س  ماتيا  ال�سربي  اخل��ط  ه��ذا  يف  كومباين 

تعر�س لها خالل املباريات اال�ستعدادية للمو�سم املقبل.

كومباين يبتعد �شهرًا عن املالعب 
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وف�د مهرج��ان )كلن��ا خليف��ة( ي�ش��ل كيني����ا 

الإ�شابات املتكررة تدفع مبي�شي نحو املجهول 

اأم�س وفد اللجنة املنظمة  اإىل نريوبي عا�سمة جمهورية كينيا  و�سل 
تنظمه  ال��ذي   ،)SPORTS BOYS( ال�سنوي  الريا�سي  لليوم 
اللجنة االإماراتية املنظمة للمهرجان ال�سنوي التي تقيمه يوم ال�سبت 
7 �سبتمرب-اأيلول املقبل بالتعاون مع مدر�سة خليفة بن زايد الثانوية 
املهمة  التعليمية  ال�سروح  اأحد  متثل  ،والتي  الكينية  مبمبا�سا  الفنية 
ت�سارك  وال��ذي  كلنا خليفة،  �سعار  كينيا، حتت  ال�سرقي يف  ال�ساحل  يف 
الفنية  للنجاحات  فيه معظم مدار�س ممبا�سا من اجلن�سني موا�سلة 
ال�سابقة  املدر�سية  الريا�سية  املهرجانات  حققتها  التي  واجلماهريية 
باإ�سراف ومتابعة �سفري دولة االإم��ارات لدى كينيا عبد الرزاق حممد 
اأكرث  قبل  لها  االأ�سا�س  حجر  و�سع  التي  املدر�سة  مل�سرية  دعماً  ه��ادي 
اآل نهيان رئي�س  30 عاماً، �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد  من 

اآنذاك  كينيا  جمهورية  رئي�س  م��وي  اأراب  ودانيل  اهلل،  حفظه  الدولة 
�سمن م�ساهمات االإمارات االإن�سانية لدول العامل املختلفة يف خمتلف 

املجاالت. 
ال�ساب  برئا�سة  اليوم  �سباح  اعتبارا من  الوفد  زيارة  برنامج  وي�ستمل 
االإماراتي فهد عبدالعزيز اآل بريك رئي�س اللجنة املنظمة للمهرجان 
خليفة  مدر�سة  ،وزي��ارة  ممبا�سا  مدينة  حاكم  جوهر  ح�سن  علي  لقاء 
و�سري  اال���س��ت��ع��دادات  اآخ��ر  لبحث  مبمبا�سا،  الفنية  الثانوية  زاي��د  ب��ن 
اجلوائز  و���س��ول  علي  واالطمئنان  املهرجان  يف  للم�ساركة  الت�سجيل 
والهدايا التذكارية التي مت ت�سميمها خ�سي�سا للحدث ال�سنوي وعقب 
اجلولة الفنية لتحديد خط �سري ال�سباق ومواقع املهرجان الريا�سي 
مب�ساركة اأع�ساء اللجنة املحلية الكينية،تعقد اللجنة املنظمة اجتماعا 

الرتتيبات  اآخ��ر  لبحث  مبمبا�سا  �ساند�س  واي��ت  ومنتجع  بفندق  لها 
بح�سور بطل العامل يف �سباق 1500 مرت عدو الكيني اأ�سبل كيربوب 
الذي كان يف ا�ستقبال وفد اللجنة املنظمة والذي اأكد جمددا م�ساركته 
يف املهرجان عقب تاألقه يف بطولة العامل االأخرية التي اختتمت موؤخرا 
املنظمة  اللجنة  رئي�س  بريك  اآل  عبدالعزيز  فهد  واأ���س��اد  مو�سكو  يف 
باهتمام وزارة اخلارجية وجهود �سفارة الدولة يف كينيا مما �ساهم يف 

النجاح ال�سنوي الذي حققه مهرجان )كلنا خليفة(.
الذي   2020 اك�سبو  معر�س  اإدارة  ب��دع��م  االإ���س��ادة  ب��ري��ك  اآل  وج���دد 
ت�سعى ال�ست�سافته مدينة دبي، والدعم الذي يجده من هيئة اأبوظبي 
لل�سياحة وكافه اجلهات التي ا�سهمت يف اإجناح املهرجان ،خا�سة و�سائل 

االإعالم املختلفة التي اأ�سهمت يف اإبراز احلدث الريا�سي .

كانت هناك حقبة ا�ستمرت خم�سة اأعوام ، لعب فيها ليونيل مي�سي كل �سيء 
، لكن منذ نهاية املو�سم املا�سي وهو يعاين من اإ�سابة تلو 

االأخ��رى ، االأم��ر الذي بداأ يقلق ناديه بر�سلونة ، الذي 
يفتقده عندما يغيب. 

اال�سرتاحة خالل  امللعب يف  اأر���س  االأرجنتيني  وغ��ادر 
كاأ�س  ذه��اب  ، يف  اأتلتيكو مدريد  اأم��ام  االأرب��ع��اء  مباراة 

ال�����س��وب��ر االأ���س��ب��ان��ي��ة ل��ك��رة ال��ق��دم. وك��ان��ت ت��ل��ك املرة 
االأوىل يف م�سواره التي يخرج فيها من امللعب 

خالل مباراة على لقب.
و�سع   ، االأول  ال�������س���وط  يف  ول��دق��ي��ق��ة 

مي�سي يده على اجلانب اخللفي من 
للظهور  ي��ع��د  ومل  االأي�����س��ر  ف��خ��ذه 
الكرة  يلم�س  يكد  املباراة مل  طيلة 
ي�سنع  ومل   ، دق��ي��ق��ة   54 خ���الل 
ف��ري��ق��ه ه��ج��م��ة واح�����دة خطرية 

الالعب  وخ�����س��ع  ال�����س��وط.  طيلة 
ل��ف��ح��و���س ط��ب��ي��ة اأك����دت اأن����ه يعاين 

ع�سالت  ب����ني  دم�������وي  جت���م���ع  م����ن 
الفخذ االأي�سر ورغم اأن االإ�سابة تبدو 

طفيفة ، مل يحدد النادي الوقت الذي 
�سيغيب خالله.

ذكرى  حتمل   ، ملي�سي  اأخ���رى  اإ���س��اب��ة 
بداأ  امل��ا���س��ي.  املو�سم  نهاية  ح��دث  م��ا 
الثاين  ي��وم  ملي�سي  ال�سحي  التداعي 
م���ن اأب����ري����ل امل���ا����س���ي ، ع��ن��دم��ا واج���ه 
لبطولة  ال��ث��م��ان��ي��ة  دور  يف  ب��ر���س��ل��ون��ة 

جريمان  �سان  باري�س  االأب��ط��ال  دوري 
الفرن�سي. وتعر�س االأرجنتيني الإ�سابة 

يبقى  بعدها  معه  ح��دث  وم��ا   ، ع�سلية 
م���دع���اة جل����دل وا�����س����ع. ف��رب���س��ل��ون��ة مل 

ومي�سي   ، للتعايف  غيابه  ملدد  يتطرق قط 
ظل يعاود الظهور وتعاوده االإ�سابة يف عدة 

االأكرث  امل��ب��اراة  كانت  متتالية.  مباريات 
اإيالما ملي�سي يوم االأول من مايو عندما 

���س��ح��ق ب���اي���رن م��ي��ون��ي��خ ب��رب��اع��ي��ة نظيفة 
بر�سلونة يف ذه��اب ال��دور قبل النهائي من 

دوري االأبطال.
وك���ان االأرج��ن��ت��ي��ن��ي يف امل��ل��ع��ب ك��ال��غ��ائ��ب ، 

مل  البدنية  حالته  اأن  جليا  ب��دا  حيث 
ت��ك��ن ت�����س��م��ح ل���ه ب��ال��ل��ع��ب ظ���ل ذلك 
م�ستمرا حتى نهاية املو�سم ، مبا يف 
االأرجنتيني  املنتخب  مباريات  ذلك 

اأمل  وح�سل مي�سي على اإجازة على 
تلك  لكن  حاالته.  اأف�سل  يف  العودة 

بحجم  جنم  التزامات  تت�سمن  حيث   ، املثالية  عن  بعيدة  كانت  االإج���ازة 
مي�سي اأي�سا جتاه عامل الدعاية وما يتطلبه من رحالت ، ت�سببت يف 
اأن يقطع الالعب 44 األف كيلومرت يف اأنحاء خمتلفة من العامل.
 ، منهكة  اجل��دي��د  للمو�سم  االإع����داد  مرحلة  ب���داأت   ، ذل��ك  بعد 
فل�سطني  اإىل  ف��ري��ق��ه  م��ع  �سفر  كيلومرت  األ���ف   30 ت�سمنت 
واأملانيا وبولندا وتايالند وماليزيا. واأ�سيب مي�سي يف اجلانب 
االأخري منها قبل انطالق املو�سم ، بحمل ع�سلي زائد وفقا 
لالأطباء بداأ الدوري االأ�سباين وغادر مي�سي امللعب 
بفوز  انتهت  التي  امل��ب��اراة  الثاين من  ال�سوط  يف 
باآالم  �سعوره  بعد  ليفانتي  على  7-�سفر  كبري 
التعادل  خ��الل  االأم���ر  تكرر  واالأرب��ع��اء  طفيفة 
، وهو ما يعد غريبا  اأتلتيكو  اأم��ام   1-1
للك�سر  ق��اب��ل  غ��ري  ل��الع��ب  بالن�سبة 
فوالذي  رج��ل  اإىل  يتحول  ك��ان 

مبرور االأعوام.
مي�سي  تاريخ  ويعود 
م�����ع االإ������س�����اب�����ات 
م�����و������س�����م  اإىل 
 2006/2005
غ������اب  ع������ن������دم������ا   ،
الأ�سبوعني  االأرج��ن��ت��ي��ن��ي 
الراأ�سني  ذات  ال��ع�����س��ل��ة  يف  ���س��د  ب�����س��ب��ب 
اأربطة  يف  قطع  م��ن  ي��ع��اين  اأن  قبل   ، اليمنى  لل�ساق 
نف�س الع�سلة خالل مباراة اأمام ت�سيل�سي االإجنليزي. 
اأ�سيب بتمزق يف الرباط اخلارجي  ويف املو�سم التايل 
عودته  من  قليل  وبعد  اأ�سبوعا  اأبعده   ، االأمي��ن  للكاحل 

اأ�سيب بك�سر يف م�سط القدم ليغيب نحو ثالثة اأ�سهر.
الركبة  اأوت���ار  يف  بتمزق  اأ�سيب   ،  2007 ع��ام  �سبتمرب  ويف 
اأول-دي�سمرب  كانون  االأرجنتني ويف  اليمنى خالل مباراة مع 
من ذلك العام ، اأ�سيب يف الع�سلة ذات الراأ�سني لل�ساق اليمنى 
ليغيب اأكرث من �سهر. بعد قليل من ذلك اأ�سيب بقطع يف اأربطة 
ال�ساق الي�سرى اأمام �سلتيك االأ�سكتلندي. لكن منذ اأنهى ذلك املو�سم 
املو�سم.  يف  مباراة  يلعب50  مي�سي  اأ�سبح   ،  2008-2007 امل�سني 
و�سع  حيث   ، االأرجنتيني  النجم  ت��ط��ور  يف  حا�سما  ع��ام��ا   2008 وك���ان 
بر�سلونة خطة خا�سة له ، ت�سمنت بني اأمور اأخرى تدريبات حمددة من 
اأجل حت�سني بنيته الع�سلية ، وتغيري يف نظام غذائه ، ومواعيد متوازنة 
ل��ل��م��درب جو�سيب ج���واردي���وال يف  ال��ع��ام االأخ���ري   ،  2011 ل��راح��ت��ه. ويف 
 ، 38 مباراة يف ال��دوري االأ�سباين  60 مباراة و37 من  بر�سلونة ، لعب 

لكن العدد تراجع يف املو�سم املا�سي اإىل 50 مباراة.
ك��ان توايل  م��ا  اإذا  �سيحكم  ال��وق��ت  ، لكن  االأرب��ع��اء حم���دودة  اآالم  وت��ب��دو 
اإ�ساباته عار�سا اأم اأن هناك �سببا وراءه. وقال مدربه ومواطنه خرياردو 
مارتينو عقب مباراة اأتلتيكو مدريد لو تعر�س العب الإ�سابة تت�سبب يف 
�سعوره بعدم الراحة ، فال معنى لرتكه يف امللعب . وال اأحد يرغب االآن يف 

ا�ستنزاف مي�سي ، بالنظر ملا حدث يف املو�سم املا�سي.

ابقى جنم الراليات االإماراتي ال�سيخ خالد القا�سمي 
ع��ل��ى اآم���ال���ه ح��ي��ة يف اإح�����راز امل��زي��د م��ن ال��ن��ق��اط يف 
االنتكا�سة  الرغم من  على  للراليات  العامل  بطولة 

التي تعر�س لها اأم�س يف رايل اأملانيا. 
وبعد يوم �سهد هطوال غزيرا لالأمطار التي اأ�سافت 
تعر�ست  اأمل��ان��ي��ا،  يف  ل��ل��رايل  ال�سعوبات  م��ن  امل��زي��د 
الي�ساري  اخللفي  االإط��ار  يف  لك�سر  القا�سمي  �سيارة 
للراليات  العاملية  توتال  �سرتوين  اأبوظبي  ل�سيارته 
االأوىل  اجل��ول��ة  يف  ح��ج��ري  ب�سور  ارت��ط��م��ت  بعدما 

ل�سباقات اليوم الثاين للرايل.
ويف ال���وق���ت ال����ذي خ�����س��ر ف��ي��ه ال�����س��ائ��ق االإم���ارات���ي 
الوقت جراء هذه احلادثة، متكن خالل اجلولتني 
التاليتني من تعزيز مركزه ليحتل املركز 13، مما 
يعزز من اآماله يف حتقيق نتيجة بني الع�سرة االأوائل 
11 جولة تناف�سية ليخو�سها  يف الرايل مع وجود 

قبل نهاية الرايل يوم االأحد. 
اأملانيا  يف  الزلقة  االإ�سفلتية  الطرقات  وت�سببت  هذا 
بحادثة كبرية يف الوقت الذي تعر�س فيه القا�سمي 

حلادثة ك�سر االإطار اليوم.
فعلى نف�س امل�سرح، حتطمت اآمال �سيب�ستيان اأوغري 
بعدما خرجت  اأملانيا  رايل  له يف  فوز  اأول  انتزاع  يف 

التعليق  اأداة  بتحطيم  وت�سبب  م�سارها  عن  �سيارته 
على  لتجربه  واج��ن،  الفولك�س  ل�سيارته  االأمامية 

التوقف عن املناف�سات  لليوم.
من  واح��د  �سك  ب��ال  ه��ذا  ف��اإن  للقا�سمي،  وبالن�سبة 
ا���س��ع��ب ال��رال��ي��ات ال��ت��ي ي��خ��و���س��ه��ا ه���ذا امل��و���س��م يف 
على  ل��ه  �سباق  اأول  فهو  ل��ل��رال��ي��ات،  ال��ع��امل  بطولة 
�سباق  واأول  ال�سنتني  ح��وايل  منذ  ا�سفلتية  ار�سية 
�سرتوين،  اأبوظبي  ب�سيارته  االأر�سية  هذه  على  له 
باالإ�سافة اإىل ان ا�ستعداداته للرايل مل تكن بالقدر 
الكايف نظرا لالإ�سابة التي تعر�س لها بيده الي�سرى 

اإثر حادثة منزلية تعر�س لها االأ�سبوع املا�سي.
اأقيمت  والتي  للرايل  اال�ستعرا�سية  اجلولة  وبعد 
مدينة  و�سط  كاتدرائية  من  بالقرب  اخلمي�س  يوم 
االإماراتي حذرا جدا يف  الراليات  بدا جنم  كولون، 
م�ساء  اأقيمتا  واللتان  ل��ل��رايل،  االأول��ي��ني  اجلولتني 
يوم اخلمي�س، حيث اأقيمت اجلولة الثانية يف عتمة 

الليل. 
وبعد االنتهاء من �سباقات اليوم االأول للرايل، �سرح 
القا�سمي قائال: مل يكن االأمر �سهال قيادة ال�سيارة 
بداية  خائفا يف  كنت  ال��زل��ق��ة.  االأر���س��ي��ة  ه��ذه  على 
لكنني  ج��ي��دا،  لي�س  وه��ذا  االأوىل  اخلا�سة  املرحلة 

خالل  وبال�سيارة  بنف�سي  ثقتي  تعزيز  على  اعمل 
اليومني القادمني.

حممد  ال�ساب  االإم���ارات���ي  ال�سائق  ب��دى  جهته  م��ن 
امل��ط��وع، وال����ذي ي��خ��و���س اول ���س��ب��اق ل��ه يف بطولة 
العامل للراليات بجانب مالحه �ستيفني ماك اأوليه 
م�ستمتعا  الدفع،  ثنائية  �سرتوين  ابوظبي  ب�سيارة 

ومتحم�سا لهذه التجربة الرائعة. 
ويكت�سب املطوع، والذي حظي بفر�سة له يف امل�ساركة 
يف فريق اأبوظبي لل�سباقات بعد اأن جنح يف برنامج 
احرتايف لل�سائقني ال�سباب اقيم يف نوفمرب املا�سي 
وال  كبرية  خ��ربة  اأبوظبي،  االإم��ارات��ي��ة  العا�سمة  يف 
اأر�سية  على  ل��ه  رال��ي��ات  �سباق  اأول  يف  بثمن  ت��ق��در 
املركز  يحتل  كان  املقال  هذا  كتابة  وحتى  ا�سفلتية، 
33 يف الرتتيب العام لل�سائقني بعد اأن انطلق من 
املركز 64 من اأ�سل 76 �سيارة م�ساركة يف الرايل. 

التعليق على ال�سورة:  
خالد القا�سمي وزميليه يف فريق ابوظبي �سرتوين 
ميكو هريفونني وداين �سوردو مع مالحيهم �سكوت 
قبيل  باريو  ديل  وكارلو�س  ليتنني  وجريمو  مارتن 

اجلولة اال�ستعرا�سية اخلا�سة يف مدينة كولون. 

فرياري  �سائق  الون�سو  فرناندو  اال�سباين  �سجل 
ل�سباق  االوىل  احل����رة  ال��ت��ج��ارب  يف  زم���ن  ا����س���رع 
بطولة  م��ن   11 املرحلة  ال��ك��ربى  بلجيكا  ج��ائ��زة 
ال���ع���امل ل�����س��ب��اق��ات ف���ورم���وال 1 ل��ل�����س��ي��ارات ام�س 
اجلمعة وقطع الون�سو بطل العامل ال�سابق مرتني 
حلبة  ال��ع��ام  الرتتيب  يف  الثالث  امل��رك��ز  و�ساحب 
واحدة  دقيقة  بلغ  زم��ن  يف  البلجيكية  ال�سباقات 

و55.198 ثانية.
واح��ت��ل �سائقا ف��ور���س ان��دي��ا ال��ربي��ط��اين ب��ول دي 
الثاين  امل��رك��زي��ن  �سوتيل  ادري���ان  واالمل���اين  ري�ستا 

دقيقة  ري�ستا  دي  و�سجل  الرتتيب  على  والثالث 
�سوتيل  قطع  ح��ني  يف  ثانية  و55.224  واح���دة 
ويف  ثانية  و55.373  واح���دة  دقيقة  يف  امل�سافة 
مكالرين  �سائقا  حقق  جزئيا  م��اط��رة  اج���واء  ظ��ل 
�سريجيو  واملك�سيكي  ب��ات��ون  جن�سون  ال��ربي��ط��اين 
برييز نتائج م�سجعة رغم ا�ستبعاد الفريق يف وقت 

�سابق امكانية تاألقهما.
واحتل برييز املركز الرابع م�سجال دقيقة واحدة 
ال��ذي فاز  ب��ات��ون  و55.518 ثانية يف ح��ني ج��اء 
بال�سباق يف العام املا�سي انطالقا من ال�سدارة يف 

املركز 14
االملاين  احل��ايل  املو�سم  العامل ومت�سدر  اما بطل 
املركز  ف��اح��ت��ل  ب���ول  رد  ���س��ائ��ق  فيتل  �سيبا�ستيان 
ال�������س���اد����س خ��ل��ف م���واط���ن���ه ن��ي��ك��و روزب�������رج �سائق 
هاميلتون  لوي�س  الربيطاين  واحتل  مر�سيد�س. 
القائمة  يف   15 امل��رك��ز  ال��ث��اين  مر�سيد�س  �سائق 
رايكونن  كيمي  الفنلندي  لوت�س  �سائق  وت��راج��ع 
�ساحب املركز الثاين يف الرتتيب العام وزميله يف 
املركزين  اىل  جروجان  روم��ان  الفرن�سي  الفريق 

االخريين يف القائمة.

ذك����رت ���س��ح��ي��ف��ة ب��ي��ل��د ال��وا���س��ع��ة االن��ت�����س��ار بان 
املانيا  وم��ن��ت��خ��ب  االن��ك��ل��ي��زي  ار����س���ن���ال  م��ه��اج��م 
لوكا�س بودول�سكي �سينتقل اىل �سالكه على �سبيل 

االعارة.
فينغر  ار�����س����ني  ار�����س����ن����ال  م������درب  ي�������س���رك  ومل 
خا�سهما  اللتني  املباراتني  يف  ا�سا�سيا  بودول�سكي 

ف��ري��ق��ه ر���س��م��ي��ا ه���ذا امل��و���س��م يف ال�����دوري املحلي 
يتمكن يف  ق��د  وب��ال��ت��ايل  اوروب�����ا،  اب��ط��ال  ودوري 
���س��ف��وف ���س��ال��ك��ه م��ن ال��ل��ع��ب ب��ط��ري��ق��ة م�ستمرة 
لكي يثبت نف�سه يف ت�سكيلة منتخب املانيا لكاأ�س 
العامل 2014. ويحتاج �سالكه الذي حقق بداية 
خميبة يف الدوري االملاين و�سقط يف فخ التعادل 

على ار�سه مع باوك �سالونيك اليوناين يف ملحق 
املجموعات،  دور  اىل  املوؤهل  اوروب��ا  ابطال  دوري 
ظل  يف  خ�سو�سا  الهجومية  اجلبهة  تعزيز  اىل 
غ��ي��اب ه��داف��ه ال��ه��ول��ن��دي ك��ال���س ي��ان هونتيالر 
ال�سابة  وكذلك  ركبته،  يف  ال�سابة  ا�سابيع  لعدة 

جناحه البريويف ال�سريع جيفر�سون فارفان.

القا�شمي يتغا�شى عن النتكا�شة التي تعر�س لها وي�شمم على اكمال امل�شوار يف اأملانيا

جنم الراليات الإماراتي يبقي اآماله على حتقيق النقاط يف بطولة 
العامل للراليات ب�شيارته اأبوظبي �شرتوين

األون�شو ي�شجل اأ�شرع زمن يف التجارب الأوىل جلائزة بلجيكا 

اأر�شن���ال يعي���ر بودول�شك����ي اإىل �شالك�����ه

مان�س�سرت  ب��ني  ك��ربى  موقعة  اول  ال��ق��دم  ل��ك��رة  االنكليزي  ال���دوري  ي�سهد 
الدوري  لقب  وحامل  املا�سي  املو�سم  ثالث  وت�سل�سي  اللقب  حامل  يونايتد 

االوروبي يوروبا ليغ ، االثنني املقبل يف ختام املرحلة الثانية.
و�ستكون مواجهة اولد ترافورد بني فريقني مناف�سني ب�سرا�سة على اللقب. 
االخرية  ال�سبع  ال�سنوات  يف  م��رات  خم�س  اللقب  حامل  يونايتد  مان�س�سرت 
ا�سطورية  م�سرية  بعد  معتزال  ف��ريغ��و���س��ون  اليك�س  ال�سري  م��درب��ه  ت��رك��ه 
ال�سابق. اما ت�سل�سي  وجلب بدال منه مواطنه ديفيد مويز مدرب ايفرتون 
بطل 2005 و2006 و2010، فا�ستعاد مدربه ال�سابق الربتغايل جوزيه 

مورينيو بعد طالقه مع ريال مدريد اال�سباين.

يوناتيد حقق فوزا كبريا يف املرحلة االوىل على ار�س �سوانزي �سيتي 1-4 
ثنائية  املا�سيني  املو�سمني  ه��داف  بر�سي  ف��ان  روب��ن  الهولندي  ن�سيب  ك��ان 
منها، فيما فاز ت�سل�سي على هال �سيتي -2�سفر قبل ان يحقق فوزا �سعبا 
على ا�ستون فيال 2-1 يف مباراة مقدمة من املرحلة الثالثة، ب�سبب ارتباطه 
اال�سبوع  موناكو  يف  االمل��اين  ميونيخ  بايرن  امام  االوروبية  ال�سوبر  بالكاأ�س 

املقبل.
ولطاملا �سهدت مواجهات الفريقني مناف�سة �سارية، وميكن اعتبار ت�سل�سي 
املا�سي  املو�سم  نهاية  يف  انت�ساراته  اخر  وكانت  ار�سه،  على  ليونايتد  عقدة 
بهدف وحيد. لكن جناح يونايتد الويلزي راين غيغز لن ي�سمح بتكرار ابتعاد 

فريق مورينيو عن ال�سياطني احلمر يف بداية املو�سم: خالل فرتة مورينيو 
كانوا يحققون بداية قوية ويبتعدون عنا بفارق كبري. �ستكون بدايتنا قوية، 

لكننا حققنا فوزا جيدا على �سوانزي يف املرحلة االوىل .
وعلى رغم ان املو�سم ال يزال يف بدايته، اعترب حار�س ت�سل�سي الت�سيكي برت 
ت�سيك ان الفوز على يونايتد �سيمنح فريقه اف�سلية يف ال�سراع على اللقب: 
ربحنا مباريات يف مان�س�سرت وخ�سرنا مرات اخرى. اي فوز على خ�سمنا ولو 

يف مرحلة مبكرة �سي�ساعدنا يف ال�سراع على اللقب .
اىل  �سهلة  املا�سي  املو�سم  و�سيف  �سيتي  مان�س�سرت  زي��ارة  تكون  ان  ويتوقع 
كارديف غدا االحد، بعد ان اكت�سح نيوكا�سل برباعية نظيفة. ويبدو �سيتي 

الذي  بيليغريني  م��ان��وي��ل  الت�سيلي  اجل��دي��د  م��درب��ه  م��ع  ج��ي��دة  ظ���روف  يف 
ميتلك ت�سكيلة �سلبة دعمها باال�سبانيني الفارو نيغريدو وخي�سو�س نافا�س 

واملونتينيغري �ستيفان يوفيتيت�س.
دف��ع ظهريه  م��ا  امل��ا���س��ي،  املو�سم  ملعبه  خ��ارج  نقطة   24 اه��در  �سيتي  لكن 
ا�سعب،  االم��ور  تكون  بعيدا عن ملعبنا  القول:  كلي�سي اىل  الفرن�سي غايل 
لكنها طريقة جيدة النطالقة مو�سمنا ويفتتح ار�سنال املرحلة اليوم ال�سبت 
دوري  اىل  منطقيا  ت��اأه��ل  بعدما  فولهام،  اللندين  ج��اره  على  يحل  عندما 
ابطال اوروبا بفوزه الكبري خارج ار�سه على فرنبغ�سة الرتكي -3�سفر اول 

من ام�س االربعاء يف ذهاب الدور الفا�سل.

مهمة �شهلة ل�شيتي يف كارديف

ت�شيل����ي وي���ون���ايت���د يف موقع����ة مبك�����رة بالب�����رمير لي��������غ



فنان يحول حاوية نفايات اإىل �شقة 
قد مير ال�سخ�س بالقرب من م�سكن الفنان غريغوري كلوين يف بروكلني 

بنيويورك من دون اأن يراه، الأن حول حاوية نفايات اإىل �سقة. 
ويت�سع امل�سكن ل�سخ�سني ويتمتع مبوقع ل�سواء اللحم و�سرفة على ال�سطح.  
ويقول الفنان، البالغ من العمر 42 عاما، من مير يف ال�سارع وهي مقفلة ال 

ي�سك يف اأنها �سقة، بل يظنها حاوية نفايات. 
يف  ينام  اأح��دا  اأن  تتخيلوا  اأن  ميكن  ال  منها،  بالقرب  م��ررمت  اإذا  وي�سيف 
داخلها. وحتى عند �سواء اللحم، مير النا�س بالقرب منها من دون اأن ي�سكوا 

يف �سيء، ويعتقدون اأنها جمرد حاوية للنفايات. 
بعدما حول غريغوري كلوين حاويات للنقل البحري اإىل م�ساكن، طراأ على 

باله تطبيق هذه الفكرة على حاويات اأ�سغر حجما. 
وي�سرح الفنان الذي ميلك منزال يف كاليفورنيا اأكرب حجما بكثري ا�سرتيت 

حاوية جديدة للنفايات وو�سعتها يف املدينة.

�شائقو كارديف الأكرث تهذيبًا 
هم  ك��اردي��ف،  الويلزية  العا�سمة  يف  ال�سائقني  اأن  جديدة  درا���س��ة  اأظ��ه��رت 

االأكرث تهذيباً واحرتاماً لقواعد املرور وامل�ساة يف بريطانيا.
يف  ال�سائقني  اأن   ، م��ريور  ديلي  �سحيفة  ن�سرتها  التي  ال��درا���س��ة،  ووج��دت 
الطرق،  امل�ساة من قطع  لتمكني  التوقف  على  اقداماً  االأك��رث  كارديف هم 
اأف�سل  والت�سرف  التقاطعات،  االأخرى عند  ال�سيارات  اأمام  املجال  واإف�ساح 

من نظرائهم ال�سائقني يف 14 مدينة رئي�سية اأخرى يف بريطانيا.
يت�سرفون بطريقة  الويلزية  العا�سمة  �سائقي  فقط من   %  4 اإن  وقالت 
% من �سائقي مدينة بري�ستول  مغايرة معادية للمجتمع، يف حني يتعمد 9 
اإىل  �سياراتهم  م�سجالت  �سوت  رف��ع  نيوكا�سل  مدينة  �سائقي  من   %  6 و 

اأق�سى درجة عند اال�ستماع اإىل املو�سيقى.
ال�سيارات، حيث  اأن هناك فجوة بني �سلوك اجلن�سني عند قيادة  واأ�سافت 
ا�ستخدام  على  رجالها  من  اقداماً  اأك��رث  بريطانيا هن  ن�ساء  % من   5 اأن 
اف�ساح  على  اقداماً  اأك��رث   %  6 و  ال�ساحات،  عند  ال�سيارة  موؤ�سرات  اأ�سواء 
% اأكرث اقداماً على  املجال اأمام ال�سيارات االأخرى عند التقاطعات، و 14 

ال�سماح بعبور امل�ساة.
واأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن حجم ال�سيارة ميثل عاماًل هاماً يف �سلوك ال�سائقني، 
حيث ُيعترب �سائقو ال�سيارات ال�سغرية واملتو�سطة االأكرث احتمااًل للتوقف 
التوايل،  على   %  71 و   %  74 ومبعدل  الطرق  عبور  من  امل�ساة  لتمكني 
% منهم  وعلى النقي�س من �سائقي ال�سيارات الفاخرة والذين يتوقف 23 

فقط الف�ساح املجال اأمام عبور امل�ساة.
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يومية - �سيا�سية - م�ستقلة 

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�سل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

- فاك�س: 4488436 املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اأن�شاري يوقع �شفقة 
ب�3.5 ماليني دولر 

اأ�سول  االأم��ريك��ي م��ن  املمثل  وق��ع 
اأن�������س���اري، �سفقة  ه��ن��دي��ة، ع��زي��ز 
مع  دوالر  م���الي���ني   3.5 ب��ق��ي��م��ة 
بينغوين بر�س للمن�سورات،  �سركة 

وذلك من اأجل ن�سر كتابه االأول.
اأمريكية عن  اإعالم  ونقلت و�سائل 
اأن�ساري  مع  وقعت  اأنها  ال�سركة، 
كتابه  ن�����س��ر  اأج������ل  م����ن  ات���ف���اق���ي���ة 
االأول. ومل يتم االإع��الن عن بنود 
بابلي�سرز  موقع  اأن  غري  ال�سفقة، 
ويلكي االأمريكي، ذكر اأن اأن�ساري 
ح�����س��ل م��ن��ه��ا ع��ل��ى دف��ع��ة مقدمة 
بقيمة 3.5 ماليني دوالر. واأ�سارت 
ال���ذي  ال���ك���ت���اب،  اأن  اإىل  ال�����س��رك��ة 
�سبتمرب  اأيلول  ين�سر يف  اأن  يتوقع 
نظر  وج����ه����ة  ������س�����ريوي   ،2015
باحلقبة  و�سفه  ما  حول  اأن�ساري 
اجل��دي��دة ل��ل��ع��ازب��ني، ال���ذي اعترب 
يواجهونها  ال��ت��ي  ال�����س��ع��وب��ات  اأن 
التطور  بفعل  كبري  ب�سكل  تغريت 
اأن�ساري  اأن  ويذكر  التكنولوجي. 
يربم  ال�����ذي  االأول  امل��م��ث��ل  ل��ي�����س 

�سفقة مماثلة.

يقتلون عجوزا ملجرد الت�شلية
لفظ عجوز من قدماء املحاربني اأنفا�سه االأخرية، متاأثراً 
بفعل �سربه من قبل مراهقني يف  لها  باإ�سابات تعر�س 
وقال  وا�سنطن.   االأم��ريك��ي��ة  العا�سمة  �سواحي  اإح���دى 
موقع �سي ان ان بالعربية اإن ال�سبب، لي�س معروفا حتى 
باأّن  لديها  وا�سع  االعتقاد  لكن  ال�سرطة،  ل��دى  ال�ساعة 
امللل والعبث يقفان وراء اجلرمية.  وقال اأ�سدقاء القتيل 
�سركة  �سابق يف  وه��و موظف  عاما(،  بلتون )88  دل��ربت 
تعر�س  اأن  له  �سبق  ال�سحية  اأن  الغريب  اإن  األومنيوم، 
لر�سا�سة يف فخذه اأثناء احلرب العاملية الثانية يف معركة 
اأوكيناوا ، لكنه جنا منها، قبل اأن ميوت يف حادث عبثي. 

خ��ارج حمل  كان  العجوز  ف��اإّن  االأولية  للمعلومات  ووفقا 
ميار�س فيه هواية لعب البلياردو يف انتظار �سديقة له، 

مل يكن يرغب يف اأن تعود اإىل منزلها وحيدة. 
وت��ب��ح��ث ال�����س��رط��ة ع��ن م��راه��ق��ني م��ن اأ���س��ول افريقية، 
اأ�سبوع،  اأ�سرطة مراقبة.  وهي املرة الثانية يف  �سجلتهما 

التي ُيقتل فيها �سخ�س �سمن ظروف م�سابهة. 
قتل  اإىل  مراهقني  ثالثة  امللل  دف��ع  اأغ�سط�س،   16 ففي 

�ساب يافع اأ�سرتايل، كان العباً يف ريا�سة البي�سبول.

يدعي الغرق هربًا من نكد �شديقته
الغرق  مدعياً  بال�سني،  ج��ارف  نهر  يف  �سيني  �ساب  قفز 
للهرب من نكد حبيبته اإثر جدال دار بينهما.  وقال �سهود 
اإن ال�ساب كان يتجادل مع حبيبته على �سفة النهر يف بلدة 
انلو يف مقاطعة هوبي حني قفز فجاأًة واختفى حتت املاء.

وقد ات�سلت الفتاة املذعورة بال�سرطة على الفور، وعمل 
عّمال االإنقاذ حلوايل �ساعتني كي يحّددوا مكانه.  غري 
اأن اأحد االأ�سخا�س قال اإنه �ساهد الرجل يخرج من املاء 
اأحد  املنزل. وق��ال  اإىل  النهر ويتوجه  اآخ��ر من  يف جانب 
اجلريان اإن ال�ساب �سّباح ماهر جداً.  وقد عرثت ال�سرطة 
اأنه  واأق��ّر  التلفزيون،  ي�ساهد  الرجل يف منزله وهو  على 
اّدع��ى الغرق للهرب من اجل��دال مع حبيبته.ومل يعرف 

بعد ما اإذا كانت ال�سرطة �ستوجه له اأي تهم. 

تخدير مري�شة مغناطي�شيًا قبل اجلراحة
مري�سة  تخدير  بتجربة  حملية  اإع���الم  و�سائل  اأ���س��ادت 
ب��ال��ت��ن��ومي امل��غ��ن��اط��ي�����س��ي ق��ب��ل خ�����س��وع��ه��ا جل���راح���ة بعد 
اإ�سابتها ب�سرطان اجللد.  وقد قام الطبيب اإنريكو فريو 
يف  املركزة يف جامعة  والرعاية  التخدير  بوحدة  االأ�ستاذ 
وا�ستغرقت  العملية.  بهذه  اإيطاليا  ب�سمال  ب���ادوا  بلدة 
عملية تخدير املري�سة )42 عاما( ع�سر دقائق فى حني 
ا�ستمرت اجلراحة 20 دقيقة.  وكتب فريو يف مقالة حول 
التخدير يف دورية طبية عندما مت اإفاقة املري�سة قالت 

اإنها مل ت�سعر باأمل وخرجت من امل�ست�سفى على الفور . 
واأ�ساف احلالة توؤكد كفاءة التنومي املغناطي�سي وتو�سح 
اأنه قد يكون ذو قيمة كو�سيلة وحيدة للتخدير يف حاالت 
معينة .  وقال فريو يف كلمة له يف اإذاعة ار ايه اإى ب�ساأن 
انتباه  تركيز  على  تعمل  اإن��ك  ا�ستخدمها  التي  التقنية 
انتباهه عن  ت�ستت  واحد معني حتى  �سيء  املري�س على 

اأي �سيء اآخر مبا يف ذلك االأمل .

عائلة تنتحر جماعيا ب�شبب الديون 
هذه لي�ست عملية اإبادة، اإنه عمل ينم عن احلب ، تلك هي الكلمات التي تركها اأب فرن�سي انتحر مع زوجته وابنيه. 
وقالت �سحيفة لوباريزيان الفرن�سية اإن با�سكال )45 عاما( وزوجته )44 عاما( وابنيهما -طفل يف ال�ساد�سة ع�سرة 

وفتاة يف الثالثة ع�سرة- وجدوا جثثا هامدة يف فندق بحي فخم يف مدينة بوردو الفرن�سية. 
مل يعد هناك اأدنى �سك يف اأن الزوجني قررا االنتحار، بعد اأن و�سعا حدا حلياة ابنيهما. 

وح�سب املعلومات، فاإن امل�ساكل املالية التي يتعر�س لها االأب، وهو مالك حمل تعر�س موؤخرا حلريق، هي ال�سبب يف 
االإقدام على هذا الفعل املاأ�ساوي. 

وكانت العائلة و�سلت اإىل منطقة بوردو لق�ساء اأيام من االإجازة. لكن اإحدى عامالت النظافة اكت�سفت اجلرمية 
بعد دخولها اإىل الغرفة رغم حتذير كتبه االأب على الباب يقول: ال تدخل. ات�سل بال�سرطة. 

وكان االأب واالأم م�سنوقني بينما وجد الطفالن وهما يف ال�سرير. ومل يعرث على اأي اأثر للعنف على ج�سمي الطفلني 
ما يرجح اأن يكونا قد قتال بال�سم. 

كما مل توجد اأي اآثار عنف على ج�سم االأبوين ما يعني اأن كال منهما كان على علم م�سبق باملخطط. 
ا�ستدعاوؤها الأي �سبب ما يوؤكد فر�سية  اأن مت  ال�سوابق ومل ي�سبق  اأ�سحاب  العائلة لي�ست من  اإن  ال�سرطة  وقالت 

االنتحار اجلماعي. 
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قريبات العرو�س ي�شبعن العري�س �شربًا
للعرو�س  ال��ك��ربى  االأخ����ت  اع��رت���س��ت  �سقيقتها،  زف����اف  ل��ي��ل��ة  يف 
العري�س احلجرة اخلا�سة  املكرمة، على دخول  ال�سعودية يف مكة 

بالت�سوير اللتقاط �سورة تذكارية مع عرو�سه وطردت العري�س.
العري�س  وت��ب��ادل  امل�سكلة  تفاقمت  فقد  عكاظ  �سحيفة  وبح�سب 
اإىل �سربها.  العري�س  دفع  ال�ستائم، مما  امل�ستقبل  و�سقيقة زوجة 
ومن ثم تدخلت قريبات العرو�س الالتي انهلن عليه �سربا وركال. 
قاعة  اقتحموا  الذين  العرو�س  باأ�سقاء  اإحداهن  ات�سلت  حني  يف 
الن�ساء وت�ساجروا مع العري�س الذي فر هاربا من القاعة بعد اأن 

تلقى �سربات موجعة من الن�ساء من اأهل عرو�سه.
ما  امل�سكلة  وج��دت  اأفاقت  وعندما  عليها  اأغمي  فقد  العرو�س  اأم��ا 
وعري�سها،  قريباتها  بني  اال�ستباك  لف�س  فتدخلت  قائمة،  زال��ت 
زينتها وليلة  اإف�ساد  اإىل  اأدى  الذي  االأمر  بكائها و�سراخها  و�سط 
العري�س  باعتداء  االأمنية  الدوريات  العرو�س  اأه��ل  واأبلغ  عمرها. 
على جمموعة من الن�ساء يف ق�سر االأف��راح وهروبه، ومت القب�س 

عليه بعد �ساعات من البالغ!

ي�شتنجد بال�شرطة لنقله اإىل بيته
ات�سل رجل بريطاين بدوريات النجدة لنقله اإىل بيته لعدم توفر 
و�سيلة نقل، بعد اأن علق على ج�سر هو واأوالده ب�سبب اجلو املاطر، 
�سكوى  بتقدمي  هدد  اأن  بعد  طلبه  تلبية  اإىل  ال�سرطة  وا�سطرت 
الربيطانية  ال�سرطة  اإن   ، م��ريور  ديلي  �سحيفة  وقالت  �سدها.  
اأر�سلت �سيارة قامت بنقل الرجل واأوالده من ج�سر يف بلدة �سورهام 
ال�ساحلية مبقاطعة �سا�سيك�س الغربية اإىل حمطة حلافالت النقل 
العام، ولي�س اإىل منزله. واأ�سافت اأن �سرطة املقاطعة اأر�سلت �سيارة 
ب�سبب  اجل�سر  على  علقوا  اأن  بعد  واأوالده  ال��رج��ل  لنقل  دوري���ة 
اإىل مفو�س  �سدها  �سكوى  بتقدمي  ه��دد  الغزيرة، حني  االأم��ط��ار 
ال�سرطة واجلرمية.  واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأن تفا�سيل احلادثة 
طفت على ال�سطح بعد قيام �سرطي بن�سرها على �سفحته يف موقع 
في�سبوك على �سبكة االإنرتنت. واأ�سدرت ال�سرطة الربيطانية هذا 
ال�سهر الئحة مبكاملات طلب النجدة غري املجدية �سملت االإبالغ 
عن ديدان يف حاوية للقمامة واال�ستف�سار عن حبوب منع احلمل 
و�سكاوى من الكتابة على اجلدران والكالب ال�سالة، حلّث النا�س 

على التفكري ملياً قبل االت�سال برقم النجدة )999(.

يرتك اأمه متوت يف م�شت�شفى
عناية يف  دون  ابنها  تركها  اأن  بعد  اأنفا�سها  �سعودية  ام��راأة  لفظت 
عكاظ  �سحيفة  وق��ال��ت  ال��ري��ا���س.   يف  م�ست�سفى  ان��ت��ظ��ار  ���س��ال��ة 
والطوارئ  االإ�سعاف  لق�سم  ابنها  اأح�سرها  اخلم�سينية  امل��راأة  اإن 
مبجمع االأمل ن�ساء وتركها يف �سالة االنتظار.  الحظتها العامالت 
يف الق�سم وهي جال�سة وحيدة. وعندما �ساألنها، اأخربتهن باأن ابنها 
اأح�سرها وتركها يف هذا املكان ولي�س لديها ما يثبت هويتها.  اإال 
اأن بع�س اأع�ساء الفريق املعالج تعرفوا عليها، لكونها من احلاالت 
املزمنة املعروفة باملجمع وم�سخ�سة بحالة ف�سام وجداين ثنائي 
القطب ، وقد نومت عدة م��رات.  بعد اآخر تنومي، كانت املري�سة 
ال��الزم وكانت  ال��دواء  العيادات اخلارجية وي�سرف لها  تراجع يف 

اآخر مراجعة قبل اإح�سارها بيوم واحد وكانت حالتها م�ستقرة. 
وعلى الفور �سرعت ممر�سات الق�سم بتقدمي الرعاية التمري�سية 

املمثلة ت�شانغ ت�شى يى لدى و�شولها حل�شور عر�س فيلم )غراند ما�شرت( يف هوليوود بكاليفورنيا. )ا ف ب(الالزمة وتقدمي العالج لها ا�ستنادا اإىل ملفها الطبي.

بن اأفليك.. الرجل 
الوطواط

بعد حتقيقه جناحاً باهراً يف فيلم 
اأرغو ، يطل النجم االأمريكي، بن 
الوطواط  ال��رج��ل  دور  اأف��ل��ي��ك، يف 
بامتان يف اجلزء الثاين من �سل�سلة 
يجتمع  التي   ، حديد  م��ن  ال��رج��ل 
فيها للمرة االأوىل بالرجل اخلارق 

�سوبرمان على �سا�سة ال�سينما.
واأعلنت �سركة تامي وارنز لالإنتاج 
)بامتان(  دور  �سيوؤدي  اأفليك،  اأن 
كافيل،  ه���رني  امل��م��ث��ل  ج��ان��ب  اإىل 
ال���ذي ي����وؤدي دور )���س��وب��رم��ان( يف 

ال�سل�سلة للمخرج، زاك �سنايدر.
اأفليك  اختيار  على  �سنايدر  وعلق 
ي�سكل  ب��ن  اإن  ق��ائ��اًل  ال����دور،  الأداء 
ل��اله��ت��م��ام لدور  م��ق��اب��اًل م���ث���رياً 

�سوبرمان الذي يوؤديه هرني .
بطل  دور  اأدى  اأف��ل��ي��ك  اأن  وي��ذك��ر 
ال�سادر  دي��رداف��ي��ل  فيلم  يف  خ��ارق 

عام 2003.
ومن املقرر اأن يبداأ ت�سوير الفيلم 
�سا�سات  اأن ي�سل  2014، على  عام 

ال�سينما عام 2015.
وك����ان����ت ����س���رك���ة )وارن��������ر ب������راذر( 
املن�سرم  ي��ول��ي��و  مت����وز  يف  اأع��ل��ن��ت 
�سيطالن  وب��امت��ان  ���س��وب��رم��ان  اأن 
على  ف��ي��ل��م  يف  االأوىل  ل��ل��م��رة  م��ع��اً 
�سا�سة ال�سينما، يف فيلم مل يعرف 
ا�سمه بعد. وكان املمثل كري�ستيان 
 3 اأدى دور بامتان، يف  ال��ذي  بيل، 
اأجزاء من �سل�سلة فار�س الظالم ل� 
كري�ستوفر نوالن، اأكد اأنه لن يعود 
يعود  فيما  جم���دداً،  ال���دور  لتاأدية 
للفيلم املمثلون لورن�س في�سبورن، 

واإميي اأدمز، وديان الين.
م���ن حديد  ف��ي��ل��م رج���ل  اأن  ي��ذك��ر 
ال�630  جت�����اوزت  اإي��������رادات  ح��ق��ق 

مليون دوالر حول العامل.

�شرتة جون لينون ب�11 
األف دولر 

ب��ي��ع��ت ����س���رتة ك�����ان مي��ت��ل��ك��ه��ا جنم 
ف���رق���ة )ال���ب���ي���ت���ل���ز( ال����راح����ل جون 
ل��ي��ن��ون، م��ق��اب��ل ح�����وايل 11 األ���ف 
وذكرت  انكلرتا.  يف  م��زاد  يف  دوالر، 
بي  )ب��ي  الربيطانية  االإذاع���ة  هيئة 
التي  اللون  زرق��اء  ال�سرتة  اأن  �سي( 
امتلكها لينون وانتقلت بعهدها اإىل 
جوجو  )البيتلز(  م�ساعدات  اإحدى 
جنيه  اآالف   7 مقابل  بيعت  جونز، 
وكانت  دي��رب�����س��اي��ر.  يف  ا���س��رتل��ي��ن��ي 
ال�سرتة  ع��ل��ى  ح�����س��ل��ت  ق���د  ج���ون���ز 
ت��ن��ظ��ف م��ن��زل لينون،  ك��ان��ت  ح���ني 
املتحدة  ال��والي��ات  اإىل  انتقاله  اإث��ر 
عام 1971، واأهدتها اإىل �سديقها 
ط���وين غ�����ودارد ال���ذي اح��ت��ف��ظ بها 
طوال 25 عاماً. وقال غودراد اإنه اآن 
ت�سارلز  وقال  ال�سرتة.  لبيع  االأوان 
هان�سون، مدير دار مزاد )هان�سون( 
ال اأ�سك اأن جون لينون ارتدى هذه 

ال�سرتة جيداً يف ال�ستينات .

الريا�سية  ال���ن���وادي  رواد  اأن  اأم��ريك��ي  ا���س��ت��ط��الع  ذك���ر 
% م��ن وق��ت��ه��م يف ال��ن��ادي ع��ل��ى احلديث  ي��ه��درون 35 
باأمور  القيام  اأو  ترتيب مالب�سهم،  اأو  اآخرين،  رواد  مع 

اأخرى.
فيتني�س  هاربرز  مركز  اأج��راه  ال��ذي  اال�ستطالع  وب��نّي 
للياقة البدنية اأن رواد النوادي الريا�سية يهدرون 21 
تعبئة  على  ال��ن��ادي  يف  مي�سونها  �ساعة  ك��ل  م��ن  دقيقة 
اأو ترتيب  اآخ��ري��ن،  رواد  اأو احلديث مع  امل��ي��اه،  ق��واري��ر 
على  �سي�سمعونها  التي  االأغنية  اختيار  اأو  مالب�سهم، 

جهاز االأيبود اخلا�س بهم.
واأجرى املركز اال�ستطالع على األف �سخ�س قالوا اإنهم 
كانوا يق�سدون النوادي الريا�سية مرتني اإىل 4 مرات 
اأنه  م��رة، غري  كل  �ساعتني يف  فيها  ومي�سون  اأ�سبوعياً 
من   35% نحو  ي��ه��درون  االأ�سخا�س  ه���وؤالء  اأن  تبنّي 
االآن��ف ذكرها،  العادات  النادي على  اإىل  زي��ارة  وقت كل 
وميار�سون التمارين الريا�سية ملدة 39 دقيقة من كل 

�ساعة فقط.

% من رواد النوادي يعبثون بجهاز  ووجد املركز اأن 55 
الذي  الوقت  يف  املو�سيقى  ل�سماع  بهم  اخلا�س  االآيبود 
 %  30 نحو  ي�ستغرق  فيما  ال��ري��ا���س��ة،  فيه  مي��ار���س��ون 

منهم 10 دقائق لرتيب هذا اجلهاز.
% من رواد النوادي باأنهم يقطعون متارينهم  واأقر 32 

بهدف احلديث مع رواد اآخرين.
يهدرون  ال��ن��وادي  رواد  بع�س  اأن  اال�ستطالع  وج��د  كما 
وق��ت��ه��م ع��ل��ى ال��ت��ح��ق��ق م���ن و����س���ول ر���س��ائ��ل ن�����س��ي��ة اأو 

الكرتونية جديدة على هواتفهم املحمولة.
من جهته، عّلق م�سوؤول اللياقة البدنية يف املركز، كيفني 
يات�س، قائال اإن الوقت الذي ي�ستغرقه اال�ستعداد للنادي 
ممار�سة  يف  االأ���س��خ��ا���س  مي�سيه  ال���ذي  ال��وق��ت  ي�سّيع 

التمارين الريا�سية.
وم���ن اأج����ل ح��ل ه���ذه امل��ع�����س��ل��ة، ن�����س��ح ي��ات�����س برتتيب 
اأجهزتهم قبل  االأغاين التي يريد الرواد �سماعها على 
بغية  املحمولة  الهواتف  واإقفال  النادي،  اإىل  و�سولهم 

تخفي�س الوقت الذي يهدرونه على ممار�سات اآخرى.

رواد النوادي الريا�شية يهدرون الوقت بالأحاديث

فيكتوريا بيكهام تريد اإمرباطورية با�شمها 
ك�سفت النجمة الربيطانية، فيكتوريا بيكهام، عن عزمها �سنع اإمرباطورية با�سمها، معربة عن رغبتها باإطالق خطوط 
اأحذية وعطور ومالب�س داخلية وم�ساحيق جتميل با�سمها. وقالت بيكهام يف مقابلة مع �سحيفة نيويورك تاميز االأمريكية 

اأردت اأن اأ�سنع مالب�س جميلة فح�سب، مالب�س بنوعية جيدة كنت اأرغب بنف�سي بارتدائها . واأ�سافت ثم اأردت �سنع حقائب 
الأنني عجزت عن اختيار احلقيبة املنا�سبة التي اأريد حملها ، متابعة عجزت بعدئٍذ عن العثور على النظارتني ال�سم�سيتني 

املنا�سبتني، فقررت �سنع نظارات خا�سة بي . واأعربت عن رغبتها باأن ت�سيد لنف�سها اإمرباطورية ، وبالو�سول اإىل 
اأكرب عدد ممكن من الن�ساء يف العامل، وقالت ثمة جماالت اأرغب بدخولها...لدي يف الوقت احلايل 5 جماالت، 
لكن يف مرحلة ما، اأرغب ب�سنع اأحذية، وعطور، وم�ساحيق جتميل، ومالب�س داخلية . واأّكدت م�سممة االأزياء 

ال�سهرية، وزوجة الالعب الربيطاين املعتزل، ديفيد بيكهام، اأنها ت�ستاق اإىل املناخ واالنفتاح املوجود يف لو�س 
اأجنل�س حيث كانت تعي�س مع اأ�سرتها، وقالت اأنا �سخ�س عملي جداً، واأعتقد اأن �سخ�سيتي اأكرث تنا�سباً مع 

الواليات املتحدة . وعن مظهرها، اأّكدت بيكهام اأنها ت�سعر بالراحة ل�سكلها يف ال�سور، وقالت ال اأريد اأن اأبدو 
يف �سن اخلام�سة والع�سرين..فاأنا يف �سن التا�سعة والثالثني ، موؤكدة اأنها ال تعاين اأي م�سكلة مع �سنها. 

وك�سفت بيكهام اأن زوجها هو الذي يتوىل الطهو يف املنزل، وقالت اإنه بارع جداً .


