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باملنا�سبة

م�صر وا�صتئ�صال الورم اخلبيث..!
•• الفجر - ابوظبي

امل�صرية عن  ال�صلطات  اإعللان  اقللراب موعد  الأنباء حول  ت�صاربت 
قرارها ب�صاأن حل جمعّية الإخوان امل�صلمني. وبقطع النظر عن �صّحة 
ان كان هذا القرار قد اتُّخذ من عدمه، نعتقد اأّن امل�صالة حتتاج اإىل 
ي�صتبعد كل  قللرار  امللف، من خللال  هللذا  الإ�للصللراع بح�صم  نظر واىل 
مل�صلحة  اإّل  اتخاذه  ي�صتند يف  ول  والظرفّية،  ال�صيا�صوية  احل�صابات 
م�صر و�صعبها حا�صرا وم�صتقبا، وبعيدا عن كّل �صغوط خارجّية، 
قلللرار ل يللقللّل يف اعللتللقللادنللا اأهللمللّيللة عللن خللطللوة الللثللاثللني مللن يونيو 
بعدا  تكت�صي  هي  اإذ  اأهمّية،  اأكللر  لعلها  بل  مر�صي،  عزل  يف  املتمثلة 
امل�صري  املجتمع  الوثيق بح�صانة  ارتباطها  ا�صراتيجيا، ول يخفى 
بفرد معتّل،  تتعلق  وال�صيا�صّية، ولكونها م�صالة ل  الأمنّية  ومناعته 

واإّنا ببيت الداء اأ�صا.
�صيا�صّيا  ال�صحّية  م�صر  حلالة  ت�صخي�ص  كللل  اأّن  اإىل  بللدايللة  ن�صري 
تاريخ  التهام، ويف حمطات عديدة من  باإ�صبع  ت�صري  كانت  وامنّيا، 

م�صر احلديث، اإىل جماعة الإخوان امل�صلمني.
ويذكر التاريخ يف �صفحاته، انه مت حل هذه اجلماعة يف منا�صبتني، 
الأوىل كانت يف حكومة النقرا�صي با�صا، يف نهاية الن�صف الأول من 
القرن الع�صرين، حينما اأ�صدر قرارا بحل اجلماعة، يف دي�صمرب عام 

 .1948
التي تعر�صت فيها اجلماعة للحل، فكانت يف عهد  الثانية  املرة  اأما 
الللقللرار احلللل يف  اتللخللذ  اللللذي  النا�صر،  الللراحللل جللمللال عبد  الزعيم 
جانفي 1954، بعد حماولة اغتياله التي تعر�ص لها بالإ�صكندرية 
واّتهامها يف حينها بالتورط يف اأعمال عنف م�صلحة وتخزين اأ�صلحة 

يف مقرها والتعاطي الن�صاط ال�صيا�صي. 
)التفا�صيل �ص12(

بيوت املدنيني يف اإدلب بعدما حولها ق�صف النظام اإىل ركام  )ا ف ب(

جمموعة الع�سرين ت�سغط ملنع �سرب �سوريا

ع�صرات ال�صحايا يف الرقة والنظام يوا�صل ق�صف ريف دم�صق 

اأقر ب�سعوبة احل�سول على موافقة الكونغر�س على ال�سربة

اوباما يلقي كلمة لل�صعب االمريكي يوم الثالثاء ب�صاأن �صوريا
•• �سان بطر�سربج -رو�سيا-رويرتز:

قال الرئي�ص المريكي باراك اوباما اأم�ص اجلمعة ان 
ان  على  يجمعون  الع�صرين  جمموعة  زعماء  معظم 
الرئي�ص ال�صوري ب�صار ال�صد م�صوؤول عن ا�صتخدام 
كلمة  الللقللاء  يعتزم  وانللله  مدنيني  �صد  اللل�للصللام  الللغللاز 

لل�صعب المريكي عن �صوريا يوم الثاثاء القادم.
وا�صاف ان ثمة اختافا بني زعماء املجموعة لكرب 
القللتلل�للصللادات املللتللقللدمللة والللنللاملليللة يف الللعللامل خللال 
من  كان  اذا  ما  ب�صاأن  بطر�صربج  �صان  يف  اجتماعهم 
املائم ا�صتخدام القوة يف �صوريا دون ا�صت�صدار قرار 

من المم املتحدة.
على ال�صعيد ذاته اقر الرئي�ص المريكي باراك اوباما 
الكونغر�ص  موافقة  على  احل�صول  ب�صعوبة  اجلمعة 
النواب  �صيناق�ص  بينما  �صوريا  �صد  ع�صكري  لتدخل 

امل�صالة اعتبارا من الثنني.
وقال اوباما يف موؤمتر �صحايف يف ختام قمة جمموعة 
المللر  ان  اعلللللم  كنت  بطر�صبورغ  �للصللان  يف  الع�صرين 
�صيكون �صعبا، مقرا بتحفظات المريكيني يف بلد يف 
حالة حرب منذ اكر من ع�صر �صنوات الن. ورف�ص 
القول ما اذا كان �صيقرر �صن �صربات يف حال رف�ص 

الكونغر�ص.

 م�صلحون للقاعدة يقتلون �صابطني بجنوب اليمن
•• عدن-رويرتز:

 قالت م�صادر اأمنية ان مت�صددين ي�صتبه يف انتمائهم لتنظيم القاعدة قتلوا بالر�صا�ص �صابطني كبريين يف 
قوات المن اأم�ص اجلمعة وذلك يف اأحدث موجة من هذه الهجمات. وقتل العقيد عمر ربيع بن عمرو الذي 
ال�صيا�صي مبنفذ الوديعة احلللدودي مع ال�صعودية بالر�صا�ص بينما كان يغادر  يراأ�ص ما يعرف بجهاز المن 
م�صجدا عقب �صاة اجلمعة يف مدينة القطن بح�صرموت. وقال اأحد امل�صادر ان املهاجمني فروا على دراجة 
اأن اأطلقوا ثاث اأعرية نارية على راأ�صه. كما قتل �صابط اجلي�ص العقيد عبد املجيد ال�صامي يف  نارية بعد 

مدينة احلوطة اجلنوبية. 

•• عوا�سم-وكاالت:

قتل واأ�صيب الع�صرات يف ق�صف 
للطريان احلربي النظامي على 
مدينة الرقة، كما �صقط جرحى 
دم�صق،  بريف  عنيفة  معارك  يف 
واأفاد نا�صطون باأن قوات النظام 
ا�للصللتللهللدفللت بللالللقلل�للصللف كللنلليلل�للصللة 
املجل�ص  اأنللهللى  عللربللني، يف حللني 
مللللديللللنللللة حلللللب  اللللعللل�لللصلللكلللري يف 
للتعامل  خططه  و�للصللع  وادلللللب 
اإذا مت توجيه �صربة  مع الو�صع 

ع�صكرية للنظام ال�صوري.
فلللقلللد قلللتلللللللت �لللصللليلللدة وطلللفلللان 
اآخر من املواطنني  واأ�صيب عدد 
�للصللبللاح املل�للص اجلللمللعللة يف ق�صف 
منطقة  على  احلربي  بالطريان 
بللالللقللرب ملللن ملل�للصللاكللن احلللو�للص 

مبدينة الرقة �صمايل �صوريا.
اإن  الإخبارية  �صام  �صبكة  وقالت 
عللللددا ملللن املللفللقللوديللن ملللا زاللللوا 
واأن  الأنللللقللللا�للللص  علللاللللقلللني حتللللت 
زالللت  مللا  اجلثث  انت�صال  عملية 
الأدوات  �للصللح  ظلللل  يف  ملل�للصللتللمللرة 

الازمة لنت�صالها.
واأفللللاد املللر�للصللد اللل�للصللوري حلقوق 
الإن�صان باأن ا�صتباكات عنيفة دارت 

املدينة  عللن  يتوقف  مل  الق�صف 
منذ عدة اأيام، مو�صحا اأن كني�صة 
امل�صتهدفة من  عربني كانت هي 
اأم�ص  �صباح  الللنللظللام  قلللوات  قبل 
اجلمعة، حيث حاول اأهايل احلي 
داخللل  احلللرائللق  علللللى  ال�صيطرة 
مقتنياتها  على  حر�صا  الكني�صة 
الثمينة، لكنهم مل يتمكنوا لعدم 

توفر املعدات الازمة.
اأفللللادت م�صادر  يف غلل�للصللون ذللللك 
بللاأن  �صحفية مللن مللديللنللة حلللللب 
املللجللللل�للص الللعلل�للصللكللري والللللثللللوري 
ملدينة حلب اأنهى و�صع اخلطط 
�صربة  توجيه  حللال  يف  املنا�صبة 

ع�صكرية للنظام ال�صوري.
�صيا�صا حتدى الرئي�ص المريكي 
ام�ص �صغوطا من  اأوباما  بللاراك 
زعماء العامل لثنائه عن القيام 
مما  �صوريا  �صد  ع�صكري  بعمل 
انللقلل�للصللامللات عميقة خللال  تلللرك 
المللر  الع�صرين  جمموعة  قمة 
الذي اأثر �صلبا على جهود انعا�ص 
القت�صاد العاملي.ول تزال هناك 
والرئي�ص  اأوبلللاملللا  بللني  خللافللات 
ب�صاأن  بوتني  فادميري  الرو�صي 
ماأدبة  على  مناق�صة  بعد  �صوريا 
تللنللاولللت احللللرب الهلية  علل�للصللاء 

ومقاتلي  النظامية  القوات  بني 
الكتائب املقاتلة مبحيط الفرقة 
اجلللمللعللة  اخللللمللليللل�لللص  لللليلللل   17
و�صط ا�صتهداف الكتائب املقاتلة 
للفرقة ترافق مع ق�صف القوات 
الللنللظللاملليللة مللنللاطللق يف مللديللنللة 

الطبقة مبحافظة الرقة. 
ملللنلللاطلللق يف  اإن  امللللر�لللصلللد  وقللللللال 
حلللي جلللوبلللر بللالللعللا�للصللمللة دملل�للصللق 
الليلة  مللنللتلل�للصللف  بللعللد  تللعللر�للصللت 
املا�صية لق�صف من قبل القوات 

النظامية بقذائف الهاون. 
بلدتي  يف  مللنللاطللق  اأن  واأ�لللصلللاف 
مبحافظة  ترما  وعللني  الذيابية 
ريف دم�صق تعر�صت لق�صف من 
اأدى  قبل القوات النظامية، مما 
بعد  دارت  كما  جللرحللى  ل�صقوط 
ا�صتباكات  اأملل�للص  للليللل  منت�صف 
النظامية  اللللقلللوات  بلللني  عللنلليللفللة 
على  املقاتلة  الكتائب  ومقاتلي 
حملللور بلللللدة عللقللربللا تلللرافلللق مع 
ق�صف القوات النظامية مناطق 

يف بلدة بيت �صحم. 
النظام  قللوات  اإن  نا�صطون  وقللال 
ا�للصللتللهللدفللت بللاللل�للصللواريللخ اإحلللدى 
الكنائ�ص يف مدينة عربني بريف 
بللاأن  �صدى  مركز  واأفلللاد  دم�صق، 

وتقول وا�صنطن ان قوات موالية 
ال�للصللد  بلل�للصللار  اللل�للصللوري  للرئي�ص 
نفذت هجوما بالغاز ال�صام اأ�صفر 
اأكلللللر ملللن 1400  علللن مللقللتللل 
�صخ�ص يف مناطق ت�صيطر عليها 
امللللعلللار�لللصلللة يف دملل�للصللق يللللوم 21 
مو�صكو  وتللقللول  اب.  اأغلل�للصللطلل�للص 
اأن  علللللللى  دللللليللللل  يللللوجللللد  انلللللله ل 

الللل�لللصلللوريلللة امللللتللللدت حلللتلللى وقلللت 
متاأخر الليلة قبل املا�صية.

ملللل�للللصللللدر يف جملللملللوعلللة  وقلللللللللال 
الع�صرين كان هناك نقا�ص طويل 

مع انق�صام وا�صح يف املجموعة.
وقلللال ملل�للصللوؤولللون يللابللانلليللون انلله 
جلللللرى تللللبللللادل وجللللهللللات الللنللظللر 

ب�صراحة حول �صوريا.

خ�صوم ال�صد هم من يتحملون 
م�صوؤولية الهجوم.

ويلل�للصللعللى اأوبلللاملللا الللللذي فلل�للصللل يف 
تللاأيلليللد جمل�ص  احللل�للصللول علللللى 
الملللللللللللللن اللللللللللللللللدويل للللللللللتللللدخللللل 
الع�صكري ب�صبب معار�صة رو�صيا 
ملللوافلللقلللة  علللللللى  احلللل�لللصلللول  اىل 

الكوجنر�ص المريكي.

الفل�صطينيون يت�صدون ملحاولت قوات الحتال تدني�ص الق�صى)رويرز(

مواطنون م�صريون وقوات الأمن يف  مواجهة البلطجة التي مار�صها الأخوان اأم�ص يف �صوارع ال�صكندرية)ا ف ب(

•• القاهرة-وكاالت:

بعد  الأ�صخا�ص،  اأُ�صيب عدد من 
ظهر ام�ص اجلمعة، يف ا�صتباكات 
بلللني اأنللل�لللصلللار الللرئلليلل�للص امللل�للصللري 
املعزول حممد مر�صي ومعار�صيه 
بينما  امللل�للصللريللة،  طنطا  مبللديللنللة 
تلللظلللاهلللر عللل�لللصلللرات مللللن اأنللل�لللصلللاره 
بلللاللللقلللاهلللرة رفللل�لللصلللاً ملللللا يلل�للصللمللونلله 

النقاب على ال�صرعية.
وهللللاجللللم ملللئلللات مللللن امللللواطلللنلللني 
حمافظة  )مركز  طنطا  مبدينة 
الللقللاهللرة(،  غللرب  �صمال  الغربية 
بلللعلللد �لللصلللاة اجللللملللعلللة، ملل�للصللرية 
مللكللونللة ملللن علل�للصللرات يللنللا�للصللرون 
مر�صي،  حممد  املللعللزول  الرئي�ص 
فلللوقلللعلللت ا�لللصلللتلللبلللاكلللات بللللالأيللللدي 
باحلجارة  وتللرا�للصللق  وبللالللهللراوات 
بني اجلانبني اأ�صفرت عن اإ�صابة 
د مت نللقلللللهللم  علللللللدد غلللللري حمللللللللدَّ
امل�صت�صفى  اإىل  الإ�صعاف  ب�صيارات 

اجلامعي.
واأبلللللللللغ ملل�للصللدر حملللللي بللاملللديللنللة 
يللونللايللتللد بلللر�لللص انللرنللا�للصللونللال، 
اإىل  كذلك  اأّدت  ال�صتباكات  بللاأن 
جتارية  حمللال  واجللهللات  حتطيم 
ر�صوان  وح�صن  �صعيد  �صارعي  يف 
عنا�صر  غابت  فيما  التجاريني، 

بينهم  �صخ�ص  اآلف  اأربعة  قرابة 
عنا�صر اأمنية.

�صيا�صا ذكر م�صوؤولون حكوميون 
لللوكللالللة فللرانلل�للص بللر�للص املل�للص ان 
قرارا  �صتعلن  امل�صرية  ال�صلطات 
ب�صاأن حل جمعية الخوان خال 
بعدما  الللقللادمللة،  القليلة  اليللللام 
اعللمللال عنف م�صلحة  تللورطللت يف 
ا�لللصلللللللحلللة يف مللقللرهللا  وتللللخللللزيللللن 

وال�صتغال بال�صيا�صة.
واعللتللقلللللت اللل�للصلللللطللات امللل�للصللريللة 
اكلللللر مللللن الللللفللللني مللللن قلللليللللادات 
جماعة الخلللوان يف اعللقللاب ف�ص 
وم�صلحني  بلطجية  اعت�صامات 
يف القاهرة منت�صف اب اغ�صط�ص 
الفائت..وتوؤكدال�صلطات امل�صرية 
اأن قيادات الخللوان م�صوؤولة عن 
التحري�ص على قتل املتظاهرين 
وعلللللى الللقلليللام بللاعللمللال عنف عرب 
الباد..وقال هاين مهنا املتحدث 
الت�صامن  وزارة  با�صم  الر�صمي 
الجللتللمللاعللي، لللفللرانلل�للص بللر�للص ان 
جمعية  تتهم  امل�صرية  ال�صلطات 
الخللللوان بللالللتللورط يف يف اعللمللال 
املقر  وا�للصللتللخللدام  م�صلحة  عللنللف 
اغللرا�للص  يف  للجمعية  الرئي�صي 
اللل�للصلليللا�للصللة بللال�للصللافللة لللتللخللزيللن 

ا�صلحة به.

اأن�سار مر�سي ميار�سون اأعمال بلطجة وتخريب 

احلكومة امل�صرية تقرر حل جماعة االإخوان

•• القد�س املحتلة-وام :

انللدلللعللت مللواجللهللات عللنلليللفللة بني 
وقلللوات  الفل�صطينيني  امللل�للصلللللني 
الحلللللتلللللال ال�لللصلللرائللليلللللللي الللتللي 
امل�صجد الق�صى  باحات  اقتحمت 
املللللبللللارك علللقلللب �لللصلللاة اجلللمللعللة 
اأم�ص من بابي ال�صل�صلة واملغاربة 
وحا�صرت  �صاحاته.  يف  وانت�صرت 
داخللل  امل�صلني  الإحلللتلللال  قلللوات 
بواباته  واغلقت  القبلي  امل�صجد 
رد  فيما  احلللديللديللة  بال�صا�صل 
باجتاه  احلللجللارة  بللاإلللقللاء  ال�صبان 
قوات الحتال و�صط اإلقاء قنابل 
اللل�للصللوت واللللغلللاز علللللى امللل�للصلللللني . 
وقالت م�صادر حملية فل�صطينية 
ال�صرائيلي  الحللتللال  قلللوات  اإن 
حلللا�لللصلللرت امللل�للصلللللني يف امللل�للصللجللد 
الللقللبلللللي لللله وقلللاملللت بللر�للص الللغللاز 

بللللالللللهللللراوات ودفلللعلللهلللم ملللن جهة 
قيامهم  دون  للحيلولة  لآخلللرى 

بعملهم.
ملللللللن جلللللانلللللبللللله قلللللللللال الللللرئلللليلللل�للللص 
الللفللللل�للصللطلليللنللي حمللللمللللود عللبللا�للص 
ميكن  الللفللللل�للصللطلليللنلليللني  ان  املل�للص 
ان يللراجللعللوا علللن ملللبلللداأ تللبللادل 
�صام  لتللفللاق  كا�صا�ص  الرا�للصللي 
ملللع ا�للصللرائلليللل يف حلللال تللراجللعللت 
املوقعة  التللفللاقللات  عللن  ا�صرائيل 

مع احلكومات ال�صابقة.
وقلللال عللبللا�للص خلللال لللقللائلله وفللدا 
فل�صطني  يللللزور  ريللا�للصلليللا  عللربلليللا 
الن هو  الللتللفللاو�للص  مللو�للصللوع  ان 
تللر�للصلليللم احلللللللدود. نللحللن قللدمللنللا 
والطرف  باملو�صوع  نظرنا  وجهة 
ال�للصللرائلليلللللي قلللال انللله يللريللد طي 
مللا مت التلللفلللاق عللللليلله مللع رئي�ص 

احلكومة ال�صرائيلية.

م�صادر  واأكلللدت  امل�صلني.  باجتاه 
طللبلليللة مللللن داخللللللل القللل�لللصلللى اأن 
بحالت  الإ�صابات  ع�صرات  هناك 
الخللتللنللاق اإ�للصللافللة لللعللدة حلللالت 
نتيجة  �للصللديللدة  بللحللروق  اأ�صيبت 

ا�لللصلللتلللخلللدام �لللصلللرطلللة الحللللتللللال 
على  بكثافة  اللل�للصللام  الفلفل  غلللاز 
امل�صلني. واإعتدت قوات الحتال 
داخللللل الأقللل�لللصلللى علللللى الللطللواقللم 
ب�صربهم  وامل�صعفني  ال�صحفية 

الأمن عن امل�صهد.
جمموعة  انطلقت  ال�صياق،  ويف 
من  ع�صرات  ت�صم  امل�صريات  مللن 
مللوؤيللدي الللرئلليلل�للص املللعللزول عقب 
�لللصلللاة اجلللمللعللة ملللن اأمللللللام عللدد 
ملللن امللل�للصللاجللد بلللاأحللليلللاء مللتللفللرقللة 
د امللل�للصللاركللون يف  بلللاللللقلللاهلللرة..وردَّ
امل�صريات باأحياء اجليزة واملعادي 

وم�صر اجلديدة وحميط ميدان 
د  تندِّ هتافات  واإمللبللابللة،  �صفنك�ص 
ع�صكرياً  انللقللابللاً  يعتربونه  مبللا 
على ال�صرعية والرئي�ص املنتخب، 
وحلللملللللللوا �للللصللللوراً ملللر�للصللي و�للصللعللار 
الأ�صابع الأربع املعربِّ عن اعت�صام 

رابعة العدوية املوؤيد ملر�صي.
عزله  منذ  مر�صي،  اأن�صار  ويقوم 

ر�للصللملليللاً ملل�للصللاء الللثللالللث مللن متللوز 
يلللولللليلللو الللللفللللائللللت، مبلللظلللاهلللرات 
فيما  لعزله،  راف�صة  وملل�للصللريات 
تللقللع اأعلللملللال عللنللف وملل�للصللادمللات 
ناحية  من  املحتجني  اأولئك  بني 
وال�صرطة  اجلي�ص  من  وعنا�صر 
ومللواطللنللني ملللن نللاحلليللة اأخللللرى، 
اإ�للصللابللة  اأ�للصللفللرت حللتللى الآن علللن 

امل�سلون الفل�سطينيون يت�سدون لقوات الحتالل بالأق�سى

عبا�س يهدد بالرتاجع عن مبداأ تبادل االأرا�صي مع ا�صرائيل 
ال�����ص��ف��ارة االم��ري��ك��ي��ة يف 
موظفيها  عدد  تقل�س  لبنان 

•• بريوت-ا ف.ب:

اعلللللللنلللت الللل�لللصلللفلللارة الملللريكللليلللة 
يف للللبلللنلللان امللل�لللص تللقللللليلل�للص علللدد 
مع  ال�صروريني  غللري  موظفيها 
تهديدات  ب�صبب   ا�صرهم  افلللراد 
الللبللعللثللة  وافلللللللللللراد  ملللللرافلللللق  اىل 
مللا جلللاء يف  المللريكلليللة، بح�صب 

بيان �صادر عن ال�صفارة.
موقع  على  املن�صور  البيان  وقللال 
ال�صفارة اللكروين قل�صت وزارة 
ال�صفارة  اخلارجية عدد موظفي 
يف بللللللريوت غللللري الللل�لللصلللروريلللني، 
ا�للصللرهللم، ب�صبب  افلللللراد  وكلللذللللك 
تللهللديللدات ملللرافللق واأفللللراد البعثة 

الأمريكية.
هذه  ماهية  ال�صفارة  حتللدد  ومل 
ال�صخا�ص  عللدد  ول  التهديدات 
الذين يطالهم هذا الجراء الذي 
ياأتي يف ظل حديث مت�صاعد عن 
ع�صكرية  �صربة  توجيه  احتمال 

امريكية اىل �صوريا.

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد

مواقــيت ال�سالة
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مببادرة من زايد العطاء

افتتاح خميم االإمارات الطبي يف ال�صودان 
•• ابوظبي- الفجر

مبللبللادرة مللن زايلللد الللعللطللاء افتتح 
املخيم الماراتي الطبي ر�صميا يف 
كللرري يف وليللة اخلرطوم  حملية 
بللحلل�للصللور ملللعلللايل اللللدكلللتلللورة امللل 
التوجيه  وزيللللرة  الللبلليلللللي  الللبللكللري 
والللتللنللملليللة الجللتللمللاعلليللة و�للصللعللادة 
يو�صف الكاظم المني العام لحتاد 
و�للصللعللادة ه�صام  للللللتللطللوع  الللعللربللي 
اللللريلللدة رئلليلل�للص املللركللز اللل�للصللوداين 
للللللعللمللل الللتللطللوعللي وملل�للصللوؤوللليللني 
احلكومية  القطاعات  ممثلي  من 
والن�صانية واخلا�صة ورواد العمل 
النلل�للصللاين مللن املللعللنلليللني يف جمللال 

العمل الغاثي. 
الللطللبللي لتقدمي  املللخلليللم  ويلللهلللدف 
الت�صخي�صية  اخللللدملللات  افلل�للصللل 
للمر�صى  والللوقللائلليللة  والللعللاجلليللة 
املللللعللللوزيللللن وبللللالخلللل�للللص الطلللفلللال 
واملللل�لللصلللنلللني مللللن امللللتللل�لللصلللرريلللن مللن 
وزارة  با�صراف  الفيا�صانات  جللراء 
الللتللوجلليللة والللتللنللملليللة الجللتللمللاعلليللة 
اللل�للصللودانلليللة وبلل�للصللراكللة ملللع املللركللز 
الللللل�لللللصلللللوداين للللللللعلللملللل اللللتلللطلللوعلللي 
وهيئة  النه�صة  �للصللبللاب  ومللنللظللمللة 
التامني ال�صحي والحتاد العربي 
للعمل  للللللتللطللوع يف نللللوذج مملليللز 

الن�صاين امل�صرك. 
ويللاأتللي تللد�للصللني املللخلليللم الللطللبللي يف 
اطلللللار حللملللللة الللعللطللاء النلل�للصللانلليللة 
ا�صتجابة  برنامج  و�صمن  العاملية 
الن�صانية للحات الطارئة والتي 
منذ  ق�صرية  فللرة  يف  ا�صتطاعت 
ت�صل  اأن   2003 علللام  انللطللاقللهللا 
بر�صالتها الن�صانية للمايني من 
الب�صر انطاقا من المارات ومن 
وكينيا  وارتلللرييلللا  امللللغلللرب  اىل  ثلللم 
وبللاكلل�للصللتللان  والردن  واللل�للصللومللال 
واللللهلللنلللد وانلللدونللليللل�لللصللليلللا وحلللالللليلللا 

ال�صودان 
وحللدة  الللطللبللي  املللخلليللم  يت�صمن  و 
ل�صتقبال املر�صى وتقيمهم ووحدة 
كالطفال  التخ�ص�صية  للعيادات 
والباطنية والقلب ووحدة خمترب 
ووحللدة  والللدهللون  ال�صكر  لقيا�ص 
املر�صى  لقللامللة  ووحلللدة  �صيدلية 
الفنية  امل�صاندة  ووحللدة  الق�صرية 
والللوجلل�للصللتلليللة ا�للصللافللة اىل ووحلللدة 

العمل امليداين املتحرك 
ويلللل�للللصللللرف علللللللللى املللللخلللليللللم اطللللبللللاء 
اماراتيني  متطوعني  وممر�صني 
و�لللصلللودانللليلللني ا�للصللافللة اىل طللاقللك 
من  املللنللتللدبللني  ملللن  وفلللنلللي  اإداري 
احلكومية  اللل�للصللودانلليللة  املللوؤ�للصلل�للصللات 
والن�صانية من ال�صركاء يف العمل 

•• القد�س-وام:

قللللدمللللت هللليلللئلللة الللللهللللال الأحللللمللللر 
الللف  و387  مليونني  الإملللاراتلللي 
درهلللللللم جللللملللعللليلللة زهلللللللرة املللللدائللللن 
بللتللوزيللع خم�صة  املللقللد�للصلليللة وذلللللك 
الف و416 حقيبة مدر�صية على 
تاميذ مدينة القد�ص و�صواحيها 
وموؤ�ص�صات  جمعيات  مع  بالتعاون 
�صعادة  وقالت  املجتمعية.  القد�ص 
العام  المللني  نائب  املهريي  نعيمة 
الللهللال الحللمللر المللاراتللي  لهيئة 
لللل�لللصلللوؤون امللل�للصللاعللدات اللللدولللليلللة ان 
حللملللللة ملل�للصللاعللدة اللللهلللال لهلللايل 
مللديللنللة اللللقلللد�لللص جلللللاءت يف اإطللللار 
تبذلها  الللتللي  الإنلل�للصللانلليللة  اجلللهللود 
اللللهللليلللئلللة للللتلللعلللزيلللز قللللللدرة اللل�للصللعللب 

واملللللادي مللن خلللال تللوفللري الللدعللم 
الدخل  ذوي  مللن  وخا�صة  للطلبة 
اجللل حتفيزهم على  مللن  املللحللدود 
اكد  الدرا�صة والإبللداع. من جانبه 
مكتب  مدير  مكاوي  �صامي  ال�صيد 
هيئة الهال الحمر الماراتي يف 
الهال  هيئة  اأن  الغربية  ال�صفة 
الحلللملللر حتللر�للص علللللى الللتللوا�للصللل 
والأهلية  الر�صمية  املوؤ�ص�صات  مللع 
يف فللللل�للصللطللني لللتللعللزيللز الهلللتلللملللام 
بللالللطلللللبللة والرتللللقللللاء مبلل�للصللتللواهللم 
الهال  هيئة  ان  وقللال   . التعليمي 
�صراكتها  عللززت  الماراتي  الحمر 
لتحقيق  املدائن  زهللرة  جمعية  مع 
العملية  تطلعات اجلانبني يف دعم 
و�صع  ومت  الللقللد�للص  يف  التعليمية 
لللتللو�للصلليللع مظلة  خللطللة ملللدرو�لللصلللة 

والجتهاد يف درو�صهم واإعداد جيل 
 . والنتاج  العمل  قللادر على  متعلم 
ثمن  الفل�صطيني  اجللللانلللب  وملللن 
رئلليلل�للص جمعية  اللللرجلللبلللي  ا�لللصلللرف 
زهللللرة امللللدائلللن املللقللد�للصلليللة اجلللهللود 
الأحمر  الهال  هيئة  تبذلها  التي 
الإمللللللللاراتللللللللي ملللل�لللصلللانلللدة الللعللمللللليللة 
الللتللعللللليللملليللة يف امللللديلللنلللة املللقللد�للصللة 
وتعزيز قدرة موؤ�ص�صاتها التعليمية 
اأجلليللال  اإعللللداد  اأداء دورهللللا يف  علللللى 
واملللعللرفللة  بللالللعلللللم  م�صلحة  واعللللدة 
خللللدملللة وطلللنلللهلللا ملللوجلللهلللا اللل�للصللكللر 
لللكللل ملللن �للصللاهللم يف اإجنلللللاح حملة 
لطاب  املدر�صية  احلقائب  توفري 
املللللدار�للللص يف حمللافللظللة الللقللد�للص. 
وقللللال الللرجللبللي اأن هلللذه اخلللطللوة 
تلللاأتلللي انلل�للصللجللامللا ملللع روؤيللللللة هيئة 

ظللروفلله  جتلللاوز  علللللى  الفل�صطيني 
التحديات  على  والتغلب  الراهنة 
التي تواجهه يف عدد من املجالت 
قلللطلللاع  ملللقلللدملللتلللهلللا  احللللليللللويللللة يف 
املرحلة  هللذه  جلللاءت  كما  التعليم. 
بللعللد النللتللهللاء مللن ملل�للصللروع ال�صلة 
طللللردا   920 للللتلللوزيلللع  اللللغلللذائللليلللة 
 . املدينة  فللقللراء  مللن  ال�صكان  على 
انباء  لوكالة  واو�صحت يف ت�صريح 
الللهللال  هلليللئللة  ان  وام  المللللللللارات 
الحلللملللر المللللاراتللللي حتللر�للص على 
الر�صمية  املوؤ�ص�صات  مع  التوا�صل 
والأهللللللللليللللة يف فللللل�للصللطللني لللتللعللزيللز 
الهللللتللللمللللام بللالللطلللللبللة والرتلللللقلللللاء 
من  وذلللللك  التعليمي  مبلل�للصللتللواهللم 
خال الهتمام مبتطلباتهم اإ�صافة 
الن�صاين  بالبعدين  الهتمام  اإىل 

امل�صتفيدين من احلقائب املدر�صية 
على  احلقائب  تللوزيللع  جللرى  حيث 
طلللاب املللرحلللللة ال�للصللا�للصلليللة الللذيللن 
تللللعللللاين علللائلللاتلللهلللم ملللللن ظلللللروف 
اقت�صادية �صعبة حالت دون متكن 
ذويهم من توفري احلقائب املدر�صية 
..وقد مت توزيع احلقائب يف البلدة 
نادي  مقر  يف  و�صواحيها  القدمية 
اللللقلللد�لللص وملللقلللر زهللللللرة املللللدائللللن . 
و�للصللمللل الللتللوزيللع مللئللات الللعللائللات 
من  الللقللدميللة  الللبلللللدة  يف  املقد�صية 
الهال  حملة  لقللت  حيث  املدينة 
الأحلللملللر الإمللللاراتللللي ال�للصللتللحلل�للصللان 
والللتللقللديللر ملللن اللللطلللاب وذويللهللم 
الذين اأكدوا اأن مثل هذه املبادرات 
ت�صاهم يف دفع امل�صرية التعليمية يف 
اجلد  على  الطاب  وحللث  القد�ص 

لأهمية  الإماراتي  الأحمر  الهال 
الللعللمللللليللة اللللربلللويلللة والللتللعللللليللملليللة 
منها  وكم�صاهمة  القد�ص  لأطفال 
يف ر�لللصلللم البللتلل�للصللامللة علللللى �للصللفللاه 
بدء  مع  وخا�صة  املعوزين  الطلبة 

يتطلبه من  وملللا  الللدرا�للصللي  الللعللام 
ملل�للصللتلللللزمللات �لللصلللروريلللة للللللطلللللبللة. 
يلللذكلللر ان هلليللئللة اللللهلللال الحللمللر 
اقللامللة م�صاريع  دعللمللت  الملللاراتلللي 
اغللاثلليللة لللفللقللراء الللبلللللدة الللقللدميللة 

مبلللديلللنلللة اللللقلللد�لللص ملللنلللهلللا اللل�للصلللللة 
اللللغلللذائللليلللة و�للصلللللة اللللللللحلللوم ودعلللم 
بع�ص  و�صيانة  اجلامعي  الطالب 
البيوت لعائات حمتاجة وتقدمي 

حقائب مدر�صية.

جبل  حملية  وبالخ�ص  املت�صررة 
اولللليلللاء و�لللصلللرق الللنلليللل واملللدرملللان 
ان  وا�صار  واميدة  وبحري  وكللرري 
ملللر�للصللى يعانون  غللالللبلليللة احلللللالت 
ملللن امللللرا�للللص قلللللبلليللة والللتللهللابللات 
يف  وا�لللصلللراب  التنف�صي  اجلللهللاز  يف 

اجلهاز اله�صمي  
  وقال �صعادة ه�صام الريدة رئي�ص 
املركز ال�صوداين للتطوع اإن املخيم 
الللطللبللي يلللقلللدم خلللدملللاتللله جمللانلليللا 
با�صراف الفريق الطبي الماراتي 
من  �صيتمكن  واللللذي  واللل�للصللوداين 
اإجناز مهمته الإن�صانية يف ال�صودان 
التن�صيق  و  التعاون  بف�صل  بنجاح 
اجللللليللللد مللللن اجلللللهللللات املللخللتلل�للصللة 
وعلللللللى راأ�لللصلللهلللا امللللركلللز الللل�لللصلللوداين 
على  الأ�للصللا�للصللي  ال�صريك  للتطوع 
قدمت  التي  و  ال�صودانية  ال�صاحة 
لإجناح  الازمة  الت�صهيات  كافة 
العاجية  الطبي  الللفللريللق  مهمة 

والوقائية والتدريبية
العطاء  حملة  حللر�للص  علللللى  واكلللد 
النلل�للصللانلليللة الللعللامللليللة علللللى تللقللدمي 
افلللل�للللصللللل اخلللللللدمللللللات اللللعلللاجللليلللة 
من  للتخفيف  للفئات  واجلراحية 
وتاهيل  وامل�صنني  الطفال  معاناه 
الللللللكللللللوادر اللللطلللبللليلللة واجلللللراحلللليللللة 
متكنهم  عملية  مهارات  لك�صابهم 
ملللللن تللللقللللدمي افللل�لللصلللل اخلللللدمللللات 

للمر�صى يف جمتمعاتهم 
وا�صار ان تزمنا مع حملة ا�صتجابة 
النلل�للصللانلليللة مت تللد�للصللني بللرنللامللج 
للللللكلل�للصللف امللللبلللكلللرعلللن الملللللرا�لللللص 
اللللللقلللللرى والحللللليلللللاء  اللللقلللللللبللليلللة يف 
ال�صكنية لزيادة وعي املجتمع باهم 
م�صببات المرا�ص القلبية واف�صل 
ومب�صاركة  والللعللاج  الوقاية  �صبل 
نللخللبللة ملللن الطلللبلللاء واملللمللر�للصللني 
المللللللللاراتلللللللليللللللللني والللللل�لللللصلللللودانلللللني 
املركز  مع  وبال�صراكة  والفرن�صني 
الللللل�لللللصلللللوداين للللللللعلللملللل اللللتلللطلللوعلللي 
و�صركائه من املوؤ�ص�صات ال�صودانية 

احلكومية .
واخلا�صة خ�صو�صا ان 85 % من 
جتنبها  ميكن  القلبية  المللرا�للص 
بللاتللبللاع بلللراملللج وقللائلليللة وتللوعللويللة 
تلللعلللملللل علللللللى احلللللللد مللللن انللتلل�للصللار 

المرا�ص القلبية وم�صبباتها 
تاتي  الوقائي  الربنامج  ان  وقللال 
ا�صتكمال للربامج العاجية والتي 
مللن مر�صى  الللللف  منها  ا�للصللتللفللاد 
اللللقلللللللب مللللن الطللللفللللال وامللل�للصللنللني 
العديد  يف  املا�صية  الللفللرة  خللال 
الللدول انطاقا من المللارات  من 
والردن و�صوريا وال�صودان واملغرب 
وكلليللنلليللا واللل�للصللومللال وغللريهللا من 

دول العامل 
للطاقم  الن�صانية  باجلهود  واأ�صاد 
على  وحر�صهما  التطوعي  الطبي 
الللتللخللفلليللف ملللن ملللعلللانلللاة املللر�للصللى 
دول  املعوزين يف خمتلف  الطفال 
العامل والذين قدموا نوذج مميز 
للنجاح يف العمل الن�صاين يحتذى 
بلله مللن قللبللل الطللبللاء واملللوؤ�للصلل�للصللات 
تبنت  الللتللي  والتطوعية  اخلللرييللة 
ملللبلللادرات ممللاثلللللة مللوجلله ملر�صى 
ان  خ�صو�صا  الللفللقللراء  مللن  القلب 
اكللر  مللن  هللي  القلبية  الملللرا�لللص 
ويعجز  وتكلفة  انت�صار  المللرا�للص 
امللللللايلللللني ملللللن مللللر�للللصللللى اللللقلللللللب 
ملللن حتللمللل الللتللكللاللليللف الللعللاجلليللة 
الباه�صة ومن هذا املنطلق حر�صت 
حملة العطاء الن�صانية على تبني 
ا�صافة  جمانية  عاجية  مبادرات 
املوؤ�ص�صات  حتفيز  على  العمل  اىل 
اخلللرييللة �للصللواء يف دوللللة الملللارات 
لتنفيذ  العامل  دول  خمتلف  يف  او 
بللرامللج عللاجلليللة جمللانلليللة مماثلة 
مر�صى  من  املعوزة  للفئات  موجه 

القلب 
لللعللاج  اللللعلللطلللاء  اأن حللملللللة  واأكللللللد 
اقبال  لقللت  وم�صن  طفل  مليون 
املجتمع  فئات  خمتلف  من  وا�صعا 
للتطوع ميدانيا يف جمالت العمل 
وبللالخلل�للص  والنلل�للصللاين  املجتمعي 
من قبل الطباء ال�صودانني الذين 
�للصللاركللو بلل�للصللكللل فللعللال يف الللربامللج 
الللعللاجلليللة الللتللطللوعلليللة �لللصلللواء يف 
الفريقية  الللقللارة  يف  او  المللللارات 
وا�صار ان اختيار ال�صودان لزيارتها 
مللللن قلللبلللل فلللريلللق امللللللبلللللادرة لللعللاج 
املللر�للصللى امللللعلللوزيلللن ملللن الطلللفلللال 
وامللل�للصللن لللتللكللون النلللطلللاقلللة اىل 
الللللقللللارة الفللريللقلليللة يللعللكلل�للص عمق 
البلدين  بللني  الثنائية  الللعللاقللات 
اللللللذي ار�لللصلللى دعللائللملله املللغللفللورللله 
�صلطان  بن  زايللد  ال�صيخ  اهلل  بللاذن 
الطبية  الكوادر  ال نهيان وحر�ص 
الملللللاراتللللليلللللة والللل�لللصلللودانللليلللة علللللى 
مراكز  لتا�صي�ص  امللل�للصللرك  العمل 

متخ�ص�صه يف طب جراحة القلب 
وجملللهلللزة بلللاحلللدث الللتللكللنللولللوجلليللا 
والعاجية  الت�صخي�صية  الطبية 
اىل  ا�صافة  اللللدول  مللن  العديد  يف 
القلب  تللقللنلليللات جلللراحلللات  ادخلللللال 

باملناظري والربوت 
حتللتلل�للصللن  ابلللللوظلللللبلللللي  ان  وقللللللللللال 
التطوعي  للعمل  مللوؤمتللر  �صنويا 
والنلل�للصللاين والللللذي يللوكللد حر�ص 
ال�صمو  بللقلليللادة �للصللاحللب  الملللللارات 
نهيان  ال  زايلللد  بللن  خليفة  ال�صيخ 
رئلليلل�للص دولللللة الملللللللارات ومللتللابللعللة 
اخيه �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
رئي�ص  نللائللب  مكتوم  ال  را�للصللد  بللن 
اللللدوللللة رئلليلل�للص جمللللل�للص اللللللوزراء 
حللاكللم دبلللي ودعلللم الللفللريللق ال�صيخ 
حمللمللد بلللن زايلللللد ال نللهلليللان ويل 
العلى  القائد  نائب  ابوظبي  عهد 
التي  للللللمللبللادرات  امل�صلحة  للقوات 
تعمل على تعزيز العمل التطوعي 
وت�صجيع  العطاء  ثقافة  وتر�صيخ 
يف  للعاملني  النلل�للصللانلليللة  العللمللال 

القطاعني احلكومي واخلا�ص .
واكد حر�ص قيادتنا احلكيمة على 
والت�صهيات  الللدعللم  كافة  توفري 
ابللنللاء  مللن  ال�صخ�صية  للللللمللبللادرات 
وت�صجيعها  املوؤ�ص�صية  او  الملللارات 
لللر�للصلليللخ ثللقللافللة الللعللطللاء وتللعللزيللز 
الللل�لللصلللراكلللة النللل�لللصلللانللليلللة وحتللفلليللز 
مبادرات  لتبني  اخلا�صة  القاعات 
املحلي  ال�صعيدين  على  ان�صانية 

والعاملي
وقللللللال جللللللراح اللللقلللللللب الللفللرنلل�للصللي 
ع�صو  جاكدين  اولفري  الربف�صور 
املوؤ�ص�صة العاملية للقلب ان الفريق 
اللللطلللبلللي مللللللبلللللادرة حللملللللة الللعللطللاء 
العاملية لعاج مليون طفل وم�صن 
�للصللتللوا�للصللل الللكلل�للصللف علللللى مللر�للصللى 
يعانون من  الذين  الفقراء  القلب 
امللرا�للص يف  ومللن  ت�صوهات خلقية 
القلبية  ال�صمامات  او  ال�صرايني 
يف الللل�لللصلللودان ملللن خللللال بللرنللامللج 
ي�صتمر ملدة �صنة متكاملة مب�صاركة 
نخبة من كبار اجلراحني العاملني 

ونوه ان خال ال�صنوات املا�صية مت 
اجراء ما يزيد عن 4000 عملية 
مراكز  من  العديد  وتا�صي�ص  قلب 
القلب املتخ�ص�صة يف خمتلف دول 

العامل  
  واأ�صار اإىل اأن حملة العطاء لعاج 
مللللليللون طللفللل وملل�للصللن �للصللتللوا�للصللل 
مللهللامللهللا يف الللعللديللد ملللن الللقللرى 
لللتللقللدمي  الللللعللللامل  دول  مبللخللتلللللف 
خللللدمللللاتللللهللللا النلللل�للللصللللانلللليللللة �للصللمللن 
ويف  متكاملة  ا�صراتيجية  خطة 
الفريق  بتكثيف جهود  اإطارروؤيتنا 
الللطللبللي واجلللللراحللللي يف بللراجمللة 
اللللعلللاملللليلللة يف اللللللقلللللارة الفلللريلللقللليلللة 
للللللللعلللملللل علللللللى تلللخلللفللليلللف ملللعلللانلللاة 
الأطللللفللللال امللللعلللوزيلللن اإ�لللصلللافلللة اىل 
املزيد من كبار الأطباء  ا�صتقطاب 
واملتخ�ص�صني لان�صمام للمبادرة 
نللوعللهللا يف  تللعللد الأوىل ملللن  الللتللي 
املللنللطللقللة تلللقلللدم بلللراملللج عللاجلليللة 
وجلللراحللليلللة ووقلللائللليلللة حتلللت اطلللار 

تطوعي ومظلة ان�صانية
وجتدي ال�صارة ان حملة ا�صتجابة 
اطلقت  عاملية  ان�صانية  حملة  هللي 
املللارتللليلللة  مبللللبللللادرة   2003 علللللام 
تلللاتلللي يف اطلللللار بلللرنلللاملللج مللتللكللامللل 
يف  الن�صانية  الطبية  لا�صتجابة 
دول  الطارئة يف خمتلف  احلللالت 
العامل وتت�صمن تاهيل كوادر طبية 
املعايري  افلل�للصللل  وفلللق  متخ�ص�صة 
وار�لللصلللاللللهلللا للللللملل�للصللاركللة ملليللدانلليللا 
يف اللللعلللديلللد مللللن اللللللللدول لغلللاثلللة 
املنكوبني جراء الكوارث الطبيعية 
واللللللغلللللري طلللبللليلللعللليلللة ا�للللصللللافللللة اىل 
التنظيم ال�صنوي ملوؤمترال�صتجابة 
جائزة  وتبني  للللللطللوارىء  الطبية 
جمال  يف  داعمة  موؤ�ص�صة  لف�صل 
ال�لللصلللتلللجلللابلللة الللطللبلليللة يف نللللوذج 
مميز للعمل الن�صاين الذي ار�صى 
دعائمه املغفور له باإذن اهلل ال�صيخ 
زايد بن �صلطان ال نهيان ويوا�صل 
ال�صمو  �للصللاحللب  الللعللطللاء  ملل�للصللريه 
نهيان  ال  زايلللد  بللن  خليفة  ال�صيخ 

رئي�ص الدولة حفظة اهلل ورعاه .

الن�صاين .
ويللللتللللم متللللويللللل املللللخلللليللللم اللللطلللبلللي 
ذاتلليللا مللن خللال تطبيق مللبللادىء 
والتمويل  الجتماعي  ال�صتثمار 
الللذاتللي لللتللامللني الحللتلليللاجللات من 
الطبية  الب�صرية والجهزة  املللوارد 
والدويللللللللللة للللللمللخلليللمللات الللطللبلليللة 
وذللللللللك ملللللن خللللللال ال�لللصلللتلللقلللال 
الذاتية واخلربات  للموارد  الكرب 
الدرايللللللللة واجلللو�للصللتلليللة والللفللنلليللة 
للموؤ�ص�صات الماراتية وال�صودانية 
من ال�صركاء من القطاع احلكومي 
واخلللللللا�للللللص وامللللجلللتلللملللعلللي اللللذيلللن 
و�صخرو  الللواجللب  لللنللداء  ا�صتجابو 
ملللواردهلللم مللن كللللوادر وامللكللانلليللات 
خلللدمللة الللفللئللات املللعللوزة يف نللوذج 
امل�صرك  النلل�للصللاين  للعمل  مملليللز 

والتاحم الجتماعي .
ويلللتلللم تلللوفلللري الللل�لللصللليلللوللللة املللاللليللة 
ريللع  مللن  الللطللبللي  املللخلليللم  لت�صغيل 
علللمللللللليلللات اللللقلللللللب الللللتللللي جتلللرى 
ال�صودانيني  واملقتدرين  لاغنياء 
بللاللل�للصللراكللة ملللع الللقللطللاع اخلللا�للص 
واحلكومي من خال مبادرة قلوب 
الغللنلليللاء لعاج الللفللقللراء يف بللادرة 
ونوذج مبتكر يف جمال ال�صتثمار 
مللن  الول  اللللطلللبلللي  الجلللتلللملللاعلللي 
بلللاإ�لللصلللراف رواد  املللنللطللقللة  نللوعلله يف 
العمال الجتماعيون ومن خال 
ومالية  ت�صغيلية  جلللدوى  درا�لللصلللة 
ووفلللللق اأفلل�للصللل مللعللايللري الللتللدقلليللق 
الأعللمللال  لإدراة  واحل�صابي  امللللايل 
وبالتن�صيق  واملجتمعية  الأن�صانية 

مع القنوات الر�صمية ال�صودانية .
و ا�للصللتللقللبللل املللخلليللم الللطللبللي خللال 
امللللرحلللللللة الللتلل�للصللغلليللللليللة امللللئلللات من 
املللر�للصللى ملللن الطلللفلللال وامللل�للصللنللني 
اللللللذيلللللن يللللعللللانللللون ملللللن خمللتلللللف 
حيث  واملزمنة  الطارئة  المرا�ص 

ت�صل الطاقة ال�صتيعابية للمخيم 
الطبي وعياداته املختلفة اىل نحو 
وغللالللبلليللة  يللوملليللا  مللريلل�للص   200
ا�للصللتللقللبللالللهللا  الللللتللللي مت  احلللللللللالت 
تعاين من امرا�ص مزمنة بالذات 
اللل�للصللكللري و�للصللغللط الللللدم والللقلللللب 
ا�للصللافللة اىل امللرا�للص اخلللرى حيث 
ي�صم  الللذي  الطبي  الفريق  تللوىل 
اطلللبلللاء ملللن الملللللللارات والللل�لللصلللودان 
على  الك�صف  الللعللامل  دول  وبع�ص 
احلالت املر�صية وحتديد الربامج 
الللعللاجلليللة املللنللا�للصللبللة لللكللل حللالللة 

وتوزيع الدوية الازمة جمانا . 
وثلللملللن الأ�للللصللللتللللاذ ملللو�لللصلللي حمللمللد 
اجلمهورية  رئي�ص  م�صاعد  احمد 
لفريق  املبذولة  الإن�صانية  اجلهود 
املوؤ�ص�صات  ال�صركاء من  العمل من 
وال�صودانية  الماراتية  التطوعية 
م�صيدا بجهود مبادرة زايد العطاء 
ال�صودانية  ال�صاحة  الن�صانية على 
ملللوؤكلللدا حللر�للصلله علللللى تللقللدمي كل 
لجناح  والفني  اللوج�صتي  الدعم 
الطبي  للفريق  النلل�للصللانلليللة  املللهللام 
المللللاراتللللي الللل�لللصلللوداين الللتللطللوعللي 
ومتللكلليللنلله مللللن تلللقلللدمي خللدمللاتلله 
الطبية  امللللجلللالت  يف  الللتللطللوعلليللة 

خلدمة الفئات املعوزة 
والتنمية  التوجيه  وزيلللرة  واكلللدت 
الجتماعية الدكتورة امل البكري 
الللبلليلللللي علللللى اىل اهللملليللة املللخلليللم 
خدمات  من  �صيقدمه  وما  الطبي 
ورعاية �صحية للمر�صى من ذوي 
احلالت املر�صية مو�صح اأن املخيم 
ي�صعى اإىل تخفيف معاناة املر�صى 
امللللعلللوزيلللن وغلللللري الللللقللللادريللللن مللن 
خال برامج ت�صخي�صية وعاجية 
ووقائية لاطفال وامل�صنني ت�صتمر 
ملدة �صنة متكاملة لتغطي خمتلف 

املحافظات .

نللخللبللة  الللل�لللصلللودانللليلللة وبللللا�للللصللللرا ف 
مللللللللن الطلللللللللبلللللللللاء وامللللللملللللر�لللللصلللللني 
المللاراتلليللني  املتطوعني  والللفللنللني 

وال�صودانيني والعامليني 
وا�للللصللللار جلللللراح الللقلللللب المللللاراتللللي 
الرئي�ص  ال�صامري  عللادل  الدكتور 
الللتللنللفلليللذي مللللبلللادرة زايللللد الللعللطللاء 
الللعللامللليللة للقلب  املللوؤ�للصلل�للصللة  رئلليلل�للص 
وبلللرنلللاجمللله  اللللطلللبلللي  امللللخللليلللم  ان 
واخلللربات  وال�صت�صاري  العاجي 
والإملللكلللانللليلللات الللطللبلليللة املللجللانلليللة 
تلبية  �للصللانلله  مللن  �صيقدمها  الللتللي 
وال�صحية  الللطللبلليللة  الحللتلليللاجللات 
اأن  اإىل  ..لفللت  املعوزين  للمر�صى 
املللئللات مللن احلللللالت املللر�للصلليللة من 
خمللتلللللف امللللحللللللليلللات يف حمللافللظللة 
اخلللللرطللللوم تللللوافللللدو علللللى املللخلليللم 
لللا�للصللتللفللادة مللن خدماته  الللطللبللي 

الت�صخي�صية والعاجية املجانية 
واكللللللد ان مللللبللللادرة زايللللللد الللعللطللاء 
و�للللصللللركللللائللللهللللا مللللللن املللللوؤ�للللصلللل�للللصللللات 
اللل�للصللحلليللة والللتللطللوعلليللة تللعللمللل يف 
بللروح  للعمل  اللل�للصللودانلليللة  ال�صاحة 
اللللفلللريلللق لغللللاثللللة امللللنلللكلللوبلللني مللن 
جللللراء الللفلليلل�للصللانللات الللتللي ا�للصللابللت 
ا�صافة  ال�صقيقة  اللل�للصللودان  دوللللة 
اخلللللدمللللات  افللل�لللصلللل  تللللقللللدمي  اىل 
يعانون  الذين  للمر�صى  املجانية 
ملللن املللرا�لللص مللزمللنللة وبللالخلل�للص 
من  تعد  والتي  القلبية  المرا�ص 
انت�صار يف خمتلف  اكر المرا�ص 
دول العامل واكرب م�صبب للوفيات 
الطبي  المللللارات  خميم  ان  وقلللال 
ا�للصللتللقللبللل امللللئلللات ملللن امللللر�لللصلللى يف 
التجريبية  الت�صغيلية  مللرحلللللتلله 
الطللفللال  ملللن  وبللالخلل�للص  الوىل 
وامل�صنني والذين مت معاينتهم من 
حالتهم  وت�صخي�ص  الطللبللاء  قبل 
وعلللاجلللهلللم بلللامللللجلللان يف الملللاكلللن 

هيئة الهالل االحمر االماراتي تقدم اأكرث من مليوين درهم مل�صاريع ان�صانية ل�صالح اهايل وتالميذ مدينة القد�س

تخريج دورتي الر�صا الوظيفي واالأداء املتوازن بالداخلية
•• ابوظبي-وام:

الإلكرونية  للخدمات  العامة  الإدارة  يف  الفني  التدريب  ق�صم  احتفل 
وقيا�ص  التحفيز  اأ�صاليب  دورة  بتخريج  الداخلية  بللوزارة  والت�صالت 
الق�صم  نظمهما  اللتني  املللتللوازن  الأداء  بطاقة  ودورة  الوظيفي  الر�صا 
44 منت�صبا ومنت�صبة من �صف ال�صباط والأفللراد واملدنيني  مب�صاركة 
احلفل  ح�صر  الداخلية.  وزارة  اإدارات  خمتلف  يف  الن�صائي  والعن�صر 
عي�صى  واملللقللدم  الفني  الدعم  اإدارة  مدير  مري�ص  اأحمد  �صاح  العقيد 

ال�صباط  من  وعللدد  بالإنابة  الفني  التدريب  ق�صم  رئي�ص  جا�صم  اأحمد 
العقيد  وهللنللاأ  والتلل�للصللالت.  الإلللكللرونلليللة  للخدمات  العامة  الإدارة  يف 
مري�ص اخلريجني وحثهم على موا�صلة الدرا�صة وبذل املزيد من اجلهد 
ال�صتمرار يف  على  ال�صرطية  القيادة  ..موؤكدا حر�ص  بالعمل  لارتقاء 
الللدورات التي تهدف اإىل رفع كفاءة جميع العاملني يف  عقد مثل هذه 
ال�صرطي  العمل  وتطوير  اأدائللهللم  مب�صتوى  والرتللقللاء  الداخلية  وزارة 
ومتنى لهم التوفيق والنجاح. ويف ختام احلفل مت توزيع ال�صهادات على 

اخلريجني.

وطني االإمارات تكرم ثقافة احرتام القانون منتدى رواد االأعمال بدبي ي�صارك مبهرجان النخلة والتمور يف الق�صيم
رواد  منتدى  نفذها  التي  ال�صتثماري  للرويج  الللتللواأمللة  اتفاقية 
الأعمال بدبي واللجنة الوطنية لل�صباب مبجل�ص الغرف ال�صعودية 
فى 28 يونيو املا�صي بغرفة جتارة و�صناعة دبي .. ووقع التفاقية 
حينذاك رئي�ص اللجنة الوطنية ال�صعودي علي بن �صالح العثيم .. 
لفتا اىل اأن التفاقية تهدف يف املقام الأول اإىل تعزيز التعاون بني 
املوؤ�ص�صتني يف جميع جمالت العمل وامل�صاركة يف التنمية القت�صادية 

والجتماعية وتبادل اخلربات.
الفعاليات مهرجان النخلة والتمور  اإن مثل هذه  ال�صركال  واأ�صاف 
بالق�صيم من �صاأنها الإ�صهام ب�صكل كبري يف تطوير اأ�صاليب ت�صويق 

املنتجات لكونه يجمع املزارعني وجتار التمور واملت�صوقني. 

•• دبي-وام:

عبد  برئا�صة  بدبي  الأعمال  رواد  منتدى  وفد  ال�صبت  اليوم  يتوجه 
اإىل منطقة  املنتدى  اإدارة  رئي�ص جمل�ص  ال�صركال  املنعم بن عي�صى 
مهرجان  بفعاليات  للم�صاركة  ال�صعودية  العربية  باململكة  الق�صيم 

النخلة والتمور بالق�صيم.
وي�صم الوفد اأحمد املا ع�صو جمل�ص اإدارة املنتدى واأع�صاء باملنتدى 
خالد العي�صى وفرحان الب�صتكي بدعوة من اللجنة الوطنية ل�صباب 

الأعمال مبجل�ص الغرف ال�صعودية.
نتاج  جللاءت  الللدعللوة  هللذه  اأن  ال�صركال  بللن عي�صى  املنعم  وذكللر عبد 

لكلمة  احلقيقي  املعنى  �صغرهم  منذ  يعوا  بحيث  الن�صء  نفو�ص  يف  العليا 
النتماء مبا حتمله من معاين احرام القانون والنظام العام والتزام الفرد 

بكل ما يحقق امل�صلحة العامة لأفراد املجتمع.
اأنا  اأنللا وطني  الللذي مت من خللال برنامج  التعاون  اأن هللذا  العفاري  واأكللد 
فيها  تعمل  و�صراكة جمتمعية  اأكرب  لتعاون  بداية  �صيكون  القانون  احرم 
خماطبتها  يتم  التي  لل�صرائح  امل�صركة  اأهدافهما  حتقيق  على  اجلهتان 
والتي تركز على فئة ال�صباب والطاب التي تعد ال�صريحة الأمثل لغر�ص 
القيم الأخاقية التي تخدم املجتمع وحتقق ا�صتقراره على املدى البعيد 
والذي يعترب احرام القانون اأحد اأهم مرتكزاتها .. م�صريا اإىل اأن املكتب 
�صتنفذه  واللللذي  املللدار�للص  وطلبة  املتطوعني  تاأهيل  برنامج  يف  �صي�صارك 

موؤ�ص�صة وطني الإمارات يف م�صروعها القادم .

•• اأبوظبي-وام:

الأمانة  القانون يف  احللرام  ثقافة  الإمللارات مكتب  كرمت موؤ�ص�صة وطني 
تقديرا  الداخلية  وزيللر  اللللوزراء  جمل�ص  رئي�ص  نائب  �صمو  ملكتب  العامة 
ال�صيفي  املخيم  يف  امل�صاركني  الطلبة  وتثقيف  توعية  يف  املثمرة  جلهوده 

الذي نظمته املوؤ�ص�صة اأخريا حتت �صعار عملي يعلي علمي.
وثمن املقدم حمود العفاري مدير املكتب بالإنابة هذا التكرمي الذي اإعتربه 
م�صوؤولية تقت�صي متابعة اجلهود التي بداأها املكتب لن�صر التوعية القانونية 

بني افراد املجتمع مبا ير�صخ الولء لهذا املجتمع ونظامه القانوين.
ثقافة  ملكتب  ا�صراتيجيا  �صريكا  تعد  الإملللارات  وطني  موؤ�ص�صة  اإن  وقللال 
احرام القانون مبا يجمعه معها من احلر�ص على تر�صيخ القيم واملبادئ 
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امل�صت�صفى املركزى اخلا�ص     5639900
امل�صت�صفى امللكى                       5452222

العني
م�صت�صفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

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

ام القوين
�صيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

األف طالب وطالبة يبا�سرون دوامهم يف 1376 مدر�سة  892

انطالق العام الدرا�صي اجلديد يف مدار�س الدولة يوم غد االأحد

تعزيزًا لدوره الإن�ساين واملجتمعي

م�صت�صفى برجيل يوقع مذكرة تفاهم مع هيئة الهالل االأحمر

•• دبي – الفجر:

ينطلق �صباح الغد الأحد اأول اأيام 
-2013 العام الدرا�صي اجلديد 

2014 يف جميع مدار�ص الدولة 
احلللكللوملليللة واملللللدار�للللص اخلللا�للصللة 
التي تتبع منهاج الللوزارة وريا�ص 
�صمن  الللكللبللار،  وتعليم  الأطلللفلللال 
نظام الف�صول الدرا�صية الثاث، 
الذي ت�صتمر الوزارة يف تطبيقه. 

ويبا�صر حوايل 892 األف طالب 
ملللدر�لللصلللة   1376 يف  وطللللالللللبللللة 
حلللكلللومللليلللة وخللللا�للللصللللة يف ريلللا�لللص 
الأطلللللفلللللال وملللرحلللللللتلللي الللتللعللللليللم 
اأنواع  ملختلف  والثانوي  الأ�صا�صي 
م�صتوى  على  درا�للصللتللهللم  التعليم 
الأحد  الدولة، �صباح غد  اإمللارات 
لقرار  ووفقاً  �صبتمرب2013.   8
ب�صاأن  والللتللعللللليللم،  الللربلليللة  وزارة 
واأعلل�للصللاء  الللعللاملللللني  دوام  بلللدايلللة 
الللهلليللئللات الإداريللللللة والللتللدريلل�للصلليللة 
الهيئات  تلك  بداأت  والفنية، فقد 
دوامللللهللللا اعلللتلللبلللاراً ملللن الأحللللللد 1 
تللبللداأ  اأن  علللللى   2013، �صبتمرب 
الدرا�صة للطلبة يوم غد الأحد يف 

جميع مدار�ص الدولة .
وحللدد الللقللرار يللوم الأحللد املوافق 
املقبل  الأول  كانون  دي�صمرب   15
الدرا�صي  الف�صل  لإجللازة  موعداً 
يناير   2 يللوم  اإىل  ومتللتللد  الأول، 
اللللدرا�لللصلللة  وتلل�للصللتللاأنللف   ،2014
يلللللوم الأحللللللللد امللللللوافلللللق 5 يللنللايللر 
الف�صل  اإجللللازة  وتللكللون   ،2014

•• ابوظبي- الفجر

وقللعللت هلليللئللة اللللهلللال الأحلللملللر يف 
الللعللربلليللة املتحدة  دوللللة الإملللللارات 
مللللذكللللرة تلللفلللاهلللم مللللع ملل�للصللتلل�للصللفللى 
برجيل اأكرب امل�صت�صفيات اخلا�صة 
اخلدمات  تقدم  التي  اأبللوظللبللي  يف 
من  املحتاجني  للمر�صى  الطبية 
داخللللل اللللدوللللة ومللللن خللارجللهللا يف 
خلللطلللوة تلل�للصللعللى ملللن خللالللهللا اإىل 
حتلل�للصللني فللر�للص حلل�للصللول املللر�للصللى 
ال�صحية  الرعاية  على  املحتاجني 

التي ي�صعون اإليها. 
اأبوظبي  العا�صمة  يف  املذكرة  وقع 
كلللل ملللن �للصللعللادة الللدكللتللور حممد 
عللتلليللق اللللفلللاحلللي الأملللللللني اللللعلللام 
الإماراتية  الأحمر  الهال  لهيئة 
والدكتور �صام�صري فاياليل مدير 
عللللام ملل�للصللتلل�للصللفللى بللرجلليللل مللذكللرة 

التفاهم يف ابوظبي.
وبلللللنلللللاء علللللللى ملللللذكلللللرة اللللتلللفلللاهلللم 
بتقدمي  برجيل  م�صت�صفى  �صيقوم 

يف جمالت اأخللرى اآملني اأن تقوم 
خمللتلللللف اللللهللليلللئلللات وامللللوؤ�لللصللل�لللصلللات 
اللللعلللام واخلللا�للص  الللقللطللاعللني  ويف 
الللتللي نتطلع اإىل  بللدعللم الأهللللداف 

حتقيقها.
فاياليل  الدكتور  قللال  جانبه  مللن 
بللرجلليللل  ملل�للصللتلل�للصللفللى  تلللوقللليلللع  اأن 
لللهللذه امللللذكلللرة ملللع هلليللئللة الللهللال 
الأحلللملللر الإملللاراتللليلللة يلللوؤكلللد على 
املللبللادرات  بتبني  امل�صت�صفى  الللتللزام 
الإنلل�للصللانلليللة الللتللي ملللن �للصللاأنللهللا اأن 
الراعية  معايري  تطوير  يف  ت�صهم 
اللل�للصللحلليللة يف اللللدوللللة والرتلللقلللاء 
بالنفع  يللعللود  اللللذي  وبال�صكل  بها 
والللللفللللائللللدة علللللللى املللجللتللمللع الللللذي 

نخدمه.
حلللر�لللص  اإىل  فللللايللللاللللليللللل  وللللللفلللللت 
م�صت�صفى برجيل على و�صع كافة 
مللللللوارده ملللن اخللللللرباء الللدوللليللني 
وخملللتلللللللف الأجللللللهللللللزة وامللللللعلللللدات 
املللللتللللطللللورة يف خلللدملللة ملللثلللل هلللذه 

املبادرة اأو التفاقية.

للليلل�للص فلللقلللط اخلللللدمللللات الللطللبلليللة 
الت�صخي�صية والعاجية للمر�صى 
ملللن اللللفلللئلللات املللللعللللوزة واملللحللتللاجللة 
مللن داخلللل الللدولللة وملللن خارجها 
اللللذيلللن تللر�للصللحللهللم هلليللئللة الللهللال 
�صيقوم  بلللل  الإملللاراتللليلللة  الأحلللملللر 
اأي�صاً بدعم برامج الهيئة اخلا�صة 
بللالللتللوعلليللة بلللالأملللرا�لللص وفللحلل�للص 

امللللحلللتلللاجلللة للللللللخلللدملللات الللطللبلليللة، 
واللللتلللعلللاون يف اللللوقلللت نللفلل�للصلله مع 
امللللنلللظلللملللات واللللهللليلللئلللات اخللللرييلللة 
يف امللللنلللطلللقلللة ملللللن اأجلللللللل حتلللديلللد 
الأ�لللصلللخلللا�لللص امللللحلللتلللاجلللني لللتلللللقللي 

اخلدمات الطبية.
 و قلللللال اللللدكلللتلللور حملللملللد عللتلليللق 
اللللفلللاحلللي نلللقلللدر علللالللليلللاً اجلللهللود 

وتلللدريلللب املللتللطللوعللني كللمللا ن�صت 
التزام  على  اأي�صاً  التفاهم  مذكرة 
الكوادر  بتوفري  برجيل  م�صت�صفى 
الللفللنلليللة ملللن اأطللللبللللاء وممللر�للصللني 
وفلللنللليلللني للللدعلللم بللللرامللللج الللهلليللئللة 

ال�صحية والتوعوية.
على  الهيئة  �صتعمل  جهتها  مللن 
حتلللديلللد الأ�لللصلللخلللا�لللص واجللللهلللات 

امل�صتمرة  الإن�صانية  والن�صاطات 
والدائمة التي يقوم بها م�صت�صفى 
بلللرجللليلللل ل�لللصللليلللملللا تلللللللك اجللللهلللود 
الرامية اإىل توفري الدعم والراعية 
لل�صرائح والفئات املحتاجة للعاج 
الللطللبللي وغلللري اللللقلللادرة علللللى دفللع 
تكاليفه العالية و اإن هذه اجلهود 
ت�صهم  امل�صت�صفى  بها  يللقللوم  الللتللي 

الللدور  وتقوية  تعزيز  يف  بالتاأكيد 
الهيئة واللللذي  بلله يف  نللقللوم  اللللذي 
حت�صني  اإىل  خلللالللله  ملللن  نلل�للصللعللى 
حلليللاة اللل�للصللرائللح والللطللبللقللات الأقللل 

حظاً يف املنطقة . 
تعزيز  اإىل  نتطلع  نحن  واأ�للصللاف 
م�صت�صفى  مللع  عاقتنا  وتللو�للصلليللع 
والتعاون  العمل  اأجللل  من  برجيل 

الربية والتعليم بالإنابة.
اللللربللليلللة  وزارة  وكلللليللللل  واأفللللللللللاد 
اللللللوزارة  اأن  بلللالإنلللابلللة،  والللتللعللللليللم 
اأنللللهللللت عللمللللليللة �لللصلللد احللتلليللاجللات 
املللللللدار�للللللص ملللللن امللللعلللللللملللني،حللليلللث 
كللانللت  الإجللمللاللليللة  اللل�للصللواغللر  اأن 
قللد و�للصلللللت نللهللايللة الللعللام املللا�للصللي 
وملللعلللللللملللة،  ملللعلللللللملللاً   652 اإىل 
الفعلية  احلللاجللة   : ت�صمل  وهلللي 
ومعلمة  معلماً   324 للمدار�ص 
، وال�للصللتللقللالت والللرقلليللات، ومت 
بالفعل ت�صكني املعلمني كل ح�صب 
اللل�للصللاغللر والللتللخلل�للصلل�للص.  واأ�للصللاف 
اأنه مت النتهاء من توزيع الكتب 
املللللقللللررة علللللى جميع  اللللدرا�لللصللليلللة 
املدار�ص، ف�صًا عن �صد احتياجات 
املدار�ص من اأجهزة التكييف،حيث 
 3200 بل  املدار�ص  الللوزارة  زودت 
ا�صبليت  نلللوع   مللن  تكييف  جللهللاز 
اللل�للصلليللانللة  اأعللللمللللال  جلللانلللب  اإىل   ،
التكيف  اأجهزة  لها  خ�صعت  التي 
الأخرى، وفق ما حددته املدار�ص 

نللفلل�للصللهللا ومللللا اعللتللمللدتلله املللنللاطللق 
التعليمية يف هذا ال�صاأن. واأكد اأنه 
وبللالللرغللم ممللا اأ�للصللار اإللليلله الللواقللع 
من حالة اطمئنان، اإل اأن ذلك ل 
مينع وجود ظروف طارئة اأخرى 
اأو  املللعلللللمللني  �لللصلللفلللوف  �للللصللللواء يف 
غريها من ال�صتعدادات الأخرى، 
وخا�صة مع بدء انتظام الطلبة يف 
�صفوفهم، مو�صحاً اأنه مت التفاق 
اإجللراء م�صح ميداين مو�صع  على 
للللللللملللدار�لللص، للللللللوقلللوف علللللللى اأي 
�صواغر اأو احتياجات، ول�صيما يف 
تظهر  قد  التي  املعلمني  �صفوف 
ا�للصللتللقللالللة  نللتلليللجللة  اأو هلللنلللاك  هللنللا 
التعيني،  عللن  اعللتللذار  اأو  مفاجئة 
لأعللمللال  بالن�صبة  الأملللر  وكللذلللك 
حتى  التكييف،  واأجهزة  ال�صيانة 

تلللكلللون الللبلليللئللة امللللدر�لللصللليلللة اأكللللر 
ا�لللصلللتلللقلللراراً واأفللل�لللصلللل للللللطللالللب، 
واملناطق  اللللوزارة  تن�صده  ما  وهللو 
على  وتعمل  واملدار�ص،  التعليمية 
حتللقلليللقلله . ملللن جللانللبللهللا اأفلللللادت 
فوزية ح�صن غريب وكيل الوزارة 
اأن  الللربللويللة  للعمليات  امل�صاعد 
الربية �صوف تقوم عند انطاق 
ملل�للصللح  بلللللاإجلللللراء  اللللطلللللللبلللة،  دوام 
الطاب  لتحديد عدد  ا�صتقرائي 
اللللفللل�لللصلللول واإمللللكللللانلللليللللة دملللج  يف 
الطاقة  �صمن  والف�صول  ال�صعب 
لكل  وفللقللاً  املللحللددة،  ال�صتيعابية 
مرحلة تعليمية، وبالتايل حتديد 
الللللعللللدد الللفللعلللللي الللللللذي حتللتللاجلله 
املللعلللللمللني، م�صرية  ملللن  امللللدار�لللص 
ُيظهر  ال�صتقرائي  امل�صح  اأن  اإىل 

احلاجة  عن  فائ�ص  وجللود  اأي�صاً 
يف بع�ص املللواد، اإ�صافة اإىل نق�ص 
بالطبع يف مواد اأخرى. واأ�صافت 
اأن اليوم الأول للعام اجلديد يعد 
يوم درا�صي غري عادي من خال 
مللبللادرة مرحباً  اأو  املللفللتللوح  اللليللوم 
اإيجاد  اإىل  تهدف  التي  مدر�صتي 
وم�صوقة  جللاذبللة  تعليمية  بلليللئللة 
الأول  اللليللوم  بللدايللة  مللن  للطلبة 
ف�صًا  ال�صفوف،  يف  لنتظامهم 
عن تعزيز روح النتماء للمدر�صة 
البيت  وتللوثلليللق عللاقللة  لللديللهللم، 
الأمور  اأولياء  وتعريف  باملدر�صة، 
وتفعيل  للمدر�صة،  العام  بالنظام 
الإداريلللني  التعاون مع  دورهللم يف 
واملللللعلللللللللمللللني ملللللن اأجللللللللل حتللقلليللق 

م�صلحة الأبناء.

 30 الأحللد  يللوم  الثاين  الدرا�صي 
يوم  حتى  وت�صتمر  املقبل،  مار�ص 
اإبريل2014  من   10 اخلمي�ص 
الثالث  الدرا�صي  الف�صل  ويبداأ   ،
اإبللللريللللل  ملللللن   13 الأحلللللللللد  يللللللوم 
نهاية  اإجازة  تبداأ  فيما   ،  2014
الإداريللة  للهيئات  الدرا�صي  العام 
جلميع  والللفللنلليللة  والللتللدريلل�للصلليللة 
اأنللواع  ملختلف  الدرا�صية  املللراحللل 

التعليم يوم 13 من يوليو املقبل 
. من ناحية اأخللرى واأكللدت وزارة 
اإدارات  الربية والتعليم جاهزية 
التي  واملدار�ص  التعليمية  املناطق 
تللخلل�للصللع لإ�لللصلللرافلللهلللا، ل�للصللتللقللبللال 
الللطلللللبللة بللعللد غللللد، ل�للصلليللمللا بعد 
النللللتللللهللللاء مللللن اأعلللللملللللال �للصلليللانللة 
املدار�ص وتاأمني احتياجاتها وفقا 
لعلي ميحد ال�صويدي وكيل وزارة 

على ميحد ال�سويديفوزية غريب

عدد من الطلبة خالل درا�ستهم يف اإحدى الف�سول الدرا�سية

   اإح�صائيات واأرقام
وفقا لأحدث اإح�صائيات واأرقام وزارة الربية والتعليم، بلغ اإجمايل عدد الطلبة يف املدار�ص احلكومية واخلا�صة 
على م�صتوى الدولة مبا فيهم التعليم الفني واملنازل والكبار 910 األف و 208، منهم 270 األف965 يف 
املدار�ص احلكومية، و 605 األف و 201 يف املدار�ص اخلا�صة، و 15 األف و884 يف مراكز تعليم الكبار، و 13 

األف و 641طلبة املنازل، و 4517 طلبة التعليم الفني.
وبلغ اإجمايل عدد طلبة املدار�ص احلكومية يف اإمارة اأبوظبي، 63 األف و 180طالباً وطالبة، و53 األف و387 
يف مدينة العني، و10 اآلف و 305 يف الغربية، ويف دبي 28 األف و441 ، ويف ال�صارقة 41 األف و221، ويف 
عجمان 15 األف و 71 ، ويف اأم القيوين 5760 ، ويف الفجرية 21 األف و595 ، ويف راأ�ص اخليمة 32 األف 

و5 طالب وطالبة.

ويل عهد اأم القيوين يزور معر�س 
اأبوظبي الدويل لل�صيد والفرو�صية

•• اأم القيوين-وام:

 قام �صمو ال�صيخ را�صد بن �صعود بن را�صد املعا ويل 
عهد اأم القيوين اليوم بزيارة ملعر�ص اأبوظبي الدويل 
اأبللوظللبللي  املللقللام حللاللليللا مبللركللز  لل�صيد والللفللرو�للصلليللة 

الوطني للمعار�ص.
انرنا�صيونال  جلللنللاح  تفقده  خللال  �صموه  واطلللللع   
التنفيذي  رئي�صها  مللن  الإملللاراتللليلللة  غلللروب  غللولللدن 
وقعتها  الللتللي  التللفللاقلليللة  علللللى  الكعبي  �صيف  فللا�للصللل 
وبنادق  اأ�صلحة  لتوريد  اليطالية  بينيليه  �صركة  مع 

ال�صيد بقيمة ت�صعة مايني و300 اآلف درهم والتي 
تعد ال�صفقة الأعلى يف تاريخ معر�ص اأبوظبي لل�صيد 
بدور  القيوين  اأم  عهد  ويل  �صمو  واأ�صاد  والفرو�صية. 
املللجللال وموقعها على  الإمللاراتلليللة يف هللذا  اللل�للصللركللات 
للت�صنيع  كمقر  مكانتها  وتر�صيخ  الدولية  ال�صاحة 

العايل اجلودة . 
وعرب �صمو ال�صيخ را�صد بن �صعود بن را�صد املعا عن 
اإعجابه بفعاليات املعر�ص وحجم التطور الذي و�صل 
املحلية  امللل�للصللاركللة  وم�صتوى  احلللاللليللة  دورتللله  اإللليلله يف 

والدولية.

 البيئة واملياه تدعو ال�صقارين لالإلتزام باتفاقية ال�صايت�س ل�صمان حترك ال�صقور ب�صفة قانونية
••  دبي-وام:

 دعت وزارة البيئة واملياه ال�صقارين العار�صني وامل�صاركني يف املعر�ص 
الدويل لل�صيد والفرو�صية اإىل اتباع القوانني والقرارات التنظيمية 
ب�صفة  ال�صقور  حتللرك  �صهولة  ل�صمان  ال�صايت�ص  اتفاقية  �صمن 
وال�صقور  الفطرية  اإطللار جهودها حلماية احلياة  قانونية وذلك يف 
من خطر النقرا�ص. واأو�صحت الوزارة يف بيان �صادر عنها اأم�ص اأن 
اتباع  الزائرين ميكنهم من  اإر�صادية على  توزيع من�صورات وكتيبات 
العديد من اخلطوات والإجراءات املعتمدة التي تكفل تطبيق اتفاقية 
البداية  يف  ال�صقارين  على  يتوجب  اإذ  الإمللللارات  بللدولللة  ال�صايت�ص 
واإعللادة  وت�صدير  ا�صترياد  حالة  يف  �صايت�ص  �صهادات  على  احل�صول 

ت�صدير �صايت�ص وذلك وفقا للنظم املعمول بها يف الدول التي �صتنقل 
اأنه يجب اعتماد منافذ الدخول  اإليها هذه الطيور. وذكرت الوزارة 
واخلروج الر�صمية للدولة وهي مطار دبي .. مطار اأبوظبي .. مطار 
ال�صارقة ومنفذ الغويفات ويف حال نقل ملكية ال�صقر اأو موت ال�صقر 
اأو اإهدائه اأو فقدانه اأو التربع به يجب اإعادة اجلواز وت�صليمه للوزارة. 
ونوهت الوزارة اإىل اأنه يجب اأن تكون ال�صقور القادمة من القن�ص 
م�صحوبة بجوازات �صقور �صارية املفعول ومعرفة بحلقات تعريفية 
احللقات  هللذه  بلليللانللات  تللكللون  اأن  على  الللكللرونلليللة  �للصللرائللح  اأو  مغلقة 

وال�صرائح مطابقة للبيانات املدونة يف جواز ال�صقر اأو ال�صهادات.
اأي  وتللعللديللل  اأي وقللت �صحب  اأنللله يحق لها يف  الللللوزارة اىل  واأ�لللصلللارت 
اإىل  ا�صتنادا  اأيللا منهما قد �صدر  اأن  اإذا ثبت  اأ�صدرتها  �صهادة  اأو  اإذن 

اللللوزارة  طللريللق  عللن  وذللللك  واأجللزائللهللا  وم�صتقاتها  ال�صقور  ت�صدير 
لقوانني  تخ�صع  العملية  هللذه  جميع  بلللاأن  علما  امللل�للصللدرة  والللدولللة 
ال�صقارين  على  اإن  اللللوزارة  واأ�للصللافللت   . بالدولة  البيطري  احلجر 
التاأكد من وجود ال�صهادات اخلا�صة بال�صقر عند �صرائهم اأي نوع من 
اأنواع ال�صقور �صواء كان ال�صقر حمنطا اأو حيا ويف حال اقتناء �صقر 
مت اإكثاره يف الأ�صر بالدولة فيجب حينها التاأكد من اأن املركز املعني 
اإنه ي�صرط على جميع ال�صقور  اإذ  بالإكثار م�صجل ر�صميا بالوزارة 
�صواء كانت م�صتوردة من اخلارج اأو مت تفريخها يف الدولة الت�صجيل 
يف الوزارة . واأكدت الوزارة اأنه خال رحات ال�صيد والقن�ص يجب 
اتباع العديد من الإر�صادات املهمة املتوفرة لدى الوزارة وهي التاأكد 
اإعادة  اأو  اأو �صهادات ت�صدير  ال�صفر  ال�صقور جلللوازات  من م�صاحبة 

بيانات غري �صحيحة اأو م�صللة من قبل مقدم الطلب .. مو�صحة اأن 
جواز ال�صقر هو لا�صتعمال ال�صخ�صي ول ي�صمح بنقله لاأغرا�ص 

التجارية.
ونوهت الللوزارة اإىل العديد من النقاط املهمة التي يجب مراعاتها 
�صمن اتفاقية ال�صايت�ص ومنها اأنه ل ميكن اإطاق ال�صقور املهجنة 
اأو  قتل  اأو  �صيد  يحظر  و  خارجها  اأو  الإمللللارات  بللدولللة  الللربيللة  اإىل 
عليها  الق�صاء  �صاأنها  من  باأعمال  القيام  اأو  نقل  اأو  الطيور  اإم�صاك 
اإعللدام  اأو  الطيور  اأوكلللار  اإتلللاف  يحظر  اأنلله  اإىل  بالإ�صافة  بالدولة 
بي�صها اإل بعد احل�صول على تراخي�ص ال�صيد من اجلهات املخت�صة 
9991 يف �صاأن  وذلك وفقا لأحكام القانون الحتللادي ال�صادر �صنة 

حماية البيئة وتنميتها.
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حتت رعاية نهيان مبارك اآل نهيان 

موؤمتر التمري�س يف اأبوظبي ناق�س �صالمة املر�صى واأخطاء الرعاية ال�صحية

حتت رعاية معايل ال�صيخ نهيان مبارك ال نهيان وزير الثقافة وال�صباب 
وتللنللملليللة املللجللتللمللع عللقللد املل�للص يف ابللوظللبللي مللوؤمتللر الللنللور الللللدويل الول 
والتميز  للجودة  وتعزيز  بناء  المللن  التمري�ص  عنوان  حتت  للتمري�ص 
والللذي نظتمه جمموعة  ابوظبي  للطالبات يف  العليا  التقنية  كلية  مبقر 
م�صت�صفيات النور يف ابوظبي بالتعاون مع كليات التقنية العليا للطالبات 
وزارة  من  واملخت�صني  الطباء  و  التمري�ص  مديري  من  عللدد  بح�صور  و 
ال�صحية  للخدمات  ابوظبي  و�صركة  ابوظبي  يف  ال�صحة  وهيئة  ال�صحة 
ع�صر  من  وحما�صرون  ابوظبي  يف  الطبية  خليفة  ال�صيخ  ومدينة  �صحة 
من  التمري�صية  الللكللوادر  من   400 ونحو  العامل  دول  خمتلف  من  دول 
املوؤمتر  جل�صات  وركللزت   ، الدولة  م�صتوى  على  ال�صحية  املن�صات  خمتلف 
على مبادئ �صامة املر�صى واأخطاء الرعاية ال�صحية ، و امل�صاءلة والعدالة 

يف الرعاية ال�صحية واجلوانب القانونية يف جمال التمري�ص .
واكلللد �للصللعللادة الللدكللتللور طلليللب كللمللايل نللائللب رئلليلل�للص كللللليللات التقنية العليا 
خدمات  اهمية  على  للموؤمتر  الفتتاحية  كلمته  يف  الدولة  م�صتوى  على 
تقدمي  يف  ا�صا�صي  عن�صر  تعترب  والللتللي  ال�صحي  الللقللطللاع  يف  التمري�ص 
ال�صحية  القطاعات  يف  ممثلة  الدولة  ان  اىل  م�صريا  ال�صحية  اخلدمات 
تويل اهتماما متناميا باخلدمات التمري�صية التي �صهدت تطورا ملمو�صا 

.
واو�صح ان الدولة تويل اهتمام كبريا بالتعليم العايل م�صريا اىل اجلهود 
التي بذلها معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك ال نهيان وزير الثقافة وال�صباب 
جعله  ما  وتطويره  العايل  للتعليم  قوية  ا�ص�ص  و�صع  يف  املجتمع  وتنمية 
نظام  تبنت  العليا  التقنية  كليات  ان  اىل  م�صريا  مرموقة  مكانة  يحتل 
تعليمي متميز جلميع الربامج الدرا�صية فيها مبا يف ذلك العلوم ال�صحية 

وعلوم التمري�ص. 
كليات  يف  للتمري�ص  اكللادميلليللة  ان�صاء  عللن  كمايل  طيب  الللدكللتللور  وك�صف 
ا�صتقطاب  اىل  تهدف  النور  م�صت�صفيات  جمموعة  مع  بالتعاون  التقنية 
على  موؤكدا  التمري�ص  مهنة  يف  لانخراط  وت�صجيعها  املواطنة  الكوادر 
الللكللوادر  ن�صبة  لللزيللادة  القطاعات  خمتلف  بللني  امل�صرك  الللتللعللاون  اهمية 

التمري�صية املواطنة . 
وا�صار اىل ان م�صكلة نق�ص الكوادر التمري�صية م�صكلة عاملية تعاين منها 
القطاع  تللواجلله  التي  التحديات  اهمية  على  مللوؤكللدا  الللعللامل  دول  خمتلف 
من  الداء  م�صتوى  وتطوير  التميز  على  الركيز  و�للصللرورة  التمري�صي 
واملحافظة  والتاهيل  والتدريب  ال�صتقطاب  عنا�صر  على  الركيز  خال 

على ا�صتمرارية الكوادر لارتقاء مب�صتوى اخلدمات املقدمة . 
املوؤمتر يعك�ص  امللفت جلل�صات  وا�صاف الدكتور طيب كمايل ان احل�صور 
يف  الطبية  اللللكلللوادر  وحللر�للص  امل�صتمر  الللطللبللي  بالتعليم  الهللتللمللام  ملللدى 
خمتلف التخ�ص�صات الطبية على امل�صاركة لاطاع على اخر امل�صتجدات 
يف  النور  م�صت�صفيات  جمموعة  بجهود  م�صيدا  الطبية  العلوم  خمتلف  يف 
عقد املوؤمترات والندوات املتميزة والتي تتيح املجال امام الطباء والكوادر 
الفنية ل�صقل خرباتهم ، كما ا�صاد بالتعاون امل�صتمر مع املجموعة يف ان�صاء 
عيادات يف مقار كليات التقنية لتوفري اف�صل اخلدمات ال�صحية للطلبة 

وفق املعايري العاملية املتطورة . 
والقى الدكتور قا�صم العوم الرئي�ص التنفيذي ملجموعة م�صت�صفيات النور 
رئي�ص املوؤمتر كلمة يف اجلل�صة الفتتاحية رفع من خالها ال�صكر والعرفان 
اىل معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك ال نهيان على رعايته لفعاليات املوؤمتر 
ودعمه املتوا�صل لربامج التعليم امل�صتمر يف خمتلف القطاعات ، كما تقدم 
املبادرة وتن�صيق مذكرة  ال�صكر للدكتور طيب كمايل لأخذ زمام  بخال�ص 
جت�صدت  الللتللى  املللا�للصللي  ملللار�لللص-اذار  يف  عليها  التوقيع  مت  الللتللى  التفاهم 
مباين  داخلللل   INCAN للتمري�ص  الأول  الللنللور  مللوؤمتللر  با�صت�صافة 

احلرم اجلامعي لأكرب كليات التقنية العليا ، كلية اأبو ظبي للطالبات.
التمري�ص  قللواعللد  نايتينجيل  فلورن�ص  اأر�للصللت   ،1860 عللام  يف  وا�للصللاف 
اإن�صاء مدر�صة التمري�ص يف م�صت�صفى �صانت توما�ص  املهنية احلديثة مع 
يف لندن ، كما يعود لها الف�صل يف اإن�صاء مقايي�ص الأداء للم�صت�صفيات يف 
العامل يف عام 1859 ، وهكذا كان للتمري�ص احلديث دوراً قيماً يف جمال 
اجلللودة يف الرعاية ال�صحية مع و�صع �صامة املر�صى كحجر الزاوية يف 

الرعاية ال�صحية عالية اجلودة.
واو�صح يف املا�صي كانت م�صوؤولية التمري�ص يف �صامة املر�صى غالباً ما 
اعتربت يف اجلوانب ال�صيقة للعناية باملر�صى ، على �صبيل املثال، اإعطاء 
الأبعاد  هللذه  تللزال  بينما ل   ، املري�ص  املنا�صب ومتابعة  الوقت  الأدويلللة يف 
لل�صامة هامة داخل نطاق التمري�ص، فان ات�صاع وعمق �صامة املر�صى 

وحت�صني اجلودة ا�صبح الن اأكرب بكثري. 
م�صاهمة   ، املر�صى  �صامة  العتبار  فى  الو�صع  مع  التمري�ص  ان  وقللال 
للجودة  العديدة  تن�صيق ودمج اجلوانب  القدرة على  ، هو  الأهمية  بالغة 
داخل الرعاية املقدمة مبا�صرة بالتمري�ص م�صريا اىل ان املوؤمتر يتناول 
عمق م�صاهمة التمري�ص لبناء وتعزيز اجلودة والتميز يف جمال الرعاية 
ال�صحية للهدف النهائي املتمثل يف وقاية املر�صى من ال�صرر مو�صحا ان 

للنور  الدولية  املوؤمترات  �صل�صلة  يف  الرابع  املوؤمتر  هو   INCA اإينكان 
 ICAN اأيللكللان  الأول  الطبي  2006 مبوؤمترالنور  عللام  بللداأت يف  التي 
اأبوظبي،  الطبية يف  املللوؤمتللرات  الهامة يف  املعامل  اأحللد  اليوم  الللذي يعترب 
اإيدكان  الأ�صنان  طب  موؤمتر  بللداأ  ثم   ، املتحدة  العربية  الإملللارات  ودولللة 
اجلدير   ، نلليللويللورك  جامعة  مللع  بالتعاون   2011 عللام  يف   IDCAN
بالذكر ان موؤمتر طب الأ�صنان الثالث مقرر عقده يف نهاية �صبتمرب-ايلول 
اجلاري ، و يف العام املا�صي بداأ موؤمتر ال�صيدلة اإيبكان IPCAN وكان 
القبال كبريا من قبل ال�صيادلة و�صينعقد مب�صيئة اهلل املوؤمتر الثاين يف 

نهاية ال�صهر القادم . 
وقللللال الللدكللتللور الللعللوم حلل�للصللور اكلللر مللن 400 ممللر�للص وممللر�للصللة من 
جميع اأنحاء دولة الإمارات العربية املتحدة فعاليات املوؤمتر يعك�ص مدى 
�صيتم عقده  املللوؤمتللر  هللذا  ان  اىل  املللوؤمتللرات م�صريا  هللذه  الهتمام مبثل 
املوؤمتر على عقد اربع جل�صات علمية تناوب يف  �صنويا وا�صتملت فعاليات 
اأبوظبي  يف  ال�صحة  وهيئة  ال�صحة  وزارة  يف  م�صوؤولني  املحا�صرات  القاء 
الكورني�ص  م�صت�صفى  ويف  ابوظبي  يف  الطبية  خليفة  ال�صيخ  مدينة  ويف 
ال�صحة  ال�صارقة حيث اعتمدت هيئة  النور ويف م�صت�صفيات  وم�صت�صفيات 

يف اأبوظبي جل�صات املوؤمتر مبا يعادل 6 �صاعات معتمدة .
وحتدث يف اجلل�صة الوىل الدكتورة اأمينة ال�صالح مديرة م�صت�صفى النور 
والقانونية  الأخاقية  الق�صايا  املرتبة على  الآثللار  العني عن  يف مدينة 
والقوانني  بالنظم  اللللتللزام  اهمية  على  موؤكدة  التمري�ص  ممار�صة  على 
املعتمدة عامليا يف جمال التمري�ص مع الخذ يف العتبار مراعاة متطلبات 
من  �صانها  من  التي  التمري�صية  اخلدمات  وتوفري  املر�صى  واحتياجات 

ت�صهم يف توفري الراحة لهم واحلفاظ على �صحتهم . 
وا�صارت ال�صالح اىل اهمية ت�صجيل البيانات واملعلومات املت�صلة باملري�ص 
الفريق  ي�صاعد  ما  للمري�ص  ال�صحي  امللف  يف  دقللة  بكل  حالته  ومتابعة 

الطبي املعالج يف اتخاذ القرارات ال�صليمة و�صول اىل نتائج اف�صل . 
عن  النور  م�صت�صفيات  جمموعة  من  خواجة  خور�صيد  الدكتور  وحتللدث 

براهني ممار�صة التمري�ص يف بناء وتعزيز اجلودة والتمييز . 
ويف اجلل�صة الثانية القت الدكتورة فاطمة الرفاعي مدير الدارة املركزية 
للتمري�ص يف وزارة ال�صحة حما�صرة عن بناء ثقافة اأمن املر�صى م�صرية 
اىل اهمية تدريب الكوادر التمري�صية وفق اعلى املعايري لتقدمي خدمات 
الللنللجللار عللن اخلللربة  كللاتللريللن  ، وحتللدثللت  متري�صية ذات ملل�للصللتللوى علللال 

ال�صريرية ودورها يف جودة وممار�صة التمري�ص الآمن .

والقت نازين ماميون من منطقة ال�صارقة الطبية حما�صرة عن التميري 
اخلدمات  تقدمي  يف  التمري�صية  الللكللوادر  متيز  ان  مللوؤكللدة  التمري�ص  يف 

التمري�صية ي�صهم ب�صكل كبري يف تعزيز جناح الربامج العاجية . 
وحتدثت يف اجلل�صة الثالثة ليندا ميكا لو�صكا�ص رئي�صة �صوؤون التمري�ص 
يف م�صت�صفى الكورني�ص يف ابوظبي عن طرق مكافحة العدوى موؤكدة على 
اهمية حت�صني طريقة التوا�صل بني الطباء والكوادر التمري�صية والفنية 
ملنع حدوث امل�صاعفات ومنع حدوث العدوى ، كما حتدث حممد علي عبد 

اهلل عن فريق ال�صتجابة ال�صريعة وتعديل نقاط الأنذار املبكر . 
ويف اجلل�صة الرابعة حتدثت الدكتورة اأروى امل�صواحي من هيئة ال�صحة 
العامة  ال�صحة  التمري�ص من وجهة نظر  اأبوظبي عن جودة خدمات  يف 
ال�صيخ  مدينة  يف  التمري�ص  رئي�ص  م�صاعد  ها�صكينز  ليندا  حتدثت  ثم   ،
خليفة الطبية يف ابوظبي عن امل�صاءلة اأ�صا�ص العدالة م�صرية اىل اهمية ان 
يتحمل املمر�ص او املمر�صة م�صوؤولياته خال تقدمي اخلدمات ال�صحية 
بللاجللراءات ال�صامة ، و حتدثت  مللع الخللذ يف العتبار �للصللرورة اللللتللزام 

ايلينكا بافلوفا من م�صت�صفى النور عن العاقة بني املري�ص واملمر�صة . 
من جانبه قال الدكتور امان الدويني مدير التعليم امل�صتمر يف جمموعة 
املمار�صات  بللني  التفريق  يف  تتمثل  املللوؤمتللر  اهلللداف  ان  الللنللور  م�صت�صفيات 
التقليدية واجلديدة يف مهنة الطب ، وتطبيق املعارف اجلديدة واأهميتها 
الللدور  وو�للصللف   ، واملري�ص  املمر�ص  بللني  والعاقة   ، الللعللدوى  مكافحة  يف 
الهام الذي تقوم به املمر�صة يف تطبيق نظام اجلودة ، وحتديد ال�صعوبات 
ال�صتجابة  وفللرق   ، جيدة  نوعية  وذات  فعالة  �صريرية  جتللارب  تطبيق  يف 
ل�صتخدام  عقانية  ومناق�صة   ، املبكر  الإنلللذار  نقاط  وحتديد  ال�صريعة 
الخاقية  الق�صايا  وتف�صري  التمري�صية  املللمللار�للصللات  يف  معتمدة  اأدللللة 
والقانونية التي ترتب عليها اأثار يف ممار�صة التمري�ص ، وتعريف مبادئ 
�صامة املر�صى واأخطاء الرعاية ال�صحية ، وامل�صاءلة والعدالة يف الرعاية 
ملوؤمترات  امتداد  هو  املوؤمتر  هذا  ان  الدويني  الدكتور  واو�صح  ال�صحية. 
التعليم الطبي املتخ�ص�ص التي حتر�ص جمموعة م�صت�صفيات النور على 
عقدها ب�صكل م�صتمر متا�صيا مع توجهات هيئة ال�صحة يف ابوظبي التي 
الللكللوادر  امللام  املللجللال  لتللاحللة  التخ�ص�صية  الطبية  املللوؤمتللرات  على  تركز 
املوؤمترات  للم�صاركة يف  الطبية  التخ�ص�صات  والفنية يف خمتلف  الطبية 
فيه  �صارك  طبي  معر�ص  املوؤمتر  هام�ص  على  واقيم   . والعلمية  الطبية 
التي عر�صت احدث مبتكراتها يف  املتخ�ص�صة  الطبية  ال�صركات  عدد من 

خمتلف الفروع الطبية واخلدمات التمري�صية . 

اأكادميية للتمري�س يف كليات التقنية العليا 
ال�صتقطاب الكوادر املواطنة 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /كايد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العامة التجارية التالية :

 
  

بتاريخ:12 �صبتمرب 1993   املودعة حتت رقم :2011 
بتاريخ:12 اأكتوبر 1995   امل�صجلة حتت رقم :2543 

 با�صللم:  بويل بايب تريين ليمتد 
وعنوانه: برووم هاو�ص لني، اإدلينجتون، دونكا�صر، �صاوث يورك�صاير، دي اإن 12 1اإي اإ�ص، اجنلرا

 رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )282( – )01/ 07 /1995م( 
 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 

 القطع واللوازم اخلا�صة يف اأجهزة وتركيب الأدوات ال�صحية. 
 11  الواقلعة بالفئة: 

 * التعديات على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:  
 تنلللازل رقم :1 

  ا�صم مالك العامة: بويل بايب تريين ليمتد 
 ا�صم املتنازل له : بوليبايب ليمتد 

 مهلنته:�صركة 
 جن�صيته: اململكة املتحدة 

عنوانه وحمل اإقامته: برومهاو�ص لني، اإدلينغتون، دونكا�صر اأ�ص يورك�ص، دي اإن 12 1ئي اإ�ص، اململكة املتحدة
 تاريلخ انتلقال امللكية:2009/01/01 

 تاريخ التا�صري يف ال�صجل:2013/09/05
 اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  7  �سبتمرب 2013 العدد 10889

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /كايد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العامة التجارية التالية :

  
بتاريخ:12 �صبتمرب 1993   املودعة حتت رقم :2012 

بتاريخ:12 اأكتوبر 1995   امل�صجلة حتت رقم :2544 
 با�صللم:  بويل بايب تريين ليمتد 

وعنوانه: برووم هاو�ص لني، اإدلينجتون، دونكا�صر، �صاوث يورك�صاير، دي اإن 12 1اإي اإ�ص، اجنلرا
 رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )282( – )01/ 07 /1995م( 

 وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 
– والقطع واللوازم اخلا�صة  الأنابيب املت�صمنة يف هذه الفئة واأنابيب املجاري الغري م�صنوعة من املعادن 

بها واملت�صمنة يف الفئة 19.
 19  الواقلعة بالفئة: 

 * التعديات على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:  
 تنلللازل رقم :1 

  ا�صم مالك العامة: بويل بايب تريين ليمتد 
 ا�صم املتنازل له : بوليبايب ليمتد 

 مهلنته:�صركة 
 جن�صيته:اململكة املتحدة 

عنوانه وحمل اإقامته: برومهاو�ص لني، اإدلينغتون، دونكا�صر اأ�ص يورك�ص، دي اإن 12 1ئي اإ�ص، اململكة املتحدة
-  تاريخ التا�صري يف ال�صجل:2013/09/05 تاريلخ انتلقال امللكية:2009/01/01 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  7  �سبتمرب 2013 العدد 10889

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/  
كايد اند كو ال ال بي

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم :2011 
 با�صللم: بوليبايب ليمتد 

اإ�للص،  1ئللي   12 اإن  دي  يورك�ص،  اأ�للص  دونكا�صر  اإدلينغتون،  لللني،  برومهاو�ص  وعنوانه: 
اململكة املتحدة

 وامل�صجلة حتت رقم:2543 بتاريخ: 1995/10/12 
انتهاء  تللاريللخ  مللن  اعللتللبللاراً  اأخلللرى  �صنوات  ع�صر  ملللدة  املفعول  نللافللذة  احلماية  و�صتظل 

احلماية يف :2013/09/12  وحتى تاريخ: 2023/09/12
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  7  �سبتمرب 2013 العدد 10889

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/  
كايد اند كو ال ال بي

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم :2012 
 با�صللم: بوليبايب ليمتد 

اإ�للص،  1ئللي   12 اإن  دي  يورك�ص،  اأ�للص  دونكا�صر  اإدلينغتون،  لللني،  برومهاو�ص  وعنوانه: 
اململكة املتحدة

 وامل�صجلة حتت رقم:2544 بتاريخ: 1995/10/12 
انتهاء  تللاريللخ  مللن  اعللتللبللاراً  اأخلللرى  �صنوات  ع�صر  ملللدة  املفعول  نللافللذة  احلماية  و�صتظل 

احلماية يف : 2013/09/12  وحتى تاريخ: 2023/09/12
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  7  �سبتمرب 2013 العدد 10889

اإقامة دبي تنظم لقاء امل�صتقبل التا�صع ع�صر مبطار دبي الدويل
اللواء املري ان هذه اجلل�صات  اخلدمات املقدمة للمتعاملني. واأكد 
مع املوظفني ت�صجعهم لبذل مزيد من اجلهد والإخا�ص وتعك�ص 
والعمل  الإدارة  تخدم  التي  واأرائللهللم  اليومي  عملهم  يف  الإيجابية 

احلكومي ..
وذلللك عن  ثقة  بكل  الوظيفية  ر�صالته  اأداء  املوظف على  كما حتفز 
طريق تنمية روح الإبداع ..وت�صعى الإدارة ب�صكل دائم ملنح امتيازات 
وعملهم.  لوطنهم  ولئللهللم  وعلللللى  لهم  ت�صجيعا  للموظفني  اأكلللرب 
وطلب اللواء املري من جميع املوظفني ت�صهيل اإجراءات امل�صافرين 
وعدم الردد بتدوين املاحظات وتقدمي املقرحات التي من �صانها 
اأمن  الدولة وتعزز من  ت�صاهم يف خدمة  والتي  العمل  اآلية  تطوير 

الوطن.

•• دبي-وام:

العامة  الإدارة  مدير  املللري  اأحللمللد  حممد  اللللللواء  �صعادة  ا�صت�صاف 
فى  والربية  اجلوية  املنافذ  قطاع  بدبي  الأجانب  و�صوؤون  لاإقامة 
قاعة اجتماعات اإقامة دبي مبطار دبي الدوىل يف اللقاء التا�صع ع�صر 
لاإقامة  العامة  الإدارة  تنظمه  الللذي  امل�صتقبل  لقاء  مبادرة  �صمن 
اإقامة دبي على توعية  و�صوؤون الأجانب. ياأتى اللقاء �صمن حر�ص 
موظفيها باأهمية حتويل التحديات امل�صتقبلية اإىل جناحات واقعية 
ح�صب روؤية قيادتنا احلكيمة والتي ت�صب يف م�صلحة جمتمع دولة 
الإمارات . وا�صتعر�ص املوظفون خال اللقاء جميع التحديات التي 
يواجهونها ب�صكل يومي ومناق�صة �صبل تطويرها وتي�صري اإجراءات 
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•• ابوظبي-وام:

افللتللتللح الللعللقلليللد �للصلليللف علللللي الللكللتللبللي 
باأبوظبي  اللل�للصللرطللة  كلية  علللام  مللديللر 
يف قاعة الحتاد مبقر الكلية برنامج 
املللاجلل�للصللتللري للللللدفللعللة اللللرابلللعلللة لللعللام 
اإدارة  تنظمه  الللذي   2014-2013
ال�صرطة.  كلية  يف  العليا  الللدرا�للصللات 
ورحلللللللب خلللللال اللللللللقلللاء بللاللل�للصللبللاط 
وامللتحقني  ال�صرطة  بكلية  املقبولني 
اأهللللداف  اإىل  ..ملل�للصللريا  الللربنللامللج  يف 

ومللن  الللعللللليللا  اللللدرا�لللصلللات  اإدارة  نلل�للصللاأة 
الداخلية  وزارة  �صباط  تاأهيل  اأهمها 
لللنلليللل �لللصلللهلللادة املللاجلل�للصللتللري وتللطللويللر 
التميز  كفاءاتهم ومهاراتهم لتحقيق 
الأداء  مللل�لللصلللتلللوى  ورفللللللع  اللللوظللليلللفلللي 
عام  مدير  ودعللا  واملوؤ�ص�صي.  الللفللردي 
يف  امللتحقني  ال�صباط  ال�صرطة  كلية 
الربنامج اإىل ال�صتفادة الق�صوى من 
التدري�ص  هيئة  واأع�صاء  املحا�صرين 
الأ�صيلة  العلمية  البحوث  ومتابعة 
واملتميزة والتي تخدم الواقع ال�صرطي 

والأمني وت�صجيعهم لتحقيق التوازن 
بللللني اللللعلللملللل والللللدرا�للللصللللة وملللواجلللهلللة 
التحدي لنيل اأعلى الدرجات العلمية 
امللل�للصللتللويللات  اأفللل�لللصلللل  اإىل  واللللو�لللصلللول 
الللدرا�للصلليللة. مللن جللانللبلله هللنللاأ الللرائللد 
مدير  البكر  حممد  نا�صر  الللدكللتللور 
بللالللكللللليللة  الللعللللليللا  الللللدرا�للللصللللات  اإدارة 
ال�صباط امللتحقني يف الربنامج وقدم 
لللهللم �للصللرحللا مللوجللزا عللن مللوعللد بللدء 
الدرا�صة يف برنامج املاج�صتري للدفعة 
اجلنائية  العدالة  تخ�ص�ص  الرابعة 

اإىل  ال�صباط  داعلليللا  ال�صرطة  واإدارة 
الهتمام بالبحوث ال�صفية والتعاون 
بني الزماء لتحقيق الفائدة املرجوة 
ومللع  الإدارة  مللع  الللدائللم  والللتللوا�للصللل 
على  وحثهم  التدري�ص  هيئة  اأع�صاء 
اجللللللد والجللللتللللهللللاد واملللللثللللابللللرة جلللنللي 
اأعلللللى الللدرجللات ونللقللل املللعللرفللة لرفع 
الناجت املعريف لكافة اجلهات والأفراد 
مللتللمللنلليللا للللهلللم اللللتلللوفللليلللق واللللنلللجلللاح. 
ويف اخلللتللام اأو�لللصلللح مللديللر علللام كلية 
مفتوحة  الكلية  اأبللللواب  ان  ال�صرطة 

قللائللمللة والللقللنللوات مي�صرة  واجللل�للصللور 
املجدية  والقلللراحلللات  للماحظات 
التعليمة  العملية  لتطوير  والللبللنللاءة 

العليا  واللللدرا�لللصلللات  اللل�للصللرطللة  بكلية 
يف  الأكادميي  التاأهيل  فر�ص  لتوفري 
والعدالة  ال�صرطية  العلوم  جمللالت 

اجلنائية والعلوم القانونية والإدارية 
ومتكينهم  ال�صباط  لللقللدرات  تعزيزا 
وامل�صتجدات  التحديات  مواجهة  من 

الأمنية ومواكبة التطور التكنولوجي 
الأمنللللللي  العمللللللل  خلللدمللة  واملللعللريف 

وال�صلللللللرطي بللللوزارة الداخلية.

•• اأبوظبي-وام:

قللدمللت �للصللرطللة اأبللوظللبللي عللرو�للصللا 
البولي�صية  للللللكللاب  مملليللزة  حلليللة 
املللعللر�للص  زوار  متللتللع مبلل�للصللاهللدتللهللا 
اللللللللللدويل لللللل�للصلليللد واللللفلللرو�لللصللليلللة 

وتلل�للصللتللمللر طللللللوال اأيلللللللام فللعللاللليللات 
عرو�ص  فقرات  وخطفت  املعر�ص. 
اللللكلللاب الللبللوللليلل�للصلليللة مللنللهللا ف�ص 
ال�صغب واجتياز احلواجز والتعامل 
مع عمليات التفتي�ص الأمني اأنظار 
ا�صتمتع  الللللذي  املللعللر�للص  جللمللهللور 

بللالللقللدرات الللتللدريللبلليللة والللقللتللاللليللة 
للللللللكلللاب اللللبلللولللليللل�لللصللليلللة. واأبلللللللدى 
الكاب  بلللاأداء  اإعجابهم  الللزائللرون 
الللبللوللليلل�للصلليللة خللا�للصللة يف عللمللللليللات 
املواجهة والقتحام والقتال والتي 
القدرة  من  عللال  مب�صتوى  ظهرت 

الللبللدنلليللة واللللر�لللصلللاقلللة واللللتلللدريلللب 
امللللتلللقلللن واللللتلللنلللاغلللم بلليللنللهللا وبلللني 
ك  الأمللنللي  التفتي�ص  اإدارة  مدربي 
املللازم  وقللال  اأبوظبي.  ب�صرطة   9
حلللملللد مللللبللللارك الللللعللللزيللللزي مللديللر 
مكتب مدير اإدارة التفتي�ص الأمني 

ك9 اللللذي يللتللوىل الإ�لللصلللراف على 
البولي�صية وجناح  الكاب  عرو�ص 
املعر�ص  يف  الأمني  التفتي�ص  اإدارة 
البولي�صية  الللكللاب  ملل�للصللاركللة  اإن 
يف مللعللر�للص اللل�للصلليللد والللفللرو�للصلليللة 
اإىل  الفعاليات تهدف  وغريها من 

اإبللراز الللدور الكبري الللذي تقوم به 
�صرطة اأبوظبي يف جمال مكافحة 
حتقيقا  منها  والللوقللايللة  اجلللرميللة 
لأهللللللداف وا�للصللراتلليللجلليللة �للصللرطللة 
اأمنية  خدمات  تقدمي  يف  اأبوظبي 
متميزة مب�صتويات عالية اجلودة. 

اأن جناح  الللعللزيللزي  املللللازم  وذكللللر 
الكثري  ي�صتقطب  املعر�ص  يف  ك9 
من الزائرين ملعرفة منجزات اإدارة 
اإىل جانب تعليم  الأمني  التفتي�ص 
الإر�لللللصلللللادات والللنلل�للصللائللح اخلللا�للصللة 
حول طرق تربية وتدريب الكاب 

ف�صا عن عر�ص فيديوهات و�صور 
بها  ت�صطلع  التي  للمهام  خمتلفة 
املحلية  امللل�للصللاركللات  مللنللهللا  الإدارة 
يف  البولي�صية  للللللكللاب  والللدوللليللة 
عمليات البحث والإنقاذ يف املناطق 

املنكوبة خارج الدولة.

•• دبي-وام:

كلل�للصللف مللركللز الللتللدريللب اجلللمللركللي 
بللجللمللارك دبلللي علللن حتللقلليللق نتائج 
من  الأول  الن�صف  خللال  اإيجابية 
عام 2013 من حيث عدد الدورات 
الللتللدريللبلليللة املللتللخلل�للصلل�للصللة ونلل�للصللبللة 
امللل�للصللاركللة فلليللهللا وملللعلللدل الللفللائللدة 

والر�صا الناجتة عنها.
وقللالللت فللريللال تللوكللل مللديللرة اإدارة 
هذه  اإن  اجلمركي  التدريب  مركز 
الللنللتللائللج مت حتللقلليللقللهللا ملللن خللال 
اخلللطللة الللتللدريللبلليللة اللل�للصللاملللللة لعام 
2013 التي تركز على بناء املقدرة 
الفنية  املهارات  اجلمركية وتطوير 
لللللدى املللوظللفللني خللا�للصللة اللللللدورات 
الإداريللة  الللدورات  تليها  اجلمركية 

والتخ�ص�صية.
اأعللد خطته  اأن املللركللز  واأ�للصللارت اإىل 

التدريبية لتن�صجم مع ا�صراتيجية 
املللتللمللثلللللة يف حتقيق  دبللللي  جلللملللارك 
التوازن بني تعزيز اجلانب الأمني 

وت�صهيل التجارة امل�صروعة.
اللللتلللدريلللب  مللللركللللز  اإن  واأ�للللصللللافللللت 
تلللاأهللليلللل  اإىل  يللللهللللدف  اجلللللمللللركللللي 
املللللتللللدربللللني للللللعللمللل وفللللقللللا لأعلللللللى 
وحتلللقللليلللق  الأداء  ملللل�للللصللللتللللويللللات 
امل�صتويات  جميع  على  الحرافية 
من  كجزء  التميز  مفهوم  وتر�صيخ 

الثقافة املوؤ�ص�صية جلمارك دبي.
املللللركللللز علللللى  وللللفلللتلللت اىل حلللر�لللص 
املوارد  وا�صتدامة  وتاأهيل  ا�صتخدام 
جميع  يف  املللعللرفللة  لنقل  الللداخللللليللة 
املللللجللللالت اجللللملللركللليلللة والإداريلللللللللة 
املركز  اأن  ..مو�صحة  والتخ�ص�صية 
يلللركلللز وبللتللوجلليللهللات مللبللا�للصللرة من 
الكوادر  تدريب  على  العليا  القيادة 
الفنية  قدراتهم  وتعزيز  الداخلية 

وال�صلوكية  والإداريللللللة  والللقلليللاديللة 
لارتقاء بها مل�صتوى العاملية متا�صيا 
املتمثلة  دبي  حكومة  توجيهات  مع 
الإملللللارة وجعلها  مللكللانللة  تللعللزيللز  يف 

مركزا عامليا للمال والأعمال.
التدريب  مركز  خطة  وا�صتهدفت 
جللملليللع   2013 للللعلللام  اجللللملللركلللي 
الدرجات الوظيفية و�صملت 91 يف 

املائة من موظفي جمارك دبي.
وحقق املركز نتائج ملمو�صة خال 
الن�صف الأول من هذا العام بعدما 
عللدد  زيللللادة يف  ت�صجيل  مللن  متللكللن 
الللللللللدورات الللتللدريللبلليللة بلل�للصللكللل عللام 
65 يف  الللفللرة بن�صبة  خللال هللذه 

املائة.
امل�صاركني  عللدد  يف  زيلللادة  حقق  كما 
بالدورات خال الن�صف الأول من 
 87 اإىل  ت�صل  بن�صبة   2013 عللام 
يف املائة مقارنة بالفرة نف�صها من 

العام املا�صي.
التدريبية  الللللدورات  ن�صبة  وبلغت 
اجلمركية 71 يف املائة من اإجمايل 
علللدد اللل�للصللاعللات الللتللدريللبلليللة خللال 
 2013 عللللام  ملللن  الأول  الللنلل�للصللف 
 120 اإىل  ن�صبتها  ت�صل  وبلللزيلللادة 
الفرة من  بنف�ص  املائة مقارنة  يف 
ن�صبة  بلغت  حني  يف  املا�صي.  العام 

املللائللة  23 يف  الإداريللللللللة  اللللللللدورات 
6 يف  التخ�ص�صية  الللدورات  ون�صبة 
ال�صاعات  اإجللمللايل علللدد  املللائللة مللن 
اللللتلللدريلللبللليلللة خلللللال هلللللذه اللللفلللرة 
 46 اإىل  ن�صبتها  و�للصلللللت  وبلللزيلللادة 
يف امللللائلللة ملللقلللارنلللة بللنللفلل�للص الللفللرة 
مللن الللعللام املللا�للصللي. وو�للصلللللت ن�صبة 
الللللللدورات املللنللفللذة ملللن قللبللل جللهللات 
املللائللة يف حني  73 يف  اإىل  خارجية 
من  املنفذة  اللللدورات  ن�صبة  و�صلت 
يف   27 اإىل  داخليني  مللدربللني  قبل 
املركز على تقدمي  املائة. ويحر�ص 
اجلللودة  مللن  عللال  مب�صتوى  دورات 
واخللتلليللار حمللتللوى اللللللدورات ب�صكل 
يائم املتطلبات التدريبية للدائرة 
املللرجللوة  الللنللتللائللج  حتقيق  وي�صمن 
مللنللهللا. وبلللللللغ مللتللو�للصللط اللل�للصللاعللات 
الللتللدريللبلليللة املللخللطللط لللكللل موظف 
36 �صاعة ومتو�صط عدد ال�صاعات 

املنفذ لكل موظف 62.5 �صاعة.
ووفللللقللللا لللنللتللائللج تللقلليلليللم اللللللللدورات 
التدريبية جاء م�صتوى الر�صا عن 
4.64 نقطة من  الللدورات مبعدل 
امل�صاركة  ن�صبة  ..وبلغت   5 جمموع 
من الذكور يف هذه الدورات 66 يف 
املائة يف حني و�صلت ن�صبة امل�صاركة 

من الإناث اإىل 34 يف املائة.
ويللللحللللر�للللص امللللللركلللللز علللللللى اإجللللللللراء 
اخللللتللللبللللارات قلللبلللل وبلللعلللد اللللللللدورات 
الللفللائللدة  ملللدى  لقيا�ص  الللتللدريللبلليللة 

املتحققة من كل برنامج.
وا�للصللتللحللدث امللللركلللز اآلللليلللات جللديللدة 
لللتللقلليلليللم ملل�للصللتللوى امللللعلللرفلللة للللدى 
الربنامج  املتدربني لأول مرة مثل 
اللكروين لتقييم املهارات الفنية 
للللللمللوظللفللني قللبللل اإدراجللللهللللم يف اأي 
من  للتمكن  وذلللللك  الللللللدورات  ملللن 
التدريبي  الللربنللامللج  يف  ت�صجيلهم 

امللللنلللا�لللصلللب للللهلللم واللللللللللذي يلل�للصللمللن 
من  م�صافة  قيمة  على  احللل�للصللول 
عللام  ب�صكل  املللوؤ�للصلل�للصللي  الأداء  حلليللث 

والأداء الفردي ب�صكل خا�ص.
ويللعللمللل املللركللز حللاللليللا علللللى حتويل 
بللرامللج  اإىل  الللتللدريللبلليللة  بلللراجمللله 
تللدريللب ذكلليللة متللا�للصلليللا مللع مللبللادرة 
احللللكلللوملللة اللللذكللليلللة اللللتلللي اأطلللللقللهللا 
�لللصلللاحلللب اللل�للصللمللو اللل�للصلليللخ حمللمللد 
نللائللب رئي�ص  اآل مللكللتللوم  را�للصللد  بللن 
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم 
دبللللي ..وملللللن امللللقلللرر النلللتلللهلللاء من 
التطبيقات  لإجنللاز  الأوىل  املرحلة 
�صهر  نهاية  يف  الللذكلليللة  التدريبية 

اأكتوبر من هذا العام.
واأفادت مديرة اإدارة مركز التدريب 
اجللللملللركلللي بللللللاأن املللللركللللز يللحللر�للص 
ا�صراتيجية  عللاقللات  اإقللامللة  على 
مللللع خمللتلللللف امللللنلللظلللملللات الللعللامللليللة 

واجلللللللامللللللعللللللات لإطلللللللللللاق بللللرامللللج 
م�صتوى  علللللى  مللعللتللمللدة  جللمللركلليللة 
اإىل جللانللب  مللللن احللللرفللليلللة  علللامللللي 
الللل�لللصلللراكلللات ال�لللصلللراتللليلللجللليلللة مللع 
خمتلف املوؤ�ص�صات والهيئات املحلية 
والحتللللللاديللللللة لللللارتللللقللللاء بللالللعللمللل 
الأمني  امل�صتوى  وتعزيز  اجلمركي 
يف دولللللللة الإملللللللللللارات مبللللا يلل�للصللاهللم 
الللتللنللافلل�للصلليللة يف جملللال  تلللعلللزيلللز  يف 
واخلللدمللات  اجلللمللركللي  التخلي�ص 

املقدمة عرب احلدود.
جدير بالذكر اأن تقرير كولومبو�ص 
الللل�لللصلللادر عللللن مللنللظللمللة اجللللملللارك 
اأن دورات  اإىل  اأ�صار  العاملية كان قد 
اجلمركي  التدريب  مركز  وبرامج 
تعد من اأف�صل املمار�صات يف جمال 
كمعيار  باتخاذها  واأو�صى  التدريب 
منها  لا�صتفادة  وتعميمها  قيا�صي 
من قبل اجلهات املعنية يف املنطقة.

افتتاح برنامج املاج�صتري للدفعة الرابعة من 
ال�صباط بكلية ال�صرطة

عرو�س مميزة للكالب البولي�صية قدمتها �صرطة اأبوظبي باملعر�س الدويل لل�صيد والفرو�صية

مركز التدريب اجلمركي بدبي يك�صف عن اإجنازاته خالل الن�صف االأول 

•• ابوظبي-وام:

احلنكي  �صامل  �صعيد  العميد  كللرم 
ملللديلللر علللللام امللللالللليلللة واخلللللدمللللات 
املللل�لللصلللانلللدة بللللللللوزارة اللللداخللللللليلللة يف 
مكتبه عدد من املوظفني املدنيني 
يف  الللعللاملللللني  املتميزين  والللعللمللال 
الإدارة العامة للمالية واخلدمات 
امل�صاندة بالوزارة تقديرا جلهودهم 
بللللاملللللهللللام والأعللللللمللللللال  الللللقلللليللللام  يف 
امللللوكلللللللة اإلللليلللهلللم . واأكللللللد الللعللملليللد 
احلللنللكللي اأن الللتللكللرمي يلللاأتلللي بللنللاء 
ال�صرطية  القيادة  توجيهات  على 
واملخل�صني  للمتميزين  حتللفلليللزا 
يف عللملللللهللم علللللى بلللذل امللللزيلللد من 

بللاأن  منها  اإميللانللا  والعطاء  اجلهد 
ذلك ي�صكل دافعا جلميع العاملني 
املوكلة  والللواجللبللات  باملهام  للقيام 
اإللليللهللم علللللى اأكلللملللل وجلللله. واأثللنللى 
الللعللملليللد احلللنللكللي علللللى املللكللرمللني 
ورفللع  العمل  تطوير  يف  ودورهللللم 
م�صددا  والتميز  اجلللودة  معدلت 
نهج  على  ال�صتمرار  �صرورة  على 
الإدارة  اأهللللداف  لتحقيق  التميز 
جت�صيدا  ر�صالتها  وتللاأديللة  العامة 
لللا�للصللراتلليللجلليللة الللعللامللة لللللوزارة 
الداخلية والو�صول اإىل امل�صتويات 
املللتللقللدمللة والأهلللللللللداف املللنلل�للصللودة 

لاأداء ال�صرطي املتميز.

 مالية الداخلية تكرم 
العدد 10889 بتاريخ 2013/9/7   موظفيها املتميزين

 اإعـــالن �سطب قيد
هامبورغ  �صتوديو  ال�صادة/�صركة  باأن  القت�صاد  وزارة  تعلن 
ات�ص  بي  ام  جي  اآي(  �صي  )ام  انرنا�صيونال  كون�صلت  ميديا 
)املانية اجلن�صية( قد تقدمت بطلب �صطب قيد فرع ال�صركة 
يف اإمارة ابوظبي واملقيدة حتت رقم )3793( يف �صجل ال�صركات 
الجنبية بالوزارة. وتنفيذا لحكام القانون الحتادي رقم )8( 
ل�صنة 1984م يف �صاأن ال�صركات التجارية وتعدياتة و القرار 
الوزاري رقم )377( ل�صنة 2010م يف �صاأن اعتماد دليل اجراءات 
الرخي�ص لفروع ومكاتب املن�صاآت املوؤ�ص�صة باخلارج واملناطق 
احلرة بالدولة . يرجى من ال�صادة ا�صحاب احلق يف العرا�ص 
ان يتقدموا باعرا�صهم اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �صهر 
اإدارة  القت�صاد  وزارة  التايل:  العنوان  على  الن�صر  تاريخ  من 

الت�صجيل التجاري �ص.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

•• اأبوظبي-وام:

وطنية  اأنا�صيد  اأبوظبي  �صرطة  مو�صيقى  فرقة  عزفت 
 2013 و�صعبية يف املعر�ص الدويل لل�صيد والفرو�صية 
اإىل  وال�صتماع  الفرقة  مب�صاهدة  اللللزوار  ا�صتمتع  حيث 
مقطوعاتها املو�صيقية. وجاءت م�صاركة �صرطة اأبوظبي 
يف اإطار الهتمام بالتوا�صل مع خمتلف منا�صط املجتمع 
..كما  ال�صعوب  حياة  يف  املو�صيقى  اأهمية  مللن  انطاقا 

تعك�ص مواكبة ال�صرطة الدائمة للحدث. وجالت الفرقة 
الأجللنللحللة  بللعللدد مللن  مللللرورا  املللعللر�للص  اأر�للللص  املو�صيقية 
الللوطللنلليللة والللراثلليللة وغللريهللا مللن الأجللنللحللة امللل�للصللاركللة 
بالزي  اأبوظبي  �صرطة  لعنا�صر  راجلة  دوريللة  تقدمتهم 
وال�صعار امل�صتخدم يف مرحلة التاأ�صي�ص عام 1957. كما 
�صارك وا�صطف مع الفرقة املو�صيقية اأطفال من اأ�صدقاء 
اأ�صفى  مللا  عقيد  بللرتللبللة  �للصللابللط  زي  يلب�صون  اللل�للصللرطللة 
تواجدهم نوعا من الإثارة والفرح الغامر بني اجلمهور 

خا�صة واأن الو�صات املو�صيقية جاءت حما�صية و�صعبية 
من الفلكلور الإماراتي وعربت يف الوقت نف�صه عن الفرح 
منها  املو�صيقية  الآلت  و�صلدت  الدولية.  املنا�صبة  بهذه 
الأدوات الإيقاعية والنفخ الهوائية انتباه اجلمهور حيث 
املعزوفات  واأحلللان  واأنللغللام  اأوزان  الفرقة  اأيللادي  �صبطت 
الوطنية يف �صورة اأحيت الراث ال�صعبي الأ�صيل ف�صا 
اأطربت  التي  املختلفة  املو�صيقية  املقطوعات  بع�ص  عن 

م�صامع اجلمهور ولقت ا�صتح�صانهم.

مو�صيقى �صرطة اأبوظبي تقدم معزوفات وطنية 
و�صعبية مبعر�س ال�صيد والفرو�صية
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اإعــــــــــالن
حنائن  ال�صلللللادة/حمل  بان  القت�صادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

لل�صتائر رخ�صة رقم:CN 1135031 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة علي �صعيد حمد حممد النعيمي )%100(
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف هزاع �صيف �صعيد علي الكعبي
العان مراجعة  هذا  على  العرا�ص  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوع من  القت�صادية خال  التنمية  دائرة 
العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/بقالة الفر�صان 

رخ�صة رقم:CN 1108063 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حممد �صامل �صعيد العفاري من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف وي�صنانامربا ابوبكر

العان مراجعة  هذا  على  العرا�ص  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوع من  القت�صادية خال  التنمية  دائرة 
العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/يو�صف عبدالعزيز 

CN 1170483:للهواتف املتحركة ذ.م.م رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�صب ال�صركاء
ا�ص ام يو�صف عبدالعزيز من 25% اىل %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف �صاهيد ح�صني ا�ص ام يو�صف

فعلى كل من له حق العرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خال ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العان 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
الغول  ال�صلللللادة/ور�صة  بان  القت�صادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

CN 1181269:الذهبي مليكانيك ال�صيارات رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة خليل عبداحلميد خليل احلو�صني )%100(

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف �صالح ا�صماعيل يعقوب احلو�صني

العان مراجعة  هذا  على  العرا�ص  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوع من  القت�صادية خال  التنمية  دائرة 
العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
القمر  �صوء  ال�صلللللادة/حمل  بان  القت�صادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

CN 1017221:لعمال الديكور رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة حممد رفيق �صودري )%100(

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
جا�صم �صعيد �صيف بن جنمه ال�صويدي من مالك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�صب ال�صركاء
جا�صم �صعيد �صيف بن جنمه ال�صويدي من 100% اىل %0

فعلى كل من له حق العرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خال ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العان وال 
فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/�صامي�ص لعمال 

احلجر رخ�صة رقم:CN 1169189 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة علي �صامل غازي العميم )%100(
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف احمد �صامل غازي العميم
فعلى كل من له حق العرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خال ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العان 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/بروفاك المارات 

ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 1155642 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة نا خلدمات امل�صاريع ذ.م.م
NAMA PROJECTS SERVICES LLC

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف �صركة املبادلة للخدمات البرولية ذ.م.م 

MUBADALA PETROLEUM SERVICES COMPANY LLC

فعلى كل من له حق العرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خال ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العان 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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تنويه
العدد رقم  الوطن يف  ال�صادر بجريدة  بال�صارة اىل العان 
رقم   التجارية  الرخ�صة  بخ�صو�ص   2013/6/11 بتاريخ   608
خلياطة  فايف  اك�ص   : التجاري  بال�صم   CN  1231914
بتعديل  القت�صادية  التنمية  دائرة  تنوه  الرجالية.  املاب�ص 

ال�صم التجاري اىل / البنديره للملبو�صات اخلليجية فرع 1
تعديل ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة اىل فرع

بال�صافة اىل التعديات الواردة يف العان ال�صابق
العان مراجعة  هذا  على  العرا�ص  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوع من  القت�صادية خال  التنمية  دائرة 
العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/اوميجا 

الهند�صية �ص.ذ.م.م/فرع ابوظبي
 رخ�صة رقم:CN 1095073 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  العرا�ص  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع  خال  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/كري�صتال 
 CN 1006918:الفا �ص.ذ.م.م - فرع ابوظبي رخ�صة رقم

 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  العرا�ص  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع  خال  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�صلللللادة/بقالة  بان  القت�صادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

حممد �صعيد را�صد - فرع
 رخ�صة رقم:CN 1115134 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  العرا�ص  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع  خال  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/موؤ�ص�صة 

عبدالغفور رحمة للنجارة واحلدادة امل�صلحة
 رخ�صة رقم:CN 1166545 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  العرا�ص  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع  خال  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/موؤ�ص�صة 

�صرتا الوقن للمقاولت العامة
 رخ�صة رقم:CN 1379380 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  العرا�ص  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع  خال  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10889 بتاريخ 2013/9/7   

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/�صوء الفجر للمواد الغذائية واخل�صروات 

والفواكه رخ�صة رقم:CN 1022952  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 12.2*1

تعديل ا�صم جتاري:من/�صوء الفجر للمواد الغذائية واخل�صروات والفواكه
DAWN LIGHT FOODSTUFF VEGETABLES & FRUITS

اىل/بقالة �صوء الفجر
DAWN LIGHT BAQALA

تعديل ن�صاط/ا�صافة بقالة )4711003(
تعديل ن�صاط/حذف بيع الفواكه واخل�صروات الطازجة - بالتجزئة )4721001(

تعديل ن�صاط/حذف جتارة املواد الغذائية املعلبة واملحفوظة - باجلملة )4630101(
فعلى كل من له حق العرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10889 بتاريخ 2013/9/7   

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/موؤ�ص�صة الكرمل للمواد 

الغذائية رخ�صة رقم:CN 1030185 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�صم جتاري:من/موؤ�ص�صة الكرمل للمواد الغذائية 
AL KARMAL FOODSTUFF ESTABLISHMENT

اىل/بقالة الكرمل  
AL KARMAL BAQALA

دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  العرا�ص  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�صر هذا العان وال  تاريخ  ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال 
فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10889 بتاريخ 2013/9/7   

اإعــــــــــالن
والتدريب  لادارة  الوطني  ال�صلللللادة/املركز  بان  القت�صادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

رخ�صة رقم:CN 1000938 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ابراهيم علي حممد ال�صركال من �صريك اىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ ابراهيم علي حممد ال�صركال من 50% اىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف بخيت �صعيد بخيت عبداهلل ال�صويدي

تعديل لوحة العان / اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 4*2
تعديل �صكل قانوين/من �صركة ت�صامن اىل موؤ�ص�صة فردية

تعديل ا�صم جتاري:من/املركز الوطني لادارة والتدريب
NATIONAL CENTRE FOR MANAGEMENT & TRAINING

اىل/املركز الوطني لادارة والتدريب  
NATIONAL CENTRE FOR MANAGEMENT & TRAINING

فعلى كل من له حق العرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 10889 بتاريخ 2013/9/7   

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/موؤ�ص�صة فجر العني لعمال الباط 

رخ�صة رقم:CN 1111051 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/�صليمان �صعيد غميل عبيد النعيمي من وكيل خدمات اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ �صليمان �صعيد غميل عبيد النعيمي من 0% اىل %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حممد �صريف غام حممد من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ حممد �صريف غام حممد من 100% اىل %25
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة قمر �صهزاد حممد �صريف )%24(

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

تعديل ا�صم جتاري:من/موؤ�ص�صة فجر العني لعمال الباط
FAJER AL AIN TILE WORKS EST

اىل/فجر العني لعمال الباط ذ.م.م  
FAJER AL AIN TILE WORKS LLC

فعلى كل من له حق العرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 10889 بتاريخ 2013/9/7   

اإعــــــــــالن
لاعمال  البداع  قمة  ال�صلللللادة/موؤ�ص�صة  بان  القت�صادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

ال�صحية رخ�صة رقم:CN 1124999 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حممد دروي�ص ح�صن علي من وكيل خدمات اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ حممد دروي�ص ح�صن علي من 0% اىل %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ليتون ناث جوبال ناث من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ ليتون ناث جوبال ناث من 100% اىل %49
تعديل راأ�ص املال/من 0 اىل 150000

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

تعديل ا�صم جتاري:من/موؤ�ص�صة قمة البداع لاعمال ال�صحية
QEMAT AL EBDA SANITARY WORKS EST

اىل/ �صركة قمة البداع لاعمال ال�صحية ذ.م.م  
QEMAT AL EBDA SANITARY WORKS CO. LLC

فعلى كل من له حق العرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خال ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 10889 بتاريخ 2013/9/7   

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/في�صتا للكمبيوتر

 رخ�صة رقم:CN 1135879 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العان / اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري:من/في�صتا للكمبيوتر 
VISTA FOR COMPUTER

اىل/في�صتا للطباعة والكمبيوتر  
VISTA TYPEWRITING & FOR COMPUTER

تعديل ن�صاط/ا�صافة خدمات الطباعة وت�صوير امل�صتندات )8219001(
فعلى كل من له حق العرا�ص على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خال ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة 
غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10889 بتاريخ 2013/9/7   

 اإعـــالن �سطب قيد
تعلن وزارة القت�صاد باأن ال�صادة/�صركة كوبا كون�صلتورز بارا 
اوبرا�ص )برتغالية اجلن�صية( قد تقدمت بطلب �صطب قيد 
 )1723( رقم  حتت  واملقيدة  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�صركة  فرع 
لحكام  وتنفيذا  بالوزارة.  الجنبية  ال�صركات  �صجل  يف 
ال�صركات  �صاأن  ل�صنة 1984م يف  القانون الحتادي رقم )8( 
ل�صنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعدياتة  التجارية 
لفروع  الرخي�ص  اجراءات  دليل  اعتماد  �صاأن  يف  2010م 
ومكاتب املن�صاآت املوؤ�ص�صة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . 
يرجى من ال�صادة ا�صحاب احلق يف العرا�ص ان يتقدموا 
باعرا�صهم اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �صهر من تاريخ 
الن�صر على العنوان التايل: وزارة القت�صاد اإدارة الت�صجيل 

التجاري �ص.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 



07

اأخبـار الإمـارات
السبت  -  7   سبتمبر    2013 م   -   العـدد    10889

Saturday    7    September    2013  -  Issue No   10889

اللجنة العليا يف الهوية تعزز نهج الالمركزية يف خدمة املتعاملني
•• اأبوظبي-وام:

العليا يف هيئة  الإدارة  اأكللدت جلنة 
الإملللللللارات للللللهللويللة حللر�للصللهللا على 
الامركزية يف  تعزيز تطبيق نهج 
اإدارة مراكز اخلدمة التابعة للهيئة 
علللللى ملل�للصللتللوى اللللدوللللة مللن خللال 
تللفللويلل�للص حللزمللة مللن امللل�للصللوؤوللليللات 
واللل�للصللاحلليللات ملللديللري امللللراكلللز يف 
اإملللارة بهدف الرتللقللاء بخدمة  كل 
املللتللعللاملللللني وتلل�للصللهلليللل اإجلللراءاتلللهلللم 
اإىل ك�صب ر�للصللاهللم. وقللال  و�للصللول 
�لللصلللعلللادة اللللدكلللتلللور املللهللنللد�للص علي 
حمللمللد اخلللللوري مللديللر علللام هيئة 
الإملللللللللارات للللللهللويللة رئلليلل�للص جلنة 
الرئي�ص  الهدف  اإن  العليا  الإدارة 
اللل�للصللاحلليللات  تلللعلللزيلللز  وراء  مللللن 
الهيئة  ملللراكلللز  مللللديلللري  املللفللو�للصللة 

�للصللوء اللل�للصللاحلليللات املللفللو�للصللة لهم 
امللللللقللاة  امللل�للصللوؤوللليللات  حتللمللل  واإىل 
وامل�صاهمة يف حتقيق  عاتقهم  على 
ال�صعادة للمجتمع. ونا�صد اخلوري 
ال�صعي  املللراكللز مللوا�للصلللللة  مللديللري 
لللارتللقللاء بللاآدائللهللم والنللفللتللاح على 
خدمة  جمال  يف  املمار�صات  اأف�صل 
الهيئة  �للصللعللي  ملللواكللبللة  املللتللعللاملللللني 
الدوؤوب لتحقيق الريادة يف التميز 

املوؤ�ص�صي والعمل احلكومي.
واأكد �صرورة حل م�صاكل املتعاملني 
الذي يزورون املراكز وحماولة ر�صم 
وت�صهيل  وجللوهللهللم  علللللى  الب�صمة 
اأمورهم وتغليب اجلانب الإن�صاين 
حيث ي�صتلزم الأمر مبا ين�صجم مع 
للدولة  الر�صيدة  القيادة  تطلعات 
اأولللويللاتللهللا  الللتللي ت�صع يف مللقللدمللة 
�للصللعللادة مللواطللنلليللهللا وتلل�للصللعللى جلعل 

الإملللارات  يف  احلكومية  اخلللدمللات 
الأف�صل من نوعها يف العامل. وقال 
الازمة  ال�صاحيات  تفوي�ص  اإن 
عنهم  ينوب  من  اأو  املراكز  ملديري 
تاأهيل  على  الهيئة  حر�ص  يج�صد 
ال�صفني  ملللن  الللوطللنلليللة  كلللوادرهلللا 
اللللثلللاين واللللثلللاللللث ومتللكلليللنللهللم من 
اتخاذ القرار وفق منظومة اإ�صراف 

العمل  تللطللويللر  تلل�للصللمللن  ومللتللابللعللة 
وتللقللدملله. ودعلللا اخلللللوري مللديللري 
ميثاق  ببنود  اللللتللزام  اإىل  املللراكللز 
الإدارة  جلنة  اأقللرتلله  الللذي  القيادة 
العليا موؤخرا كنموذج عمل وميثاق 
واللللريلللادة  الللتللملليللز  لتحقيق  �للصللرف 
ال�للصللراتلليللجللي  الللهلليللئللة  اأداء  يف 
والقيادي واملوؤ�ص�صي ويف �صبيل بلوغ 

واأهللدافللهللا  ور�صالتها  الهيئة  روؤيلللة 
قيمها  وجتلللذيلللر  ال�للصللراتلليللجلليللة 
خال  اللجنة  وناق�صت  املوؤ�ص�صية. 
اجتماعها الذي عقد بح�صور عدد 
والإدارات  القطاعات  مديري  من 
املوا�صيع  التنظيمية  واللللوحلللدات 
امللللللدرجلللللة علللللللى جللللللدول اأعلللملللاللللهلللا 
واتخذت ب�صاأنها القرارات املنا�صبة.

هللو متكينهم مللن اتللخللاذ الللقللرارات 
النا�ص  حياة  ت�صهل  التي  املنا�صبة 
بللعلليللدا عللن الللروتللني ومبلللا ي�صمن 

عدم تاأخر م�صالح املتعاملني. ودعا 
اخللللللوري خللللال تلللروؤ�لللصللله اجللتللمللاع 
ل�صنة   31 رقللللم  الللعللللليللا  اللللللجللنللة 

اإدارة  مقر  يف  عقد  اللللذي   2013
الللهلليللئللة بللاأبللوظللبللي اأمللل�لللص مللديللري 
امللللراكلللز اإىل الإبلللللداع والبللتللكللار يف 

حتديد 9 موؤ�سرات اأداء لتحقيقها العام اجلاري

موؤ�ص�صة تاك�صي دبي تد�صن النظام التقني للتحكم ومراقبة اأداء االأ�صطول
•• دبي - زكية امل�رشخ:

بهيئة  دبي  تاك�صي  موؤ�ص�صة  د�صنت 
اللللللطلللللرق وامللللللوا�لللللصلللللات اللللنلللظلللام 
اأ�لللصلللطلللول  اأداء  مللللراقلللبلللة  الللتللقللنللي 
مركبات الأجرة التابعة لها ب�صكل 
يللللومللللي، بللللهللللدف امللللحلللافلللظلللة علللللى 
من  والللفللنلليللة  الت�صغيلية  الللكللفللاءة 

ال�صائقني  حللللالت  مللتللابللعللة  خلللال 
وامللللركلللبلللات، واآلللليلللة الللتللوا�للصللل مع 
اللل�للصللائللقللني يف حلللللالت اللللطلللوارئ 
والأزمللللللات واللللكلللوارث واحلللللوادث، 
ورفللللللع ر�لللصلللا املللتللعللاملللللني بللنلل�للصللبللة 
 73% بن�صبة  واملللجللتللمللع   82%
ور�صا ال�صائقني %80 خال هذا 
العام، يف اإطار حر�صها على تقدمي 
اأف�صل اخلدمات وتوفري التقنيات 
احلديثة التي ت�صمن جودة ومتيز 

العمل.
ح�صر حفل التد�صني ال�صيد اأحمد 
حممد احلمادي، املدير التنفيذي 
ملللوؤ�للصلل�للصللة تللاكلل�للصللي دبللللي بلللالإنلللابلللة، 
مدير  الفا�صي،  من�صور  وال�صيد 
واللل�للصلليللد  والللللدعللللم،  املللللللوارد  اإدارة 
اإدارة  مدير  �صالح  يو�صف  حممد 
علللمللللللليلللات وتللل�لللصلللغللليلللل ال�لللصلللطلللول، 
وال�صيد مروان عثمان، مدير اإدارة 
بالإنابة،  ال�صطول  �صائقي  �صوؤون 
ومللديللرو الأقلل�للصللام وعللدد مللن كبار 

اأن  يللومللي، حيث  ب�صكل  الللبللاغللات 
اأ�صطول موؤ�ص�صة تاك�صي دبي مكون 
على  موزعة  مركبات   3504 من 
خمتلف اخلدمات كالتايل: تاك�صي 
امللللطلللار، وتللاكلل�للصللي حلللتلللا، وتللاكلل�للصللي 
والتاك�صي  والللعللائللات،  اللل�للصلليللدات 
اللللعلللام، وخلللدملللة تللاكلل�للصللي الأيلللللدي 

الأمينة، وتاك�صي ذوي الإعاقة. 
وذكللللللر اللل�للصلليللد اأحللللمللللد احللللملللادي 
الللنللظللام  هلللللذا  تلللد�لللصلللني  اأنلللللله مت   ،
عن  والباغات  الت�صالت  لتلقى 
ال�صائقني ملختلف الأ�صباب ومتابعة 
اأف�صل  با�صتخدام  الأ�صطول  كفاءة 
واإدارة  متابعة  يف  املتاحة  التقنيات 
الأ�صاطيل من الأجهزة والربامج، 
ومللللن ثلللم اإبللللللاغ اجللللهلللات املللعللنلليللة 
بللاملللوؤ�للصلل�للصللة ملللن خللللال الللر�للصللائللل 
اللللنللل�لللصللليلللة اللللقللل�لللصلللرية والللللربيللللد 
الإلكروين، بالإ�صافة اإىل اإ�صدار 

التقارير اليومية وال�صهرية.
فللريللق عمل  ت�صكيل  : مت  واأ�للصللاف 

بللاملللوؤ�للصلل�للصللة لللتللطللويللر هلللذا الللنللظللام 
وطللريللقللة الللعللمللل والطللللللاع على 
اأفلل�للصللل املللمللار�للصللات داخللللل الللدولللة 
ملللنلللهلللا؛ الللللقلللليللللادة والللل�لللصللليلللطلللرة يف 
اللللقللليلللادة اللللعلللاملللة للل�للصللرطللة دبللللي، 
ومركز  والللتللوزيللع،  احلجز  ومركز 
الللتللحللكللم مبللوؤ�للصلل�للصللة امللللوا�لللصلللات 
الإ�صعاف  ومركز  بالهيئة،  العامة 
املوحد، ومركز التحكم مبرو دبي، 
احلايل  الو�صع  تقييم  عن  ف�صا 
املنا�صبة  اخلطط  وو�للصللع  للمركز 
لانتقال به لأعلى امل�صتويات مما 
الكفاءة  نتائج  حت�صني  يف  ي�صاهم 
وحتقيق  بللاملللوؤ�للصلل�للصللة،  الت�صغيلية 
عدد  بللزيللادة  اخلا�صة  امل�صتهدفات 

مركبات  وعدد  والرحات  الركاب 
الأ�لللللصلللللطلللللول، وتللللطللللويللللر الأمللللللللور 
اللللللوجلل�للصللتلليللة والأملللللن واللل�للصللامللة 
باملركز، وحتديد وتطوير الأنظمة 
والأجهزة الفنية والتقنية وغريها 

من املهام.
وقال: حددنا عدد ت�صعة موؤ�صرات 

الللتللقللنللي  بلللاللللنلللظلللام  خلللا�لللصلللة  اأداء 
تدين  وهللي:  العام  هللذا  لتحقيقها 
الدخل اليومي لل�صائق، وا�صتخراج 
تاأخر  حللالت  عن  تف�صيلي  تقرير 
اللل�للصللائللقللني يف اخللللللللروج للللللعللمللل، 
ومللتللابللعللة حلللللالت الللكلليلللللومللرات 
املللجللهللولللة لللللل�للصللائللقللني ، ومللتللابللعللة 

حلللالت املللركللبللات املللتللوفللرة بللحللوزة 
اكلللر،  اأو  �للصللاعللة   24 اللل�للصللائللقللني 
املتوقفة  املركبات  حللالت  ومتابعة 
عن العمل، ومتابعة املركبات التي 
ل يوجد عليها �صائقني، وخمالفات 
العداد، وعدد ال�صائقني اخلارجني 
خارج اإمارة دبي، وتقرير ال�صرعة. 

املوظفني.
ب�صرح  يو�صف  حممد  ال�صيد  وقللام 
هللللذا الللنللظللام للللللمللراقللبللة الللتللحللكللم 
مبركبات الأجرة التابعة للموؤ�ص�صة 
واأهلللللللدافللللللله، والللللللللذي يلللقلللع �للصللمللن 
عمليات  ق�صم  وملل�للصللوؤوللليللات  مللهللام 
الأ�للصللطللول بللللللالإدارة ويللعللمللل على 
وتلقي  للتوا�صل  �صاعة   24 مللدار 

العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7    
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/173 جت كل- م ت-ب- اأظ

احللول  ب�صركة  �صريك  وب�صفته  ال�صخ�صية  ب�صفته  عيد  اهلل  حب  اهلل  �صعد  مدعي/ 
الزراعية  احللول  �صركة  عليه:  مدعي  ا�صراليا  اجلن�صية:  ذ.م.م  ال�صاملة  الزراعية 
ال�صاملة ذ.م.م ميثلها ال�صريك املدير/ عماد العا�صي ابراهيم الطويل واخرون اجلن�صية: 
المارات مو�صوع الدعوى: ندب خبري املطلوب اعانه/ �صركة احللول الزراعية ال�صاملة 
ذ.م.م ميثلها ال�صريك املدير/ عماد العا�صي ابراهيم الطويل اجلن�صية: المارات عنوانه: 
بالن�صر)بورود التقرير( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاه وحددت املحكمة يوم 
الحد املوافق 2013/9/22 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 
التجارية   املحكمة  الكائنة   - البتدائية  ابوظبي  بل حمكمة  الثانية  الدائرة  امام  �صباحاً 
امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا 
ايام على القل. �صدر بتاريخ   موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثاثة 

2013/7/25
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7    
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/173 جت كل- م ت-ب- اأظ

احللول  ب�صركة  �صريك  وب�صفته  ال�صخ�صية  ب�صفته  عيد  اهلل  حب  اهلل  �صعد  مدعي/ 
الزراعية  احللول  �صركة  عليه:  مدعي  ا�صراليا  اجلن�صية:  ذ.م.م  ال�صاملة  الزراعية 
ال�صاملة ذ.م.م ميثلها ال�صريك املدير/ عماد العا�صي ابراهيم الطويل واخرون اجلن�صية: 
المارات مو�صوع الدعوى: ندب خبري املطلوب اعانه/ عماد العا�صي ابراهيم الطويل 
ذ.م.م  ال�صاملة  الزراعية  احللول  ب�صركة  و�صريكا  مديرا  وب�صفته  ال�صخ�صية  ب�صفته 
الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  التقرير(  بالن�صر)بورود  عنوانه:  فل�صطني  اجلن�صية: 
الدعوى،  لنظر  2013/9/22 موعدا  املوافق  الحد  يوم  املحكمة  اعاه وحددت  املذكورة 
لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الثانية بل حمكمة ابوظبي 
البتدائية - الكائنة املحكمة التجارية  �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�صة  قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة 

بثاثة ايام على القل. �صدر بتاريخ  2013/7/25
قلم املحكمة التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7    
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/2062 عم جز- م ع-ب- اأظ

ركن  عليه:  مدعي  بنغادي�ص  اجلن�صية:  احلق  �صم�ص  زي  مياه  دولل  مدعي/ 
املروج للمقاولت العامة ذ.م.م اجلن�صية: المارات  مو�صوع الدعوى: م�صتحقات 
عمالية املطلوب اعانه/  ركن املروج للمقاولت العامة ذ.م.م اجلن�صية: المارات      
املحكمة  وحددت  اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه: 
يوم الحد املوافق 2013/9/15 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور 
ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الوىل بل حمكمة ابوظبي البتدائية - الكائنة 
املحكمة العمالية  �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك 
و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام 

على القل. �صدر بتاريخ  2013/7/14
قلم املحكمة                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7    
         اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/937 جت  جز- م ت-ب- اأظ

عليه:  مدعي  بنغادي�ص   اجلن�صية:  عبداخلالق  احلق  احمد  مدعي/ 
مطالبة  الدعوى:  مو�صوع  بنغادي�ص   اجلن�صية:  مياه  �صاه  باد  نور  حممد 
مالية 19.000 درهم    املطلوب اعانه/ حممد نور باد �صاه مياه اجلن�صية: 
اعاه  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه:  بنغادي�ص   
وحددت املحكمة يوم الربعاء املوافق 2013/9/25 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
بل حمكمة  الثالثة  الدائرة  امام  ال�صاعة 8.30 �صباحاً  فانت مكلف باحل�صور 
اآل نهيان  �صخ�صيا  الكائنة املحكمة التجارية مبع�صكر  ابوظبي البتدائية - 
امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثاثة ايام على القل. �صدر 

بتاريخ  2013/8/5
قلم املحكمة  التجارية                                                                                                                    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7     
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/977  ا�ستئناف عمايل
�للص.ذ.م.م   امل�صتاأنف �صده / 1 -كواليتي فور ليف للخدمات الفنية  اىل 
جمللهللول حمللل القللامللة مبللا ان امللل�للصللتللاأنللف /حمللمللد واجلللد علللللي حممد 
حبيب خان قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2013/117 
عمايل جزئي بتاريخ 2013/6/11 وحددت لها جل�صه يوم الثنني املوافق 
وعليه   ch2D.19 رقم  بالقاعة  �صباحا   10.00 ال�صاعة   2013/9/23
�صتجري  تخلفكم  حللال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�صوركم  يقت�صي 

حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/383  ا�ستئناف مدين

اىل امل�صتاأنف �صده / 1 -تاتيانا �صادينكوفا   جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�صتاأنف /كارين �صيكو�صيان وميثله: خمتار حممد باقر غريب    قد 
كلي    مدين   2012/505 رقم  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  القرار/  ا�صتاأنف 
املوافق 2013/9/22  الحد  يوم  لها جل�صه  وحللددت  بتاريخ 2013/4/25 
يقت�صي  وعللللليلله   ch2D.17 رقلللم  بللالللقللاعللة  �صباحا   10.00 اللل�للصللاعللة 
ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم 

غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/122  ا�ستئناف جتاري

اىل امل�صتاأنف �صده / 1 -�صركة �صرالكو موتور جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�صتاأنف /�صركة احلواي لاطارات وميثله: را�صد حممد �صعيد 
بوج�صيم  قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2010/1635 
جتاري كلي   بتاريخ 2013/1/27 وحددت لها جل�صه يوم الحد املوافق 
وعليه   ch2D.19 رقم  بالقاعة  �صباحا   10.00 ال�صاعة   2013/9/29
�صتجري  تخلفكم  حللال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�صوركم  يقت�صي 

حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7     

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2011/492  ا�ستئناف جتاري

اىل اخل�صم /1 -جموهرات اي ار واي �ص ذ.م.م   جمهول حمل القامة 
القرار/  ا�صتاأنف  امل�صتاأنف /�صركة جتارة عبدالرزاق يعقوب قد  ان  مبا 
احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2010/2047 جتاري كلي بتاريخ 2013/6/9 
 10.00 ال�صاعة   2013/10/23 املللوافللق  الربللعللاء  يللوم  جل�صه  لها  وحللددت 
من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2D.19 رقللم  بالقاعة  �صباحا 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا  

ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7    
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :2013/303    
باك�صتانية  الرحمن  ف�صل  بروين  طيبه  ال�صيدة/  من  كل  بللان  للجميع  معلوما  ليكن   
اجلن�صية ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100% يف/ بقالة نور ال�صم�ص 
قادر  فيناتو  كوتوماجال  جميب  ال�صيد/  اىل  وذلللك   )537224( رقللم  رخ�صة  مبوجب 

حممد هندي اجلن�صية. تعديات اخرى:
وعما لن�ص املادة )16( فقره 3 من القانون الحتادي رقم )22( ل�صنة 1991م يف �صان 
على  الت�صديق  يتم  �صوف  وانلله  للعلم  العللان  هللذا  ن�صر  اقت�صى  فقد  العدل.  الكاتب 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرا�ص حيال 

ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل 

دائرة التنمية القت�سادية- ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7   

    �سيلدون مل�ستلزمات الفنادق/ذ.م.م
مل�صتلزمات  �صيلدون   : هي  اعللاه  املللذكللورة  ال�صركة  بللان  للجميع  نعلن   
الفنادق/ذ.م.م   -�صركة ذات م�صوؤولية حمدود  تا�ص�صت يف امارة عجمان 
مبوجب قانون ال�صركات الحتادي  رقم  )8( ل�صنة )1984( وتعدياته 
مرخ�صة يف بلدية عجمان و�صجلته بالبلدية  حتت رقم )58532( وقد 

قرر ال�صركاء حلها وت�صفيتها وتعيني ال�صادة.
  موؤ�س�سة النداء لتدقيق احل�سابات     

التقدم  او اعرا�ص   م�صفى  قانوين لل�صركة فعلى كل من له اي حق 
القانوين املذكورة اعاه خال مدة )45( يوما من تاريخ  به للم�صفي 
ن�صر العان وعلى العنوان التايل: امارة عجمان ،  هاتف:5681715  ، 

�ص.ب:984   

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
       اعالن وحل وت�سفية

فقدان جواز �سفرت
فللللقللللد  امللللللدعلللللو/ ملل�للصللطللفللى 
عبدالكرمي- عثمان  حممد 
�لللصلللوداين اجلللنلل�للصلليللة-   جللواز 
�صفره رقم   )0520361(  
�للللصللللادر مللللن اللللل�للللصللللودان. مللن 
يجده عليه الت�صال بتليفون 

رقم 050/7736876   

فقدان جواز �سفرت
امللللدعلللوة/ فاطمة  فلللقلللدت  
اجلن�صية-  مللغللربلليللة  حلللد- 
جللللللللللللللواز �لللللصلللللفلللللرهلللللا رقللللللم   
�للصللادر    )2436823(
مللللن امللللللغلللللرب. مللللن يللجللده 
بتليفون  التللل�لللصلللال  عللللليلله 
رقم 050/7127337   

فقدان جواز �سفرت
فللقللد  املللدعللو/ امللني رفيق 
خللللللالللللللد حلللل�للللصللللن حللل�لللصلللن- 
جلللواز  الردن  اجلللنلل�للصلليللة: 
�صفره رقم   )495705(   
ملللللللللللللن يلللللللللللجلللللللللللده عللللللللللليللللله 
التللل�لللصلللال بللتللللليللفللون رقلللم 

   050/3178889

فقدان جواز �سفرت
فللقللد  املللدعللو/ امللني رفيق 
خللللللالللللللد حلللل�للللصللللن حللل�لللصلللن- 
جلللواز  الردن  اجلللنلل�للصلليللة: 
�صفره رقم   )817103(   
ملللللللللللللن يلللللللللللجلللللللللللده عللللللللللليللللله 
التللل�لللصلللال بللتللللليللفللون رقلللم 

   050/3178889

فقدان جواز �سفرت
فللللقللللد  املللللللدعللللللو/ احلللملللد 
- اجللللنللل�لللصللليلللة:  يللل�لللصلللللللم  
�صفره  جللللواز  بللاكلل�للصللتللان- 
   )6809091( رقلللللم   
ملللللللللللن يلللللللللجلللللللللده عللللللللليلللله 
التلل�للصللال بللتللللليللفللون رقللم 

   055/5016671

�صرطة ال�صارقة تدعو حاملي ت�صاريح 
مواقف ذوي االإعاقة للتقدم لتجديدها

•• ال�سارقة-وام:

الآللليللات  بللللاإدارة ترخي�ص  اللل�للصللارقللة ممثلة  ل�صرطة  الللعللامللة  الللقلليللادة  دعللت 
اخلا�صة  الحتياجات  ذوي  مواقف  ت�صاريح  على  احلا�صلني  وال�صائقني 

للتقدم اإليها لإ�صتبدال الت�صاريح املمنوحة لهم بالت�صاريح اجلديدة.
وطالبت الإدارة املتقدمني للح�صول على طلبات جتديد الت�صاريح القدمية 
باإ�صطحاب ملكية املركبة ال�صادرة من امارة ال�صارقة ورخ�صة القيادة �صارية 
الجتماعية  ال�صوؤون  وزارة  من  ال�صادرة  معاق  بطاقة  اإىل  اإ�صافة  املفعول 

وذلك يف اإطار تنظيم ا�صتخدام مواقف ذوي الحتياجات اخلا�صة.

الكتبي يقلد �صابطا ب�صرطة اأبوظبي رتبته اجلديدة
•• ابوظبي-وام:

قلد اللواء الركن الدكتورعبيد الكتبي نائب القائد العام ل�صرطة اأبو ظبي النقيب قايد علي ح�صني 
امل�صعبي من مكتب نائب القائد العام ل�صرطة اأبوظبي رتبته اجلديدة مبوجب القرار الوزاري رقم 
440 لعام 2013. وقال اللواء الكتبي اإن جميع املنت�صبني من عنا�صر ال�صرطة متميزون وقادرون 
ال�صرطية  املوؤ�ص�صة  عاتق  على  وامللقاة  املتزايدة  الأمنية  وامل�صوؤوليات  والأعللبللاء  الأمانة  حتمل  على 
وحثهم على م�صاعفة اجلهود والتفاين للرقي بالعمل ال�صرطي با�صتمرار. واأ�صاد بتطور اآليات العمل 
ومرونته مثمنا اجلهد املبذول يف اأداء الواجب والعمل املخل�ص الدوؤوب ..موؤكدا اأن هذه الرقية هي 
امتدادا لهتمام قيادتنا العليا باأبنائها وتقديرا جلهودهم املتوا�صلة وعطائهم امل�صرف حلماية اأمن 

وا�صتقرار الدولة واحلفاظ على مكت�صباتها الوطنية.
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العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 861 /2013  جتاري كلي                                           
اىل املدعى عليهما /1- راجندار كومار تيلواين2- �صركة راج و راج لاأملا�ص واملجوهرات 
)ذ.م.م(  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / المارات جولد ) �ص.ذ.م.م( وميثله: 
جمال علي ال�صيد حممد ال�صنقيطي   قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليهما الوىل والثالثة بالت�صامن مببلغ )304.665 درهم( والفائدة التجارية 
بواقع 12% من تاريخ ا�صتحقاق ال�صيك وحتى ال�صداد التام والزام املدعى عليهما الثاين 
و�صمول  والتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهللم(   195.000( مببلغ  بالت�صامن  والثالثة 
احلكم بالنفاذ.    وحددت لها جل�صة يوم الثاثاء املوافق 2013/9/17 ال�صاعة 9.30 �ص 
بالقاعة ch1C.15 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل. ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 604 /2013  عمايل كلي                                           

اىل املدعى عليه /1- بارو ويف اآ�صيا انك  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ رامي حممد �صعد زغل وميثله: خمتار حممد باقر غريب   قد اقام عليك 
درهم(   112928( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام مع �صم ملف احلجز التحفظي رقم 2013/23 
عمايل واحلكم بتثبيته و�صحته ونفاذه. وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق 
2013/9/18 ال�صاعة 9.30 �ص بالقاعة ch1A.2 لذا فانت مكلف باحل�صور 
م�صتندات  او  مللذكللرات  مللن  لديك  مللا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مللن  او 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل.  
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7     

    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 396 /2013  عقاري كلي                                           

اىل املدعى عليه /1- �صركة كليف دويلنجز  انربراي�ص�ص ايل تي دي   جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / عاء ابراهيم حممد �صربة وميثله: عبدالعزيز خليفة م�صعود 
�صيخان الهنائي  قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بف�صخ العقد والزام املدعي 
عليهما مببلغ )700.823 درهم( مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة 
لها جل�صة يوم اخلمي�ص  وامل�صاريف والتعاب.  وحددت  والر�صوم  ال�صداد  وحتى متام 
املوافق 2013/10/10 ال�صاعة 9.30 �ص بالقاعة ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�صور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 
اجلل�صة بثاثة ايام على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.

 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 106 /2013 عقاري كلي 
اىل املدعى عليهما /1- نيو وورلد انفي�صتمنت ليمتد  وميثلها/ ابو طالب طالبي 
املا�صه انرنا�صيونال للعقارات- وميثلها/ ابوطالب طالبي  جمهويل حمل   -2
القامة مبا ان املدعي / عدنان عبدالر�صا علي ال�صاجت وميثله: احمد احلاج 
بندب  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اقام  قد  املهريي  امليدور  بطي  خادم 
املحاماة.     واتعاب  وامل�صاريف  بالر�صوم  عليه  املدعي  الللزام  مع  متخ�ص�ص  خبري 
بالقاعة  9.30 �ص  ال�صاعة   2013/9/29 املللوافللق  الحللد  يللوم  لها جل�صة  وحللددت 
ch1A.1 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل. 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 999 /2013 جتاري كلي 

ان  القللامللة مبا  انللرا لنتى لنتى جمهول حمل   -1/ عليه  املدعى  اىل 
وميثلها/  الفنية/  الفرق  للتعهدات  املو�صيقى  �صانعو  موؤ�ص�صة   / املدعي 
ومو�صوعها  الللدعللوى  عليك  اقلللام  قللد  فللوريللنللانللديللر.     فيكتار  كلينتون 
مع  املللربم  العقد  من  العا�صر  البند  بتنفيذ  عليها  املدعى  بالزام  املطالبة 
الثاثاء  يوم  لها جل�صة  وحللددت  والتعاب.   وامل�صاريف  والر�صوم  املدعي 
فانت  لللذا   ch2E.22 بالقاعة  �ص   9.30 ال�صاعة   2013/9/17 املللوافللق 
من  لديك  مللا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مللن  او  باحل�صور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 422 /2013  مدين كلي   

اىل املدعى عليه /1- عبدالرزاق كوتييل جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / 
حممد انعام احلق مفيظ احلق وميثله: خليفة عبداهلل �صعيد عبداهلل بن هويدن 
الكتبي   قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما الول 
والثاين ت�صامنا مببلغ وقدره )500000 درهم( على �صبيل التعوي�ص عن ماحلقة 
من مادية وادبية ومعنوية والر�صوم وامل�صاريف والتعاب.  وحددت لها جل�صة يوم 
اخلمي�ص املوافق 2013/9/12 ال�صاعة 9.30 �ص بالقاعة ch2D.18 لذا فانت 
مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل. .
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                                                          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 1050 /2013 جتاري كلي 

اىل املدعى عليهما /1- �صركة الدلفني لان�صاءات ذ.م.م 2- بهات �صودهري جري�ص بهاتي 
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / بر�صتيج لتاأجري ال�صيارات/ ل�صاحبها ال�صيد/ 
حممد �صبيب حممد هال الظاهري قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليها مببلغ )148.992 درهم( وفوائد التاخري عن هذا املبلغ مبعدل 9% �صنويا 
اعتبارا من تاريخ الدعاء وحتى ال�صداد التام واعتبار املدعى عليه الثاين �صخ�صيا ملزما 
بان يدفع للمدعية مبلغ )32.401 درهم( من ا�صل املبلغ املحكوم بن والر�صوم وامل�صاريف 
والتعاب.  وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2013/9/22 ال�صاعة 9.30 �ص بالقاعة 
ch1B.8 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2013/395  عقاري كلي
اىل املدعى عليهما/ 1- �صركة بارامونت ريل ا�صتيت 2- �صركة ب�صت هوم 
المارات العقارية  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / عاء ابراهيم 
حممد �صربة قد اقام الدعوى املذكورة اعاه وعليه نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بتاريخ 2013/8/29 احلكم التمهيدي التايل: با�صتجواب املدعي 
وذلك خللو الدعوى من �صند مطالبة املدعي عليها الوىل وخلوها من 
العقد املربم عن وحدتي التداعي. وحددت لها  املحكمة جل�صة يوم الثنني 

ch.1.B.8  املوافق 2013/9/23. ال�صاعة 11.00 �صباحا يف القاعة
ق�سم الدعاوي العقارية        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2020   

 املنذرة/�صركة بروبرتي كورب  ) �ص .ذ.م.م( ، �صركة انرنا�صيونال �صيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�صكنية )�ص.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�صد  - املنذر اليها: �صركة �صوجنك�صيابو الكريك ميتري املحدودة )ح�صب العقد(
�صركة �صوجنك�صيابو الكريك ميتري املحدودة )ح�صب ال�صم التجاري( )جمهول حمل القامة( 
ي�صتجد من  وما  تاريخه  بذمتها حتى  املر�صدة  اليجار  ب�صداد قيمة  اليها  املنذر  املنذرة  تنذر 
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�صاها )7(  ايام من تاريخ ا�صتام 
النذار العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �صوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�ص املنذر اليها �صوف ن�صطر ا�صفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذلللك  على  املرتبة  القانونية  الجللللراءات  كافة  باتخاذ  الق�صاء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�ص وبدل  العطل وال�صرر  بال�صافة 

اىل الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة واية م�صاريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2019   

 املنذرة/�صركة بروبرتي كورب  ) �ص .ذ.م.م( ، �صركة انرنا�صيونال �صيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�صكنية )�ص.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�صينغ  انللوب  كوهلي  �صينغ  باراجميت   - العقد(  )ح�صب  باراجميت  �صينغ  اليها:  املنذر   - �صد  
)جمهول   ) التجاري  ال�صم  )ح�صب  )�لللص.ذ.م.م(  للمقاولت  عا�صينا  القامة(  ح�صب   ( كوهلي 
حمل القامة( تنذر املنذرة املنذر اليها ب�صداد قيمة اليجار املر�صدة بذمتها حتى تاريخه وما 
ي�صتجد من ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�صاها )7(  ايام من تاريخ 
ا�صتام النذار العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �صوف تلجا 
برفع دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�ص املنذر اليها �صوف ن�صطر ا�صفا 
اىل اللجوء  اىل الق�صاء باتخاذ كافة الجللراءات القانونية املرتبة على ذلك التي حتفظ لها 
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�ص وبدل  العطل وال�صرر  بال�صافة 

اىل الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة واية م�صاريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2026   

 املنذرة/�صركة بروبرتي كورب  ) �ص .ذ.م.م( ، �صركة انرنا�صيونال �صيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�صكنية )�ص.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�صد  - املنذر اليها: روتاج للمقاولت )�ص.ذ.م.م( )ح�صب  العقد( روتاج للمقاولت )�ص.ذ.م.م( 
)ح�صب الرخ�صة( )جمهول حمل القامة(

 تنذر املنذرة املنذر اليها ب�صداد قيمة اليجار املر�صدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�صتجد من 
ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�صاها )7(  ايام من تاريخ ا�صتام 
النذار العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان املنذرة �صوف تلجا برفع 
دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�ص املنذر اليها �صوف ن�صطر ا�صفا اىل 
لها  حتفظ  التي  ذلللك  على  املرتبة  القانونية  الجللللراءات  كافة  باتخاذ  الق�صاء  اىل  اللجوء  
حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�ص وبدل  العطل وال�صرر  بال�صافة 

اىل الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة واية م�صاريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2029   

 املنذرة/بر�صتيج للمحاماة وال�صت�صارات القانونية - 
بوكالة : د. علي ا�صماعيل اجلرمن

املنذر اليه: بريل وايفر لاعمال الفنيه )جمهول حمل القامة(
درهم   18850 مبلغ  �صداد  منكم  نطلب  )املللنللذرة(  موكلتنا  عن  بالنيابة  فاأننا   
بانه  القانوين، وننذركم  ا�صتامكم لهذا النللذار  تاريخ  ايام من  ا�صبوع  خال 
يف حالة عدم  ا�صتجابتكم لهذا النذار بال�صداد والخاء خال الجل املمنوح 
القانونية  الجللللراءات  كافة  اتللخللاذ  يتم  �صوف  انلله  اباغكم  يوؤ�صفنا  فانه  لكم 
وامل�صاريف  بالر�صوم  الزامكم  مللع  اعللاه  اليه  امل�صار  املبلغ  ب�صداد  ملطالبتكم 

واتعاب املحاماة.   
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2030   

 املنذر/عمار حمد اهلل فريد النابل�صي
بوكالة : د. علي ا�صماعيل اجلرمن

املنذر اليه: ا�صعد احمد حممد الطاهر )جمهول حمل القامة(
 فاأننا بالنيابة عن موكلتنا )املنذرة( نطلب منكم �صداد مبلغ 180.000 درهم 
بانه  القانوين، وننذركم  ا�صتامكم لهذا النللذار  تاريخ  ايام من  ا�صبوع  خال 
يف حالة عدم  ا�صتجابتكم لهذا النذار بال�صداد والخاء خال الجل املمنوح 
القانونية  الجللللراءات  كافة  اتللخللاذ  يتم  �صوف  انلله  اباغكم  يوؤ�صفنا  فانه  لكم 
وامل�صاريف  بالر�صوم  الزامكم  مللع  اعللاه  اليه  امل�صار  املبلغ  ب�صداد  ملطالبتكم 

واتعاب املحاماة.   
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7     
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2021   

 املنذرة/�صركة بروبرتي كورب  ) �ص .ذ.م.م( ، �صركة انرنا�صيونال �صيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�صكنية )�ص.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�صد  - املنذر اليها: �صكيله م�صتاق) ح�صب العقد(
�صكيله حممد م�صتاق )ح�صب  القامة( )هندية اجلن�صية( �صالون زهرة الندى لل�صيدات ) ح�صب 
ال�صم التجاري( )جمهولة حمل القامة( تنذر املنذرة املنذر اليها ب�صداد قيمة اليجار املر�صدة 
بذمتها حتى تاريخه وما ي�صتجد من ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة 
اق�صاها )7(  ايام من تاريخ ا�صتام النذار العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( 
علما بان املنذرة �صوف تلجا برفع دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�ص املنذر 
اليها �صوف ن�صطر ا�صفا اىل اللجوء  اىل الق�صاء باتخاذ كافة الجراءات القانونية املرتبة على 
ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�ص وبدل  العطل 

وال�صرر  بال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة واية م�صاريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2024   

 املنذرة/�صركة بروبرتي كورب  ) �ص .ذ.م.م( ، �صركة انرنا�صيونال �صيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�صكنية )�ص.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

)ح�صب  اكبينار  نيكاتيى  دوجللان  العقد(  )ح�صب  اكبينار  نيكاتيى  دوجللان  اليها:  املنذر   - �صد  
ال�صم  )ح�صب  )�لللللص.ذ.م.م(  املللبللاين  ومللقللاولت  للهند�صة  اكبينار  اجلن�صية(  )تللركللي  القللامللة( 
التجاري( )جمهولةحمل القامة( تنذر املنذرة املنذر اليها ب�صداد قيمة اليجار املر�صدة بذمتها 
حتى تاريخه وما ي�صتجد من ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�صاها 
)7(  ايام من تاريخ ا�صتام النذار العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما 
املنذر  اليجارات بدبي ويف حال رف�ص  ايجارية لدى جلنة  دعللوى  تلجا برفع  �صوف  املنذرة  بان 
اليها �صوف ن�صطر ا�صفا اىل اللجوء  اىل الق�صاء باتخاذ كافة الجراءات القانونية املرتبة على 
ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�ص وبدل  العطل 

وال�صرر  بال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة واية م�صاريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7     

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/2025   

 املنذرة/�صركة بروبرتي كورب  ) �ص .ذ.م.م( ، �صركة انرنا�صيونال �صيتي )ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�صكنية )�ص.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

تخلي�ص  خلدمات  اخلليج  حللول  العقد(  ح�صب   ( للخدمات  اخلليج  حللول  اليها:  املنذر   - �صد  
املعامات )ح�صب الرخ�صة( حول اخلليج خلدمات تخلي�ص املعامات ) ح�صب ال�صم التجاري(   
)جمهولة حمل القامة( تنذر املنذرة املنذر اليها ب�صداد قيمة اليجار املر�صدة بذمتها حتى 
تاريخه وما ي�صتجد من ايجار حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرة اق�صاها )7(  
ايام من تاريخ ا�صتام النذار العديل وكذلك اخاء  العني املوؤجرة خال )30 يوم( علما بان 
املنذرة �صوف تلجا برفع دعوى ايجارية لدى جلنة اليجارات بدبي ويف حال رف�ص املنذر اليها 
�صوف ن�صطر ا�صفا اىل اللجوء  اىل الق�صاء باتخاذ كافة الجراءات القانونية املرتبة على ذلك 
العطل  وبللدل   بالتعوي�ص  واملطالبة  املدنية  الدعوى  اقامة  فيها  لها حقوقها مبا  التي حتفظ 

وال�صرر  بال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة واية م�صاريف ترتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7     
    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 345 /2013 جتاري جزئي 
اىل املدعى عليهما /1-  دانه املمزر للتجارة العامة �ص.ذ.م.م 2- برويز �صردار 
/ ح�صام عو�ص  املدعي  ان  القللامللة مبا  �للصللردار م�صيح جمهويل حمل  م�صيح 
اقللام  قللد  حلل�للصللني     عللبللداهلل  كلندر  خللالللد  �صالح عبدالعزيز �صالح وميللثللللله: 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة با�صدار المر بالزام املدعى عليه ب�صداد 
الربعاء  يللوم  جل�صة  لها  وحللددت  وامل�صاريف.    والر�صوم  درهللم   17000 مبلغ 
املوافق 2013/9/18 ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة ch2D.19 لذا فانت مكلف 
او  مللذكللرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7     

    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2965 /2013 عمايل جزئي 

اىل املدعى عليه /1-  مايلز كونيك�صن  للو�صاطة التجارية �ص.ذ.م.م  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي / ايرينا عيتاين قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
وامل�صاريف  والللر�للصللوم  درهلللم(  وقلللدرهلللا)73440  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة 
   .)2013/150686( ال�صكوى  رقللم  باكفالة.  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�صمول 
وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ص املوافق 2013/9/12 ال�صاعة 8.30 �ص مبكتب 
القا�صي لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل.

ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
 ق�سم الق�سايا العمالية 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7     

    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 3054 /2013 عمايل جزئي 

اىل املدعى عليه /1-  موؤ�ص�صة �صفدر دلدار للخدمات الفنية   جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / حممد ندمي حممد �صليم  قد اقللام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها)14130 درهم( وتذكرة عوده 
      .)2013/151354( ال�صكوى  رقللم  وامل�صاريف  والر�صوم  درهللم(   2000( مببلغ 
وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ص املوافق 2013/9/12 ال�صاعة 8.30 �ص مبكتب 
القا�صي لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل.

ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
 ق�سم الق�سايا العمالية 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7     
اعالن اأمر اأداء بالن�سر

 يف الدعوى 2013/160 امر اأداء
ان  رائللف فتونى   جمهول حمل القامة مبا  اىل املدعى عليه/ ح�صني 
توفيق  حممد  عبداهلل  وميثله:  امل�صري  الدين  حمي  /ابراهيم  املدعى 
البتدائية  دبللي  حمكمة  قلللررت  فقد  اداء  امللر  ا�صت�صدار  طلب  امللللدين 
بتاريخ 2013/8/29 الزام املدعى عليه ب�صداد مبلغ 75.000 درهم املدعى 
والر�صوم وامل�صاريف. ولكم  احلق يف التظلم من المر خال 15 يوم من 

اليوم التايل لن�صر هذا العان.

رئي�س الق�سم                             

حماكم دبي

حماكم  دبي البتدائية
العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7     

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1284  ا�ستئناف جتاري

اىل امل�صتاأنف �صده / 1 -داوود علي �صهراب- - عن نف�صه وب�صفته �صاحب 
/ امل�صتاأنف  ان  مبا  القللامللة  حمل  جمهول  ا�صتيت   جورجيان  موؤ�ص�صة 
املطرو�صي     �صامل  بن  �صيف ماجد  احمد  �صوهال وميثله:  �صينغ  باليندر 
قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2007/492 جتاري كلي   
بتاريخ 2012/11/6 وحددت لها جل�صه يوم الربعاء املوافق 2013/9/18 
يقت�صي  وعللللليلله   ch2D.19رقم بللالللقللاعللة  10.00�لللصلللبلللاحلللا  اللل�للصللاعللة 
ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم 

غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/927  ا�ستئناف جتاري
اىل امل�صتاأنف �صده / 1 -األ اأم اأ�ص لوجي�صتيك ميدل اي�صت �صريفي�صي�ص 
�ص م ح  جمهول حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف /الحتاد الوطني)�صركة 
ال�صمان العامة لل�صرق الدنى( وميثله: �صمري حليم كنعان  قد ا�صتاأنف 
بتاريخ  كلي  2011/1565 جتاري  رقم  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  القرار/ 
2012/7/18 وحددت لها جل�صه يوم الربعاء املوافق 2013/10/9 ال�صاعة 
10.00�صباحا بالقاعة رقمch2D.16 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/12  ا�ستئناف امور م�ستعجلة جتاري
اىل امل�صتاأنف �صده / 1 -حممد حلمي ابراهيم خمي�ص    جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�صتاأنف /حممد جعفر حممد الزرعوين وميثله: خالد 
كنلدر عبداهلل ح�صني قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 
لها  وحللددت   2013/5/20 بتاريخ  جتارية  م�صتعجلة  دعللاوي   2013/12
جل�صه يوم الحد املوافق 2013/9/22 ال�صاعة 10.00�صباحا بالقاعة رقم
ch2D.19 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا  
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف
العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2013/118 تنفيذ جتاري

ذ.م.م     الكهروميكانيكية  لاعمال  اخلليج  �صهول  �للصللده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �صركة البحري واملزروعي 
التجارية وميثله: احمد �صيف ماجد بن �صامل املطرو�صي  قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  عليه   . املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهللم   )52447.50(
اللتزام  عللدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجلللراءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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قتل 20 �صخ�صاً يف عدة هجمات نفذها م�صلحون ي�صتبه بانتمائهم 
واأفلللادت  نيجرييا  يف  املت�صدة  الإ�للصللاملليللة  حلللرام  بللوكللو  جماعة  اإىل 
ي�صتبه  م�صلحني  اأن  امللل�لللص،  الللنلليللجللرييللة،  )اللللغلللارديلللان(  �صحيفة 
بانتمائهم اإىل بوكو حرام ، قتلوا 15 �صخ�صاً يف هجمات على �صوق 
غاجريام  مدينة  يف  لل�صرطة  ومركز  ابتدائية  ومدر�صة  وم�صت�صفى 

ب�صمال �صرق نيجرييا.
بالبولني  بلدة،  يف  اأ�صخا�ص   5 اأي�صاً  قتلوا  امل�صلحني  ان  واأ�صافت 

نغابورا، بعد قطع طريق ومهاجمة ال�صائقني واملارة بال�صكاكني.
واأكد م�صوؤولون نيجرييون وقوع الهجمات، فيما ت�صتمر التحقيقات 
لتحديد عدد القتلى والأ�صرار التي ت�صبب بها امل�صلحون وي�صار اإىل 
ان جماعة بوكو حرام �صنت �صل�صلة من الهجمات منذ العام 2009، 
من  عنا�صر  بينهم  الأقلللل  على  �صخ�ص   3600 مقتل  عللن  اأ�صفرت 

قوات الأمن، علماً اأن اجلماعة تطالب بتطبيق ال�صريعة يف الباد.

اإقليم باكتيكا الأفغاين ب�صرق  اأقدم م�صلحون من حركة طالبان يف 
فرارها  عن  مذكراتها  حتولت  هندية  موؤلفة  قتل  على  اأفغان�صتان، 
)خاما(  �صحيفة  ونقلت  بوليوودي  فيلم  اإىل  احلركة  من  املاأ�صاوي 
الأفغانية، ام�ص عن دولت خان زدران، قائد ال�صرطة يف باكتيكا، قوله 
اإن م�صلحني اأطلقوا النار على املوؤلفة الهندية، �صو�صميتا بانريجي، 

واأردوها اأمام منزلها.
واأو�صح زردان ان امل�صلحني اقتحموا منزل بانريجي وع�صبوا عينيها 
وقيدوا زوجها قبل قتلها واأ�صار اإىل انه عر يف جثة بانريجي على 
ما ل يقل عن 20 طلقة نارية وي�صار اإىل ان بانريجي ت�صتهر بكتاب 
برجل  مللتللزوجللة  وكللانللت   1995 الللعللام  يف  ن�صرته  اللللذي  مذكراتها 
اأفغان�صتان  يف  حياتها  عللن  وكتبت  هلللان،  جنباز  الأفللغللاين  الأعللمللال 

وكيفية فرارها من حكم طالبان القمعي.
العام  يف  افغان�صتان  اإىل  انتقلت  �صنة(   49( بللانللريجللي  ان  ويللذكللر 
1989 وكانت حياتها طبيعية اإىل العام 1993 يوم رف�صت اعتناق 

الإ�صام ما اأغ�صب حركة طالبان.

انقرة يف  الثنني يف  منذ  يحاكمون  ع�صرة متهمني  ام�ص عن  افللرج 
ق�صية النقاب الع�صكري الذي اطاح اول حكومة ا�صامية، كما ذكر 
�صحايف من وكالة فران�ص بر�ص وبعدما افرجت الربعاء عن اجلرنال 
ال�صابق تيومان كومان، قررت املحكمة اخلمي�ص اطاق �صراح ثمانية 
متهمني اآخرين جميعهم �صباط �صابقون، ا�صافة اىل املدين الوحيد 

املتهم يف الق�صية كمال غوروز.
وكان غوروز امل�صوؤول ال�صابق يف التعليم العايل، فر�ص ا�صتمرار حظر 
و�صيمثل هوؤلء  ام�ص  الغي  قللرار  ارتللداء احلجاب يف اجلامعة، وهو 
املتهمون يف اجلل�صات الاحقة احرارا وما زال 27 متهما كلهم من 
ت�صكل  التي  الق�صية،  هللذه  اطللار  يف  موقوفني  املتقاعدين  ال�صباط 
املحافظ  ال�صامي  النظام  يبذلها  التي  ف�صا جديدا من اجلهود 
املتهمني  هلللوؤلء  وبلللداأت حماكمة  ال�صيا�صة.  عللن  اجللللرنالت  لبللعللاد 

الثنني.
�صبكة  انقابيي  �صد  �صدر  الللذي  القا�صي  احلكم  على  �صهر  وبعد 
الع�صكريون  بينهم  املجموع  يف  ا�صخا�ص   103 ميثل  ارغينيكون، 
ال27 الذين ما زالوا موقوفني بتهمة حماولة قلب احلكم . وميكن 

ان يعاقب هوؤلء بال�صجن مدى احلياة.
اىل  اجلللمللعللة  املحكمة  ا�صتمعت  املللحللاكللمللة  مللن  اخلللاملل�للص  اللليللوم  ويف 
يف  الول  واملتهم  �صفحة   1300 مللن  اكللر  يف  يقع  اتللهللام  حم�صر 
قائد  انقرة هو  اجلنائية يف حمكمة  الغرفة  امام  اجلارية  املحاكمة 
اجلي�ص الركي يف تلك الفرة اجلرنال ال�صابق حقي كرداي البالغ 

�صحية. لدواع  املحكمة  امام  ميثل  لن  والذي  عاما   81

اأبوجا

انقرة

كابول

ت�صاوؤالت عن اأهداف 
ال�صربة لنظام االأ�صد 

•• وا�سنطن-وكاالت:

ال�صورية  الأزملللة  والتحليل  بالنقد  الأمللريكلليللة  ال�صحف  معظم  تناولت 
املتفاقمة، وخا�صة مع عزم الرئي�ص الأمريكي باراك اأوباما توجيه �صربة 
لنظام الرئي�ص ال�صوري ب�صار الأ�صد ب�صبب ا�صتخدامه للكيميائي، وت�صاءلت 
الأملللللاين، وقالت  ال�صمت  �صر  عللن  واأخلللرى  ال�صربة،  اأهلللداف  عللن  اإحللداهللا 
ثالثة اإن عدم توجيهها يقوي تنظيم القاعدة، فيما و�صفت �صحيفة رابعة 
ال�صربة باأنها غري �صرعية. فقد ت�صاءلت �صحيفة وا�صنطن بو�صت يف مقال 
عرب  حتقيقها  املطلوب  الأهلللداف  عن  كروثامر  ت�صالز  الأمللريكللي  للكاتب 
وزير  اإن  وقالت  ال�صوري،  الرئي�ص  لقوات  �صاحقة  ع�صكرية  �صربة  توجيه 
ال�صربة هو منع  الهدف من  اأن  اأو�صح  كللريي  الأمللريكللي جللون  اخلارجية 
ا�صتخدام اأ�صلحة الدمار ال�صامل مرة اأخرى يف العامل. واأ�صافت اأن الرئي�ص 
تنحي  اإىل  دعللا  ولكنه  جللزءا منها،  اأو  �صوريا  اأن يحتل  يريد  الأمللريكللي ل 
الأ�صد منذ اأكر من عامني دون اأن يفعل �صيئا على الأر�ص با�صتثناء و�صعه 
اإن �صلبية وتناق�ص  الكيميائية. وقالت  اأحمر لاأ�صد ب�صاأن الأ�صلحة  خطا 
العمل على وقف حمام  الأ�صد وعللدم حماولتها  اأوباما يف ردع  اإدارة  وتللردد 
الدم املتدفق يف �صوريا انعك�ص �صلبا يف نظر حلفاء الوليات املتحدة، والذين 
الأمريكية برمتها.  ال�صيا�صة  الثقة يف  وبللدوؤوا بفقدان  بال�صدمة،  اأ�صيبوا 
وقالت اإن هناك خماوف اإ�صرائيلية من انتقال اأ�صلحة فتاكة من �صوريا اإىل 

حزب اهلل اللبناين، واإن اإ�صرائيل تعمل جاهدة على ردع الأ�صد وحلفائه.
من جانبها ت�صاءلت �صحيفة نيويورك تاميز يف مقال للكاتب روجر كوهني 
املتفاقمة،  ال�صورية  الأزمللة  ب�صاأن  اأملانيا  الذي تطبقه  الافت  ال�صمت  عن 
العللرا�للص  ولللكللن  تلللللعللبلله،  اأن  لللهللا  ينبغي  دوللليللا  دورا  لأملللانلليللا  اإن  وقللالللت 

الربيطاين على ال�صربة اأ�صهم يف �صمت اأملانيا.
ويف �صياق الأزمة ال�صورية املتفاقمة، قالت �صحيفة وول �صريت جورنال يف 
مقال للكاتب هناه �صتيوارت اإن عدم توجيه �صربة �صاحقة لنظام الأ�صد من 

�صاأنه تقوية موقف تنظيم القاعدة الذي اتخذ ماذا اآمنا يف �صوريا.

الحتاد الوطني لنقابات الأمن التون�سي يوؤكد

تورط ق�صاة تون�صيني مع املجموعات االإرهابية..؟
•• الفجر – تون�س - خا�س

التون�صي  الأمللن  قللوات  لنقابات  الوطني  الحتللاد  حللّذر 
خال موؤمتر �صحفي ام�ص اجلمعة ال�صلطات التون�صية 

مما اعتربه تعاط غري م�صوؤول مع ملف الإرهاب .
�صيتم  اإنلله  الحتللاد  القانونية يف  بال�صوؤون  املكّلف  وقللال 
قللريللبللا اإعللللان تللونلل�للص اأر�للللص جللهللاد مللن قللبللل تنظيمات 

اإرهابية تون�صية ودولية.
التون�صي  المللن  قللوات  لنقابات  الوطني  الحتللاد  واأكللد 
الإرهاب  اأّن  خال موؤمتر �صحايف عقده ام�ص اجلمعة 
القادمة  اأ�صهر  الللثللاث  خللال  تون�ص  لي�صرب  �صيعود 
بللاأ�للصللاللليللب جللديللدة اإذا مل يللتللم الللتللعللامللل مللعلله مللن قبل 

ال�صلطات الأمنية والق�صائية بجدية.
وكلل�للصللف الحتللللاد اأّن عللللددا مللن الللقلل�للصللاة مللتللورطللني يف 
وانلله مت ر�صد  الإرهللابلليللة  العنا�صر  الإفلللراج عللن بع�ص 
عنا�صر  برفقة  خا�صة  �للصلليللارات  داخلللل  الق�صاة  بع�ص 

جهادية.
وقّدم قيادات الحتاد الوطني لنقابات الأمن التون�صي 

وق�صاة  �صيا�صيني  تللللوّرط  تثبت  اإنللهللا  قللالللوا  معطيات 
وحمللامللني واأمللنلليللني يف دعللم الإرهللللاب والللتللعللاطللي معه 
اثر ثبات تعاطيهم  القب�ص على ق�صاة  اإلقاء  م�صريين 

مع التيار التكفريي.
واأ�صاف الحتللاد انه يعتزم قريبا الإعللان عن اجلهات 
والأمنية  والق�صائية  واحلللزبلليللة  والدينية  ال�صيا�صية 

املتورطة مع الإرهابيني.
ذات  يف  الأملللن  نقابة  ع�صو  اجلويني  ال�صحبي  واتللهللم 
بتزويد  تون�صيني  حمامني  اتهم   ، ال�صحافية  الللنللدوة 
موقوفني متهمني بجرائم اإرهابية بهواتف جوالة لدى 
الأخللري عن  هللذا  ال�صجن. ومل يف�صح  داخللل  مقابلتهم 

اأ�صماء املحامني، مكتفيا برجيح قيامهم بالأمر.
كللمللا �لللصلللدد اجللللويلللنلللي علللللى اأن للللديللله اإثللللبللللاتللللات  حللول 
ت�صنيف القاعدة تون�ص اأر�ص جهاد ب�صبب بطئ القرار 

ال�صيا�صي.
واأّكد اجلويني اأن قوات الأمن األقت القب�ص موؤخرا على 
عن�صر اإرهابي بتهمة التو�صط ملجموعة اإرهابية تون�صية 

ملبايعة زعيم تنظيم القاعدة اأمين الظواهري

النه�سة توؤ�س�س ائتالفا حزبيا لن�سرتها:

املعار�صة التون�صية تنحاز خليار الت�صعيد..!
•• الفجر – تون�س - خا�س

ازداد امل�صهد ال�صيا�صي يف تون�ص احتقانا 
وتوترا مع ف�صل املفو�صات التي قادتها 
اإىل  ل  التو�صّ بهدف  النقابية  املركزية 
بالباد  تع�صف  الللتللي  لللازمللة  خملللرج 

وجنوح املعار�صة للت�صعيد .
اأملل�للص عن  اأعلللللن يف تون�ص ر�صميا  وقللد 

اإطاق ائتاف �صيا�صي ي�صم 12 حزبا ذات ميول اإ�صامية يف اغلبها و�صعيفة 
احل�صور والتاأثري يف امل�صهد ال�صيا�صي التون�صي.

الدميقراطي  امل�صار  لإجنللاح  الوطني  الئتاف  با�صم  الر�صمي  الناطق  وقللال 
حممد القوماين لدى تقدميه لائتاف بان هذا الأخري هو ائتاف جبهوي 
مكونات  كللل  بللني  قائمة  �صتظل  الخللتللافللات  كللل  وان  حزبيا  انللدمللاجللا  ولي�ص 
الأحزاب باعتبار اأن كل حزب �صيحافظ على هويته اإل انه �صيتم العمل بني كل 

الأحزاب على تطوير العمل امل�صرك .
واأ�صار القوماين يف ال�صياق ذاته بان هذا الئتاف يحتوي على جمل�ص مركزي 
حركة  حللزب  اإىل  الأوىل  امللللرة  يف  تقدميها  يتم  اأن  تللقللرر  دوريلللة  رئا�صة  وعلللللى 
العهد  حللديللث  حللزب  وهللو  البلطي،   �صكري  الللعللام  اأمينها  بقيادة  اجلمهورية 

وتاأ�ص�ص يف الآونة الأخرية.
وقال الناطق الر�صمي باأن هذا الئتاف �صي�صهد يف املدة القادمة دخول عدد 
من الأحزاب الأخرى �صواء منها الأحزاب احلاكمة اأو اأحزاب املعار�صة م�صددا 
باأنه مل يتم التفاق اإىل حد الآن على اإمكانية دخول هذا الئتاف النتخابات 
يف  النتقالية  املرحلة  لإنللهللاء  التوافق  �للصللرورة  اإىل  ودعللا  عدمه.  من  القادمة 
اأ�صرع وقت عرب ا�صتئناف اأعمال املجل�ص التاأ�صي�صي وا�صتمرار احلكومة يف اأداء 
مهامها وتاأمني املرفق العمومي. واأ�صار القوماين اإىل اأن هذا الئتاف احلزبي 
م�صبقة  �صروط  دون  الوطني  للحوار  اإىل موؤمتر وطني عاجل  يدعو  اجلديد 
وخارج اأي و�صاية،وذلك لإيجاد حل لاأزمة احلالية التي تع�صف بالباد منذ 

اغتيال املعار�ص حممد الرباهمي يف اخلام�ص والع�صرين من جويلية املا�صي.
الإ�صامية  النه�صة  الللذي تعترب حركة  الئللتللاف،  هللذا  عللن  الإعلللان  ويللاأتللي 
احلاكمة ابرز اأحزابه، يف وقت يتعّمق فيه املللاأزق ال�صيا�صي يف تون�ص  مما دفع 
ودعم  اأمللان  حللزام  عنه مبثابة  املعلن  الئتاف  اأّن  القول  اإىل  املراقبني  بع�ص 
الأحللزاب  ابللرز  من  تتكون  التي  الإنللقللاذ  جلبهة  مواجهتها  يف  النه�صة  حلركة 

الدميقراطية واأكربها يف تون�ص.
تعليق امل�ساورات

وكان الأمني العام التون�صي الحتاد العام التون�صي لل�صغل ح�صني العبا�صي قد 
اعلن ر�صميا تعليق م�صاورات احلوار الوطني مع الأحزاب ال�صيا�صية فيما حذر 

من كارثة اقت�صادية �صتحل بتون�ص.
العادي لاحتاد  املوؤمتر  اإ�صرافه على  األقاها مبنا�صبة  كلمة  ذلك خال  وجاء 
انتظار  يف  ال�صيا�صية  الأحلللللزاب  مللع  امللل�للصللاورات  اإيللقللاف  عللن  بتون�ص  اجلللهللوي 
اإ�صارات ايجابية من اجلانيني حتى ميكن املوا�صلة خ�صو�صا مع تفاقم الأزمة 

القت�صادية الراهنة للباد.
واعترب العبا�صي اإّن الو�صع القت�صادي حرج ول ميكن ال�صكوت عنه داعيا اإىل 

اإنهاء امل�صاورات والعمل على اإنقاذ القت�صاد الوطني، ح�صب تعبريه.
الراعية  املنظمات  مللع  املنا�صب  الللوقللت  يف   الك�صف  �صيتم   انلله  العبا�صي  وقللال 
الأوان ملحافظ  اآن  انه  واأ�صاف  التون�صي  لل�صعب  الكاملة  للحوار عن احلقيقة 

البنك املركزي اأن يك�صف للتون�صيني حقيقة الواقع القت�صادي للباد. 
واأكد ح�صني العبا�صي  اأّن جمهودات  الحتاد وحماولته املتعددة لانطاق يف  
التي تعمل  ال�صيا�صيني ا�صطدمت ب�صلوك بع�ص الأطللراف  حوار بني الفرقاء 

على اإجها�ص كل نتيجة اإيجابية.
الت�سعيد للخروج من الزمة

حّملت  ولكنها  الت�صخي�ص  جوانب  بع�ص  النقابية  املركزية  �صاركت  املعار�صة 
الوقت  ربح  مبحاولة  واتهمتها  الف�صل  م�صوؤولية  احلاكمة  الرويكا  �صراحة 
وعدم جّديتها. ويف هذا ال�صياق، �صرح رئي�ص حركة نداء تون�ص الباجي قايد 
ال�صب�صي، وعقب لقائه بالأمني العام لاحتاد العام التون�صي لل�صغل اخلمي�ص، 
اأنه وبعد تبادل املواقف والقراحات مع اأحزاب الرويكا دخل احلوار يف طريق 
م�صدود واحلال اأن تون�ص يف و�صع ل ي�صمح لها مبوا�صلة هذه الأزمة اخلانقة 

اقت�صاديا واجتماعيا.
واأ�صاف الباجي قايد ال�صب�صي اأن توا�صل الإرهاب وتدهور احلالة الجتماعية 
اقللرح  مللن  م�صوؤوليتها  يتحمل  اجلللهللات  وتهمي�ص  الللبللطللالللة  ن�صبة  وارتلللفلللاع 

مقرحات �صدت الأفق، يف اإ�صارة اإىل اأحزاب الرويكا.

املعار�صة م�صريا اإىل اأّن النّية تّتجه اإىل 
احلبيب  و�صارع  الق�صبة  يف  العت�صام 

بورقيبة.
 وقلللللال اللللقللليلللادي يف حللللزب الللتللحللالللف 
"النه�صة  حللركللة  اأن  اللللدميلللقلللراطلللي، 
متم�ّصكة  اأّنها  العام  الللراأي  اإيهام  تريد 
احلقيقة  يف  لللكللنللهللا  الحتلللللاد  مبلللبلللادرة 
املحافظة  اإىل  وتلل�للصللعللى  لها"  رافلل�للصللة 
على احلكومة احلالية وكاأّن �صيئا مل يح�صل. كما �صدد البارودي على �صرورة  
اإ�صقاط  مطلب  حتقيق  اأجلللل  مللن  الحتجاجي  والللتللحللرك  ال�صغط  موا�صلة 
النتقالية.  املرحلة  اإمتلللام  على  قلللادرة  كللفللاءات  بحكومة  وتغيريها  احلكومة 
وكانت اجلبهة الوطنية لاإنقاذ قد حّملت م�صوؤولية ف�صل مبادرة الحتاد العام 
ال�صيا�صية يف  الهيئة  بقاء  الرويكا. وقررت اجلبهة  لأحللزاب  لل�صغل  التون�صي 
اجتماع مفتوح و التعبئة ال�صعبية اإىل حني فر�ص قبول املبادرة.  النه�صة تتهم 
يف املقابل، �صّرح القيادي بحركة النه�صة ووزير ال�صحة عبد اللطيف املكي، اأن 
احلوار الوطني معّطل لأن اجلبهة ال�صعبية تريد تاأجيل النتخابات ملّدة �صنة، 

وهو هدف خفّي للجبهة ح�صب قوله.
الوطنية  املللعللار�للصللة  مطالب  اإىل  ي�صتجيب  الللرويللكللا  مللقللرح  اأن  املللكللى  واأّكللللد 
يف  التاأ�صي�صية  املرحلة  من  النتهاء  عقب  كفاءات  حلكومة  ال�صلطة  ت�صليم  يف 
اأقرب  انتخابات نزيهة يف  اإجللراء  ذلللك، وبذلك  اأقللّل من  اأو  اأ�صابيع  ظرف �صتة 
وقت جمّددا تاأكيده على اأن اجلبهة ال�صعبية تعمل على تعطيل احلوار الوطني 
اأّنلله ل ميّثل  راأيلله، رغللم  اأن يفر�ص  اإّن هناك من يريد  قللال  ح�صب قوله. كما 

الأغلبية باملجل�ص التاأ�صي�صي.
اأن  الللبللحللريي،  الللديللن  نللور  احلكومة  رئا�صة  لللدى  امل�صت�صار  اأعلللللن  جهته،  مللن 
احلالية  احلكومة  موا�صلة  �صرورة  على  اأكللد  العري�ص  علي  احلكومة  رئي�ص 
لكن  ال�صيا�صيني  الفرقاء  احلللوار مع  اإىل موا�صلة  داعيا  الباد  �صوؤون  ت�صيري 
دون �صروط م�صبقة. وقال نور الدين البحريي اأنه اإذا مت التفاق على رزنامة 
م�صتعدة  احلكومة  فللاإن  لانتخابات  العليا  والهيئة  الد�صتور  على  امل�صادقة 
لإعان ا�صتقالتها وترك مكانها لأخرى ت�صرف على النتخابات. يف حني عرب 
رئي�ص احلكومة علي العري�ص اأم�ص اجلمعة عن متنياته بتوا�صل احلوار بني 
الأطراف ال�صيا�صية من اجل الو�صول لتوافقات تر�صي جميع الأطراف. وقال 
باأ�صاليب مدنية، بادنا ت�صتطيع  ا�صتعدادات للتعامل  اإن وجدت  انه  العري�ص 

النجاح  يف موا�صلة م�صار النتقال الدميقراطي.
واأكد العري�ص اأّن احلكومة منغم�صة يف اأ�صغالها اإذ ل ميكن ترك الباد يف فراغ 
خا�صة بعد توقف ال�صلطة الت�صريعية يف الباد عن العمل واملتمثلة يف املجل�ص 

التاأ�صي�صي.
الحتقان ال�سيا�سي يهدد القت�ساد

يف الأثناء، حذر البنك املركزي التون�صي من اأن "تفاقم الحتقان ال�صيا�صي يف 
الباد اأ�صبح يهدد �صامة ون�صيج القت�صاد اأكر من اأي وقت م�صى. واأعرب 
البنك يف بيان ن�صره على موقعه الإلكروين الر�صمي عن عميق ان�صغاله اإزاء 
ا�صتمرار املخاطر التي تهدد �صري القت�صاد التون�صي على خلفية توا�صل عدم 
و�صوح الروؤية ال�صيا�صية لدى املتعاملني القت�صاديني، وتداعياتها على قطاعات 
الإنتاج والت�صدير. كما اأعرب عن قلقه اإثر تراجع ترتيب تون�ص 40 مركزا يف 
اآخر تقرير ملنتدى دافو�ص العاملي حول تناف�صية اقت�صاديات دول العامل. وقال 
البنك اإن مكانة القت�صاد التون�صي تراجعت من املرتبة 40 يف فرة 2011-
2012 اإىل املرتبة 83 بالن�صبة للفرة 2013-2014، ح�صب اآخر تقرير 
ملوؤ�ص�صة دافو�ص. ودعا البنك كل الأطللراف ال�صيا�صية املعنية مل�صاعفة اجلهود 
لإنعا�ص  الأ�صا�صي  ال�صامن  يبقى  الذي  الباد،  يف  ال�صتقرار  تثبيت  اأجل  من 

الن�صاط القت�صادي ودعم ال�صتثمار الداخلي والأجنبي ودفع الت�صغيل.

خماوف مالية
ال�صديدة من  تخوفاته  العبا�صي   ال�صغل ح�صني  العام لحتللاد  الأمللني  واأبللدى 
مالية  اأوراق  طبع  يف  النطاق  املركزي  البنك  اعتزام  عن  تللروج  التي  الأنباء 

جديدة واإدخالها يف ال�صوق املالية نتيجة غياب ال�صيولة املالية الكافية.
وعرب العبا�صي عن تخوفاته ال�صديدة من وقوع هذا الأمر الذي يعني اأن تون�ص 
اقت�صادها ودعللا حمافظ  انهيارا يف  تواجه  وقللد  املللايل  الت�صخم  قد تغرق يف  
البنك املركزي اإىل ك�صف حقيقة هذا الأمر باعتباره ميثل خطرا على القت�صاد 
التون�صي . من جهة اأخرى ذكرت بع�ص امل�صادر باأن التخوفات التي عرب عنها 
العبا�صي اأثارتها اأي�صا منظمة الأعراف يف اجتماعاتها الأخرية ومت التعبري عن 

تخوف اأ�صحاب املوؤ�ص�صات من هذا الإجراء.

و�صدد الباجي قايد ال�صب�صي على التزام حزبه مببادرة الحتاد العام التون�صي 
ال�صيا�صية  احللل�للصللا�للصلليللات  كللل  بللني  امللل�للصللرك  بللالللقللا�للصللم  اإيلللاهلللا  وا�للصللفللا  لل�صغل 

الدميقراطية واأطياف املجتمع املدين.
اأجل تون�ص، قد اتهمت الرويكا احلاكمة بتعطيل  اأحللزاب الحتاد من  وكانت 

احلوار الوطني من خال التعّنت ال�صديد و التمادي يف التعيينات احلزبية.
اأحزاب نداء تون�ص واجلمهوري وامل�صار  التحالف اخلما�صي الذي ي�صّم  و دعا 
الدميقراطي الجتماعي و العمل الوطني الدميقراطي و ال�صراكي، جميع 
القوى املعار�صة اإىل موا�صلة الن�صال باأ�صكال �صلمية و مدنية من اأجل فر�ص 
احلّل، واعتبار اأربعينية الفقيد حممد الرباهمي حمطة هامة يف طريق البحث 

عن �صبل للخروج من الأزمة الراهنة.
واأ�صار الأمني العام حلزب نداء تون�ص الطيب البكو�ص اإّنه كان هناك اإجماع  من 
طرف املنظمات والأحزاب احلا�صرة يف الجتماع الأخري بني الرويكا و الحتاد 
علي الغلق التام  للحوار من طرف الرويكا اإىل جانب الرف�ص املطلق ملبادرة 
العليا  ال�صيا�صية  الهيئة  اأن  البكو�ص  الطيب  وقال  للحوار.  الراعية   املنظمات 
لأحزاب الحتاد من اأجل تون�ص �صجلت تعّنتا �صديدا يف موقف الرويكا و مل 
تبد اأي ا�صتعداد جدي للخروج من الأزمة احلالية ومل ترك اأي منفذ ملوا�صلة 
احلوار.  وثمن الحتاد من اجل تون�ص دور املنظمات الوطنية  الراعية للحوار 

معتربة انه ل يوجد خمرج من الأزمة خارج هذه املبادرة.
من جهته قال حمة الهمامي الناطق الر�صمي با�صم اجلبهة اأم�ص اجلمعة اإّنهم 
الأزمللة احلالية  اأّن  الوطني، موؤّكدا  انعقاد احلللوار  لي�صوا من يقف وراء ف�صل 
لي�صت فقط �صراعا بني الأحزاب بل كل التون�صيني طرف فيها فالباد يف مهب 
الريح والنه�صة ب�صدد التغلغل يف مفا�صل الدولة لهذا ل ميكن ح�صر الأزمة 

يف اأنانية الأحزاب ح�صب قوله.
خا�صة  ال�صلطة  يف  البقاء  موا�صلة  يف  ترغب  الرويكا  اأّن  الهمامي  واأو�للصللح 
وان املعار�صة مل ت�صغط لأّن دورها كان �صعيفا لهذا قّرروا الت�صعيد من هنا 

ف�صاعدا واجلبهة ال�صعبية �صتقوم بتاأطري امل�صريات ال�صعبية.
بل  الإنللقللاذ  وجبهة  الرويكا  بللني  و�صيطا  لي�صت  الوطنية  املنظمات  اأّن  واأكلللد 
للم�صلحة  تغليبا  املبادرة  وتبنت  تنازلت  املبادرة واجلبهة قدمت  اأ�صحاب  هم 
العامة لكن الرويكا رف�صتها لأنها ل تعرف بوجود اأزمة يف الباد وما زالت 
اجلبهة  با�صم  الر�صمي  الناطق  وقللال  تعبريه.  حللّد  على  بال�صرعية  متم�صكة 
ال�صعبية اإّن املجل�ص التاأ�صي�صي هو الربملان الوحيد الذي ل يخ�صع لأّي رقابة 
ومل يحدد �صقفا لنتهاء مهامه، معتربا اأّن من واجب احلزب احلاكم اأن ي�صارع 
بحل امل�صاكل حتى لو ا�صتوجب ذلك تقدمي ا�صتقالته خا�صة وان حزب النه�صة 

اأ�صبح ل يحظى بثقة التون�صيني.
ب�صدد  زالللت  ومللا  الأزملللة  الرويكا هي من خلقت  اأّن  الهمامي  واأ�للصللاف حّمة 
تعميقها، وهي بعيدة عن م�صاكل ال�صعب وكل هّمها زيادة المتيازات والزيادة 

يف رواتبهم على حّد قوله.
اأّن جبهة الإنقاذ  اأكد القيادي يف احلزب اجلمهوري ع�صام ال�صابي  من جانبه 
�صتتخذ الإجراءات ال�صرورية بعد ف�صل مبادرة احلوار م�صريا اإىل اأنه من غري 
ميادين  وتغيري  امليدانية  والتعبئة  الت�صعيد  موقف  اعتماد  يقع  اأن  امل�صتبعد 

العت�صامات لت�صمل �صاحة الق�صبة و�صارع احلبيب بورقيبة بالعا�صمة.
العري�ص  علي  خطاب  بتبني  الرويكا  اجلمهوري   احلللزب  يف  القيادي  واتهم 
رئي�ص احلكومة املوؤقتة والعودة اإىل املربع الأول م�صتنكرا اإ�صرار الرويكا على 

حل احلكومة مع انتهاء املهام التاأ�صي�صية.
وطالب ع�صام ال�صابي ب�صرورة الت�صعيد اأمام جتاهل الرويكا ملطلب اأحزاب 
املعار�صة واملنظمات الراعية للحوار الوطني م�صريا اإىل اأن جبهة الإنقاذ بداأت 
التعبئة امليدانية ومتجهة نحو الت�صعيد انطاقا من يوم ال�صبت املقبل الذي 
يتزامن مع اأربعينية حممد الرباهمي. وجدد ال�صابي اتهامه لأحزاب الرويكا 
الن�صقاقات  افتعال  اإىل  بال�صعي  النه�صة  حركة  متهما  الوقت  ربح  مبحاولة 
والإيللهللام  تون�ص  نللداء  ل�صفقات مع حركة  الللرويللج  املعار�صة عرب  يف �صفوف 

بح�صول اتفاق مع رئي�ص احلزب الباجي قائد ال�صب�صي.
وقال ال�صابي اأن اجتماعا جرى مع الأطراف املمثلة جلبهة الإنقاذ قّررت على 
اإثره انتهاج �صيا�صة الت�صعيد لل�صغط على الرويكا لقبول مقرحات اأحزاب 

نقابة المن يف ندوتها ال�صحفية

جمل�س الدفاع االأعلى اللبناين يقّرر تعزيز االأمن 
ميقاتي، ووزراء، اطلع من القادة الأمنيني على التدابري امليدانية التي 
الديبلوما�صية  البعثات  ومقار  الأهلي  ال�صلم  حلماية  الأجهزة  بها  تقوم 
املللجللرمللني  تنفيللللللذ  دون  واحلللللللوؤول  الإرهلللللللللللللللللللللللاب  ومللكللافللحللة  ومللكللاتللبللهللا 

ملخططاتهم .
الأمنية  الأجللهللزة  احتياجات  تللاأمللني  �صبل  بحث  املجل�ص  اأن  اىل  واأ�للصللار 

واجلي�ص من عتاد وعتيد لتمكينها من تنفيذ املهام ملوكولة اإليها .
واحتمال  ال�صوريني  النازحني  مو�صوع  يف  اإي�صاً  بحث  املجل�ص  اإن  وقللال 
تزايد اأعدادهم يف ظل التطورات، واطلع من وزير ال�صوؤون الجتماعية 
الأرا�صي  داخللل  يف  حتركهم  و�صبط  ل�صتقبالهم  املتخذة  التدابري  على 
موؤ�ص�صة  دعم  اىل  مفتوحة،  جل�صاته  اأبقى  الذي  املجل�ص  ودعا  اللبنانية 

اجلي�ص ملواجهة التحديات .

•• بريوت-يو بي اأي:

قّرر جمل�ص الدفاع الأعلى يف لبنان، ام�ص تعزيز عمل الأجهزة الأمنية 
يف ظل التوتر ال�صائد يف منطقة ال�صرق الأو�صط واحتمال توجيه �صربة 

ع�صكرية اىل �صوريا.
املجل�ص  اجتماع  بعد  خللري،  حممد  اللللللواء  للمجل�ص  العام  الأمللني  وقللال 
�صبل  يف  بحث  املجل�ص  اإن  �صليمان،  مي�صال  اجلمهورية  رئي�ص  برئا�صة 
ال�صرق  منطقة  على  ي�صيطر  الللذي  التوتر  ظل  يف  الأجهزة  عمل  تعزيز 
الللدول لعمل ع�صكري قد  لبع�ص  التح�صريات  ي�صاع عن  ومللا  الأو�للصللط، 

يح�صل وردود الفعل املرتقبة .
الأعمال جنيب  ت�صريف  رئي�ص حكومة  ي�صم  الذي  املجل�ص  اأن  واأ�صاف 

وا�صنطن ت�صحب موظفيها من �صفارتها يف بريوت 
•• وا�سنطن-يو بي اأي:

بعثتها  مللن  الأ�للصللا�للصلليللني  غللري  كللافللة موظفيها  �صحب  املل�للص  الأمللريكلليللة،  اخلللارجلليللة  وزارة  اأعلللللنللت 
الدبلوما�صية يف بريوت، داعيًة املواطنني الأمريكيني لتفادي ال�صفر اإىل لبنان وقالت وزارة اخلارجية 
ال�صفارة  يف  املوظفني  عائات  واأفللراد  الأ�صا�صيني  غري  املوظفني  �صحبت  اإنها  ال�صفر  من  حتذير  يف 
ودعت   . واملوظفني  الأمريكية  للبعثة  تابعة  ملن�صاآت  حمتملة  تهديدات  ب�صبب  بريوت  يف  الأمريكية 
وقالت  و�صامتهم،  اأمنهم  على  القلق  ب�صبب  لبنان  اإىل  �صفر  كّل  تفادي  اإىل  الأمريكيني  املواطنني 
اإن على الأمريكيني الذي يعي�صون ويعملون يف لبنان اأن يفهموا اأنهم يقبلون املخاطر يف البقاء فيه 
ويجب اأن يدر�صوا تلك املخاطر بحذر . واأ�صارت اإىل اأن ال�صلطات احلكومية اللبنانية غري قادرة على 
�صمان حماية املواطنني والزوار يف الباد يف حال اندلع مفاجئ للعنف، كما اأن القدرة على الو�صول 
اإنللذار م�صبق وياأتي التحذير الأمريكي يف ظّل  اإىل احلدود واملطارات واملرافئ قد يتعرقل من دون 

ت�صاعد احلديث عن �صربة اإىل �صوريا، يتوقع اأن يبداأ الكونغر�ص الت�صويت عليها الثنني املقبل.
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�سفينة اإنزال رو�سية تتجه نحو ال�ساحل ال�سوري 

مو�صكو حتذر وا�صنطن من �صرب املخزونات الكيماوية يف �صوريا 
•• مو�سكو-وكاالت:

حلللللّذرت رو�للصلليللا، امللل�لللص، اللللوليلللات 
املللتللحللدة وحلللللفللاءهللا ملللن �للصللن اأيلللة 
كيميائية  مللنلل�للصللاآت  علللللى  هللجللمللات 
�للصللوريللا وعلللرّبت عللن القلق عن  يف 
للمعار�صة  هللجللوم  حلللول  امللللزاعلللم 
علللللللى ملللعلللللللول اللللتلللي تللعللتللرب رملللز 

الوجود امل�صيحي يف �صوريا.
وقللللالللللت اخلللللارجلللليللللة اللللرو�لللصللليلللة، 
يف بلللليللللان، نلللحلللن نلللتلللابلللع عللللن كللثللب 
اللللنلللقلللا�لللصلللات يف وا�لللصلللنلللطلللن بلل�للصللاأن 
ال�صرعي  غري  الأمللريكللي  التدخل 
املحتمل يف النزاع العنيف ب�صوريا.. 
وبلللهلللذا الللل�لللصلللاأن نلللحلللّذر احلللكللومللة 
الأمللريكلليللة وحلللللفللاءهللا مللن تنفيذ 
اأي هجوم على املن�صاآت الكيميائية 
والأرا�للللصللللي املللللجللللاورة، فللمللن �للصللاأن 
اأن متثل حتوًل  الأفعال  مثل هذه 
جديداً خطرياً يف التطور املاأ�صاوي 
اأنه  اإىل  واأ�للصللارت  ال�صورية  لاأزمة 
بانبعاثات  تللهللديللد  هللنللاك  �صيكون 
التي �صتوؤثر  الت�صمم  مواد �صديدة 

على ال�صكان املدنيني والبيئة.
وقلللاللللت اخللللارجللليلللة اللللرو�لللصللليلللة يف 
ذلك هناك  اإىل  اإ�صافة  اإنه  بيانها، 
كيميائية  ذخللائللر  و�للصللول  احتمال 
اأيدي  اإىل  كيميائية  اأ�صلحة  ومواد 
امل�صلحني والإرهابيني نتيجة هكذا 
اأفعال متهّورة ، وانت�صارها بالتايل 
للليلل�للص فللقللط يف �للصللوريللا بلللل خلللارج 

الللتللابللعللة  فيلت�صينكوف  نلليللقللولي 
الرو�صي،  الأ�صود  البحر  لأ�صطول 
ميناء  ام�ص اجلمعة، من  انطلقت 
ال�صاحل  �صوا�صتوبول متجهة نحو 

ال�صوري لتقوم باأداء مهامها.
اإنرفاك�ص  لللوكللالللة  امللل�للصللدر  وقلللال 
الرو�صية، اإن ال�صفينة بقيادة املقدم 
البحري، اإيغور دميريينكو، تقوم 
برحلة بحرية عاجلة و�صتزور اأول 
ملليللنللاء نللوفللورو�للصلليلل�للصللك الللرو�للصللي 
تتجه  ثم  خا�صة،  �صحنة  ل�صتام 
لأداء  لللهللا  امللللحلللددة  املللنللطللقللة  اإىل 

مهامها يف �صرق املتو�صط.
�صفينة  اأن  اإىل  املللل�لللصلللدر  واأ�للللصللللار 
عللادت  قللد  فيلت�صينكوف  نيقولي 
�للصللوا�للصللتللوبللول  اإىل ملليللنللاء  ملللوؤخلللرا 
بحرية  رحلللات   4 بللل  قيامها  بللعللد 
وذلللك �صمن  املتو�صط،  البحر  اإىل 
الللتلل�للصللكلليللل اللللبلللحلللري الللعللمللللليللاتللي 
الرو�صي يف البحر املتو�صط وكانت 
جمللمللوعللة ملللن اللل�للصللفللن احلللربلليللة 
الرو�صية عربت م�صيق البو�صفور، 
املتو�صط  البحر  �صرق  اإىل  متجهة 
وافللللللادت قللنللاة رو�للصلليللا الللليلللوم ، اأن 
جمللللمللللوعللللة اللللل�للللصللللفللللن احلللللربلللليللللة 
البو�صفور  علللربت  الللتللي  الللرو�للصلليللة 
ت�صمنت  املللتللو�للصللط  �للصللرق  بلللاجتلللاه 
الإللللكلللروين  ال�للصللتللطللاع  �صفينة 
بللريللازوفلليلليلله ، و�للصللفلليللنللتللا الإنلللللزال 
اللللبلللحلللري نلللوفلللوتللل�لللصلللريكلللا�لللصلللك و 

مين�صك .

الإرهلللابللليلللني  اأو غلللري عللمللد  عللمللد 
انتباه  تلفت  اإنللهللا  الللللوزارة  وقللالللت 
املجتمع الدويل اإىل الو�صع امللح يف 
معلول، وهي تدعم كل امل�صيحيني 
والأقللللللليلللات الللذيللن يلل�للصللكلللللون منذ 
ال�صوري،  قرون جزءاً من املجتمع 
وم�صاحلهم وحقوقهم التي يجب 

احرامها.
اأخلللرى، ذكللر م�صدر يف  من ناحية 
قلليللادة �للصللاح الللبللحللريللة الللرو�للصلليللة، 
اللللكلللبلللرية  الإنللللللللللللزال  �للصللفلليللنللة  اأن 

الوليات  ب�صرب  وذّكللرت  حدودها 
املتحدة ملخازن الأ�صلحة يف العراق 
ما  التي  والتداعيات   1991 عللام 
وقالت  الآن،  حتى  م�صتمرة  زالللت 
ال�صوريني  للمدنيني  بالن�صبة  اإنلله 
فللاإن  املنطقة  الأخللللرى يف  والللللدول 

التداعيات �صتكون اأكر حدة.
اخللللارجللليلللة  علللللللرّبت  ذللللللللك،  واإىل 
القلق  عللن  اآخلللر  بلليللان  يف  الرو�صية 
العميق ب�صاأن هجمات املعار�صة يف 
امل�صيحي  الوجود  رمز  على  �صوريا 

يف مللعلللللول.. حلليللث الللكللنللائلل�للص تعد 
ملللن بلللني الأقلللللدم ويللبللّجلللللهللا اأتللبللاع 
الذين  كل  نحث  وقالت  امل�صيحية 
يهتمون مب�صري �صكان معلول بذل 
اأمكن ملنع العنف �صّدهم ومنع  ما 
تدمري املواقع الدينية امل�صيحية.. 
عللللليللكللم فللللللللوراً اإنلللللهلللللاء الللهللجللمللات 

الإرهابية .
تقع  خا�صة  م�صوؤولية  اأن  وذكلللرت 
علللللللى علللاتلللق الللللقللللوى يف املللنللطللقللة 
وخللارجللهللا، الللذيللن يلل�للصللّجللعللون عن 

•• طوكيو-ا ف ب:

الرئي�ص  ابي  �صينزو  الياباين  الللوزراء  رئي�ص  دعا 
العاقان  حت�صني  اىل  جينبينغ  ت�صي  ال�صيني 
الزعيمني  بللني  لللقللاء  اول  خللال  وذللللك  الثنائية 
علللللى هللاملل�للص قللمللة جمللمللوعللة الللعلل�للصللريللن يف �صان 
اليابانية  احلكومة  اعلنت  ما  ح�صب  بطر�صبورغ، 

ام�ص.
�صوغا  با�صم احلكومة يو�صيهيدي  املتحدث  وقال 

خال موؤمتر �صحايف يف طوكيو ان رئي�ص الوزراء 
علينا  يللتللوجللب  انللله  ال�صيني  للرئي�ص  �للصللرح  ابلللي 
بالعودة اىل  ال�صينية  اليابانية  العاقات  تطوير 
م�صلحة  يف  كانت  التي  ال�صراتيجية  العاقات 
الطرفني قبل ت�صاعد التوتر العام املا�صي حول 

اجلزر املتنازع عليها.
�صان  يف  مغلقا  ق�صريا  اجتماعا  الرجان  وعقد 
جمموعة  قلللادة  اجتماع  قبل  رو�صيا  بطر�صبورغ 
الع�صرين، ح�صب ما اعلن متحدث با�صم ال�صفارة 

ايلل�للصللاً واحلللللدث هلللذه اللل�للصلليللغ من 
ال�صناتور جو مان�صن الثالث، وهو 
دميللوقللراطللي حمللافللظ مللن و�صت 
فللرجلليللنلليللا يلللقلللرح اإملللهلللال ال�للصللد 
معاهدة  على  للتوقيع  يوماً   45
يف  واللللبلللدء  الكيميائية  ال�للصلللللحللة 
تلللللاأملللللني خملللللزونلللللات اللللللبلللللاد مللن 
ال�للصلللللحللة والللتللخللللل�للص مللنللهللا. ولللن 
بالقيام  للرئي�ص  تفوي�ص  يعطى 
رفلل�للص  اذا  ال  عللل�لللصلللكلللري  بلللعلللملللل 

الرئي�ص ال�صد ذلك.
نللحللتللاج اىل خيار  وقللللال مللانلل�للصللن: 
اىل  بالن�صبة  �صيئاً  يفعل  هناك  ما 
هو  مللا  هللذا  الكيميائية  ال�صلحة 

مفقود الآن .
وُيللنللاَقلل�للص هلللذا املللفللهللوم حللاللليللاً من 
جانب بع�ص امل�صوؤولني احلكوميني 
ان  مع  الجللانللب،  والدبلوما�صيني 
البيت البي�ص مل يظهر ميًا اىل 

ذلك.
الللبلليللت  امللللل�للللصللللوؤولللللون يف  ويللل�لللصلللر 
البي�ص حالياً على انهم يحققون 
تقدماً ببطء يف ك�صب التاأييد، مع 
بنجامني  وقللال  الدللللة طفيفة  ان 
رود�للللللللص، نلللائلللب ملل�للصللتلل�للصللار المللللن 
م�صرورون  اننا  للرئي�ص:  القومي 
بلللخلللطلللوط الللللتللللوجلللله. اعلللتلللقلللد ان 
ملللا نلللللراه كلللل يللللوم هلللو ان اعلل�للصللاء 
يعلنون  احللللزبلللني  ملللن  خمللتلللللفللني 
تللاأيلليللدهللم لللتللفللويلل�للص بللا�للصللتللخللدام 

القوة الع�صكرية .

وتبادل  وت�صي  ابي  وت�صافح  مو�صكو  يف  اليابانية 
احلللديللث مللللدة خللملل�للص دقللائللق تللقللريللبللا. وهلللو اول 
اىل  و�صولهما  منذ  الللنللوع  هللذا  مللن  مبا�صر  لقاء 
�صدة احلكم يف بلديهما، يف كانون الول دي�صمرب 
لرئي�ص الوزراء الياباين ويف اذار مار�ص للرئي�ص 

ال�صيني.
من  ولكن  ق�صريا  كللان  اللقاء  ان  �صوغا  وا�للصللاف 
املهم ان يتبادل الزعيمان الياباين وال�صيني بع�ص 

الكلمات للمرة الوىل منذ ت�صلمهما ال�صلطة .

لقاء بني كريي وفابيو�س يف باري�س 
•• باري�س-ا.ف.ب:

باري�ص نظريه المريكي جون كريي للبحث يف  ال�صبت يف  اليوم  الفرن�صي لوران فابيو�ص  يلتقي وزير اخلارجية 
الزمة ال�صورية بعد لقاء وزراء اخلارجية الوروبيني يف فلنيو�ص وقمة جمموعة الع�صرين يف �صان بطر�صبورغ.

وقال الناطق با�صم اخلارجية الفرن�صية فيليب لليو يف لقاء مع �صحافيني ان "هذه املحادثات �صت�صمح با�صتعرا�ص 
الو�صع يف ال�صرق الو�صط والدنى وخ�صو�صا الو�صع يف �صوريا والرد الذي يجب تقدميه على املجزرة الكيميائية 
التي حدثت يف 21 اآب اغ�صط�ص، بعد لقاءات روؤ�صاء دول وحكومات جمموعة الع�صرين يف �صان بطر�صبورغ والجتماع 

غري الر�صمي لوزراء خارجية الحتاد الوروبي يف فيلنيو�ص.
وعملية  �صوريا  يف  للو�صع  باكملها  �صتخ�ص�ص  التي  فيلنيو�ص  اجتماع  من  الثانية  العمل  دورة  يف  كريي  وي�صارك 

ال�صام يف ال�صرق الو�صط، كما قال لليو.

ابي يدعو اإىل حت�صني العالقات مع ال�صني 

م�صوؤول رو�صي يعترب اأوباما رئي�س حرب
•• مو�سكو-يو بي اأي:

اعترب رئي�ص جلة ال�صوؤون الدولية مبجل�ص الدوما الرو�صي األيك�صي بو�صكوف 
اأن الرئي�ص الأمريكي باراك اأوباما اأ�صبح رئي�ص حرب . وكتب بو�صكوف يف 
ح�صابه على موقع توتري ام�ص قيل اإن اأوباما ل يريد �صن احلرب يف �صوريا، 
اإل اأنه دمر هذه الأ�صطورة بنف�صه.. اإنه حتول نهائيا اإىل رئي�ص حرب – اإىل 
بو�ص جديد يف اإ�صارة اإىل الرئي�ص الأمريكي ال�صابق جورج دبليو بو�ص. يذكر 
اأن اأوباما طالب الكونغر�ص الأمريكي مبنح تفوي�ص لإجراء عملية ع�صكرية 

يف �صوريا ردا على مزاعم ا�صتخدام ال�صلطات ال�صورية ال�صاح الكيميائي.

 كريي حتدث مع الفروف عن جنيف 2 

•• وا�سنطن-ا ف ب:

ات�صل وزيللر اخلللارجلليللة المللريكللي جللون كللريي بنظريه الللرو�للصللي �صريغي 
لفروف لعادة احياء الت�صور امل�صرك لبلديهما بعقد موؤمتر لل�صام ب�صاأن 
�صوريا، وهو امل�صروع الذي واجه عقبات ب�صبب التوتر الدويل املتزايد يف هذا 
امللف. وا�صارت اخلارجية المريكية اىل ات�صال اجراه كريي بافروف، اذ ان 
الوزيرين يظهران تقاربا �صخ�صيا بينهما ويلتقيان با�صتمرار. وبعد يومني 
�صعى فيهما اىل تاأكيد اليجابيات املتاأتية براأيه من ال�صربة الغربية املحتملة 
ل�صوريا امام الكونغر�ص المريكي، اراد كريي اعادة اطاق امل�صروع الذي مت 
العان عنه بداية يف ايار-مايو املا�صي مع لفروف والقا�صي بعقد موؤمتر 
دويل لل�صام ب�صاأن �صوريا ا�صطلح على ت�صميته بجنيف 2 وي�صم ممثلني 
عن النظام ال�صوري ومعار�صيه. وقالت املتحدثة با�صم اخلارجية المريكية 
الكونغر�ص وهو يف حال  بعمله مع  يوميا  ان كريي من�صغل  ب�صاكي  جنيفر 
تعبئة لقامة ائتاف دويل بهدف القيام بعمل )ع�صكري( حمدد الهداف 
�صد �صوريا. ال انها اكدت اننا ل نزال نعتقد بانه ما من حل ع�صكري للنزاع 
ال�صوري.  وا�صافت املتحدثة نبقى متم�صكني بجنيف كطريق حلل �صيا�صي 
التمهيد لنتقال �صيا�صي لل�صلطة يف   2 �صاأن موؤمتر جنيف  تفاو�صي ومن 
�صوريا وانهاء نزاع م�صتمر منذ عامني ون�صف العام يف هذا البلد وقد ح�صد 

ما يزيد عن 100 الف قتيل.

وا�صنطن تتحدث عن تعاون بني كوريا ال�صمالية و�صوريا 

•• وا�سنطن-وكاالت:

ذكللللللرت و�لللصلللائلللل اعللللللام امللريكلليللة 
ملللن ابللللرزهللللا �للصللحلليللفللة نلليللويللورك 
وزارة  ان  اجلللمللعللة  امللل�لللص  تلللاميلللز 
الللدفللاع المللريكلليللة )الللبللنللتللاغللون( 
قائمة  بتو�صيع  رئا�صياً  امللراً  تلقت 
الهداف املحتمل �صربها ع�صكرياً 
يف �صورية مع الركيز على �صرب 
الوحدات املعنية  قواتها، خ�صو�صاً 
الكيميائية  ال�للصلللللحللة  بللا�للصللتللخللدام 
وحمايتها. ويف ما ياأتي ن�ص تقرير 
�صانغر  ديفيد  ال�صحيفة  مرا�صلي 

وايريك �صميدت عن املو�صوع:
ا�لللصلللدر الللرئلليلل�للص اوبلللاملللا تللوجلليللهللاً 
تطوير  فيه  طلب  البنتاغون  اىل 
املحتملة  بالهداف  قائمة مو�صعة 
ل�صتخبارات  ا�صتجابًة  �صورية  يف 
ب�صار  الرئي�ص  حكومة  بللاأن  توحي 
ال�صد تقوم بتحريك ونقل القوات 
توظيف  يف  امل�صتخدمة  وامللللعلللدات 
يناق�ص  بينما  الكيماوية  ال�صلحة 
الكونغر�ص ما اذا كان �صياأذن بعمل 

ع�صكري.
وقال م�صوؤولون ان الرئي�ص اوباما 
على  الت�صديد  على  الآن  م�صمم 
ال�صق املتعلق بالإ�صعاف يف ما قالت 
الدارة انه الهدف من وراء �صربة 
علل�للصللكللريللة �للصللد �للصللوريللة وهللللو ردع 
واإ�صعاف قدرة الرئي�ص ال�صد على 
ويعني  كيماوية.  ا�صلحة  ا�صتخدام 
هللللذا الللتللو�للصللع مبلللا يلللفلللوق امللللواقلللع 
التي كانت  الرئي�صة تقريباً  الل50 
جزءاً من قائمة الهداف ال�صلية 
الفرن�صية  القوات  التي طورت مع 
قللبللل ان يلللوؤخلللر الللرئلليلل�للص اوبلللاملللا 

لي�صعى  امللللا�لللصلللي  اللل�للصللبللت  الللعللمللل 
للح�صول على موافقة الكونغر�ص 

على خطته.
الدارة  تللتللحللدث  الوىل،  وللللللمللرة 
ا�للصللتللخللدام طلللائلللرات امريكية  عللن 
وفللرنلل�للصلليللة لللتللنللفلليللذ �للصللربللات �صد 
اهللللللداف مللعلليللنللة، بلللال�لللصلللافلللة اىل 
نوع  من  موجهة  �صواريخ  اطللاق 
تلللوملللاهلللوك ملللن اللل�للصللفللن. وهللنللاك 
جلللهلللود جمللللللددة لإ�لللللصلللللراك قللللوات 
الطل�صي  �صمال  حلف  من  اخللرى 

)ناتو(.
اىل  موجهة  ال�صربات  تكون  ولللن 
وهو  نف�صها  الكيميائية  املخزونات 
مللا يللحللمللل خللطللر كللارثللة حمتملة 
وانللللا اىل الللللوحللللدات الللعلل�للصللكللريللة 

الللللذي يلل�للصللر فلليلله مللعللظللم اعلل�للصللاء 
الللكللونللغللر�للص، وحللتللى مللن هللم على 
ا�لللصلللتلللعلللداد للللللنللظللر يف الللتلل�للصللويللت 
هجوم  علللللى  ع�صكري  بلللرد  بللللالإذن 
على  �صارمة  قيود  على  كلليللمللاوي، 
التي  ال�صربات  ونللوع  ومللدة  نطاق 
بينما  املتحدة،  الللوليللات  بها  تقوم 
يقول عدد �صغري من اجلمهوريني 
للبيت البي�ص ان اخلطط احلالية 
لللزعللزعللة  يللكللفللي  قللويللة مبللا  لي�صت 

حكومة الأ�صد.
ويللعللي كللبللار امللل�للصللوؤولللني المللريللن 
الللللزامللليلللني املللتللنللافلل�للصللني اللللللذيللن 
يللواجللهللونللهللمللا حللاللليللاً وهللمللا انللهللم 
يف  الللفللوز  اجلللل  مللن  عليهم  يتعني 
امللللعلللركلللة يف الللكللونللغللر�للص الللقللبللول 

اللللتلللي خلللزنلللت واأعللللللللدت ال�للصلللللحللة 
�صد  الهجمات  ونفذت  الكيماوية 
اللللثلللوار اللل�للصللوريللني، وكللذلللك مقر 
اجلهد،  هللذا  على  امل�صرفة  القيادة 
واللل�للصللواريللخ وامللللدافلللع الللتللي �صنت 
م�صوؤولني  قللول  ح�صب  الهجمات، 
علل�للصللكللريللني وقللللللال رئللليللل�لللص هلليللئللة 
الركللان امل�صركة اجلللرنال مارتن 
دميللبلل�للصللي ان ملللن بلللني الهلللللداف 
ي�صتخدمها  التي  املعدات  الخللرى 
الللل�لللصلللوريلللون حللللملللايلللة ال�للصلللللحللة 
اجلوية،  الكيميائية-كالدفاعات 
واللللل�للللصللللواريللللخ اللللطلللويلللللللة امللللللدى 
ايلل�للصللال هللذه  ايلل�للصللاً  الللتللي ميكنها 

ال�صلحة.
الوقت  يف  اوبللامللا  تعليمات  وتللاأتللي 

وان  الع�صكري،  العمل  على  بقيود 
جللعللل اللل�للصللربللة الللعلل�للصللكللريللة ذات 

معنى، يفر�ص تو�صيع نطاقها.
يف  م�صارك  اجنبي  ملل�للصللوؤول  وقلللال 
املناق�صات اخلمي�ص: يجري �صدهم 
�صتكون  خمتلفني.  اجتللاهللني  اىل 
ا�صواأ نتيجة هي اخلللروج من هذه 
املعركة املريرة مع الكونغر�ص ب�صن 

عمل ع�صكري ل ي�صكل فارقاً .
وحذر م�صوؤولون من ان اخليارات 
�صتظل  امريكية  ع�صكرية  ل�صربة 
حمللللدودة وقلللال احلللد امللل�للصللوؤولللني: 
ولي�ص  تللدريللجلليللة،  زيلللللادة  فللكللر يف 
قللويللة مللن ال�للصللا�للص ولللكللن �صيكون 
الللقلل�للصللد مللنللهللا احلللللاق �للصللرر كبري 

بالقوات الع�صكرية ال�صورية. 
ومما يدل على قلق البيت البي�ص 
بللل�لللصلللاأن احلللل�لللصلللول علللللللى مللوافللقللة 
الللكللونللغللر�للص ان الللرئلليلل�للص اوبلللاملللا 
الللغللى رحلللللة كلللان ملللقلللرراً ان يقوم 
بللهللا اىل لللو�للص اجنللللليلل�للص ال�للصللبللوع 
املللقللبللل لللللقلللاء كلللللمللة يف اجللتللمللاع 
احتلللللللاد الللل�لللصلللنلللاعلللات الملللريكللليلللة 
ولللللقللللاء جللللملللع الللللتللللربعللللات وقللللال 
الرئي�ص  ان  امللل�للصللوؤولللني  كللبللار  احللد 
يف  او�صع  م�صاركًة  �صي�صارك  اوباما 
الدعوة اىل تفوي�ص بالقيام بعمل 
علل�للصللكللري، وانللللله يلللجلللري احلللديللث 
ر�صمي  خللطللاب  عللن  الدارة  داخلللل 

يوجهه اىل الأمة.
وقلللللللد اجلللللللللرت جلللللنللللة الللللعللللاقللللات 
اخللللارجللليلللة يف جمللللل�للص اللل�للصلليللوخ، 
يف �للصلليللاق مللوافللقللتللهللاعلللللى �للصللربللة 
الللتللعللديللات على  بع�ص  الربلللعلللاء، 
القرار املقرح من البيت البي�ص، 
ويلللللجلللللري تلللللوزيلللللع �لللصللليلللغ اخلللللرى 

ي�سعى لإ�سراك قوات اأخرى من الناتو يف الهجوم 

اأوباما ياأمر البنتاغون بتو�صيع قائمة االأهداف ال�صورية 

•• �سيول-يو بي اأي:

اآ�صيا  للل�للصللوؤون  الأملللريكلللي  اخلللارجلليللة  وزيلللر  ذكلللر م�صاعد 
الللهللادئ، دانلليللال را�للصللل، عن وجللود تاريخ طويل  واملحيط 
مللن الللتللعللاون الللوا�للصللح بللني كللوريللا ال�صمالية و�للصللوريللا يف 
الكورية  الأنباء  وكالة  ونقلت  الكيمائية.  الأ�صلحة  جمال 
مع  لقائه  بعد  قوله  را�للصللل،  عن  ام�ص  يونهاب  اجلنوبية 
النائب الأول لوزير اخلارجية الكوري اجلنوبي، كيم كيو 
هيون، وم�صاعد وزير اخلارجية يل كيونغ �صو، انه يف ما 
ال�صمالية  كوريا  بني  التعاون  �صلة  من  باملخاوف  يتعلق 
الكيمائية، فاإن هناك تاريخ للتعاون  و�صوريا يف الأ�صلحة 
الوا�صح لفرة طويلة بني كوريا ال�صمالية و�صوريا يف هذا 
املجال. وقال را�صل ان الق�صية الراهنة املتعلقة ب�صوريا هي 
ا�صتخدام الأ�صلحة الكيميائية من قبل احلكومة ال�صورية، 
�صاأوا�صل  الق�صية،  حول  الكوريني  زمائنا  مع  وناق�صت 
النقا�ص اليوم اأي�صاً . وحول اإ�صدار احلكومة الكورية بيانا 
الكيميائية ودعت  �صوريا لاأ�صلحة  ا�صتخدام  �صجبت فيه 

اإىل حتديد امل�صوؤولية، قال را�صل حان الوقت للتحدث عن 
حتدثت  ولقد  وا�صحة،  بلهجة  اللللدويل  املجتمع  يف  ذلللك 
مقنعة.  ب�صورة  امل�صاألة  من  موقفها  عن  اجلنوبية  كوريا 
اإذا وافقت كوريا اجلنوبية على  �صوؤال حول ما  على  ورداً 
على  الإجابة  ان  را�صل  قال  �صوريا،  يف  الع�صكري  التدخل 
الكورية اجلنوبية.. ومناق�صة  ال�صوؤال مروكة للحكومة 
للليلل�للصللت �للصللمللن ملللهلللاملللي. ويف ملللا يتعلق  الللقلل�للصلليللة  هللللذه 
النووي  بامللف  اخلا�صة  ال�صدا�صية  املحادثات  با�صتئناف 
الكوري ال�صمايل، قال را�صل ما ينبغي علينا اأن نركز عليه 
الوحيد  الطريق  اأن  تللدرك  اأن  ال�صمالية  كوريا  اإقناع  هو 
لللتللاأمللني نللظللامللهللا احلللاكللم هللو الللتللزامللهللا بلللقلللرارات الأمم 
ان  على  و�صدد   . املتحدة  الأمم  اأمللام  والللواجللبللات  املتحدة 
امل�صاعي الدبلوما�صية  ال�صدا�صية وجميع  هدف املحادثات 
النووية  الأ�صلحة  من  الكورية  اجلزيرة  �صبه  اإخللاء  هي 
ب�صورة كاملة وبطريقة موؤكدة، وما ناق�صته مع نظرائنا 
يف �صيول هو ان تطوير كوريا ال�صمالية لرباجمها النووية 

والأ�صلحة النووية ي�صكل تهديداً اأمنياً.

رو�صيا ترتاجع عن اإر�صال وفد اإىل الكونغر�س 
•• مو�سكو-يو بي اأي:

اأعلللللللن رئلليلل�للص الللللدومللللا اللللرو�لللصلللي �للصللريغللي 
اأن الربملان الرو�صي تراجع  ناري�صكني ام�ص 
علللن خللطللتلله اإر�للللصللللال وفللللد اإىل الللكللونللغللر�للص 

الأمريكي لبحث الأزمة ال�صورية.
ناري�صكني  عن  رو�صية  اإعللام  و�صائل  ونقلت 
اإنلللله لللن يللتللوجلله اأي وفلللد بللرملللاين  قللوللله اإن 
الأزمللة  لبحث  املتحدة  الللوليللات  اإىل  رو�صي 

ال�صورية .
لقاء  الكونغر�ص  ممثلي  رف�ص  اأن  واأو�للصللح 

�صوريا  يف  الو�صع  لبحث  الللرو�للص  نظرائهم 
اأن اجلللانللب  علللللى  ويللللدل  قلللللقللا عميقا  يللثللري 
الأمللليلللاركلللي نللفلل�للصلله يلللللدرك �للصللعللف مللوقللفلله 
بالقانون  وا�صنطن  ا�صتهانة  يوؤكد  وكذلك 

الدويل.
تعترب  املتحدة  الوليات  اإن  ناري�صكني  وقال 
داخليا  �صاأنا  العامل  من  كاملة  مناطق  اأمللن 
لها، بالرغم من اأن النظام احلايل لل�صرعية 
الدولية ومنظومة الأمن العاملي التي ت�صم 
كللان يجري بنائهما  الللدويل  الأمللن  جمل�ص 
بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية مب�صاركة 

جمل�ص  رئي�ص  واأكللد  ككل.  الللدويل  املجتمع 
الدوم الرو�صي على اأن ال�صتهانة مبثل هذه 
حماية  اإىل  الهادفة  وال�صمانات  املوؤ�ص�صات 

العامل من احلروب اأمر خطر للغاية.
بوتني،  فللادميللري  الللرو�للصللي  الرئي�ص  وكلللان 
تتعّلق  الرو�صي  الربملان  اأّيللد مبادرة من  قد 
الكونغر�ص  اإىل  رو�صي  برملاين  وفد  باإر�صال 
ورف�ص  ال�صورية  الأزملللة  لبحث  الأمللريكللي 
رئلليلل�للص جمللللل�للص اللللنلللواب الأمللللريكللللي، جللون 
بينري، طلباً تقّدمت به ال�صفارة الرو�صية يف 

وا�صنطن بلقاء الوفد الرو�صي.

املعار�صة ال�صورية توؤكد ان�صحاب املقاتلني من معلوال 
•• بريوت-ا ف ب:

بلدة  النظامية على مدخل  للقوات  يومني على حاجز  قبل  �صيطروا  الذين  املقاتلني  ان  ال�صورية  املعار�صة  اكدت 
املعامل  ان�صحبوا من اطرافها، م�صددة على احلفاظ على  امل�صيحية �صمال دم�صق،  الغالبية  ذات  التاريخية  معلول 
الدينية والثرية يف البلدة. وقال الئتاف الوطني لقوى الثورة واملعار�صة يف بيان قامت كتائب اجلي�ص ال�صوري 
احلر يوم الأربعاء بتدمري حاجزي معلول وجبعدين التابعني لقوات النظام والواقعني على طريق دم�صق-حم�ص 
الدويل قرب املدخل الرئي�صي ملدينة معلول، بعد معارك عنيفة مع قوات الأ�صد وميلي�صيا اللجان ال�صعبية املتمركزة 
يف احلاجزين . وا�صاف ان اجلي�ص احلر متركز ل�صاعات قليلة على اأطراف املدينة مل يقم خالها باأي اعتداء على 

كنائ�ص اأو اأديرة ، قبل الن�صحاب حفاظا على اأرواح املدنيني و�صيانة لاإرث احل�صاري العريق فيها .
و�صدد الئتاف وهيئة اركان اجلي�ص احلر على التزامهما الكامل بحماية جميع ال�صوريني دون اأي متييز مبني 
على اأ�ص�ص دينية اأو طائفية اأو عرقية اأو اثنية اأو �صيا�صية، وحر�صهما التام على �صيانة الإرث احل�صاري والإن�صاين 

والديني يف �صورية بكل الو�صائل املمكنة .
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•• الفجر – عبد املجيد بن عمر

ل يللخللتلللللف اثلللنلللان يف انلللله ملللا كللان 
لللنللظللام الللرئلليلل�للص الللل�لللصلللوري بلل�للصللار 
الأ�صد اأن ي�صمد كل هذه املّدة لول 
الرو�صي  للرئي�ص  الرا�صخ  الللدعللم 

فادميري بوتني.
فللطلليلللللة علللاملللني، مل يللبللخللل زعلليللم 
اللل�للصللوري  حليفه  علللللى  الللكللرملللللني 
بلللاللللّدعلللم اللل�للصلليللا�للصللي والللعلل�للصللكللري 
والللللدبلللللللللومللللا�للللصللللي، ملل�للصللتللخللدمللا 
اللل�للصللوريللة لإ�للصللعللاف  اللللورقلللة  علنا 
الللللوليللللات املللتللحللدة الأملللريلللكللليلللة ; 
ملكانتها  رو�للصلليللا  ا�صتعادة  ولتاأكيد 
كدولة عظمى، وعلى اأمل اأن متا 
رو�للصلليللا بللعلل�للصللا ملللن اللللفلللراغ اللللذي 
تركه الراجع الأمريكي يف ال�صرق 

الأو�صط.
اأوىل  الللل�لللصلللوريلللة،  الأزمللللللللة  وُتللللعللللّد 
الباردة  احلللرب  بعد  ما  املواجهات 
الللللتللللي تلللخلللو�لللص فللليلللهلللا الللللوليللللات 
بالوكالة.  �صراعا  ورو�صيا  املتحدة 
فللمللن وجللهللة نللظللر مللو�للصللكللو، ُتلقي 
ال�صوء  بو�صوح  ال�صورية  الأزملللة 
املنطقة،  الللغللربللي يف  الللعللجللز  علللللى 
�صّيد  بوتني  يبدو فادميري  حيث 
املتوّقعة  ال�صربات  اأّن  مبا  اللعبة، 
بل  الللنللظللام،  تغيري  اإىل  تللهللدف  ل 
لللب عللنللهللا مللزيللد  يلللرّتّ اأن  لللع  ُيلللتلللوّقّ
تدهور �صعبّية الوليات املتحدة يف 

املنطقة.
والللل�لللصلللوؤال الللليلللوم، واملللنللطللقللة على 
اأبلللواب حريق جللديللد، هللو: اإىل اأي 
مدى �صيذهب الكرملني يف الدفاع 

عن حليفه يف دم�صق؟
�للصللوريللا  متلللّد  مللو�للصللكللو  اأّن  �صحيح 
بلللالأ�لللصلللللللحلللة، وتللللتللللوىّل نلل�للصللحللهللا، 
وتن�صر اأ�صطولها يف البحر الأبي�ص 
قناعة  �صبه  هناك  ولكن  املتو�صط، 

عاّمة، قد ل يعلنها البع�ص ولكنهم 
ي�صعونها يف العتبار عند حتديد 
يخ�ص  ما  يف  وحتركهم  �صيا�صتهم 
القناعة  هللذه  وتتمّثل  امللللللف،  هللذا 
لالتزام  و�صقف  حلللدود  وجلللود  يف 
ب�صار  الرئي�ص  الرو�صي جتاه نظام 

الأ�صد.
رو�لللصللليلللا ل  اأّن  ويلللقلللول حملللللللللللون، 
حيوية  م�صلحة  �للصللوريللا  يف  تلللرى 
ق�صوى، واأنها �صتتحا�صى الجنرار 
مللفللتللوح.  �للللصللللراع  يف  الللللتللللورط  اأو 
يوّظفها  هللاّمللة  ورقللة  هللي  ف�صوريا 
البوكر  لعبة  يف  بوتني  فللادميللري 
ال�صاملة التي يخو�ص غمارها مع 
الغرب، وهو يدرك انه  يف وقت ما، 
�صتنطلق مفاو�صات �صيا�صية، يرى 
اخليار  تللداعلليللات  مللن  املت�صائمون 
كّلما  انلله  وم�صاعفاته،  الع�صكري 

اقرب توقيتها كان الأمر اأف�صل.
ويتكرر رغم كل هذا ال�صوؤال : اإىل 
اأي حّد ميكن اأن يذهب فادميري 
بلللوتلللني، ملللع قللنللاعللة اجلللملليللع بللللاأّن 
اللللكلللرملللللللني بللللللات ميلللللللك مللفللتللاح 
يعار�ص  انلله  مبا  ال�صوري  ال�صراع 
بللل�لللصلللّدة اإ�لللصلللقلللاط  الللرئلليلل�للص بلل�للصللار 

الأ�صد؟
الإجابة،  �صياغة  يف  الآراء  تتباين 
زاويللة  ح�صب  م�صامينها  وتللتللنللّوع 
الللللنللللظللللر واملللللللوقللللللف ملللللن طللبلليللعللة 
اللل�للصللراع، ومللن مللبللداأ اللللللجللوء اإىل 
تللفللويلل�للص مللن جمل�ص  الللقللوة دون 
الأمن رغم الإجماع احلا�صل حول 
كان  اأّيللا  الكيماوي  ا�صتخدام  اإدانللة 
اأقللدم على  الللذي  ال�صوري  الطرف 

ذلك.

�صقوط  اأّن  مللن  ينطلق  مللن  هناك 
�للصللوف  اإيللللللران  اأّن  يللعللنللي   ، �للصللوريللا 
تكون الهدف القادم،  ومن ثّم فان 
انقابا �صيح�صل يف كامل اخلارطة 
يف  والغاز  للنفط  �صيا�صية  اجلغرا 
للنفوذ  انت�صارا  و�صيكون  املنطقة، 
اأن  ميكنها  ل  ورو�صيا   ، الأمريكي 
اأو ت�صمح به ، فهناك  تتحّمل ذلك 
القت�صادية  امل�صالح  مللن  الكثري 
والإ�لللصلللراتللليلللجللليلللة املللتلل�للصللابللكللة يف 
املللنللطللقللة،  وكلللملللا هلللو مللعلللللوم فللان 
دمللل�لللصلللق  هللللي احلللللللليلللف اللللوحللليلللد 

لرو�صيا يف ال�صرق الأو�صط .
اإّن  يلللرى،  وثللّمللة مللن املحللني مللن 
امللف،  هللذا  يف  بالنار  يلعب  بوتني 
هذا  ومللن  مب�صداقيته.  وحتللديللدا 
املنطلق فاّن رو�صيا تبدو يف موقف 
حرج، وبني خيارين اأحاهما مّر : 
مت�صددا  موقفا  بوتني  تبّنى  فقد 
عليه  وي�صعب  الأزمللة،  بداية  منذ 
ب  الت�صحية  دون  الآن  الللراجللع 
ذات  يف  ا�صتمّر  ما  واإذا  "�صرفه"،  
ٌيكّلفه  اأن  ذلللك مُيكن  فللان   ، الّنهج 
غللاللليللا مللالللّيللا و�للصلليللا�للصللّيللا، لأنلللله اإذا 
قررت الدول الغربية فعلّيا تزويد 
املتمردين بالأ�صلحة ، فقد �صبق اأن 
�صواريخ  �صُي�صّلم  اأنلله  بوتني  اأعلن 
اإىل  للطائرات  امل�صادة   300 ا�للص 
�صوريا،  �صواريخ ل ت�صتطيع �صوريا 
اأن ت�صّدد ثمنها، وبالتايل �صيتحّتم 

على مو�صكو الّترّبع بها.
النقطة  بللهللذه  يرتبط  اآخلللر  ملللاأزق 
حتديدا ول تخفى خ�صائره اأي�صا، 
الللتللي  اإ�لللصلللرائللليلللل،  اأّن  يف  ويللتللمللثللل 
متنّوعة،  برو�صيا عاقات  تربطها 

حتقيقها  اإىل  تللرمللي  الللتللي  املعلنة 
ال�صربة الأمريكية املتوقعة.

اإىل  ي�صري  من  املحللني  من  ولكن 
انللله حللتللى يف حلللال جنلللاح الللتللدخللل 
الرئي�ص  باإمكان  فانه   ، الأمريكي 
الرو�صي ا�صتثمار موقفه اإىل اأق�صى 
حّد ، والعزف على اأوتار قوة نقاط 
ا�صتغال  مبوا�صلة  وذلللك  �صعفه، 
احللول  اجللل  مللن  املنا�صل  �للصللورة 
 ، وامللللقلللاوم   ، ال�صلمية  ال�صيا�صية 
والذي ل يخون اأ�صدقاءه ، �صورة 
جتد قبول وتقديرا لدى قاعدته 

النتخابية  ال�صعبية واملحافظة .
والع�صكري  احلربي  النزوع  فاأمام 
تقّدم  اأن  ملو�صكو  لوا�صنطن، ميكن 
يتبّنى  "�صلمي"،  كللطللرف  نف�صها 
حالها  على  الأو�للصللاع  اإبقاء  منطق 
متاما   ، التدخل  منطق  ويرف�ص 
كما يفعل بوتني الآن ، وميزة هذا 
كبري  لعدد  ا�صتقطابه  هو  املوقف 
من الدول. فمن خال الدفاع عن 
ومعار�صة  للدول  املطلقة  ال�صيادة 
تللغلليللري الأنلللظلللملللة بلللاللللقلللوة، تللطللرح 
رو�لللصللليلللا نللفلل�للصللهللا كللبللديللل للللللحلللللول 

الأمريكية.
اأما اإذا ما �صاءت الأمور، فاإّنه باإمكان 
ل  والتن�صّ الإفللات  اأي�صا،  الرو�ص 
لقد   : و�صيقولون  امل�صوؤولّية،  من 
ت�صتمعوا  مل  ولللكللنللكللم  حلللّذرنلللاكلللم 

اإلينا ...
لي�ص مهّما  انه  اإىل  الإ�صارة،  تبقى 
ملللن الللللذي �للصلليللكلل�للصللب، مللو�للصللكللو اأم 
وا�للصللنللطللن، وملللا هلللو حللجللم الللربللح 
الذي �صيحّققه اأّي منهما، فالثابت 
اللل�للصللعللب  اأّن  هلللو  اللللليللللوم،  اللللوحللليلللد 
الوحللد،  اخلا�صر  �صيكون  ال�صوري 
والأخللللللرية، يف  الأوىل  للحللّيللة  واللل�للصّ
هللللذا الللفلل�للصللل اجللللديلللد ملللن لعبة 

الأمم..!

الللعللامللليللة، ومتلللللك تلللاأثلللريا ونللفللوذا 
كبريين. 

بوتني  اأّن  يبدو  ال�صياق،  هللذا  ويف 
مل يفهم املبداأ الذي و�صعه املفكر 
ها�صرن،  بيري  الفرن�صي  ال�صيا�صي 
العظمى  الللقللوة  اإّن  يللقللول  والللللذي 
كللل يوم  تللكللرار  اإىل  حقا ل حتللتللاج 
ي�صتبعد  لذلك  عظمى.  قللوة  اأّنللهللا 
املوقف  يف  مرونة  املراقبني  بع�ص 
انللقللاب  اأّن  الللرو�للصللي، ويللعللتللقللدون 
الأو�للصللاع يف �للصللوريللا وحلللده الللقللادر 
على  قي�صرالكرملني  اإجللبللار  على 

اإعادة النظر يف موقفه.
وهللذا قد يكون من الأهللداف غري 

�للصللوف تللنللزعللج مللن هلللذه اخلللطللوة، 
اأكلللر  ُيللعللتللرب  بلللوتلللني  اأّن  خللا�للصللة 
الروؤ�صاء الرو�ص ولء لإ�صرائيل يف 

تاريخ رو�صيا .
ويلللوؤكلللد اأ�للصللحللاب هلللذا اللللللراأي، اأّن 
امللل�للصللالللة الللل�لللصلللورّيلللة حتلللّوللللت اإىل 
قلل�للصللّيللة اإ�للصللراتلليللجلليللة بللالللنلل�للصللبللة 
للللللللللرئلللليلللل�للللص بلللللوتلللللني مللللللن خللللال 
ا�صتثماره  للفر�صة املتاحة، وفيهم 
معّللني  بالنتهازية،  ي�صفها  مللن 
ذلك باأّنه يبالغ يف مقاومة الغرب 
خا�صة اأنه ل �صيء يقف يف وجهه، 
الللغللربلليللة يف  الللللدول  اخللتلليللار  اأّن  اإذ 
اخلطوط  يف  البقاء  الأزمللة  بداية 
 ، امللف  بهذا  يتعلق  ما  يف  اخللفية 
رو�صيا،  اأملللام  وا�صعا  الطريق  فتح 

ح�صب هوؤلء.
واللليللوم، وقللد ارتللفللع �للصللوت الللدول 
اإقللرار وا�صنطن باأن  ، بعد  الغربية 
�صوريا قد جتللاوزت اخلط الأحمر 
وان  كيماوية،  اأ�صلحة  با�صتخدام 
م�صاعدة املتمردين �صوف تتكّثف ، 
فانه مل يعد اأمام بوتني من خيار 
�صيقع  لأنلله  الّت�صعيد  مزيد  �صوى 

اأ�صري حبال لعبته. 
لللكللن اآخلللريلللن يللللرون عللكلل�للص ذللللك، 
على  تلعب  رو�للصلليللا  اأن  ويللعللتللربون 
�صّجاد حللريللري يف هللذا امللللللف، مبا 
ب�صرورة  تتم�صك  موقفها  يف  اأّنها 
للللارم   الحلللللللللللرام والللللتللللقللللّيللللد اللللل�للللصّ

بالقانون الدويل.
اأ�صحاب هذا الراأي بان  ولئن يقّر 
رو�للصلليللا تلللللزّود �للصللوريللا بللالأ�للصلللللحللة، 
فاإنهم ي�صريون اإىل اأّن ذلك ي�صتند 
انللللدلع  قللبللل  اأُبللللرمللللت  اإىل علللقلللود 

زعامتها  لإثللبللات  م�صعاها  جللانللب 
دبلللللومللا�للصلليللا، للللللعللديللد مللن الللقللوى 

القت�صادية النا�صئة .
علل�للصللكللريللا  تلللدخلللا  اأّن  �لللصلللّك  ول 
فللادميللري  اأن  بللو�للصللوح  �صيك�صف 
ميلللللللكلللان  ل  ورو�للللللصلللللليللللللا  بللللللوتللللللني 
املتحدة  الوليات  منع  م�صتلزمات 
و�للصللتللظللهللر مو�صكو  الللتللدّخللل،  مللن 
عللملللللّيللا، غلللري قلللللادرة علللللى حللمللايللة 
يتناق�ص  وهلللذا  الأ�لللصلللد،  الللرئلليلل�للص 
اأن  بوتني  يريد  التي  ال�صورة  مع 
واملللتللمللثلللللة يف  بللللاده،  عللن  يعطيها 
ا�صتعادت عافيتها  اأّنها قّوة عظمى 
ال�صاحة  لللهللا حلل�للصللاب علللللى  وُيلللقلللراأ 

الللل�لللصلللراع، ملللوؤكلللديلللن انلللله مل يللتللّم 
ت�صليم اأّي اأ�صلحة هجومية.

انلله بقدر ما  اإىل  هلللوؤلء،  ويخل�ص 
يللكللون بللوتللني حللازمللا يف مللوقللفلله ، 
م�صداقيته  دائلللرة  تلللزداد  مللا  بقدر 
علللللى اللل�للصللاحللة الللدوللليللة اّتلل�للصللاعللا، 
اإّل  تللعللرف  ل  الدبلوما�صية  لأن 
مبيزان القوى، موؤكدين اأّن امل�صالة 
بالن�صبة  ذهبية  فر�صة  اللل�للصللورّيللة 
لرو�صيا لإظهار ا�صتعادتها لدورها 
كقوة عظمى ، على قدم امل�صاواة مع 
الأمريكية، وهي  املتحدة  الوليات 
املللكللانللة الللتللي فللقللدتللهللا بللعللد تفكك 
اإىل  ال�صوفياتي،  الحتلللاد  الللّراحللل 

حتليل اإخباري  ..اإىل اأّي مدى �صي�صل دعم رو�صيا حلليفها ال�صوري ؟

•• الفجر – تون�س - خا�س

اأفللللللادت ملل�للصللادر جللللريلللدة الللفللجللر 
اجلزائري  الرئي�ص  اأن  اجلزائرية 
اأبلللللغ  بللو تفليقة قللد  الللعللزيللز  عللبللد 
رئي�ص هيئة اأركان اجلي�ص ال�صعبي 
الوطني الفريق اأحمد قايد �صالح 
قوة  لأي  ال�صماح  اجلللزائللر  رف�ص 
مكافحة  بغطاء  اأجنبية  ع�صكرية 
الإرهللللللللاب اللللركلللز علللللى احلللللدود 
الللللربيللللة للللللللجلللزائلللر، وذللللللللك  كلللرد 
�صريح على طلب الوليات املتحدة 
الأمريكية من اجلزائر م�صاعدتها 
مللللاحلللقلللة الللل�لللصلللبلللكلللات الإرهللللابلللليللللة 
نف�ص  واأ�للصللافللت  بليبيا.  املللتللواجللدة 
امللل�للصللادر بلللان هلللذا الللرفلل�للص يللاأتللي 
بطلب  اأملللريلللكلللا  تللقللدمللت  اأن  بللعللد 
ع�صكرية  قاعدة  لركيز  للجزائر 
على احلدود اجلزائرية التون�صية 
من جهة ، واإبداء  تون�ص ح�صب ما 
ُيتداول موافقتها على اإقامة هذه 
القاعدة من جهة اأخرى . واأوردت 
جريدة الفجر اأن بوتفليقة ناق�ص 
ال�صعبي  اأركان اجلي�ص  رفقة قائد 
الوطني، القرار التون�صي القا�صي 
بلللتلللحلللويلللل احللللللللللدود الللتللونلل�للصلليللة 
اجلللللزائللللريللللة مللنللطللقللة علل�للصللكللريللة 
مللللاحلللقلللة اللللعلللنلللا�لللصلللر الإرهللللابلللليللللة 
الللقللاعللدة يف  للللواء  املن�صوية حتللت 
باد املغرب الإ�صامي والتهريب، 
حلليللث جللللدد الللرئلليلل�للص بللوتللفللللليللقللة 
خلللللال اللللللللقلللاء رفللل�لللص اجللللزائلللر 
على  اأجنبي  ع�صكري  تواجد  لأي 

احلللللللدود. ووفلللللق نللفلل�للص امللل�للصللادر، 
خلل�للصلل�للص الللرئلليلل�للص عللبللد الللعللزيللز 
مع  مللوؤخللرا  اجللتللمللاعلله  بوتفليقة، 
رئي�ص هيئة اأركان اجلي�ص ال�صعبي 
اللللوطلللنلللي اللللفلللريلللق اأحللللمللللد قللايللد 
�صالح، مللف الأو�صاع الأمنية على 
احلدود الربية ال�صرقية للجزائر، 
ملللع للليللبلليللا وتلللونللل�لللص. ويلللاأتلللي هللذا 
لإن�صاء  والراف�ص  الوا�صح  القرار 
قللللاعللللدة علل�للصللكللريللة علللللللى احللللللدود 
اأن  بعد  وتون�ص  للجزائر  الللربيللة 
قللللرر الللرئلليلل�للص الللتللونلل�للصللي املللوؤقللت 

نللللللور اللللللديلللللن الللللبللللحللللريي وجلللللود 
ع�صكرية  قللاعللدة  لركيز  م�صروع 
رملللللللادة  ملللنلللطلللقلللة  اأمللللريللللكلللليللللة يف 
ما  م�صتنكرا  التون�صي    باجلنوب 
تهدف  الللتللي  بللالإ�للصللاعللات  و�صفها 
هذا  الدولة.  ا�صتقرار  زعزعة  اإىل 
و كان قرار اإن�صاء منطقة حدودية 
اأثار  قد  التون�صي  باجلنوب  عازلة 
مللن قبل عدد  ال�صكوك  مللن  عللددا 
مللن املللراقللبللني الللذيللن حلللذروا من 
اإمللكللانلليللة  حتللويللل كللامللل املنطقة 
منها  جللزءا  اأو  العازلة  احلللدوديللة 

حممد من�صف املرزوقي هذه املدة 
عللازلللة  حلللدوديلللة  اإحلللللداث منطقة 
وعلى  التون�صية  الباد  جنوب  يف 
طول ال�صريط احلدودي اجلنوبي 
لللتللونلل�للص ملللع للليللبلليللا واجلللزائللللللللللللللر، 
ملللكللافللحللة الإرهلللللاب . وملللن جهتها 
نللفللت احلللكللومللة الللتللونلل�للصلليللة وجللود 
نللليلللة للللللدى اللللرئللليللل�لللص الللتللونلل�للصللي 
القاعدة  املوؤقت لتكوين مثل هذه 
نللوع  ذللللك  اأّن  مللعللتللربا  الع�صكرية 
مللن الإ�للصللاعللات. وقللد نفى الوزير 
امللل�للصللتلل�للصللار للللدى رئلليلل�للص احلللكللومللة 

هلللذه  ويف  مللغلللللقللة  مللنللطللقللة  اإيل 
اإىل  الللللدخللللول  احلللللالللللة ل ميلللكلللن 
اإل بللرخلليلل�للص من  هلللذا الللفلل�للصللاء 
ميكن  التي  الع�صكرية  ال�صلطات 
اأجنبية  جلللهللات  تللرّخلل�للص  اأن  لللهللا 
امل�صت�صار  وكلللان  عللللليلله.  بالتمركز 
املوؤقت  التون�صي  للرئي�ص  الأ�صبق 
اأيوب امل�صعودي قد حذر من  هذا 
الأملللر  يللكللون  بلللاأن  اللللقلللرار م�صككا 
لإر�لللصلللاء  اأملللريكللليلللة  خللطللة  وراءه 
قللللاعللللدة عللل�لللصلللكلللريلللة حتللللت غللطللاء 

مقاومة الإرهاب.

ما حقيقة القاعدة الع�صكرية االأمريكية بني تون�س واجلزائر؟
الرئي�ص اجلزائري عبد العزيز بوتفليقه

بوتني وب�صار يف خدمة من !

املا�صي  ال�صهر  االأ�صد  نظام  عن  من�صقا   533

اآخر جتمع انتخابي للمعار�س الرو�صي نفالني 

حتذير من حتول تون�س اإىل اأر�س للمنظمات 

•• بريوت-وكاالت:

ك�صف املركز ال�صوري الوطني للتوثيق عن تزايد حالت 
الن�صقاق عن النظام خال �صهر اأغ�صط�ص اآب املن�صرم، 
حالة   54 يف  �صخ�صا   533 املن�صقني  عللدد  بلغ  حيث 
�صباطا  ت�صم  املن�صقني  قائمة  اإن  املركز  وقال  ان�صقاق. 
رفيعي امل�صتوى وجمندين ولعبني ريا�صيني يف املنتخب 

ال�صوري وعنا�صر يف جي�ص التحرير الفل�صطيني.
واأو�صحت اإح�صاءات املركز اأن عدد املن�صقني خال ال�صهر 
بلغ  والريا�صيني  والدبلوما�صيني  ال�صباط  املا�صي من 
قبل  من  اإعدامهم  مت  جنود  خم�صة  واأن  من�صقا،   27
ُقتل  بينما  النلل�للصللقللاق،  حماولتهم  اأثللنللاء  النظام  قلللوات 
ان�صقوا  اأن  �صبق  اآخللر  27 جنديا  املا�صي  ال�صهر  خال 
وتاأتي  امل�صلحة.  الثورة  اإىل  وان�صموا  �صابقة  فرات  يف 
الن�صقاقات  قائمة  راأ�للص  على  وريفها  دم�صق  حمافظتا 
حالة،   11 يف  ان�صقوا  �صخ�صا   168 بلغت  بح�صيلة 
وتليها كل من درعا ودير الزور وال�صويداء على التوايل، 
بينما تاأتي حمافظة حلب يف اآخر القائمة حيث �صهدت 
املركز  ووثللق  خمتلفتني.  حالتني  يف  �صخ�صني  ان�صقاق 

•• مو�سكو-ا.ف.ب:

فادميري  الرو�صي  للرئي�ص  الرئي�صي  املعار�ص  ينظم 
له  انتخابي  جتمع  اخللر  املل�للص  نفالني  اليك�صي  بللوتللني 
قبل ا�صتحقاق رئا�صة بلدية مو�صكو املقرر الحد حيث 
�للصلليللواجلله مللر�للصللح الللكللرملللللني، رئلليلل�للص الللبلللللديللة املنتهية 

وليته �صريغي �صوبيانني.
ويجمع نفالني املدون املناه�ص للف�صاد البالغ 37 عاما 
واللللذي ت�صدر الحللتللجللاجللات �صد الللنللظللام الللرو�للصللي يف 
و�صط  يف  �صاخاروف  جادة  يف  ان�صاره   2012-2011

مو�صكو التي �صهدت الكثري من التظاهرات املعار�صة.

ع�صكرية،  مللطللارات  عللدة  يف  وا�للصللعللة  ان�صقاقات  حلللدوث 
ومللنللهللا مللطللار ديلللر الللللزور الللعلل�للصللكللري ومللطللار الطبقة 
الع�صكري ومطار خلخلة الع�صكري يف ال�صويداء، وقال 
اإن وترية الن�صقاقات اجلماعية ت�صارعت عقب الإعان 
ان�صق  حيث  النظام،  �صد  مرتقبة  ع�صكرية  �صربة  عن 
116 �صخ�صا اإ�صافيا خال الأيام اخلم�صة الأوىل من 
ال�صهر احلايل. ويذكر اأن الع�صو يف الئتاف الوطني 
وزير  اأن  الأربعاء  اأكد  اللبواين  املعار�ص كمال  ال�صوري 
الدفاع ال�صابق علي حبيب ان�صق عن النظام وانتقل اإىل 
اأن حبيب متّكن  واأ�صاف  تركيا مب�صاعدة دولة غربية. 
ذلك  يعني  ل  "لكن  الللنللظللام  قب�صة  مللن  الإفللللات  مللن 
يف  الكبري  بالع�صو  اإيللاه  وا�صفا  للمعار�صة"،  ان�صمامه 
الطائفة العلوية التي ينتمي اإليها الرئي�ص ب�صار الأ�صد. 
كما �صبق للمتحدث با�صم الئتاف الوطني خالد �صالح 
ان�صقاق  حللالت  املا�صي عن حللدوث  الأ�صبوع  اأن حتللدث 
كبرية ل�صباط يف اجلي�ص النظامي واأنهم غادروا �صوريا 
اإىل لبنان ودول عربية اأخرى. وقدر �صالح باأن ما بني 
�صبعني وثمانني األف ع�صكري فقط قادرون على القتال 

ول يزالون يوالون نظام الأ�صد.

فيه  ت�صارك  مو�صيقي  بحفل  الخللري  التجمع  ويفتتح 
فرق معروفة اعتبارا من ال�صاعة 13،30 ت غ، ثم يلقي 

املر�صح كلمة م�صاء.
 اما �صوبيانني الذي يعترب الوفر حظا يف ال�صتحقاق 
فلليللمللا يجمع  قللريللب،  ريللا�للصللي  لللقللاء يف جمللمللع  فينظم 
املر�صحون الربعة الخرون ان�صارهم يف خمتلف انحاء 

العا�صمة.
حكم على نفالني يف متوز يوليو بال�صجن خم�ص �صنوات 
ثم  و�صجن  بالكامل.  مفربكة  اعتربها  اختا�ص  بتهم 
له  اجللاز  ما  ا�صتئنافه احلكم  النظر يف  افللرج عنه حتى 

املناف�صة على رئا�صة بلدية مو�صكو.

•• تون�س-يو بي اأي:

حذرت نقابة اأمنية تون�صية من اأن تون�ص �صتتحول قريبا اإىل اأر�ص جهاد 
ب�صدة  واإنتقدت  والدولية،  التون�صية  الإرهابية  التنظيمات  اإىل  بالن�صبة 
ال�صحبي  وقللال  الإرهلللاب.  ملف  مع  امل�صوؤول  غري  بالتعاطي  و�صفته  ما 
قوات  لنقابات  الوطني  الإحتللاد  يف  القانونية  بال�صوؤون  املكلف  اجلويني 
الإحتللاد  اجلللمللعللة،اإن  ام�ص  ُعقد  موؤمتر �صحايف  خللال  التون�صي  الأمللن 
اأكيدة  الوطني لنقابات قوات الأمن التون�صي لديه معلومات ومعطيات 
تفيد باأنه �صيتم قريبا اإعان تون�ص كاأر�ص جهاد بالن�صبة اإىل التنظيمات 

الإرهابية التون�صية والدولية .
املعلومات واملعطيات،واإكتفى بالإ�صارة  ومل يو�صح اجلويني طبيعة هذه 
الإ�صتعامات،  اأجهزة  منها  باده،وخا�صة  يف  الأمنية  ال�صلطات  اأن  اإىل 
بللحللوزتللهللا مللثللل هلللذه املللعلللللومللات اخلللطللرية وحلللذر يف املللقللابللل ال�صلطات 
تون�ص  اإىل  باأ�صاليب جديدة  �صيعود  الإرهللاب  اأن  بللاده من  الر�صمية يف 

خال الأ�صهر الثاثة املقبلة،اإذا ما توا�صل التعاطي معه بال�صكل ال�صائد 
الللعللام لاإحتاد  املللاطللري الأملللني  اللليللوم. ومللن جهته، مل يللردد منت�صر 
مبا�صرة  اإتللهللامللات  توجيه  يف  التون�صي  الأملللن  قلللوات  لنقابات  الللوطللنللي 
التنظيمات  مع  بالتواطوؤ  ودينية  وحقوقية  وق�صائية  �صيا�صية  لأطللراف 
الإرهابية وقال خال املوؤمتر ال�صحايف،اإنه �صيتم قريبا الك�صف عن قائمة 
باأ�صماء اجلهات ال�صيا�صية والق�صائية واحلقوقية والدينية املتورطة يف 

التعامل مع العنا�صر الإرهابية .
بحوزته  التون�صي  الأملللن  قلللوات  لنقابات  الللوطللنللي  الإحتللللاد  اأن  واأ�للصللاف 
ملفات ُتثبت توّرط �صيا�صيني وق�صاة وحمامني واأمنيني يف دعم الإرهاب 
اعتقال  �صابق  وقللت  اأنلله مت يف  اإىل  ال�صياق  هللذا  ،لفتا يف  والتعاطي معه 
عدد من الق�صاة ثبت تعاملهم مع التيار التكفريي. ُي�صار اإىل اأن رئي�ص 
ال�صابع  اأعلللللن يف  قللد  كلللان  الللعللريلل�للص  علللللي  املللوؤقللتللة  التون�صية  احلللكللومللة 
والع�صرين من ال�صهر املا�صي،عن قرار حكومي يق�صي بت�صنيف تنظيم 

اأن�صار ال�صريعة ال�صلفي اجلهادي التون�صي كتنظيم ارهابي .

مقتل قيادي ب�صبكة حقاين يف باك�صتان عمر تاتام يل رئي�صًا حلكومة مايل 
•• مريان�ساه-ا ف ب:

ادت غارة لطائرة امريكية با طيار ام�ص يف �صمال غرب باك�صتان اىل مقتل �صتة نا�صطني ا�صاميني على 
القل بينهم قيادي يف �صبكة حقاين مدرج على لئحة الرهاب المريكية و�صالع يف خطف جندي امريكي 
بح�صب م�صوؤولني. ووقع الهجوم يف بلدة درغاه مندي الواقعة على بعد 10 كلم من مريان�صاه كربى مدن 

ولية وزير�صتان ال�صمالية القبلية املعروفة بانها معقل رئي�صي لطالبان وحلفائها من القاعدة.
. واكد  انها غارة طائرة با طيار. قتل �صتة متمردين  و�صرح م�صوؤول امني يف مريان�صاه لفران�ص بر�ص 

م�صوؤول باك�صتاين اخر احل�صيلة.
انتمى القتلى ال�صتة اىل �صبكة حقاين وهي ف�صيل من حركة طالبان افغان�صتان جعل من املناطق القبلية 
الباك�صتانية قاعدة خلفية بح�صب احد م�صوؤوليها املحليني الذي رف�ص الك�صف عن ا�صمه واو�صحت امل�صادر 
ان املا �صاجنني زدران حاكم الظل لولية بكتيكا الفغانية املتاخمة لباك�صتان والذي ادرج ا�صمه على لوائح 

الرهابيني لدى الوليات املتحدة والمم املتحدة من بني القتلى.

•• باماكو-ا ف ب:

عني الرئي�ص املايل اجلديد ابراهيم ابو بكر 
كيتا اخلبري املايل عمر تاتام يل )49 عاما( 
الذي  تن�صيبه  وذلك غداة  للحكومة،  رئي�صا 
 18 ا�صتمرت  ع�صكرية  �صيا�صية  ازمللة  ينهي 
يل  تللاتللام  عمر  وكلللان  الللبللاد  وق�صمت  �صهرا 
حلاكم  خللا�للصللا  م�صت�صارا  تعيينه  قللبللل  حللتللى 
البنك املركزي لدول غرب افريقيا، املوؤ�ص�صة 
التي ت�صدر العملة املوحدة للبلدان الثمانية 
والنقدي  القللتلل�للصللادي  الحتلللاد  ت�صكل  الللتللي 

لغرب افريقيا.

الراحل واأحد  ابراهيم يل الديب  وهو جنل 
كتابني  ومللوؤلللف  امللللللتللزمللني  اللليلل�للصللار  نا�صطي 
م�صهورين هما خيوط العنكبوت و الفرا�صات 
تعي�ص من الدموع . اما والدته مادينا تال يل 
فكانت �صفرية لبادها يف عهد الرئي�ص املايل 

الفا عمر كوناري )2002-1922(.
وبعدما انهى درو�صه، عمل يف البنك الدويل 
اىل   1992 ملللن  امللللالللليلللة  اللللرئلللا�لللصلللة  يف  ثلللم 
اىل  فيها  ان�صم  التي  ال�صنة  وهي   1994
حيث  افريقيا،  غللرب  للللدول  املللركللزي  البنك 
راكللم خللربة طللوال ع�صرين عاما يف خمتلف 

املنا�صب.

به وكالة فران�ص بر�ص  ات�صلت  وقال م�صدر 
يف البنك الذي يتخذ من داكار مقرا له لقد 

اعفي من من�صبه قبل ايام .
وهو يخلف ديانغو �صي�صوكو امل�صوؤول الداري 
املدين الذي كان رئي�صا للحكومة النتقالية 
2012 حتى  الول-ديللل�لللصلللملللرب  كلللانلللون  ملللن 
بداية هذا ال�صبوع. و�صيبداأ يل م�صاوراته يف 
ال�صاعات املقبلة لت�صكيل حكومته وعمر تاتام 
تيارنو  با�صم  منه  املقربون  يناديه  الللذي  يل 
الثاين-نوفمرب  ت�صرين   28 يف  مللولللود  يل، 
يف  اجللازة  على  وحا�صل  باري�ص  يف   1963

التاريخ و�صهادة يف القت�صاد.
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•• وا�سنطن-القاهرة-وكاالت:

اأن  امل�صرية  ال�صلطات  ت�صتبعد  مل 
تكون ما و�صفتها مبحاولة اغتيال 
انتحارية  عملية  الداخلية  وزيلللر 
وطلللللبللت الللنلليللابللة الللعللامللة اإجلللللراء 
اإن  دي  الللوراثلليللة  للب�صمة  حتليل 
الداخلية  وزارة  قالت  لأ�صاء  اآيه 
اإن املحققني عروا عليها يف موقع 
موكب  ا�صتهدف  اللللذي  التفجري 
اللللوزيلللر اللللللللواء حمللمللد اإبللراهلليللم 

اخلمي�ص.
بيان  يف  الللداخللللليللة  وزارة  وقللالللت 
ُت�صري  الأولية  املوؤ�صرات  اإن  ر�صمي 
اإرهللابلليللة فى  اإىل تللللورط عللنللا�للصللر 

ارتكاب العملية.
فللاإنلله  نف�صها،  امللللوؤ�لللصلللرات  وحلل�للصللب 
يحتمل اأن يكون تفجرياً انتحارياً 
النفجار  �صديدة  عللبللوة  عللن  جنللم 
و�صعت يف حقيبة اإحدى ال�صيارات 
املتوقفة على ميني الطريق، اأحدث 

انللفللجللارهللا دويللللا �للصللديللدا واأكللللدت 
اللللللللوزارة اإ�لللصلللابلللة 10 ملللن رجلللال 
ال�صرطة، هم 4 �صابط و6 اأفراد، 
وجللودهللم  تلل�للصللادف  �صخ�صا  و11 
مبنطقة التفجري، بينهم طفل يف 

ال�صابعة برت قدمه اليمنى.
وحللل�لللصلللب اللللبللليلللان، فللللاإنلللله عللللر يف 
اآدمية  اأ�للصللاء  على  احللللادث  مكان 
ويللللجللللري الللتللحللقللق مللللن هللويللتللهللا 
فاإن  الإعامية،  التقارير  وح�صب 
اأن  عللن  ك�صفت  النيابة  حتقيقات 
موكب الوزير قد تعر�ص لإطاق 
نار عن قرب من جانب املهاجمني، 
الذين رمبا يكون اأحدهم قد قتل 
على  املحققون  وعللر  العملية  يف 
الللوزيللر العملية  اإ�للصللائلله وو�للصللف 
بلللاأنلللهلللا بللللدايللللة ملللوجلللة اإرهللللللللاب يف 

م�صر.
اأخللرى، ك�صفت م�صادر  من ناحية 
الأمللريكلليللة  الللعللا�للصللمللة  يف  ر�صمية 
اأن فريق الأمن القومي  وا�صنطن 

ملناق�صات دامت قرابة �صهرين بني 
الأمللريكلليللة  الإدارة  يف  امللل�للصللوؤولللني 
املتحدة  الوليات  رد  ب�صاأن طبيعة 
علللللى علللزل مللر�للصللي يف الللثللالللث من 
تعترب  املللا�للصللي ومل  يللوللليللو-متللوز 
امل�صري  اجلي�ص  قيام  اأوباما  اإدارة 
بللعللزل مللر�للصللي انللقللابللاً علل�للصللكللريللاً، 
حيث اإن تو�صيف الو�صع على تلك 
احللللاللللة يللقللتلل�للصللي مللنللهللا وقلللف كل 
ما  مل�صر،  تقدمها  التي  امل�صاعدات 

عدا امل�صاعدات الإن�صانية.
الللدفللاع  وزارة  يف  ملل�للصللوؤول  وكللللان 
الأملللريكللليلللة )اللللبلللنلللتلللاغلللون( حللذر 
بللللاراك  الللرئلليلل�للص  اإدارة  الأربللللعللللاء 
تقدر  تكاليف  حتللمللل  مللن  اأوبلللاملللا 
اإذا ما قررت  اللللدولرات  مبليارات 
مل�صر  الع�صكرية  امل�صاعدات  اإلغاء 
نائب  وهللو  غينيل  ريت�صارد  ودعلللا 
ملللديلللر وكللللالللللة اللللتلللعلللاون الأملللنلللي 
اإىل  الإدارة  بالبنتاغون  الدفاعية 
التو�صل عاجا لقرار ب�صاأن ما اإن 

تو�صية  قللللّدم  الأبلليلل�للص  الللبلليللت  يف 
اأوباما  بللاراك  الأمللريكللي  للرئي�ص 
تقدمها  الللتللي  امللل�للصللاعللدات  بتعليق 

الوليات املتحدة مل�صر.
عللن  اأن  اأن  �لللصلللي  �للصللبللكللة  ونلللقلللللللت 
الأمريكيني  امللل�للصللوؤولللني  عللدد مللن 
للللللفللريللق الأملللنلللي يف  اأن اجللتللمللاعللاً 
تو�صية  اإىل  خل�ص  اأوبلللاملللا  اإدارة 
الللوليللات  قلليللام  بتعليق  الللرئلليلل�للص 
من  املللايللني  مئات  بدفع  املتحدة 
الدولرات مل�صر، على خلفية قيام 
اجللليلل�للص بللعللزل الللرئلليلل�للص امللل�للصللري 
ا�صتجابة  وذللللك   ، مر�صي  حممد 

لثورة �صعبية عارمة.
وذكرت امل�صادر اأن الجتماع الذي 
الأ�صبوع  مللن  �صابق  وقللت  ُعللقللد يف 
م�صت�صارة  مللن  كلللًا  �للصللم  املللا�للصللي 
الأبلليلل�للص  للبيت  الللقللومللي  الأمللللن 
راي�ص، ووزيللرْي اخلارجية  �صوزان 
جللللللون كلللللللريي، والللللللدفللللللاع تلل�للصللاك 
تتويجاً  الجللتللمللاع  وُيللعللد  هلليللغللل. 

امل�صاعدات  تقدمي  �صتوا�صل  كانت 
غينيل  واأ�صار  للقاهرة.  الع�صكرية 
بوا�صنطن  مللوؤمتللر  يف  كلمة  عقب 
مللا  بلللللدرجلللللة  اإدارتللللللللللللله  قلللللللللق  اإىل 
اإىل وجود  ، لفتا  بخ�صو�ص ذلك 
لأن  التعاقدات  مللن  كاملة  حزمة 
الفواتري تاأتي واحدة تلو الأخرى، 
وهو ما ي�صتوجب اأن نكون قادرين 
علللللى �لللصلللدادهلللا بللطللريللقللة ملللا واإل 

ف�صوف نتخلف عن الدفع .
الإدارة  تتخذ  اأن  يف  اأمللللله  واأبلللدى 
وقللت قريب  قللرارا ويف  الأمريكية 
اأن  واإمللللللللا  نللنللهللي  اأن  فللللاإمللللا  جلللللدا 
مينحونا فعليا مزيدا من التمويل 
دفللع  ليمكننا  امللل�للصللري  الع�صكري 
الللفللواتللري ، مللوؤكللدا حمللاولللة اإدارة 
املحتملة  التكاليف  درا�للصللة  اأوبللامللا 
املربمة  العقود  باإنهاء  واملرتبطة 

مع م�صر .
الع�صكرية  امللل�للصللاعللدة  وتللراجللعللت 
املقدمة  الأمريكية  والقت�صادية 

اإىل ملل�للصللر بللعللدمللا عللللزل اجللليلل�للص 
الللرئلليلل�للص حمللمللد مللر�للصللي وفلل�للص 
اعلللتللل�لللصلللاملللني لأنلللل�للللصللللاره اللل�للصللهللر 
بالفعل  وا�صنطن  واأوقفت  املا�صي، 
مللقللاتللات  اأربلللللع  الللقللاهللرة  ت�صليم 
لوكهيد  �صركة  اإنتاج  من   16 اأف 

مارتن.
وقلللللللال ملللل�للللصللللوؤولللللون اأمللللريكلللليللللون 
اآخلللللرون اإنلللله يللجللب اإجنللللاز متويل 
به  اللللتللزام  اأو  الأ�صلحة  مبيعات 
�صبتمرب-اأيلول   30 يللوم  بحلول 
املللاللليللة  اللل�للصللنللة  فلليلله  الللللذي تنتهي 
اجلارية للحكومة الأمريكية، واإل 
اخلللزانللة  اإىل  الأملللللوال  ف�صتحول 

الأمريكية.
املحتملة  الللتللكللاللليللف  اأن  وذكللللللروا 
ت�صمل  اأن  ميللكللن  الللعللقللود  لإنلللهلللاء 
على  �صيكون  جللزائلليللة  مللدفللوعللات 
احلللللكللللومللللة الأملللللريكللللليلللللة دفللعللهللا 
تكاليف  مللع  الللدفللاعلليللة  لل�صركات 

تقلي�ص الربامج .

م�ست�سارو اأوباما يو�سونه بتعليق امل�ساعدات مل�سر 

القاهرة ترجح عملية انتحارية وراء الهجوم على وزير الداخلية

بوتني ي�صغط على اأوباما ب�صاأن �صوريا
•• �سان بطر�سربج-رويرتز:

الرئي�ص  من  متزايدة  ل�صغوط  اأوبللامللا  بللاراك  المريكي  الرئي�ص  تعر�ص 
الرو�صي فادميري بوتني وغريه من زعماء العامل لثنائه عن القيام بعمل 
ع�صكري �صد �صوريا يخ�صى كثريون اأن ي�صر بالقت�صاد العاملي ويوؤدي اىل 

ارتفاع اأ�صعار النفط.
وبداأت قمة جمموعة الع�صرين املوؤلفة من دول متقدمة ونامية يف مدينة 
النمو  ق�صايا  يف  مللوحللد  مللوقللف  اىل  للتو�صل  الللرو�للصلليللة  بطر�صربج  �للصللان 
بداية  ويف  ال�صريبي  التهرب  ومكافحة  امل�صرفية  وال�صفافية  والللتللجللارة 
القمة ا�صتقبل بوتني اأوباما بابت�صامة جامدة وم�صافحة جادة وهي عامة 

الرد على هجوم  ب�صاأن كيفية  ب�صبب اخلاف  بينهما  التوتر  وا�صحة على 
بال�صلحة الكيماوية يف �صوريا.

لكن املجموعة التي متثل ثلثي �صكان العامل وت�صهم بنحو 90 يف املئة من 
انتاجه منق�صمة ب�صاأن عدة ق�صايا مثل ال�صطرابات يف ال�صواق الناه�صة 
وقرار جمل�ص الحتياطي الحتادي البنك املركزي المريكي وقف برنامج 

التحفيز النقدي لاقت�صاد المريكي واحلرب الهلية يف �صوريا.
ويريد الرئي�ص الرو�صي بوتني انتهاز فر�صة الجتماع الذي يعقد يف ق�صر 
يعود اىل عهد القيا�صرة لقناع اأوباما بالتخلي عن القيام بعمل ع�صكري 
وا�صنطن  حملت  كيماوي  هجوم  بعد  ال�صد  ب�صار  ال�صوري  الرئي�ص  �صد 

القوات احلكومية امل�صوؤولية عنه.

باملنا�سبة

م�صر وا�صتئ�صال الورم اخلبيث..!
•• الفجر - ابوظبي

ت�صاربت الأنباء حول اقراب موعد اإعان ال�صلطات امل�صرية عن 
قرارها ب�صاأن حل جمعّية الإخوان امل�صلمني. وبقطع النظر عن �صّحة 
ان كان هذا القرار قد اتُّخذ من عدمه، نعتقد اأّن امل�صالة حتتاج اإىل 
نظر واىل الإ�للصللراع بح�صم هذا امللف، من خال قللرار ي�صتبعد كل 
احل�صابات ال�صيا�صوية والظرفّية، ول ي�صتند يف اتخاذه اإّل مل�صلحة 
م�صر و�صعبها حا�صرا وم�صتقبا، وبعيدا عن كّل �صغوط خارجّية، 
الثاثني مللن يونيو  اأهللمللّيللة عللن خللطللوة  يللقللّل يف اعتقادنا  قلللرار ل 
اإذ هي تكت�صي بعدا  اأهمّية،  اأكر  املتمثلة يف عزل مر�صي، بل لعلها 
ا�صراتيجيا، ول يخفى ارتباطها الوثيق بح�صانة املجتمع امل�صري 
ومناعته الأمنّية وال�صيا�صّية، ولكونها م�صالة ل تتعلق بفرد معتّل، 

واإّنا ببيت الداء اأ�صا.
�صيا�صّيا  ال�صحّية  م�صر  حلالة  ت�صخي�ص  كل  اأّن  اإىل  بداية  ن�صري 
وامنّيا، كانت ت�صري باإ�صبع التهام، ويف حمطات عديدة من تاريخ 

م�صر احلديث، اإىل جماعة الإخوان امل�صلمني.
ويذكر التاريخ يف �صفحاته، انه مت حل هذه اجلماعة يف منا�صبتني، 
الأوىل كانت يف حكومة النقرا�صي با�صا، يف نهاية الن�صف الأول من 
القرن الع�صرين، حينما اأ�صدر قرارا بحل اجلماعة، يف دي�صمرب عام 

 .1948
اأما املرة الثانية التي تعر�صت فيها اجلماعة للحل، فكانت يف عهد 
الللقللرار احلللل يف  اتخذ  الللذي  النا�صر،  الللراحللل جمال عبد  الزعيم 
جانفي 1954، بعد حماولة اغتياله التي تعر�ص لها بالإ�صكندرية 
واّتهامها يف حينها بالتورط يف اأعمال عنف م�صلحة وتخزين اأ�صلحة 

يف مقرها والتعاطي الن�صاط ال�صيا�صي. 
اأّمللللا الللليلللوم، فللقللد تلللعلللّددت اللل�للصللواهللد اللللّداللللة علللللى اأّن اجلللمللاعللة ل 
باأ�صره وتخريب وطن  واإّنللا اغتيال �صعب  اإىل اغتيال فرد،  ت�صعى 
باأكمله، وارتكاب "جمزرة دميقراطية" تختطف م�صر من هويتها 
وتاريخها، وتنحرف بدورها يف حميطها الإقليمي واحل�صاري، مّما 
اأمللرا م�صتعجا ل يحتمل  الللّداء هللذا،  يجعل من م�صالة حللّل بيت 
باإجراء  يو�صي  بات  امل�صرية  احلالة  ت�صخي�ص  اأّن  التاأجيل، خا�صة 
الللذي  اخلبيث  اللللورم  وا�صتئ�صال  اجلللراحللّيللة،  العملّية  هللذه  مثل 
اإّن  والتحليل،  بالتخمني  ل  امللمو�صة  بالوقائع  اأ�صلفنا،  وكما  ثبت، 
بحا�صرها  و�صيفتك  �صوءا،  الكنانة  ار�ص  اأو�صاع  �صيزيد  ا�صتمراره 

وم�صتقبلها اأي�صا.
كّل  اأ�صبح م�صدر خطر على  الللورم ومتللّدد حّتى  هللذا  لقد ت�صّخم 
وواجلله عديد  للحياة،  دائما  �صعبها  انت�صر  باد  احلّية يف  اخلايا 
دون  الإخللوان  جماعة  داء  ظّل  ولكن  ال�صيا�صّية،  والعلل  الأمللرا�للص 
ح�صم جذري، ينخر فيه �صواء كان اأ�صحابه حتت الأر�ص اأو فوقها، 

يف املعار�صة اأو هم مي�صكون مبقود ال�ّصلطة.
نحن نتفّهم حذر ال�صلطات امل�صرية يف تعاملها مع مثل هذا القرار، 
تعقيداتها،  وحجم  الراهنة  ال�صيا�صية  للمرحلة  اإدارتللهللا  و�صعوبة 
التعقيدات من اكراهات ومن واقعية �صيا�صية،  وما قد مُتليه تلك 
للم يف الللتللدفللقللات، ولللكللن يف مقابل  ومللن جللدولللة لللاأولللويللات وحتللكُّ
ذلك نحن ندرك اأّن الأيللادي املرجتفة ل ت�صنع تغيريا جذريا، ول 
املا�صي  يونيو  من  الثاثني  يف  اأثبتت  م�صر  اإّن  بل  تاريخا،  ت�صنع 
هذه احلقيقة، وجتاوزت خوفها وترّدد نخبها واأقدمت على حركة 
ا�صتثنائية يف م�صرية الب�صرّية، اأعادت نهر النيل اإىل جمراه الأ�صيل 

والدّر اإىل معدنه.
حّل  م�صالة  مللع  تعاطيعا  يف  اللليللوم،  حاجة  يف  م�صر  اأّن  نعتقد  لللذا 
جماعة الإخوان، اإىل نف�ص تلك الروح، ونرى اأّن يف متكني اجلماعة 
من ال�صتمرار يف جت�صيم �صيناريو الفو�صى الذي اعتمدته، وحتويله 
اإىل م�صهد ياألفه امل�صريون، �صُيلحق الأذى بالقت�صاد امل�صري مع 
عن  �للصللورة  يقدم  كونه  عللن  ف�صا  الجتماعية،  ذلللك  ا�صتتباعات 
م�صر خميفة حُتول دون ال�صتثمار اخلارجي فيها، وت�صرب قطاع 
م�صار  ُيربك  قد  وبالتايل  واقت�صادها،  لتنميتها  احليوي  ال�صياحة 

التغيري املن�صود وُيجه�صه.
اأّن ا�صواتا يف الللداخللل واخللللارج، يف �للصللورة اتللخللاذ قللرار حّل  نعرف 
يف  واحلللّق  والدميقراطية  احلرية  على  للتباكي  �صتهرع  اجلماعة، 
طرح  عناء  اأنف�صهم  الفحيح  هللذا  اأ�صحاب  يكّلف  اأن  دون  التنّظم، 
ال�صوؤال احلقيقي عن مدى حقيقة احلرية و�صامة الدميقراطية 
على  التنّظم  يف  احلللّق  ينطبق  وهل  اأعدائها،  مب�صاركة  ت�صاغ  حني 
جماعة تتبّنى التطرف والتع�صب والكراهية قيما لها، و�صّكلت وراء 
ال�صتار مافيا �صيا�صية ومالّية واإخطبوطا �صاّما تلتّف اأ�صابعه بقّفاز 
اأجمل ما فيه من  حريري حول رقاب امل�صريني واملجتمع، لتغتال 
قيم، واأّية م�صروعّية لوجود تنظيم اختار العنف وال�صاح والإرهاب 
اأهلي  ن�صاط  قناع  وراء  املتخّفي  ال�صيا�صي  لتعاطيه  واأدوات  عنوانا 

ودعوي وخريي.
وتزداد هذه الأ�صئلة اإحلاحا، حني ندرك ف�صل عملّية التمويه التي 
اأقدمت عليها جماعة الإخوان باّدعاء الف�صل بني ن�صاطها الدعوي 
حيث  العدالة،  حزب  بتاأ�صي�ص  وذلك  ال�صيا�صي،  ون�صاطها  اخلريي 
انه ل دور لتلك  بال�صوت وال�صورة،  امل�صريون، وثبت لهم  اكت�صف 
الواجهة، وانه حتى خطابات مر�صي املتهافتة كانت ُتطبخ يف مكتب 
�صوى  يكن  مل  مر�صي  وان  اجلماعة،  واأفكار  باأقام  وت�صاغ  املر�صد 
دمية متحركة، ُتلّقن اأقوالها ومواقفها، وحتّركها اأ�صابع اجلماعة 

يف بعدها امل�صري والدويل من وراء ال�صتار.
ن�صاط اجلماعات  العامل، حتظر  الدميقراطية يف  التجارب  كّل  اإّن 
الأهلية والأحزاب ال�صيا�صية التي حتّر�ص على القيام باأعمال عنف 
م�صّلحة عرب الباد، وت�صجع على الحراب الأهلي، اأو تن�صر اأفكارا 
عن�صرية وحتارب قيم التعاي�ص والت�صامح وت�صيع ثقافة الكراهية 
قللرار  �للصللّد  الللوقللوف  نقبل  اأو  ن�صتوعب  اأو  نفهم  ولللن  املجتمع،  يف 

م�صري مماثل من اأي طرف كان اأو جهة كانت. 
واحلا�صر  املا�صي  بللني  خ�صاماً  فتحنا  اإذا  ت�صر�صل  ون�صنت  يقول 
هو  الإخلللوان  جمعية  بقاء  اأّن  نللرى  ونحن  امل�صتقبل،  نفقد  ف�صوف 
ا�صتمرار لذاك اخل�صام يف وجه من وجوهه، ونحن ل نريد مل�صر 

التي ُنحّب اأن تفقد م�صتقبلها ..!
الوطنية  امل�صلحة  متليه  اخلبيث،  اللللورم  هللذا  ا�صتئ�صال  قللرار  اإّن 
الللكللذب والتزييف  تللوؤّجللل حللمللات  اأو  ُتللعللّطللل  اأّل  امللل�للصللريللة، ويللجللب 
املرعبة  الخللوان  جماعة  حقيقة  ف�صتبقى  اتخاذه،  �صاعة  املتوقعة، 
ترتدي ماب�صها، و�صي�صتحيل على الآلة الدعائية للتنظيم الدويل 

لاإخوان دفنها حتت املاء..!

اإيران تنقل مفاو�صات
 النووي اإىل وزارة اخلارجية

•• دبي-رويرتز:

اليللراين  الرئي�ص  اأن  اليللرانلليللة  ال�صامية  اجلمهورية  اأنللبللاء  وكللالللة  قالت 
ح�صن روحاين قال ان وزارة اخلارجية �صتقود املحادثات النووية مع القوى 
منذ  املللفللاو�للصللات  اجلللراء  ويللتللوىل  لطهران  الللنللووي  الللربنللامللج  ب�صاأن  العاملية 
الوطني وهو ممن  العلى لامن  املجل�ص  رئي�ص  �صعيد جليلي   2007 عام 
الغربيون  الدبلوما�صيون  اليه  وينظر  العراقية  اليرانية  احلرب  يف  �صاركوا 
مزيدا  الوكالة  تذكر  ومل  مواقفه.  عن  يتزحزح  ل  عقائدي  منظر  انه  على 
من التفا�صيل عن امل�صوؤول الذي �صيتوىل قيادة وفد التفاو�ص اليراين لكن 
العان ي�صري فيما يبدو اىل اأن وزير اخلارجية حممد جواد ظريف �صيقود 
الوفد بنف�صه او �صيكلف م�صوؤول اخر من الوزارة بذلك وي�صري هذا الجراء 
اىل ان روحاين رمبا يحاول اعادة تنظيم العملية وي�صعى اىل ممار�صة مزيد 
�صاحب  هللو  علي خامنئي  اهلل  ايللة  العلللللى  الللزعلليللم  لكن  فيها  الللتللاأثللري  مللن 
با�صم  املتحدثة  قالت  وا�صنطن  ويف  مقرحة.  اتفاقات  اأي  يف  الف�صل  القول 
وزارة اخلارجية جني �صاكي ان الوليات املتحدة علمت باأنباء نقل م�صوؤولية 

املحادثات اىل وزارة اخلارجية اليرانية.
وقالت �صاكي نوؤكد اأملنا ان تتحاور احلكومة اليرانية ب�صكل بناء مع املجتمع 
التام  النووي والتعاون  ايللران  الللدويل للو�صول اىل حل دبلوما�صي لربنامج 
اجلللولللة  حتللقللق  ومل  حتقيقاتها.  يف  الللذريللة  للطاقة  الللدوللليللة  الللوكللالللة  مللع 
الخرية من املفاو�صات يف ابريل ني�صان مع الوليات املتحدة ورو�صيا وال�صني 
وبريطانيا وفرن�صا واأملانيا اأي انفراج. لكن البع�ص يعتقد انه ميكن حتقيق 
ا�صلوبا  ايللران  الللذي تعهد بان تتبع  التقدم يف ظل قيادة روحللاين  مزيد من 
يت�صم مبزيد من امليل اىل الت�صالح وال�صفافية يف �صيا�صتها اخلارجية. وقالت 
كاترين ا�صتون من�صقة ال�صيا�صة اخلارجية يف الحتاد الوروبي التي ت�صرف 
على املفاو�صات مع ايران نيابة عن القوى العاملية ال�صت انهم م�صتعدون لعقد 
جولة مفاو�صات جديدة يف اقرب وقت ممكن. وقال مايكل مان املتحدث با�صم 
م�صتعدون ل�صتئناف  ونحن  اليللراين  اجلانب  ات�صال مع  على  نحن  ا�صتون 
املفاو�صات وقال دبلوما�صيون ان القوى ال�صبت كانت تاأمل عقد املحادثات يف 
ا�صتون  تنتظر  لذلك حيث  الن موعد  يتحدد حتى  لكنه مل  اأيلول  �صبتمرب 

لتعيني مفاو�ص ايراين جديد قبل تقدمي مقرحات.

•• خميم الزعرتي-ا.ف.ب:

يلل�للصللعللر الللاجللئللون اللل�للصللوريللون يف 
الردن،  �للصللمللال  اللللزعلللري  خملليللم 
�صخ�ص،  اللللف   130 ي�صم  اللللذي 
بالحباط والياأ�ص ب�صبب ظروفهم 
املعي�صية ال�صعبة وطول انتظارهم 
اكللر  اجلللرب  اللللذي  الللنللزاع  لنهاية 
الفرار  على  �صخ�ص  مليوين  مللن 

من �صوريا.
عاما(   45( �للصللامل  �صعيد  ويللقللول 
وهلللو مللللزارع مللن درعلللا واب لحللد 
اليمنى  يللللده  بللللرت  علل�للصللر طللفللا 
�لللصلللوريلللا قبل  قلل�للصللف جللللوي يف  يف 
بر�ص  فران�ص  لوكالة  عامني  نحو 
نللقلل�للصللي كلللل وقللتللنللا امللللام �للصللا�للصللات 
التلفزيون، نرى اخلراب والدمار 
الللعللامل  يللعللم بللادنللا بينما  واملللللوت 
يتفرج علينا. وا�صاف وهو جال�ص 
يف خيمته ال�صغرية وقد احاط به 
زادت  لقد  ا�صرته  افلللراد  مللن  عللدد 
معاناتنا ب�صبب امتداد امد النزاع 
حياتنا  وظلللروف  النتظار  وطللول 

ال�صعبة وا�صتنزافنا لموالنا.
املخيم  �للصللكللان  ان  �للصللامل  واو�لللصلللح 
يزدادون يوما بعد يوم وم�صاكلهم 
هللي الخللللرى تللكللر وتلللللزداد يوما 

بعد يوم، الو�صع حمبط.
ل�صوؤون  العليا  املفو�صية  واعلنت 
املتحدة  لامم  التابعة  الاجئني 

الاجئني  عللدد  تخطي  الللثللاثللاء 
ال�صوريني عتبة املليونني.

هللوؤلء  عللدد  ان  املفو�صية  وذكلللرت 
�للصللوريللا  جللللوار  الللاجللئللني يف دول 
قلللبلللل �للصللنللة بلللاللللتلللملللام كلللللان 230 
اليهم  انلل�للصللم  و671 لجللئللا  الللفللا 
خال  جديد  لجىء  مليون   1،8

ال�صهر الل 12 الخرية.
ويوؤكد الاجىء حممد الدرعاوي 
)35 عاما( وهو مزارع من درعا، 

ان  عليك  احتياجاتهم،  �صراء  من 
تتخيل اأنت �صكل هذه امل�صاكل!

ويلل�للصللعللر الللكللثللري ملللن الللاجللئللني 
املللللزدحللللم  الللللللزعللللللري  يف خملللليللللم 
بللللالف الللبلليللوت املللتللنللقلللللة واخللليللام 
الردن،  �لللصلللملللال  الللل�لللصلللحلللراء  يف 
يوليو من  افتتح يف متللوز  واللللذي 
الللعللام املللا�للصللي، بللانللهللم مللروكللون 
امللللنلللطلللقلللة  هلللللللذه  ومللللنلللل�للللصلللليللللون يف 

احلدودية النائية.

ان احلياة هنا ا�صبحت �صعبة جدا، 
دون طللعللام  اللل�للصللحللراء  نللعلليلل�للص يف 
او  دواء  او  نظيفة  مياه  او  �صحي 
عمل او مال. م�صاكلنا بداأت تزداد، 

المور ا�صبحت ل تطاق.
طفلتاه  به  احاطت  وقللد  وي�صيف 
علللنلللدملللا يللللكللللون هللللنللللاك عللل�لللصلللرات 
يف  حمتجزون  النا�ص  من  اآللف 
اوقات  مكان واحد با عمل مياأ 
وملللللال ميكنهم  وبللللا  فللراغللهللمللن 

الالجئون ال�صوريون يف االأردن يعانون االأمرين 

باري�س تدين حماولة اغتيال وزير داخلية م�صر
•• باري�س-ا ف ب:

دانلللللللت فلللرنللل�لللصلللا املللل�للللص اللللهلللجلللوم 
الداخلية  وزيلللر  ا�للصللتللهللدف  اللللذي 
مذكرة  ابراهيم،  حممد  امل�صري 
كافة  با�صكاله  الرهلللاب  برف�صها 
تلل�للصللريللحللات  بلللحللل�لللصلللب  ، وذلللللللللك 
لللللللللوزارة اخللللارجللليلللة الللفللرنلل�للصلليللة 
اخلارجية  با�صم  املللتللحللدث  وقلللال 
الفرن�صية فيليب لليو ان فرن�صا 
تلللديلللن بلللاكلللرب قلللللدر مللللن احلللللزم 

ن�صر  مدينة  حللي  يف  منزله  امللام 
وت�صهد  الللقللاهللرة(.  �صرق  )�صمال 
دامية  عنف  اعمال  موجة  الباد 
منذ عزل اجلي�ص الرئي�ص ال�صابق 
حملللملللد ملللر�لللصلللي يف اللللثلللاللللث مللن 

متوز-يوليو.
وو�صف الرئي�ص الفرن�صي فرن�صوا 
اب-اغلل�للصللطلل�للص   18 يف  هلللولنلللد 
ملل�للصللتللوى الللعللنللف يف ملل�للصللر بللانلله 
انتخابات  اىل  داعيا  مقبول  غري 

رئا�صية ب�صرعة .

اخلمي�ص  ح�صل  اللللذي  العللتللداء 
يف اللللقلللاهلللرة للللللدى مللللللرور وزيللللر 
الللداخللللليللة والللللذي ل نللعللرف بعد 

ح�صيلته النهائية .
وا�صاف ان فرن�صا تذكر برف�صها 
الرهاب با�صكاله كافة و تعرب عن 
ال�صحايا  عللائللات  مللع  ت�صامنها 

وت�صامنها مع ال�صعب امل�صري .
وكان وزير الداخلية امل�صري جنا 
من هجوم بقنبلة ا�صتهدف موكبه 
�صباح اخلمي�ص اثناء حتركه من 

اإيران اأمرت مبهاجمة م�صالح اأمريكية يف العراق 
•• وا�سنطن-رويرتز:

قالت �صحيفة وول �صريت جورنال ان الوليات املتحدة التقطت اأمرا اأ�صدره م�صوؤول ايراين اىل مقاتلني يف العراق ملهاجمة امل�صالح المريكية 
ان  اأمريكيني مل ت�صمهم قولهم  ال�صحيفة عن م�صوؤولني  اأوباما هجوما ع�صكريا يف �صوريا ونقلت  بللاراك  الرئي�ص  اذا �صنت حكومة  يف بغداد 
ال�صفارة المريكية يف بغداد هدف حمتمل. وا�صافت ال�صحيفة قولها ان امل�صوؤولني مل ي�صفوا نطاق الهداف املحتملة امل�صار اليها. ومن ناحية 
اخرى اأ�صدرت وزارة اخلارجية حتذيرا للمواطنني المريكيني يحثهم على تفادي ال�صفر اىل العراق ال لل�صرورة. وقالت وول �صريت جورنال 
ان الر�صالة اليرانية التقطت يف اليام الخرية وجاءت من رئي�ص فيلق القد�ص التابع للحر�ص الثوري. واأ�صافت ال�صحيفة قولها ان الر�صالة 
ذهبت اىل جماعات ميلي�صيات ت�صاندها ايران يف العراق. وقالت ال�صحيفة ان الر�صالة طلبت من اجلماعات ال�صيعية اأن تكون على ا�صتعداد للرد 
بقوة بعد اي هجوم ع�صكري اأمريكي على �صوريا. وجاء يف التحذير ال�صادر عن وزارة اخلارجية ال�صفر داخل العراق ما زال حمفوفا باملخاطر 
بالنظر اىل الو�صع المني وقال ان الغر�ص منه تقدمي اأحدث املعلومات عن احلوادث المنية وتذكري املواطنني المريكيني با�صتمرار املخاوف 
المنية يف العراق مبا يف ذلك اخلطف والعنف الرهابي. وقالت الوزارة ان العديد من اجلماعات املت�صددة ومنها جناح القاعدة يف العراق ما 

زالت ن�صطة وان الن�صاط الرهابي والعنف الطائفي م�صتمران يف مناطق كثرية من الباد على م�صتويات مل تر منذ عام 2008.
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يوني�صيف : مليونا طفل �صورى خارج العملية التعليمية 

املوؤ�صر العاملي الأ�صعار الغذاء يوا�صل تراجعه مع توقعات بح�صاد وفري من احلبوب هذا العام

ارتفاع االأ�صهم يف بور�صة بريوت وانخفا�س قيمتها 
تداول  جرى  اأنلله  واأ�صاف  دولر.   4.302.982 قيمتها 
 1.634.973 قيمتها  عللودة  لبنك  �صهماً   286019
املللا�للصللي  امللللللايل  ال�لللصلللبلللوع  خللللال  كللللان مت  بلليللنللمللا  دولر، 
قيمتها  واملهجر  لبنان  لبنك  �صهماً   282343 تلللداول 
2.433.559 دولر. كما مت خال الأ�صبوع املايل احلايل 
تداول 87196 �صهماً ل�صركة �صوليدير، وهي من كربى 
�صركات العقارات يف ال�صرق الأو�صط، قيمتها 955950 
املا�صي تداول  املايل  بينما كان مت خال ال�صبوع  دولراً، 
156896 �صهماً لل�صركة قيمتها 1.744.483 دولر.

بريوت-يو بي اأي:
اأظهر تقرير دوري اأن الأ�صهم املتداولة يف بور�صة بريوت، 
�صجلت بنهاية الأ�صبوع املايل احلايل، ام�ص اإرتفاعا طفيفاً 
يف عددها، وتراجعاً طفيفاً يف قيمتها قيا�صاً على الأ�صبوع 
 538560 تلللداول  مت  اأنللله  التقرير  وذكلللر  املا�صي  امللللايل 
مت  كللللان  بلليللنللمللا  دولر،   4.250.310 قلليللمللتللهللا  �للصللهللمللاً 
�صهماً   505963 تلللداول  املا�صي  املللايل  ال�للصللبللوع  خللال 

 حيث قامت ب�صخ كميات من ال�صيولة يف الأ�صواق، وهو ما 
اأدى يف النهاية اإىل التاأثري على القت�صادات النا�صئة وعلى 
عماتها املحلية، لرنى اأخرياً هبوطاً م�صتمراً يف �صعر �صرف 

الروبية الهندية واللرية الركية.
الأ�صلللللواق  اأن  الآن  احلقيقيلللللة  امل�صلللللللللللللكلة  عللادل:  واأ�للصللاف 
على  مللبللنللي  بللعللمللللليللات نللو  مللرتللبللطللة  كللانللت  الللتللي  النا�صللئة 
الطبيعية  العوامل  على  تناف�صللللللللللليتها  يف  وتعتمد  الت�صدير 
م�صكات  تلللواجللله  الللتللي  اللللللدول  �لللصلللدارة  الآن يف  اأ�للصللبللحللت 
�صيا�صة  بللاإنللهللاء  املتحدة  الللوليللات  تلويح  نتيجة  اقت�صادية 

التي�صري الكمي .
ول يبدي عادل تفاوؤًل ب�صاأن م�صتقبل اأزمة الأ�صواق النا�صئة، 
حيث يللقللول اإن مللا تللعللاين منه اأ�للصللواق اآ�للصلليللا و�للصللرق اأوروبلللا 
اأن  متوقعاً  بللدايللة،  �صوى  لي�ص  اإفريقيا  وجنوب  والللربازيللل 
اأو  �صغوط  اإىل  لت�صل  لحقة  مرحللللللللللللة  يف  الأزمللة  تتطور 
�صواء  العاملية،  الأ�للصللواق  بكل  �صللتع�صف  الأ�للصللعللار  يف  فقاعة 
النقد  اأ�للصللواق  وحتى  ال�صلع،  اأو  ال�صندات  اأو  الأ�صهم  اأ�للصللواق 

كذلك .
ويتفق مع عادل اخلبري القت�صادي الدكتور نا�صر النفي�صي، 
ركللود يف  ومللا �صريافقها من  الهبوط،  اإن موجة  قللال  الللذي 
الأ�صواق النا�صئة قد ت�صتمر بني عامني اإىل ثاثة اأعوام من 

الآن حتى تعاود الرتفاع.
لكن النفي�صي الذي ي�صغل من�صب املدير العام ملركز اجلمان 

والكبري  ال�صريع  ال�صعود  اإن  يقول  القت�صادية  للدرا�صات 
ال�صنوات  خللال  النا�صئة  القت�صادات  يف  ت�صجيله  مت  الللذي 
املئة  يف  الع�صرة  ن�صبة  يتجاوز  كللان  والللذي  املا�صية،  القليلة 
�صنوياً بالن�صبة لبع�ص الدول ل بد اأن مير مبرحلة ت�صحيح 

اأو تهدئة .
ويقول اإن �صرورة الدخول يف ت�صحيح اقت�صادي رمبا تكون 
ال�صبب الأهم والرئي�ص لاأزمة يف هذه الأ�صواق، م�صرياً اإىل 
الللكللربى ناجتة عللن الأزملللة،  اللللدول  اإىل  اأن هجرة الأملللوال 

ولي�صت الأزمة ناجتة عن هجرة هذه الأموال.
التنظيمية  الللقللوانللني  و�صعف  الف�صاد  اأن  النفي�صي  ويلللرى 
ثغرات  خلق  النا�صئة  الأ�للصللواق  يف  احلوكمة  معايري  وغياب 
اأي�صاً خال ال�صنوات املا�صية التي مت حتقيق نو كبري فيها، 

وهو ما ي�صاهم اأي�صاً الآن يف تعميق وت�صريع الأزمة.
وكانت العمات املحلية يف الهند وتركيا �صجلت انخفا�صات 
اأدنللى  اإىل  الهندية  الللروبلليللة  هبطت  حيث  وقيا�صية،  حلللادة 
ملل�للصللتللويللاتللهللا علللللى الإطلللللاق قللبللل اأيللللام عللنللدمللا و�للصلللللت اإىل 
اللللللرية  هلللوت  بينما  اللللواحلللد،  للللللدولر  روبلليللة   66 م�صتوى 
العام  منذ  لها  م�صلللللللتوى  اأدنلللى  اىل  الأخلللرى  هللي  الركية 
1981 لت�صل اإىل 2.07 اأمام الدولر الأمريكي كما ت�صكل 
ال�صربة الأمريكية املحتملة على �صوريا �صغطاً اإ�صافياً على 
القت�صاد الركي، اإىل جانب الإ�صكالت واملتاعب التي يعاين 

منها اأ�صًا.

•• عوا�سم-وكاالت:

راأ�صها  وعلللللى  الللعللامل،  النا�صئة يف  الأ�للصللواق  مللن  عللدد  يتجه 
الهند وتركيا، اإىل الدخول يف اأزمة مالية عميقة وذلك بعد 
�صنوات من النمو القت�صادي القوي، فيما تتجه القت�صادات 
الكربى واأ�صواقها املالية اإىل التعايف تدريجياً واخلروج من 

الأزمة التي اأنهكتها طوال ال�صنوات اخلم�ص املا�صية.
ورغم اأن الآراء تت�صارب ب�صاأن اأ�صباب الأزمة التي بداأت تلوح 
يف الأفق، اإل اأن غالبية املراقبني ي�صريون اإىل وجود هجرة 
اأ�صواق الدول  اإىل  النا�صئة  الأ�للصللواق  يف روؤو�للص الأمللوال من 

الكربى..
 اإ�صافة اإىل اأن الأزمللة يف بع�ص الدول تتزامن مع تعاٍف يف 
اقت�صاديات كربى كانت تعاين �صابقاً من اأزمات، وهو ما دفع 
املحلل املايل والقت�صادي حم�صن عادل اإىل القول اإن الدول 
الللدول  اإىل  القت�صادية  اأزمتها  ت�صدير  يف  جنحت  الكربى 

النامية .
يف  ماليلللللللللاً  حمللللللللللًا  يعملللللللللل  الللذي  عللادل،  حم�صن  وي�صرح 
اأن  اإىل  اأ�صللللللللباب الأزمتة م�صرياً  �صركة بايونريز القاب�صللللللللة 
حرب  اأ�صعلت  املتحدة  الوليللللللات  يف  الكمي  التي�صري  �صيا�صة 
القت�صادي  النمو  حتفيز  اإىل  اأدت  كما  الللعللامل،  يف  عمات 
بللعللوامللل غللري طبيعية ول تللقللوم على  املللتللحللدة  يف الللوليللات 

التناف�صية..

••جنيف-وام:

املللتللحللدة  الأمم  �لللصلللنلللدوق  اأعلللللللن 
للللللطللفللولللة يللونلليلل�للصلليللف اأنلللللله مللع 
اقلللراب الللعللام الللدرا�للصللى اجلديد 
فلللى �للصللوريللا واللللبلللللللدان امللللجلللاورة 
الللتللى فللر اإللليللهللا اللل�للصللوريللون هربا 
من العنف يف بادهم فاإن حواىل 
مللللليللوين طللفللل �لللصلللورى هلللم الآن 

خارج العملية التعليمية.
ونللوهللت املللنللظللمللة فللى تللقللريللر لها 
اأن  اإىل  املل�للص  فلللى جللنلليللف  �للصللدر 
هللللللوؤلء ميللثلللللون حلللللواىل 40 يف 
امللللائلللة ملللن الأطللللفللللال اللل�للصللوريللني 
امل�صجلني فى ال�صفوف من الول 
البتدائى اإىل التا�صع .. واأن اأكر 
الللبلللللدان  اىل  فللللروا  ن�صفهم  مللن 
امللللجلللاورة ومللعللظللمللهللم ليللذهللبللون 

اىل املدار�ص.
�للصللوريللا  اأن  اإىل  الللتللقللريللر  ولللفللت 
اللللتلللى كلللانلللت قلللللد حللقللقللت اأرقلللاملللا 
التعليم  طيبة على �صعيد تعميم 
وفى وقت  الأزمللة  قبل  البتدائى 
تلل�للصللتللعللد املللللدار�للللص لللفللتللح اأبللوابللهللا 
للللبلللدء اللللعلللام اللللدرا�لللصلللى اجلللديللد 
اإل اأن عللودة هلللوؤلء الطللفللال اإىل 

نلللاجت الللللذرة اللل�للصللفللراء ..ويللطللرح 
احلبوب  لأر�صدة  املراجع  التوقع 
 65.5 باملائة   13 ن�صبتها  زيللادة 
امل�صتوى  اأعلللللى مللن  مللللليللون طللن 
املو�صم وذلك  اخلفي�ص يف مطلع 
امل�صجل  الللذروة  باعتباره م�صتوى 
 .2002-2001 الللفللرة  مللنللذ 
احلالية  التقديرات  اإىل  وا�صتنادا 
ملللن الللطلللللب اللللعلللام فللللاإن اللللزيلللادة 
من  �صرفع  املتاحة  الأر�للصللدة  يف 
مكافئ املخزون مقابل ال�صتخدام 
وذلللك  باملائة   23.3 مللعللادل  اإىل 
كاأعلى م�صتوى اأر�صي منذ الفرة 
تللقللديللر  ويف   .2003-2002
اخلبري ديفيد هالم مدير �صعبة 
منظمة  لللدى  والأ�للصللواق  التجارة 
فاو فاإن الو�صعية الكلية للعر�ص 
اأ�للللللصللللللواق احللللبلللوب  والللللطلللللللللب يف 
هللذا  علللللى  قيا�صا  كللثللريا  حت�صنت 
حني  املا�صية  ال�صنة  مللن  الللوقللت 
اأ�لللصلللر اجللللفلللاف بلللالإنلللتلللاج واأثلللللار 
انللخللفللا�للص ملل�للصللتللويللات الأر�لللصلللدة 
من  خ�صو�صا  ال�صتخدام  مقابل 

الذرة ال�صفراء قلقا بالغا.
ت�صهد  بلللاأن  املنظمة  خبري  وتللنللبللاأ 
مللل�لللصلللتلللويلللات الإنلللللتلللللاج وملللعلللدلت 
الأر�لللللصلللللدة ملللقلللابلللل ال�لللصلللتلللخلللدام 
ا�صتعادة  �صاأنه  مللن  حللادا  ارتفاعا 
اأ�للصللواق  اإىل  اأعلللللى  ا�صتقرار  حالة 

العامل.

•• روما-وام:

وا�لللصلللل امللللوؤ�لللصلللر الللعللاملللي لأ�للصللعللار 
الأمم  ملللنلللظلللملللة  لللللللدى  اللللللغلللللذاء 
امللللتلللحلللدة لللاأغللذيللللللللللللللة والللللزراعللللة 
على  الللرابللع  لل�صهر  تراجعه  فللاو 
التوايل يف اأغ�صط�ص املا�صي ليبلغ 
يونيو  مللنللذ  للله  م�صلللللتوى  اأدنللللى 

.2012
الللذي  الللدللليللل  و�للصللجللل متو�صط   
يللللر�للللصللللد الللللتللللغللللري اللللل�للللصللللهللللري يف 
ال�صلع  للل�للصلللللة  الللدوللليللة  الأ�لللصلللعلللار 
خال  نقطة   201.8 الغذائية 
يللكللاد  ملللا  اأي   2013 اأغلل�للصللطلل�للص 
دون  باملائلللللللة   1.9 نقاط   4 يبلغ 
ونحو   2013 يللوللليللو  يف  قيمته 
من  اأقل  باملائة   5.1 نقطة   11

اأغ�صط�ص 2012.
 ويعزى الهبوط يف ال�صهر املا�صي 
النللخللفللا�للص  اإىل  الأكلللللللر  علللللللى 
امللل�للصللتللمللر يف الأ�لللصلللعلللار الللدوللليللة 
ارتفعت  بينما  والللزيللوت  للحبوب 
واللحوم  وال�صكر  الألللبللان  اأ�صعار 
علللللللى نلللحلللو طللفلليللف يف امللللقلللابلللل. 
وبلللللللغ مللتللو�للصللط مللوؤ�للصللر املللنللظللمللة 
نقطة   210.9 احلبوب  لأ�صعار 
مبقدار  يقل  مللا  اأي  اأغ�صط�ص  يف 
يوليو  عللن   7.2 نقطة   16.4
ومبقدار 49.4 نقطة 19 باملائة 
ويعك�ص   2012 اأغلل�للصللطلل�للص  عللن 

كيلوغراما   152 م�صتوى  فللوق 
بقليل بينما بلغ ا�صتهاك القمح 
57 كغم يف هذا  67 كغم والأرز 
الإطللللللار. ويف نللهللايللة فلل�للصللول عللام 
ترتفع  اأن  املللتللوقللع  مللن   2014
الأر�لللصلللدة الللعللامللليللة مللن احلللبللوب 
م�صتواها  عللن  طفيف  نللحللو  علللللى 
طن  مليون   569 اإىل  يوليو  يف 
على الأكر نتيجة لتوقعات زيادة 

هللللذا الللهللبللوط احللللللاد الللتللوقللعللات 
اللل�للصللائللدة لللنللمللو قلللوي يف الإنلللتلللاج 
ال�صنة  هللذه  احلللبللوب  مللن  العاملي 
خلل�للصللو�للصللا النللتللعللا�للص الللكللبللري يف 

اإمدادات الذرة ال�صفراء.
و�صجل موؤ�صر منظمة فاو لأ�صعار 
الزيوت والدهون 185.5 نقطة 
اأغ�صط�ص وهو  املتو�صط خال  يف 
باملائة   3.0 نقطة   5.7 يعد  مللا 
الللعللام  مللن  يللوللليللو  يف  قيمته  دون 
اجلاري وما ي�صكل هبوطا �صهريا 

لل�صهر الثالث على التوايل.
لدى  الألللبللان  اأ�صعار  موؤ�صر  وبلغ 
خللال  نللقللطللة   239.1 املللنللظللمللة 
هو  مللا  اأي  املتو�صط  يف  اأغ�صط�ص 
اأعلللللللى ملللن يللوللليللو مبلللقلللدار 2.8 
ن�صبته  ومبلللا  بللاملللائللة   1.2 نقطة 
يف  مللل�لللصلللتلللواه  فلللللوق  بلللامللللائلللة   37
اأغ�صط�ص من ال�صنة املا�صية ..كما 
اإىل الرتللفللاع يف  اجتهت الأ�للصللعللار 
املللا�للصللي يف حللالللة جميع  اللل�للصللهللر 
الللتللي ي�صمها  الأللللبلللان  مللنللتللجللات 
دليل املنظمة فيما عدا الزبد مع 
حمللدودة  الت�صدير  كميات  بللقللاء 
الللنلل�للصلليللب  ذات  الللللبلللللللللدان  للللللدى 
الأعلللللللللى مللللن جتلللارتلللهلللا. وقلللللارب 
اأ�للصللعللار اللللللحللوم 175.0  مللوؤ�للصللر 
 2.2 بللزيللادة  اأغ�صط�ص  يف  نقطة 

نقطة 1.3 باملائة . 
الغذاء  اأ�صعار  موؤ�صر  جانب  واإىل 

بللاملللائللة من   3.2 بللنلل�للصللبللة  اأعلللللللى 
مثيله للفرة 2013-2012.

وبللللنللللاء علللللللى اأحلللللللدث اللللتلللنلللبلللوؤات 
احلبوب  ا�صتخدام  جمموع  يتجه 
التو�صع  اإىل  الآدمللي  لا�صتهاك 
للليلل�للصللبللح  بلللامللللائلللة   1.2 بللنلل�للصللبللة 
ويعني   .. طللن  مللللليللون   1094
من  دوليا  الفرد  ن�صيب  اأن  ذلللك 
م�صتقرا  ظللل  احلللبللوب  ا�صتهاك 

فللللاإن اللللزيلللادة احللللللادة يف الإنلللتلللاج 
عام  اخل�صنة  احلبوب  من  العاملي 
2013 اإنا تعود اإىل قفزة قوية 
ال�صفراء مبقدار  الللذرة  اإنللتللاج  يف 
اأن  واملللرجللح  طللن  مللللليللون   983
يللاأتللي مللعللظللم تلللللك الللكللملليللات من 
اللللللوليلللللات امللللتلللحلللدة الأملللريلللكللليلللة 
اإنتاج الذرة  اأن ي�صل  حيث يتوقع 
ال�صفراء لديها اإىل 343 مليون 

اأ�للللصللللدرت مللنللظللمللة فللللاو حتللديللثللا 
لن�صرة الإنتاج العاملي من احلبوب 
اأن  واملللتللوقللع   ..  2013 علللام  يف 
يللرتللفللع جملللملللوع اإنلللتلللاج احلللبللوب 
مللللليللون   2492 اإىل  الللللعللللاملللللي 
طللن عللقللب مللراجللعللة الللتللقللديللرات 
مللللليللون   14 مبلللقلللدار  اأعلللللللى  اإىل 
امل�صتويات  مللن  بللاملللائللة   0.5 طللن 
وذلللك  يللوللليللو  �صابقا يف  املللتللوقللعللة 
مع توارد كميات الإنتاج الر�صمية 
املبلغ  ال�صفراء  للذرة  الإ�صافية 
عنها يف الأرجنتني وحت�صن فر�ص 
الإنلللتلللاج للللدى الحتللللاد الأوروبللللي 

واأوكرانيا. 
ووفق اأحدث التنبوؤات �صيبلغ اإنتاج 
العامل من احلبوب 179 مليون 
 7.7  2012 عللام  اأعلى من  طن 
قيا�صيا  رقما  ير�صي  فيما  باملائة 
ملل�للصللتللجللدا. ويللللعللللزى النللتللعللا�للص 
زيللللللادات  اإىل  تللفلل�للصلليللا  امللللتلللوقلللع 
نللاجت  يف  بللاملللائللة   10.5 ن�صبتها 
احلللبللوب اخللل�للصللنللة مبللا جمموعه 
بالإ�صافة  طللن  مليون   1285
اإنتاج  كارتفاع يف  باملائة   7.6 اإىل 
طن.  مللايللني   710 اإىل  القمح 
اإىل  الللعللاملللي  الأرز  اإنلللتلللاج  ويللتللجلله 
الزيادة بحدود 1.3 باملائة ليم�ص 
مقداره  جللديللدا  قيا�صيا  م�صتوى 
مكافئ  مللن  طللن  مللللليللون   497
الأثللنللاء  تلك  ويف  املق�صور.   الأرز 

طن هذه ال�صنة اأي ما يعادل نحو 
فوق  طن  مليون   69 باملائة   25
م�صتويات عام 2012 التي ركدت 
اآخللر  جللانللب  مللن  للجفاف  نتيجة 
ا�صتخدام احلبوب  اأن يبلغ  يتوقع 
 2014-2013 للفرة  العاملي 
طن  مليون   2413 مللقللداره  مللا 
نللحللو طللفلليللف من  اأقلللللل علللللى  اأي 
ذلك  ظل  واإن  ال�صابقة  التوقعات 

متعددة  ا�صبابا  هناك  اإن  وقللالللت 
ال�صوريني  ذهلللاب الطللفللال  لللعللدم 
العنف  تكثيف  منها  املدر�صة  اىل 
داخلللللل �لللصلللوريلللا وحتللللديللللات اللللللغللة 
داخل  والتوترات  والفقر  والأمللن 

املجتمعات املحلية .

بني  وخلل�للصللو�للصللا  للللللغللايللة  �صعيفة 
اأن  اإىل  املنظمة  ولفتت   . الفتيات 
�صوريني  اطفال   10 كل  من   9
فى  ويعي�صون  الللعللراق  اىل  جللللاأوا 
خللارج  هللم  ال�صعيفة  املللجللتللمللعللات 

املدار�ص.

غاية  اأملللرا  يبقى  التعليم  عملية 
فى ال�صعوبة.

واأو�لللللصلللللحلللللت اأنلللللللله علللللللى �للصللعلليللد 
لبنان  الذين فروا اىل  ال�صوريني 
فللللاإن الللتللقللديللرات تلل�للصللري اىل اأنللله 
قللد ي�صل  الللعللام اجللللارى  وبنهاية 
علللدد الأطلللفلللال اللل�للصللوريللني هناك 
ممن هم فى �صن املدار�صة اىل ما 
األللف طفل ذلك فى   550 يقارب 
ال�صتيعابية  القدرة  لتزيد  حني 
عن  لبنان  فللى  الر�صمى  للتعليم 
األف طالب لبناين وذكرت   300
اأنلله فللى عللام 2013 فللان 15 يف 
املائة فقط من الطفال الاجئني 
اللل�للصللوريللني كلللانلللوا يلللدر�لللصلللون فى 
الر�صمى  اأو غري  الر�صمى  النظام 

فى لبنان.
نحو  اأن  اإىل  يوني�صيف  واأ�لللصلللارت 
ثلثى الأطفال ال�صوريني فى �صن 
املللدر�للصللة واللللذيلللن يلل�للصللل عللددهللم 
الللف طفل هم   150 اإىل حللواىل 
خلللللارج الللعللمللللليللة الللتللعللللليللملليللة كما 
ان املللوجللوديللن مللنللهللم فللى خميم 
اللللللزعلللللرى للللاجلللئلللني واللللبلللاللللغ 
األللللف طفل   30 علللددهلللم حللللواىل 
للف�صول  بينهم  احللل�للصللور  ن�صبة 

ونوهت اإىل اأن مع و�صول حواىل 
50 األف لجئ �صورى جديد فى 
ال�صابيع املا�صية اىل �صمال العراق 
نلل�للصللفللهللم تللقللريللبللا ملللن الطلللفلللال 
تللللوجللللد حللللاجللللة كللللبللللرية لللتللوفللري 
الدعم لهم لانتظام فى التعليم 

اأ�صهم اأوروبا م�صتقرة قبل تقرير الوظائف االأمريكية 
موؤ�صر يورو �صتوك�ص 50 لا�صهم القيادية يف منطقة 

اليورو عند 05ر2775 نقطة.
الزراعية  غري  الوظائف  تقرير  يف  ال�للصللواق  و�صتدقق 
الذي �صي�صدر ال�صاعة 1230 بتوقيت جرينت�ص بحثا 
عما قد يفيد باأن النتعا�ص القت�صادي المريكي قوي 
بالدرجة التي ت�صمح لاحتياطي الحتادي المريكي 

بتخفي�ص م�صرياته من ال�صندات هذا ال�صهر.
ويف اأنحاء اأوروبا انخف�ص موؤ�صر فاينن�صال تاميز 100 
25ر0  الملللاين  باملئة وموؤ�صر داك�ص  1ر0  الربيطاين 

باملئة وموؤ�صر كاك 40 الفرن�صي 2ر0 باملئة.

•• لندن-رويرتز:

ام�ص  املبكرة  التعامات  الوروبية يف  ال�صهم  ا�صتقرت 
عن  تقرير  �صدور  قبل  للحذر  امل�صتثمرين  توخي  مع 
الوظائف المريكية قد يحدد توقيت البدء يف �صحب 

التحفيز النقدي المريكي.
ال�صركات  ل�صهم   300 يللوروفللر�للصللت  مللوؤ�للصللر  وا�صتقر 
الوروبية الكربى دونا تغري يذكر عند 97ر1223 
جرينت�ص  بللتللوقلليللت   0732 اللل�للصللاعللة  بللحلللللول  نللقللطللة 
بالقرب من اأعلى م�صتوياته يف اأ�صبوعني. وا�صتقر اأي�صا 

حمللون: اأمريكا جنحت يف ت�سدير م�ساكلها للعامل

االقت�صادات الكربى تتعافى.. والنا�صئة تدخل عا�صفة االأزمات

فاو : 11 مليون �صخ�س يف اإقليم ال�صاحل وال�صحراء باأفريقيا غري اآمنني غذائيا
17 باملائة من  اأي ما يعادل نحو  19.4 مليون دولر  اأكر من  فعليا 

املجموع املطلوب.
 1.6 مللن  اأكللر  فللاو م�صاعدة  بو�صع منظمة  لي�ص  الللراهللن  الللوقللت  ويف 

مليون من املزارعني والرعاة م�صتعينة باملوارد املتوافرة حاليا.
الإقليمي  فاو  ملكتب  املوؤقت  امل�صوؤول  ذيومبيانو  واأكللد اخلبري لمورديا 
الغذاء  اأزملللات  اأن  اإفريقيا  لغرب  الفرعي  الإقليمي  واملكتب  لإفريقيا 
و2008   2005 الأعللوام  خال  ال�صاحل  اإقليم  يف  املتكررة  والتغذية 
ا�صتعادة موارد معي�صتهم.. وبدل  الفقراء على  و2012 قو�صت قدرة 
مللن زراعلللة اأرا�للصلليللهللم اأجلللرب كللثللريون مللن املللزارعللني الللفللقللراء على بيع 
الطق�ص  فوائد  ت�صملهم  مل  وبللذا  الآخللريللن  حل�صاب  والعمل  جهودهم 

اجليد ال�صائد خال عام 2012 .
واأ�صاف اإن احتياجات اإقليم ال�صاحل هائلة ول بد من جتديد اللتزام 

اجلوع يف وقت اأبكر من املعتاد هذه ال�صنة اإثر التاأثريات ال�صلبية التي 
انعك�صت نتيجة لأزمة عام 2012 على اأفقر الأ�صر واأ�صدها �صعفا.

واأجربت هذه الأ�صر على بيع ح�صادها من احلبوب لت�صديد الديون كما 
فقدت ما�صيتها ناهيك عن معدلت التكاثر ال�صعيفة بني القطعان.

وتللعللني علللللى الأ�للصللر الللتللي ا�صتنزفت اأر�للصللدتللهللا مللن خمللزونللات الللغللذاء 
املللواد  اأ�صعار  وا�صلت  حيث  الأ�للصللواق  من  طعاما  ت�صري  اأن  الغالب  يف 

الغذائية ارتفاعها.
يف الوقت ذاته األقت عمليات نزوح ال�صكان داخليا ب�صبب انعدام الأو�صاع 
اأجللللزاء الإقللللليللم - وعلللللى الأخلل�للص مبللايل ونيجرييا  الأمللنلليللة يف بع�ص 
اإ�صافية على عاتق املجتمعات املحلية امل�صيفة لها واملت�صررة  ب�صغوط 
جراء اأزمات الغذاء والتغذية الأخرية واحتدمت املناف�صة على اخلدمات 

واملوارد الأ�صا�صية.

•• روما-وام:

اأن ما  ام�ص من  والللزراعللة فاو  املتحدة لاأغذية  الأمم  حللذرت منظمة 
باإفريقيا  ال�صاحل وال�صحراء  اإقليم  11 مليون �صخ�ص يف  ل يقل عن 
ما زالوا غري اآمنني غذائيا على نحو حاد بينما توا�صل الأ�صر الفقرية 
الغذاء قبيل مو�صم  اأر�صدتها من خمزونات  ا�صتنفاد  الإقليم  بلدان  يف 

احل�صاد املقبل وتواجه ارتفاعا مطردا يف اأ�صعار ال�صلع الغذائية.
املخ�ص�صة  الللتللمللويللات  مللقللدار  زيللللادة  الللللدويل  املجتمع  فلللاو  ونللا�للصللدت 
الأ�للصللد �صعفا يف عموم  والللرعللاة  املللزارعللني  اأجللل م�صاعدة  للمعونة من 

الإقليم الإفريقي الواقع جنوب ال�صحراء الكربى.
ورغم نداء �صابق وجهته املنظمة حل�صد 113.1 مليون دولر اأمريكي 
يقدم  ال�صاحل مل  اإقليم  ن�صمة يف  �صتة مايني  العام لدعم قرابة  هذا 

اأن  اإذ  والإنللتللاج احليواين  الللزراعللة  املتربعني لدعم  من جانب جمتمع 
وي�صاعد على  الللفللقللراء  املللزارعللني  مللرونللة  يللعللزز  الللزراعللة  ال�صتثمار يف 
الغذائية عن  الأزمللات  �صبح  والفقر ل�صتبعاد  اجلللوع  خف�ص م�صتويات 
الإقليم م�صتقبا . وما يثري قلقا خا�صا .. حالة الأمن الغذائي يف �صمال 
مايل و�صمال نيجرييا والبلدان املجاورة حيث مل تنفك اأ�صعار احلبوب 
اخل�صنة مثل الذرة الرفيعة والدخن والذرة ال�صفراء توا�صل ارتفاعها. 
وتظل الأو�صاع التغذوية بني الأطفال دون اخلام�صة باعثة على القلق 
اأعللداد  وتقارب  �صفوفهم.  يف  احلللادة  التغذية  �صوء  ا�صت�صراء  مع  اأي�صا 
الت�صجيل اليومية يف مراكز اإعادة التاأهيل الغذائي امل�صتويات ال�صائدة 
والنيجر ونيجرييا..  ت�صاد ومايل  2012 خ�صو�صا يف  لعام  الق�صوى 
ويف غ�صون عام 2013 يواجه اأكر من 1.4 مليون طفل خطر �صوء 
مو�صم  با�صم  اأي�صا  املعروف  النحيف  املو�صم  واأقبل  الق�صوى.  التغذية 
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العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2011/1049   عقاري كلي               
املحكمة حكمت بجل�صتها  بان  نعلنكم  اتزيرت جمهول حمل القامة    املحكوم عليه /1- هاندريك فبيان  اىل 
املنعقدة بتاريخ 2013/7/29 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�صالح/ راتب عبود اول: بعدم قبول الدعوى قبل املدعى 
عليهما ) بال�صم الوارد بائحة الدعوى( لرفعها على  غري ذى �صفة ثانيا: بقبول الدخال بالن�صبة للخ�صم 
املدخل ب�صفته �صكا ثانيا: ويف مو�صوع الدعوى والدخال بف�صخ التعاقد املوؤرخ  2008/5/12 املربم عن وحدة 
فابيان  هاندريك   ( املدخل  اخل�صم  بالزام  ثالثاً:  املدخل.  اخل�صم  ميثلها  التي  وال�صركة  املدعي  بني  التداعي 
بان  جي(  كي  �صتي  �صبورت�ص  اودبللي  �صي  اند  ات�ص  بي  ام  جي  كالبيتال  )ترينت  �صركة  مدير  ب�صفته  انزيرث( 
ترد للمدعي ) راتب عبود( مبلغ 629808.68 درهم ) �صتمائة وت�صعة وع�صرون الف وثمانائة وثمانية درهم0 
وثمانية و�صتون فل�صا( والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�صائية احلا�صل يف 2013/6/13 تاريخ 
تعديل الطلبات وحتى متام ال�صداد ورف�صت ماعدا ذلك من طلبات والزمته بامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر 

هذا العان �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا . 

ق�سم الدعاوي العقارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7     

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
       يف الدعوى رقم 2013/536  جتاري كلي

ال�صيدة/  العامة �صركة منطقة حرة )ذ.م.م( ومتثلها  املدعى عليه/ 1- بوليتك�صت لتجارة  اىل 
ميرا ابراهيم فرزادنيا    جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / ادميا للنفظ م .م.ح /وميثلها 
ال�صيد/ وليد فتحى �صامل البي�صاين   قد اقام الدعوى املذكورة اعاه وعليه نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بتاريخ 2013/7/18 احلكم التمهيدي التايل: حكمت املحكمة : مبثابة احل�صوري: وقبل 
الف�صل يف مو�صوع الدعوى بندب خبري �صحن بحري املخت�ص �صاحب الدور مامل يتفق الطرفان 
على ت�صميته خال ا�صبوع من تاريخه تكون مهمته بعد مطالعة �صائر  اوراق الدعوى وا�صولها 
وم�صتنداتها وما ع�صى ان يقدمه اليه اخل�صوم من دونها لبيان ما هية العاقة بني الطرفني، 
وحددت املحكمة مبلغ ع�صرة الف درهم والزمت املدعية ب�صدادها خزانة املحكمة على ذمة اتعاب 
املنتدب.   وحللددت لها  املحكمة جل�صة يوم اخلمي�ص املوافق 2013/9/19.  وم�صروفات اخلبري 

ch.2.E.22  ال�صاعة 9.30 �صباحا يف القاعة
ق�سم الق�سايا التجارية          

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2011/1212  عقاري كلي
اىل املدعى عليهم/ 1- البيت الكامل للعقارات 2- فورت�صني لا�صتثمارات 3- برج العامل 
هولينجز ليمتد   جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / �صركة تكامل العقارية ذ.م.م  
قد اقام الدعوى املذكورة اعاه وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ 2013/8/29 
ح�صوريا بالن�صبة للمدعى عليها ومبثابة احل�صوري بالن�صبة للخ�صوم املدخلني، وقبل 
الف�صل يف الدفوع واملو�صوع بندب احد خرباء املحكمة الهند�صيني واملقيدين بجدول 
اخلرباء باملحكمة. لتكون مهمته بعد مطالعة اوراق الدعوى وم�صتنداتها وما يقدمه 
له اخل�صوم منها، وما لدى دائرة الرا�صي والماك من م�صتندات متعلقة مبو�صوع 
النزاع  حمل  الللوحللدات  به  الكائنة  العامل  بللرج  م�صروع  حيث  اىل  والنتقال  املامورية 
ملعاينتها على الطبعية وتنفيذ ما جاء باحلكم التمهيدي . وحددت لها املحكمة جل�صة 

ch.2.E.22 يوم اخلمي�ص املوافق 2013/9/12 ال�صاعة 11.00 �صباحا يف القاعة
ق�سم الدعاوي العقارية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7     
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

       يف الدعوى رقم 2013/354  عقاري كلي
ع    م  �ص  للتطوير  ديللار  �صركة   -2 �لللص.ذ.م.م  كريك  فيامينجو  �صركة   -1 عليهما/  املدعى  اىل 
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / ا�صرف �صريباز نوابي   قد اقام الدعوى املذكورة اعاه 
التايل: بندب اخلبري  التمهيدي  بتاريخ 2013/7/14 احلكم  املحكمة حكمت  بان  وعليه نعلنكم 
ا�صبوع  ت�صمية غريه خال  علي  التفاق  يتم  باجلدول مامل  الللدور  املخت�ص �صاحب  الهند�صي 
من تاريخه لتكون ماموريته بعد الطاع على اوراق الدعوى اخلا�صة بالوحدة العقارية رقم 
املاأمورية  اأداء  �صبيل  وللخبري يف  ومعاينتها  دبي  )ذا لجللون(  كريك  م�صروع فامينجو  12 يف 
تفيد  لديها من م�صتندات  او غري حكومية  لاطاع على ما  اية جهة حكومية  اىل  النتقال 
يف تنفيذ املامورية وله عند القت�صاء �صماع اقوال اخل�صوم و�صهودهم ومن يرى لزوما �صماع 
اقواله بغري حلف ميني وقدرت امانة على ذمة اتعاب وم�صروفات اخلبري مقدارها خم�صة ع�صر 
الف درهم يلزم املدعي بايداعها خزانة املحكمة.وحددت لها  املحكمة جل�صة يوم الحد املوافق 

ch1.A.1  2013/10/20. ال�صاعة 9.30 �صباحا يف القاعة
ق�سم الدعاوي العقارية            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7     

    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 884 /2012  عقاري كلي                                           

ماجد  بن  جمعة  عبيد  ماجد   -2 لا�صتثمار-ذ.م.م  كابيتال  منا  �صركة   -1/ عليهم  املدعى  اىل 
�صركة   -3 لا�صتثمار-ذ.م.م  كابيتال  منا  ل�صركة  امل�صئول  املدير  وب�صفته  نف�صه  عن  الفا�صي- 
دوكاند للعقارات 4- حممد ا�صلم احمد- عن نف�صه وب�صفته املدير امل�صئول ل�صركة منا كابيتال 
امل�صئول ل�صركة منا كابيتال  ا�صرار احمد خان- عن نف�صه وب�صفته املدير  لا�صتثمار ذ.م.م 5- 
لا�صتثمار -ذ.م.م جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / ابراهيم ر�صا علي الها�صمي قد اقام 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بف�صخ عقد ال�صراء املوؤرخ  2008/8/11 والزام املدعي عليهم 
بالت�صامن والتكافل ب�صداد مبلغ وقدره )2.854.298 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�صداد التام.   وحددت لها جل�صة 
يوم الحد املوافق 2013/9/22 ال�صاعة 11.00 �ص بالقاعة ch1B.8 لذا فانت مكلف باحل�صور 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثاثة ايام على القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.  
 ق�سم الدعاوي العقارية                                                                                                                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7    
   مذكرة تبليغ مدعى عليه بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2013/1807 كلي . جتاري  ال�سارقة  
حممد  املدعي:  ان  حيث  طالب   ابي  طالب  ابي  علي  عليه:1/وحيد  املدعى  اىل 
عبداهلل حممد علي قد اقام عليكم لدى هذه  املحكمة الدعوى املذكورة اعاه، 
القانونية  الفائدة  اىل  بال�صافة  فقط  درهم   )100.000( فيها مببلغ  ويطالبكم 
وكذلك  ال�صداد،  متام  وحتى  الق�صائية  املطالبة  تاريخ  من  �صنويا   %9 بواقع 
بال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   لذا يقت�صي ح�صورك 
امام هذه املحكمة يف متام ال�صاعة الثامنة والن�صف من يوم 2013/10/8   وذلك 
لاجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ويف حال تخلفك عن احل�صور 
او عدم ار�صال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى يف 

غيابك.
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7     
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/126 بيع عقار مرهون
مو�صوع الق�صية: طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن �صقة   

 املللطلللللوب اعللانلله املنفذ �للصللده /1- جللوزيللف كللرمي جمللهللول حمللل القللامللة- 
مو�صوع العان:

 نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن: �صقة �صكنية- 
 : املبنى  ا�صم   -2  : املبنى-  رقللم   -16 الر�لللص:  رقللم  الثالثة-  الثنية  املنطقة: 
لينك�ص اي�صت تي 2- رقم العقار- 303- رقم الطابق: 3- امل�صاحة: 1734  قدم 

مربع وفاء للمبلغ املطالب به وذلك للعلم مبا جاء نفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7     

اعالن حم�سر حجز بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2013/106 بيع عقار مرهون

مو�صوع الق�صية: طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن عقار   
 املطلوب اعانه املنفذ �صدهما /1- وارين فيلي�صكريك 2- اميا لوي�ص غوان   

جمهويل حمل القامة-  مو�صوع العان:
 نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن: �صقة �صكنية- 
املنطقة: مر�صى دبي- رقم الر�للص- 174- رقم املبنى: 4- ا�صم املبنى- �صم�ص 
4- رقم ال�صقة : 2007- رقم الطابق : 20 امل�صاحة : 3.414.20 قدم مربع   وفاء 

للمبلغ املطالب به وذلك للعلم مبا جاء نفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 3183 /2013 عمايل جزئي 
اىل املدعى عليه /1-  نحا�ص للمقاولت الكهروميكانيكية و�صيانتها �ص .ذ.م.م    
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / حممد رينب نائب علي  قد اقام عليك 
درهللم(  وقلللدرهلللا)11686  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  الللدعللوى 
لها جل�صة  وحللددت     .)2013/151547( ال�صكوى  رقم   . وامل�صاريف  والر�صوم 
يوم الثاثاء املوافق 2013/9/17 ال�صاعة 8.30 �ص مبكتب القا�صي لذا فانت 
مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل.ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
 ق�سم الق�سايا العمالية 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7     

    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 1911 /2013 عمايل جزئي 

�لللللص.ذ.م.م  جمللهللول حمل  الللرخللام-  الري�ص لركيب  املللدعللى عليه /1-   اىل 
القامة مبا ان املدعي / منري ح�صني با�صو ماتوبار  قد اقام عليك الدعوى 
درهم(      8280( مبلغ  له  تللوؤدي  بان  عليها  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها 
الثنني  يللوم  لها جل�صة  وحللددت     .)2013/142269(   . وامل�صاريف  والر�صوم 
مكلف  فانت  لذا    ch1A.5 بالقاعة   �ص   8.30 ال�صاعة   2013/9/9 املوافق 
او  مللذكللرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�صور 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل.ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
 ق�سم الق�سايا العمالية 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 319 /2013 مدين كلي   
مبا  القامة  حمل  جمهول  �صلطان  عبدالر�صا  اقبال    -1/ عليه  املدعى  اىل 
املدعو/  ملالكها  والللعللائللدة  العامة   للتجارة  لينك  ميد  موؤ�ص�صة   / املللدعللي  ان 
عبداملجيد حبيب جعفر علي وميثله: حبيب حممد �صريف عبداهلل املا   قد 
اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بندب خبري متخ�ص�ص يف الدعوى.  
وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق 2013/9/23 ال�صاعة 9.30 �ص بالقاعة  
ch1C.15  لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ايام على  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة  ما لديك من مذكرات 

القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
 ق�سم الق�سايا العمالية 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 778 /2013 عقاري كلي   

املدعي  ان  القللامللة مبللا  �صيدار ليمتد  جمهول حمللل  املللدعللى عليه /1-   اىل 
احلكم(  ح�صب  املللحللدودة-  لا�صتثمارات  بيوزا   ( ليمتد  انفي�صتمنت  بويزا   /
وميللثللللله: حللبلليللب حمللمللد �للصللريللف علللبلللداهلل امللللللا    قلللد اقللللام عللللليللك الللدعللوى 
احلجز  وتثبيت  وب�صحة  باحلكم  عليها  املدعى  بللالللزام  املطالبة  ومو�صوعها 
التحظفي رقم 2013/43 حجز حتفظي عقاري وال�صدار بتاريخ 2013/7/29 
يللوم اخلمي�ص  .  وحلللددت لها جل�صة  املللحللامللاة.  واتللعللاب  والللر�للصللوم وامل�صاريف 
املوافق 2013/10/10 ال�صاعة 9.30 �ص بالقاعة  ch1A.1  لذا فانت مكلف 
او  مللذكللرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  او  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على القل.  
 ق�سم الدعاوي العقارية   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7     

    مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 806 /2013 جتاري كلي   

الللعللامللة    جمهول حمل  للتجارة  رويلللال  اي�ص  �صركة  املللدعللى عليه /1-   اىل 
حممد  وميثله:  )ذ.م.م(  العامة  للتجارة  العاطفة   / املدعي  ان  مبا  القامة 
بندب  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اقام  قد  ال�صابري   ح�صن  �صلمان 
خبري متخ�ص�ص مع الزام املدعى عليه بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.    
وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق 2013/9/23 ال�صاعة 9.30 �ص بالقاعة  
ch2E.21  لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ايام على  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة  ما لديك من مذكرات 

القل.  
 ق�سم الق�سايا التجارية     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7     
    اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2820 /2013 عمايل جزئي 
اىل املدعى عليه /1-   فري�ص �صيليك�صن ل�صناعه احللويات �ص.ذ.م.م  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي / ميدو تهازي فللارول   قد اقللام عليك الدعوى 
 19808( مبلغ  للمدعي  تللوؤدي  بان  عليها  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها 
درهلللم( وتللذكللرة قلللدوم وعلللوده وقللدرهللا )4000 درهلللم( والللر�للصللوم وامل�صاريف 
     .)2013/249170( رقم  وال�صكوى  باكفالة.  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�صمول 
وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق 2013/9/18 ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة  
ch1A.5  لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ايام على  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة  ما لديك من مذكرات 

القل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري. 
 ق�سم الق�سايا العمالية 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7     

  اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/1708  جتاري كلي                

ل�صركة  وملللديلللرا  �للصللريللكللا  ب�صفته  طحيب�ص-  ا�للصللاملله  عللللليللهللمللا/1-  املللدعللى  اىل 
املكائن  لتجارة  احلمودي  �صركة   -2 ذ.م.م  ال�صناعية  املكائن  لتجارة  احلمودي 
را�صد  �صعيد  / ماجد  املدعي  ان  القامة مبا  ذ.م.م   جمهويل حمل  ال�صناعية 
ال�صناعية  املكائن  �صركة احلمودي لتجارة  �صريكا يف  ال�صام�صي- ب�صفته  الغبار 
ذ.م.م وميثله: �صمري حليم كنعان  نعلنكم بان املحكمة قررت بجل�صتها املنعقدة  
ال�صيد  تقرير  بللورود  اخطاركم  اعللاه.  املذكورة  الدعوى  يف   2013/9/1 بتاريخ 
اخلبري املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�صة يوم الثاثاء املوافق 2013/10/1 

ال�صاعة 9.30 �صباحا بالقاعة ch1C.15 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/893  جتاري كلي                
اىل املدعى عليهما/1-  ح�صن حممد امني عزت عبده 2- �صركة �صتاتيك 
ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  ذ.م.م   ال�صاحات  لتجميل  انرنا�صيونال 
ال�صخ�صية  ب�صفته  البلوكي/  حممد  عبدالرحمن  عبداجلليل   / املدعي 
بان  نعلنكم  لتجميل  انرنا�صيونال  �صتاتيك  �صركة  يف  �صريك  وب�صفته 
املحكمة قررت بجل�صتها املنعقدة  بتاريخ 2013/9/3 يف الدعوى املذكورة 
وقد  الللدعللوى  املنتدب يف  ال�صيد اخلبري  تقرير  بللورود  اخطاركم  اعللاه. 
�صباحا   9.30 ال�صاعة   2013/10/6 املللوافللق  الحلللد  يللوم  جل�صة  حتلللددت 

بالقاعة ch1C.15 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7    
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان:ال�صيد/
الت�صديق  الملللارات   وطلب  ا�صماعيل اجلن�صية:  مللراد حممد حاجي  عبداهلل 
على التوقيع على حمرر يت�صمن )تنازل( يف ال�صم التجاري )ور�سة الن�سيم 
ال�صارقة  يف  القت�صادية  التنمية  دائللرة  من  واملرخ�ص   ) ال�سيارات  لكهرباء 
التنمية  دائلللرة  يف   1990/8/11 بللتللاريللخ  اللل�للصللادر   241267 رقللم  مهنية  رخ�صة 
القت�صادية بخورفكان.   اىل ال�صيدة / خمي�ص عبداهلل علي النقبي اجلن�صية: 
المارات   ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �صيقوم 
بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�صان يف املحرر املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعني من 

تاريخ ن�صر هذا العان.
مكتب الكاتب العدل   

حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية  

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  10889 بتاريخ   2013/9/7     
 يف الدعوى رقم2013/195 جتاري جزئي- دبي  

املدعي عليها/ويل نون تكنيكال �صريفي�صز �ص ذ.م.م
نحيطكم علما انه مت انتدابنا خبريا ح�صابيا بالق�صية اعاه واملرفوعة �صدكم من 
من  او  مكلفني  فانتم  وعليه  �ص.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  لعمال  الذهبي  الطريق 
ميثلكم قانونا بح�صور اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم الحد املوافق 2013/9/15 
�صارع  دبي-  الكائن  املنتدب  وذلك مبكتب اخلبري  م�صاء  والن�صف  ال�صاد�صة  ال�صاعة 
بناية  للعطات-  المارات  التجاري-  اخلليج  مرو  حمطة  مقابل  زايد-  ال�صيخ 
بري�صم- مكتب التخطيط لتدقيق احل�صابات الطابق الثامن مكتب رقم )805( يرجى  
احل�صور باملوعد واملكان املحدد واح�صار امل�صتندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما 
بانه يف حال تخلفكم عن احل�صور فان اخلربة �صتبا�صر اعمالها وفقا لل�صاحيات 

املخولة لها قانونا. لا�صتف�صار الت�صال بل 04-4341111
اخلبري احل�سابي/ احمد علي احلو�سني  

  اعالن للح�سور امام  اخلربة بالن�سر   

العدد  10889 بتاريخ   2013/9/7     
 يف الدعوى رقم 2013/320 جتاري كلي- دبي  

املقامة من/�صركة م�صاعدات املحيط العاملية للتجارة ذ.م.م
�صد/ �صركة اكو ا�صتار ووتر تكنولوجيا ذ.م.م

نعلن نحن اخلبري احل�صابي/ حممد حميد  حممد  املري، انه مت تعيننا من 
الواردة بحكم املحكمة  حمكمة دبي املوقرة لتنفيذ مهمة اخلربة احل�صابية 
املدعى  نعلن  كما  اعاه-  املذكورة  الدعوى  يف   2013/7/9 بجل�صة  ال�صادر 
عليها حل�صور اجتماع اخلربة املقرر له جل�صة يوم الحد املوافق 2013/9/15 
يف متام ال�صاعة 11.30 �صباحا مبقر مكتبنا الكائن 510 مركز الدانة- �صارع 
حال  عليها)  واملدعى  املدعية  مقر  اىل  النتقال  ثم  ومن  دبي-  مكتوم-  اآل 

ح�صورها( لاطاع على م�صتنداتهما وح�صاباتهما.
اخلبري احل�سابي/ حممد حميد حممد املري

اعالن اجتماع اخلربة

العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/540 تنفيذ ايجارات
ذ.م.م  �للص  للتجارة  تريليوم  تللي  ان  ك   -2 ي�صادا  بللري  تيتيانا  �للصللدهللمللا/1-  املنفذ  اىل 
مديرها/ خالد �صيف حممد املعمري جمهويل  حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ 
را�صد حميد علي املزروعي وميثله: احمد �صيف ماجد بن �صامل املطرو�صي  ومبوجب 
وامل�صتاأجرين  املوؤجرين  بني  بالف�صل  اخلا�صة  الق�صائية  اللجنة  من  ال�صادر  القرار 
املبلغ املنفذ به وقللدره )93876( درهم على ان  ببلدية دبي فان مكلف بالتي: -�صداد 
درهم(   64000( مبلغ  حللدود  يف  الول  �صده  املنفذ  مع  الثانية  �صدها  املنفذ  تت�صامن 
وت�صليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وذلك خال 15 يوم من تاريخ ن�صر هذا 
العللان.   . وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجللراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7     

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2013/527 تنفيذ ايجارات

�لللص.ذ.م.م  جمهول  حمل القامة مبا  املنفذ �صده/1- روتانا للمقاولت  اىل 
وميثله:  �لللص.ذ.م.م  لا�صتثمار  دبي  جممع  تطوير  �صركة  التنفيذ/  طالب  ان 
اللجنة  ال�صادر من  القرار  احمد �صيف ماجد بن �صامل املطرو�صي  ومبوجب 
الق�صائية اخلا�صة بالف�صل بني املوؤجرين وامل�صتاأجرين ببلدية دبي فان مكلف 
بالتي: -�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )1279401( درهم   اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة وذلك خال 15 يوم من تاريخ ن�صر هذا العان.   . وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الجللراءات  �صتبا�صر  املحكمة 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7   

 مذكرة اعالن موعد جل�سة بالن�سر
    رقم الدعوى  2013/95-كلي

اىل املدعي عليه: �صعيد عبداهلل �صعيد علي ال�صرهان - حيث ان املدعي: 
بنك ام القيوين الوطني �ص م ع  قد اقام عليك الدعوى احلقوقية رقم 
2013/95 مدين كلي للمطالبة مببلغ )266.494.94 درهم( وعليه يقت�صى 
براأ�ص   2 رقللم  القاعة  يف  الكلية(  )الللدائللرة  املدنية  املحكمة  اىل  ح�صورك 
التا�صعة �صباحا  ال�صاعة  املوافق 2013/9/16م  اخليمة �صباح يوم الثنني 
ودفلللوع ويف حالة  بيانات  مللن  لديك  مللا  وتللقللدمي  الللدعللوى  لاجابة على 
تخلفك عن احل�صور او ار�صال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة 

�صتبا�صر الدعوى غيابيا بحقك.
 امانة ال�سر الدائرة الكلية          

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
 الدائرة املدنية الكلية

العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7   
 اعالن بالن�سر

   اعالن للح�سور امام حمكمة را�س اخليمة البتدائية  
للدعوى رقم : 2013/257 مدين جزئي 

بناء على طلب املدعى : جمموعة العادل القانونية.. وميثلها قانونا ال�صيخ/ عادل 
بن حممد القا�صمي املحامي.. اىل املدعى عليه: ح�صه �صامل حممد ابراهيم ب�صر 
الطنيجي العنوان: را�ص اخليمة- الرم�ص- هاتف متحرك: 0504474149  انت 
مكلف باحل�صور امام حمكمة را�ص اخليمة البتدائية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 
معتمد يف متام ال�صاعة 8.30 يوم اخلمي�ص 2013/9/12 وعليك انه يف حال تخلفك 

عن احل�صور يف امليعاد والتاريخ املحددين فانه �صيف�صل يف الدعوى يف غيابك.
الدائرة اجلزئية الثانية حرر بتاريخ 2013/9/5

امني ال�سر
خالد عبداهلل اآل علي

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم

العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7    
اعادة اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/337 )جتاري جزئي  ( بوا�سطة الن�سر
بناء على طلب حمكمة عجمان الحتاية البتدائية اىل املدعى عليه/ �صلطان 
املتكاملة  حممد علي اخلوار النعيمي اقام املدعي/�صركة المارات لات�صالت 
�ص م ع عنوانه: دبي- منطقة امليديا �صيتي- املبنى املقابل ملحطة ال بي بي �صي  
املطالبة  ومو�صوعها  عجمان-  جزئي-   - -جتللاري   2013/337 برقم  الللدعللوى 
درهما  وثمانون  خم�صة  واربعمائة   الللف  ع�صر  درهللم)احللدى   11485.13 مببلغ 
الحتللاديللة  عجمان  حمكمة  امللام  باحل�صور  مكلف  فانت  فل�صا(  ع�صر  وثللاثللة 
البتدائية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وذلك يف ال�صاعة 8.30 املوافق يوم 
6 من �صهر اكتوبر ل�صنة 2013 وذلك للنظر يف الق�صية بو�صفك مدعى عليه. 

حتريرا يف 2013/9/3
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
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لللاأبللحللاث،  ان�صايت  غلللللوبللال  اأ�لللص 
فاإن 44 مليار دولر خرجت من 
اأ�صهر،   3 منذ  النا�صئة  الأ�للصللواق 
واحلركة لي�صت �صوى يف بدايتها.

اخلللبللري  رانللللدولللللف،  جللللان  وراأى 
القللتلل�للصللادي للللدى اآي اأتلل�للص اأ�للص 

تللذكللري  بللريللكلل�للص هلللي  اأن ر�للصللالللة 
الللدويل  النقد  الللغللرب و�للصللنللدوق 
مبللل�لللصلللوؤولللليلللاتلللهلللم حللليلللال اللللللدول 
اللللنلللامللليلللة . واأ�لللللصلللللاف الأ�لللللصلللللواق 
حمللرك  فللقللط  ت�صكل  ل  النا�صئة 
املالية  الأزمللة  منذ  العاملي  النمو 

قللمللة جمموعة  بلللاأبلللرز مللوا�للصلليللع 
الللعلل�للصللريللن اللللتلللي تلللبلللداأ اأعللمللالللهللا 
يف امللل�للصللاء، كللمللا اأو�لللصلللح الللرئلليلل�للص 

الرو�صي.
واللللللللدول اخلللملل�للص يف جمللمللوعللة 
اأكر من ربع  بريك�ص التي متثل 
ثلللروات الللكللرة الأر�للصلليللة و40% 
من عدد �صكانها، ت�صعى اإىل طرح 
نا�صئة  اقت�صاديات  كاأكرب  نف�صها 
حتولت خال ال�صيف اإىل م�صدر 

قلق كبري.
ولحلللظلللت ملل�للصللتلل�للصللارة الللكللرملللللني 
اأن  اخلللملليلل�للص  يللودايلليللفللا  ك�صينيا 
اأكللر  و�للصللع  يف  العاملي  القت�صاد 
ا�لللصلللتلللقلللرارا مملللا كللللان عللللليلله قبل 
جمموعة  اإنلل�للصللاء  ملللع  اأعلللللوام   5

الع�صرين.
ويلللتلللعلللزز الللنللمللو القلللتللل�لللصلللادي يف 

•• �سان بطر�سبورغ -اأ ف ب:

بريك�ص  جمموعة  دول  اجتمعت 
�لللصلللوت  لإيللللل�لللللصلللللال  امللللل�لللللص  اول 
الللنللا�للصللئللة يف قمة  القللتلل�للصللاديللات 
جملللملللوعلللة اللللعللل�لللصلللريلللن وتلللذكلللري 
اللللللدول الللغللنلليللة مبلل�للصللوؤوللليللتللهللا يف 
الللعللا�للصللفللة املللاللليللة الللتللي متللر بها 
هذه الدول حاليا وافتتح الرئي�ص 
اللللللرو�لللللصلللللي فللللللادميللللللري بلللوتلللني 
اللللربازيلللل  دول  روؤ�للللصللللاء  اجللتللمللاع 
وجنوب  وال�صني  والهند  ورو�صيا 
اإفريقيا )بريك�ص(، يرافقه وزيرا 
اخللللارجللليلللة وامللللالللليلللة الللرو�للصلليللان 
�للللصللللريغللللي لفلللللللللللروف واأنللللللطللللللون 

�صيلوانوف.
هللللللو  الجتمللللللللاع  مللن  والللهللدف 
ملل�للصللركللة تتعلق  مللقللاربللة  و�للصللع 

غالبية الدول الغنية، وقد خرجت 
اأوروبللا من النكما�ص، لكن هناك 
العمل  بانتهاء  مرتبطة  خماطر 
الللوليللات  النهو�ص يف  بللاإجللراءات 

املتحدة ، كما حذرت.
املللركللزي  البنك  مللل�للصللروع  ونتيجة 
يف اللللللوليلللللات امللللتلللحلللدة املللتللمللثللل 
تواجه  دعمه لاقت�صاد،  بخف�ص 
�صعوبات  النا�صئة  الللدول  عمات 
جللللمللللة. وقلللللللد فللللقللللدت الللللروبلللليللللة 
بداية  منذ  قيمتها  ربللع  الهندية 
الللعللام واللللريلللال الللربازيلللللي خ�صر 
اللرية  فيما  قيمته  مللن   15%
 11% اأكللر من  الركية فقدت 
%10 ما دفع  الرو�صي  والروبل 
بال�صلطات النقدية يف هذه الدول 
اإىل �صخ مبالغ �صخمة يف الأ�صواق 

للدفاع عن عماتها.

وبللللعللللد اإغلللللللللللراق الللللنللللظللللام امللللللايل 
الللدول  يف  وخ�صو�صا  بال�صيولة، 
الللنللا�للصللئللة، يلل�للصللتللعللد الحللتلليللاطللي 
اللللفللليلللدرايل الأمللللريكللللي )الللبللنللك 
دعلللمللله  وقللللللللف  اإىل  املللللللللركللللللللزي( 

لاقت�صاد.
وامللل�للصللتللثللمللرون اللللذيلللن يللتللوقللعللون 
زيللللللللللادة ملللللعلللللدلت اللللللفلللللوائلللللد يف 
اإليها،  يللعللودون  املتحدة  الللوليللات 
النا�صئة  القللتلل�للصللاديللات  وتللواجلله 
للر�صاميل  كثيفة  هروب  عمليات 
�صرف  اأ�للصللعللار  على  بثقلها  تلقي 

عماتها الوطنية.
واعترب نائب وزير املالية ال�صيني 
املتحدة  الوليات  اأن  زو غوانغياو 
ينبغي اأن تدرك تداعيات �صيا�صتها 
ما  حلليللال  م�صوؤولياتها  وتتحمل 
يتعلق با�صتقرار القت�صاد العاملي 

واأ�صاف اأن دول جمموعة بريك�ص 
م�صاعدة  خلللطللة  بللحللاجللة  لي�صت 
واإنا لإ�صاحات هيكلية ملواجهة 

الظاهرة.
وقللللللد حلللللللذرت جللللنللللوب اإفلللريلللقللليلللا 
قللرارات  اتخاذ  الثنني من خطر 
ت�صتند فقط اإىل امل�صالح الوطنية 
عواقب  لها  يكون  اأن  ميكن  التي 

خطرية على الأمم الأخرى .
ويف اجللللانلللب الأمللللريكللللي، ذكلللرت 
مللل�لللصلللاعلللدة وزيللللللر اخلللللزانللللة ليلللل 
براينارد اأنه اإذا ما اأ�صبحت �صيا�صة 
الأمريكي  الفيدرايل  الحتياطي 
لأن  �صيح�صل  فذلك  �صخاء،  اأقللل 
وهو  يتعزز  الأمللريكللي  القت�صاد 
اأمر اإيجابي بو�صوح بالن�صبة اإىل 

القت�صاد العاملي .
اأت�ص  اآي  �صركة  خلللرباء  وبح�صب 

تدفق  عمليات  لكن   ،2007 يف 
األف مليار دولر  ال�صيولة بحجم 
يف  عليها  ح�صلت  التي  ال�صنة  يف 
الأخللرية كانت مرتبطة  ال�صنوات 
بو�صوح برد الفعل النقدي للدول 

الغربية على اأزماتها اخلا�صة .

ال�سني: الوليات املتحدة ينبغي اأن تدرك تداعيات �سيا�ستها

الدول النا�صئة تذّكر الغنية مب�صوؤوليتها يف قمة ال� 20

الذهب يتجه اإىل ثاين انخفا�س اأ�صبوعي الق�صاء االأوروبي يلغي عقوبات على م�صارف اإيرانية 

ودائع امل�صارف الكورية 
اجلنوبية ت�صجل رقمًا قيا�صيًا

•• �سيول-يو بي اأي:

الأجنبية  العمات  ودائلللع  �صجلت 
يف امللل�للصللارف الللكللوريللة اجلللنللوبلليللة، 
رقلللملللاً قلليللا�للصلليللاُ خللللال �للصللهللر اآب-

 41.02 فبلغت  املا�صي  اأغ�صط�ص 
الأنباء  وكالة  ونقلت  دولر.  مليار 
الكورية اجلنوبية )يونهاب( ام�ص 
اإن  قوله  املللركللزي،  كوريا  بنك  عن 
ودائع العمات الأجنبية يف البنوك 
الكورية اجلنوبية ارتفعت م�صجلة 
م�صرياً  اأغ�صط�ص،  يف  قيا�صياً  رقماً 
كبري  حللد  اإىل  يرجع  ذلللك  ان  اإىل 
اإىل زيللللادة علللائلللدات الللتلل�للصللديللر يف 
الودائع  وبلغت  الكبرية.  ال�صركات 
التي  الأجنبية  بالعمات  املتاأخرة 
يللحللتللفللظ بللهللا اللل�للصللكللان املللحللللليللون، 
نهاية  دولر، حتى  مليار   41.02
مليارات   4.45 بللزيللادة  اأغ�صط�ص 
�صبقه  اللللللذي  اللل�للصللهللر  علللن  دولر 
ويللقلل�للصللد بللاملللقلليللمللني، امللللواطلللنلللون 
الأفللللللللراد، والللل�لللصلللركلللات، بللا�للصللتللثللنللاء 
الللرعللايللا الأجللانللب الللذيللن ميلكون 
اإقامة، كما ت�صتثني البيانات اأي�صاً 
بالعملة  املللل�لللصلللارف  بلللني  الللللودائللللع 
الأجللللنللللبلللليللللة. وقلللللللال بلللنلللك كلللوريلللا 
على  ال�صركات  حيازة  اإن  املللركللزي، 
ودائلللللع الللعللمللات الأجللنللبلليللة زادت 
اأ�صا�ص  على  دولر  مليارات   4.1
36.56 مليار  اإىل  لت�صل  �صهري 

دولر.

احلكومة االإيطالية تف�صل تليفونيكا على �صاوير�س

•• لوك�سمبورغ-ا ف ب:

الغت حمكمة الحتللاد الوروبللي ام�ص عقوبات فر�صها 
�صبع موؤ�ص�صات مالية ومواطن  الوروبللي على  الحتللاد 

ايراين ب�صبب ارتباطها بالربنامج النووي اليراين.
لها،  مقرا  لوك�صمبورغ  من  تتخذ  التي  املحكمة  وقالت 
يف قللرارهللا ان الحتللاد الوروبلللي مل يقدم الدليل على 
او  املتهمة  ال�صركات  بع�ص  اىل  ين�صبها  التي  الللوقللائللع 
او  التربير  واجلللب  انتهك  او  التقدير  يف  خللطللاأ  ارتللكللب 
لذلك  ونتيجة  اخلللرى  �صركات  حلليللال  التلل�للصللال  واجلللب 
املالية  املوؤ�ص�صات  هذه  �صد  املقرر  الودائع  جتميد  الغي 

واليراين نا�صر باتني مدير احدى ال�صركات املعنية.
لكن املحكمة قالت ان الغاء العقوبات لن يكون له تاأثري 

•• �سنغافورة-رويرتز:

ا�صتقر �صعر الذهب قرب اأدنى م�صتوياته يف اأ�صبوعني 
املل�للص ويللتللجلله لللتلل�للصللجلليللل ثللللاين انللخللفللا�للص اأ�للصللبللوعللي 
برنامج  بتخفي�ص  التوقعات  تزايد  مع  التوايل  على 
الحللتلليللاطللي الحتلللللادي المللريللكللي للل�للصللراء اللل�للصللنللدات 
الذي يدعم اأ�صعار ال�صلع الولية وكان هذا الربنامج 
التحفيزي عاما رئي�صيا لرتفاع الذهب يف ال�صنوات 
الخرية اذ انه عزز جاذبيته كاأداة حتوط من الت�صخم 
الللذي  الللذهللب  انخفا�ص  ال�صوق  يف  امل�صاركون  ويللعللزو 
بلغت ن�صبته 18 باملئة منذ بداية العام اىل التوقعات 
الللذهللب  �للصللعللر  �للصللحللب التحفيز قللريللبللا وارتلللفلللع  بللبللدء 

مهلة  انتهاء  حتى  مفرو�صة  العقوبات  و�صتبقى  فللوري 
النق�ص اي �صهرين وع�صرة ايام اخرى. واذا مت التقدم 
النظر  النتهاء من  العقوبات حتى  باي طعن ف�صتبقى 

فيه.
وخال هذه الفرة يحتفظ الحتاد الوروبي بامكانية 
او كيانات اخرى،  ا�صخا�ص  اقللرار عقوبات جديدة �صد 

كما ذكرت املحكمة.
لكن حمكمة الحتاد الوروبي ابقت العقوبات املفرو�صة 
التجاري  البنك  هما  اخريني  ماليتني  موؤ�ص�صتني  على 

الوروبي اليراين وبنك ملي اليراين.
ان دفع منح درا�صية  الهيئة، قالت املحكمة  وحول هذه 
حل�صاب املنظمة اليرانية للطاقة الذرية وحده ي�صكل 

دعما لانت�صار النووي .

لللاوقلليللة  دولر  13ر1370  اىل  دولر  14ر3 
جرينت�ص  بتوقيت   0606 ال�صاعة  بحلول  الون�صة 
بفعل تغطية مراكز مدينة. ومل يبتعد املعدن النفي�ص 
اأم�ص  �صجله  الللذي  دولر  91ر1364  م�صتوى  عللن 
الأول وهو اأدنى �صعر له منذ 22 اأغ�صط�ص اب ويتجه 

اىل خ�صارة اأ�صبوعية تبلغ 7ر1 باملئة.
وبلغت العقود المريكية الجلة للذهب 10ر1370 
90ر2 دولر وا�صتقر �صعر  دولر لاوقية منخف�صة 
الف�صة دونا تغري عند 15ر23 دولر لاوقية كما 
لاوقية  دولر  24ر1479  عند  الللبللاتللني  ا�صتقر 
97ر684  اىل  باملئة  07ر0  الباديوم  ارتفع  بينما 

دولر لاوقية.

برنامج الغذاء العاملي: عملياتنا 
طاقتها  بكامل  جتري  اليمن  يف 
اله�صة االأم��ن��ي��ة  البيئة  رغ��م 

•• جنيف-وام:

فى  العاملي  الللغللذاء  برنامج  اأعلللللن 
ام�ص  جنيف  يف  �للصللدر  للله  تقرير 
بكامل  تعمل  مازالت  عملياته  اأن 
طللاقللتللهللا فلللى اللليللمللن وذلللللك على 
الرغم من البيئة المنية اله�صة 
بري�ص  اليزابيث  ونوهت  للغاية. 
الدولية  املنظمة  با�صم  املتحدثة 
يف  يلل�للصللتللهللدف  الللربنللامللج  اأن  اإىل 
الو�صول  اجللللاري  �صبتمرب  �صهر 
 4.6 يللقللارب  مللا  اىل  مب�صاعداته 
اللليللمللن وذلللك  مللللليللون �صخ�ص يف 
نف�صه  امل�صتفيدين  علللدد  تقريبا 
يف �صهر اأغ�صط�ص املا�صي. وقالت 
يف  يعي�ص  وهللو  اليمن  اإن  بللري�للص 
يواجه  ال�صيا�صي  التحول  خ�صم 
اأكللر من  اأن  ان�صانية حيث  اأزمللة 
ميللثلللللون  �للصللخلل�للص  ملللايلللني   10
اإمللا  تقريبا  الللبللاد  �صكان  ن�صف 
اأو على حافة اجلوع .. كما  جائع 
اأن معدلت �صوء التغذية مازالت 
بلللني اأعلللللللى امللللعلللدلت فلللى الللعللامل 
مللع مللا يللقللرب مللن ن�صف اأطللفللال 
اليمن دون �صن اخلام�صة حوايل 
التقزم  مليوين طفل يعانون من 
ومللللليللون طللفللل يللعللانللون مللن �صوء 

التغذية احلاد. 

•• جينيف-وكاالت:

امللل�للصللارف  الللكللثللري ملللن  اأن  يلللبلللدو 
للللللزوال،  طريقها  يف  ال�صوي�صرية 
وفقاً  اخلارجية،  ال�صغوط  ب�صبب 
ملا ذكرته �صحيفة القت�صادية وقد 
�صوي�صرية  مللاللليللة  درا�للصللة  ك�صفت 
امل�صارف  اأن  مللن  الللرغللم  اأنللله على 
من  متكنت  �صوي�صرا  يف  اخلا�صة 
تللو�للصلليللع اأ�لللصلللول ثلللرواتلللهلللا يف عللام 
املتو�صط،  %4 يف  2012 بن�صبة 
مقارنة بال�صنة املا�صية، فاإن اأكر 
من ربع م�صارف القطاع اخلا�ص 
�صتختفي يف غ�صون ثاث �صنوات. 
ال�صغوط  اأن  الدرا�صة  ُتخف  ومل 
امل�صريف  الللنللظللام  علللللى  اخلللارجلليللة 
يتعلق  ملللا  خللا�للصللة  اللل�للصللويلل�للصللري، 
ال�صوي�صرية  امللل�للصللارف  با�صتقبال 
اأمللللللللواًل هلللاربلللة ملللن اللل�للصللرائللب، 
النظام  على  مبا�صر  اأثللر  لها  كللان 

امل�صريف للباد.
وقلللاللللت اللللدرا�لللصلللة، الللتللي اأجللرتللهللا 
مللوؤ�للصلل�للصللة كلللي بلللي اأم جلللي املللاللليللة 
امل�صارف  اإن  جلللال،  �للصللان  وجللامللعللة 
اخلللا�للصللة الللرئلليلل�للصللة يف �للصللويلل�للصللرا 
متلللكلللنلللت مللللن زيللللللللادة مللنللتللجللاتللهللا 
اجللليللد  الأداء  بللفلل�للصللل  واأربلللاحلللهلللا 
امل�صارف  اأداء  لكن  لا�صتثمارات، 
علللللدة،  نللل�لللصلللاطلللات مللل�لللصلللرفللليلللة  يف 
زال  مللا  الللللللروات،  اإدارة  بللخللاف 

الندماجات واحليازات.
وانللللخللللفلللل�للللص اللللللعلللللدد الإجلللللملللللايل 
للم�صارف اخلا�صة يف عام2012 
 ،148 اإىل  ملل�للصللرفللاً   161 ملللن 
وللللللللملللقلللارنلللة، فللللاإنلللله بللللني عللامللي 
عدد  انخف�ص  و2012،   2005
اإىل   182 من  اخلا�صة  امل�صارف 
 19 ن�صبة  مُيِثّل  148، وهو عدد 
يف امللللئلللة مللللن جملللملللوع املللل�لللصلللارف 
اإم جي  بللي  كللي  واأ�للصللارت  اخلا�صة. 

عند م�صتوى منخف�ص.
واأ�للصللافللت الللدرا�للصللة الللتللي فح�صت 
 103 للللللل  الإداريللللللللللللللة  الللللتللللقللللاريللللر 
�صوي�صرا  يف  م�صرفية  موؤ�ص�صات 
عام  مللن  ليختن�صتاين  اإمللللارة  ويف 
2006 اإىل 2012، اأَنّ امل�صارف 
التي تدير ثروات تقل عن خم�صة 
مللللليللار   5.5( فلللرنلللك  مللللللللليللللارات 
حللرجللاً،  و�للصللعللهللا  �صيبقى  دولر(، 
للل  مُتللِثّ الللفللئللة  اأَنّ هلللذه  واأو�للصللحللت 

ثلثي العينة تقريباً، لكنها ل ُتدير 
اأ�صول  من  فقط  املئة  يف   9 �صوى 

الروات املتداولة يف الباد.
وقلللللال كللريلل�للصللتلليللان هلليللنللتللريمللان، 
ملللن مللوؤ�للصلل�للصللة كلللي بلللي اأم جلللي اإن 
ثماين  ت�صفية  �صهد   2011 عللام 
ملللوؤ�لللصللل�لللصلللات مللل�لللصلللرفللليلللة خللا�للصللة 
 13 اخلللتلللفلللى  �لللصلللغلللرية، يف حللللني 
 ،2012 ملل�للصللرفللاً خللا�للصللاً يف علللام 
يف  ركلللوداً  �صهدا  العامني  كا  واإن 

امل�صتمر  ال�صغط  ب�صبب  اأنللله  اإىل 
مللن اخلللللارج، الللنللاجللم اأ�للصللا�للصللاً من 
فللاإن  اللل�للصللريللبللي،  الللتللهللرب  ق�صايا 
25 اإىل 30 يف املئة من امل�صارف 
اخللللا�لللصلللة �للصللتللخللتللفللي يف غلل�للصللون 
�للصللنللوات. وقللال هينتريمان  ثللاث 
يف كللتللابللتلله ملللقللدمللة اللللدرا�لللصلللة، اإن 
امللل�للصللارف اخلا�صة  تللعللزيللز  حللركللة 
ينبغي ت�صريعها الآن، خا�صة وقد 
مت الأ�لللصلللبلللوع املللا�للصللي رفللللع حللالللة 
ال�صكوك وعدم اليقني التي حامت 
فوق املناخ املايل ال�صوي�صري ب�صبب 
الوليات  مع  ال�صريبية  املنازعات 
املتحدة. واأو�صحت الدرا�صة اأنه يف 
املئة  يف   23 اأوقفت  املا�صي،  العام 
درا�صتها  الللتللي مت  املللوؤ�للصلل�للصللات  مللن 
اإدارة  خ�صائرها يف بع�ص قطاعات 
عام  املئة  يف   25 مقابل  الأمللللوال، 
ن�صف  ملللن  اأكللللر  واأن   ،2011
امل�صارف خ�صرت اأموال الزبائن يف 
 20 واأن  اخلارجية،  ا�صتثماراتها 
ا�صتثمارات  �صهدت  فقط  املللئللة  يف 
10 يف  اأعلللللى مللن  اأربللاحللاً  زبائنها 
املللئللة وانللتللقللدت الللدرا�للصللة ظللاهللرة 
اتللل�لللصلللاع اللللفلللجلللوة بللللني املللل�لللصلللارف 
اللللكلللبلللرية والللل�لللصلللغلللرية، فللللللالأوىل 
حتقق متو�صط �صنوي من الأرباح 
ي�صل اإىل6.9 يف املئة، مقارنة مع 
الأكللر  للم�صارف  املئة  يف   3.1

توا�صعاً.

يتم  ل  حتى  مليارات  وخم�صة  دولر  مليار  9ر3  يللورو 
خف�ص ت�صنيفها الئتماين اىل الدرجة عالية املخاطر. 
اأو  ايطاليا  تليكوم  يف  اأحلللد  اىل  الللو�للصللول  يت�صن  ومل 
الللوزراء للح�صول على تعقيب. ورف�صت  رئي�ص  مكتب 
اأبلغ رويرز  تليفونيكا التعقيب كان م�صدر مطلع قد 
الذين  الرئي�صيني  بامل�صتثمرين  ات�صل  �صاوير�ص  اأن 
اليطالية  الت�صالت  �صركة  يف  اأ�صهمهم  بيع  يريدون 
الرئي�صي  امل�صتثمر  ايطاليا حتت �صيطرة  تليكوم  وتقع 
�صركة تلكو التي يهيمن عليها بنكا ميديوبانكا وانتي�صا 
تليفونيكا  و�صركة  جللرنايل  التاأمني  و�صركة  �صانباولو 
امللل�للصللاهللمللني  ان  ال ملليلل�للصللاجللريو  لللاتلل�للصللالت وقلللاللللت 
وتليفونيكا لنه  �صاوير�ص  الرئي�صيني يبحثون خياري 

ل توجد حلول اأخرى مطروحة.

•• ميالنو-رويرتز:

قلللاللللت �للصللحلليللفللة ال ملليلل�للصللاجللريو امللل�لللص ان احلللكللومللة 
ايطاليا  تليكوم  بني  اندماج  �صفقة  تف�صل  اليطالية 
وتليفونيكا ال�صبانية على �صفقة ت�صمح لرجل العمال 
ال�صركة  يف  ح�صة  بلل�للصللراء  �للصللاويللر�للص  جنلليللب  امللل�للصللري 
اأن احلكومة تقف عائقا  اليطالية. وذكرت ال�صحيفة 
ايطاليا. ومل  تليكوم  �صاوير�ص حل�صة يف  �صراء  لفكرة 
يف  ف�صل  اللللذي  �للصللاويللر�للص  تف�صيل  لللعللدم  �صببا  تللذكللر 
اأي�صا  وقالت  ال�صركة  يف  ح�صة  ل�صراء  �صابقة  حماولة 
ايطاليا  تليكوم  ادارة  ان فرانكو برنابي رئي�ص جمل�ص 
اأبلغ رئي�ص الوزراء اليطايل انريكو ليتا اأن ال�صركة قد 
حتتاج اىل مدد لراأ�ص املال يراوح بني ثاثة مليارات 

3 �صنوات خالل  للزوال  طريقها  يف  �صوي�صرا  بنوك  52 % من 

االلك�صو تطالب ب�صرورة اإيالء مقاومة االأمية االأولوية الق�صوى يف الربامج االمنائية العربية
•• تون�س-وام:

و�صفت املنظمة العربية للربية والثقافة و 
مازال  حق  باأنه  الأمية  حمو  اإلك�صو  العلوم 
ربلللع �للصللكللان الللبلللللدان الللعللربلليللة ملللن الللكللبللار 
حمللرومللني مللنلله.  وعللربت املنظمة يف بيان 
لها �صدر اليوم مبنا�صبة اليوم العاملي ملحو 
الملليللة املللوافللق للليللوم الللثللامللن مللن �صبتمرب 
مللن كللل �صنة عللن تخوفها مللن عللدم وجللود 
الللوطللن  الأمللليلللة يف  تللقللدم حقيقي يف حمللو 
اأن  اإىل  الحلل�للصللائلليللات  ت�صري  حيث  الللعللربللي 

طفل  مليون   6.188 وجود  اإىل   2011
وطفلة غري ملتحقني يف التعليم يف الدول 
العربيةممن هم يف �صن اللتحاق بالتعليم 
ت�صكل  الأرقللام  اأن هذه  اللك�صو  واإعتربت   .
واحللللدا مللن اأكلللرب الأخلللطلللار الللتللي تعر�ص 
والإن�صانية  والقت�صادية  الب�صرية  التنمية 
العربية  الللدول  ودعللت  العربي..  الوطن  يف 
اىل اياء مقاومة الأمية الولوية املطلقة 
يف م�صاريعها و براجمها التنموية . وذكرت 
تطوير  خللطللة  اأهللللداف  حتقيق  اأن  املنظمة 
اعتمدتها  التي  العربي  الوطن  يف  التعليم 

 2008 مللار�للص  دم�صق  يف  العربية  القمة 
للق�صاء  ناجعا وفر�صة منا�صبة  ميثل حا 
الكبار يف  الأمية وتعزيز برامج تعليم  على 
بالعمل  التزامها  واأكلللدت  العربي.  الللوطللن 
على تنفيذ خطة تطوير التعليم يف الوطن 
الللعللربللي يف جمللللال حملللو الأمللليلللة وتللعللزيللز 
برامج تعليم الكبار وبالتعاون مع املوؤ�ص�صات 
توفري  اأجللل  مللن  العربية  اللللدول  املعنية يف 
تعليم  وتللر�للصلليللخ  للجميع  م�صتمر  تللعللللليللم 
الكبار ون�صره حتى ي�صبح جزءا من النظام 

التعليمي العربي . 

كوريا اجلنوبية وال�صني تتفقان على اخلطوط االأ�صا�صية 
الإجراء مفاو�صات اتفاقية التجارة احلرة بني البلدين

•• �سيوؤول-وام:

بني  احلللرة  التجارة  اتفاقية  مفاو�صات  لإجللراء  الأ�صا�صية  اخلطوط  على  وال�صني  اجلنوبية  كوريا  اتفقت 
كوريا  يف  والطاقة  وال�صناعة  التجارة  لللوزارة  بيانا  اجلنوبية  الكورية  يونهاب  اأنباء  وكالة  واوردت  البلدين. 
اأيللام . وقال  اجلنوبية ام�ص او�صحت فيه ان التفاق جاء يف نهاية املحادثات التي جرت يف بكني ملدة ثاثة 
م�صاعد وزير التجارة الكوري اجلنوبي ورئي�ص الوفد املفاو�ص لتفاقية التجارة احلرة مع ال�صني ان اجلانبني 
تو�صا اإىل اتفاق على املوجهات الأ�صا�صية لعقد اتفاقية التجارة احلرة من �صمنها املرحلة الأوىل للمفاو�صات 
التي بداأت يف مايو من العام املا�صي. وا�صاف ان البلدين متكنا من التو�صل اإىل اتفاقيات منف�صلة يف جميع 

املجالت ح�صب التوجيهات الأ�صا�صية من �صمنها املنتجات واخلدمة وال�صتثمار والتعاون القت�صادي .

العمرية بني  الفئة  العرب يف  عدد الأميني 
15 و 45 �صنة يبلغ حوايل 67 مليون اأمي 
واأمية منهم حوايل 60 باملائة من الإناث. 
واأ�صافت اللك�صو اإن الإح�صاءات ت�صري اإىل 
اأن معدل الإملام بالقراءة والكتابة لدى الكبار 
يف الفئة 15 �صنة وما فوق ي�صل اإىل 72.1 
يف املائة وهذا يعني اأن قرابة 27.9 يف املائة 
عدد  واأن  اأميون  العربي  الوطن  �صكان  من 
الأميني يف الدول العربية ي�صل اإىل قرابة 
ي�صري  حني  يف  واأمية..  اأمي  مليون   97.2
تقرير الر�صد العاملي للتعليم للجميع لعام 
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  اعالن  للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2012/876 )مدين جزئي  (
 بوا�سطة الن�سر- اعالن باحلكم التمهيدي

ب�صري  عليه/  املدعى  اىل  البتدائية  الحتاية  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
تيكنيتييل اقام املدعي/كاجنري ابويل كبري عبداهلل -عنوانه: منطقة الب�صتان- 
عللجللمللان-   - جللزئللي  -مللللدين   2013/876 بللرقللم  اللللدعلللوى     0508033201 ت: 
اقامة  تاريخ  بواقع 5% من  الفائدة  درهللم+  املطالبة مببلغ 52000  ومو�صوعها 
امام  وامل�صاريف.  فانت مكلف باحل�صور  الر�صوم  التام+  ال�صداد  الدعوى حتى 
او بوا�صطة وكيل معتمد وذلك  حمكمة عجمان الحتادية البتدائية �صخ�صيا 
يف ال�صاعة 8.30 املوافق يوم 29 من �صهر �صبتمرب ل�صنة 2013 وذلك للنظر يف 

الق�صية بو�صفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/9/3
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10889 بتاريخ 2013/9/7    
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :2013/302    
امللاراتللي  الها�صمي،  �للصللامل  خلفان  �للصللامل  ال�صيد/  مللن  كللل  بللان  للجميع  معلوما  ليكن   
الغدير  ور�صة  يف/   %51 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�صية 
امليكانيكية مبوجب رخ�صة رقم )22980( وذلك اىل ال�صيد/ حممد كمال الدين حممد، 
القانوين من �صركة اعمال اىل وكيل خدمات.  ال�صكل  بنغادي�ص  اجلن�صية، مت تغيري 

تعديات اخرى:
وعما لن�ص املادة )16( فقره 3 من القانون الحتادي رقم )22( ل�صنة 1991م يف �صان 
على  الت�صديق  يتم  �صوف  وانلله  للعلم  العللان  هللذا  ن�صر  اقت�صى  فقد  العدل.  الكاتب 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرا�ص حيال 

ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
الكاتب العدل 

دائرة التنمية القت�سادية- ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10889 بتاريخ   2013/9/7     
 يف الدعوى رقم 2012/3746 جتاري كلي - ال�سارقة

املرفوعة من : بنك ام القيوين الوطني �صد: �صركة معر�ص الفنون الراقية لتجارة 
اثاث املطبخ ذ.م.م وليد ابراهيم فرج

يعلن  وعليه  اعاه  الدعوى  يف  الها�صمي  ح�صني  اخلبري/  ندب  مت  وقد  انه  وحيث 
ابراهيم  وليد  ذ.م.م  املطبخ  اثاث  لتجارة  الراقية  الفنون  معر�ص  �صركة  ال�صادة/ 
 2013/9/11 املوافق  الربعاء  يوم  وذلك  عقده  املزمع  اخلربة  اجتماع  حل�صور  فرج 
يف متام ال�صاعة 7.30 م�صاء وذلك مبكتبنا بدبي- بر دبي �صارع خالد بن الوليد ) 
ام هرير الوىل(- بجانب القن�صلية الباك�صتانية- بناية احمد لوتاه ، بنف�ص البناية 
براند اند لي�ص الطابق الثالث مكتب رقم 308... الرجاء احل�صور يف املوعد املحدد 
وتقدمي مالديكم من م�صتندات ويف حالة تخلفكم عن احل�صور فان اخلربة �صوف 

تعد قريرها وفقا ملا لديها من م�صتندات.
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للثقافة  العني  نللادي  بعثة  وا�صلت 
اإجنللازاتللهللا يف بطولة  واللل�للصللطللرجن 
لطاب  لل�صطرجن  الللفللرديللة  اأ�للصلليللا 
املدار�ص املقامة حاليا يف �صريانكا 
مب�صاركة 400 طالب وطالبة من 
و�صريانكا  الللهللنللد  هللي  دولللللة   15
وتركمان�صتان  واأ�صراليا  وماليزيا 
وقللللريغلللليللللز�للللصللللتللللان وكلللازخللل�لللصلللتلللان 
ومنغوليا واليمن والإمللارات وجزر 
املالديف وكوريا اجلنوبية وميانار 

وتايلند واأوزبك�صتان.
تلللوج جنللم الللعللني والإمللللللارات مايد 
اأملل�للص  ملللن  اأول  ملل�للصللاء  اللللرا�لللصلللدي 
الأول  واملللركللز  الذهبية  بامليدالية 
لل�صطرجن  الفردية  اأ�صيا  يف بطولة 
�صنة   15 للذكور حتت  الكا�صيكي 
نقاط   7 بر�صيد  املللدار�للص  لطاب 
امل�صنف  مناف�صه  على  تفوقه  بعد 
الأوزبللكلل�للصللتللاين  البطولة  يف  الأول 
بينما  فللوزيللللليللنللوف  اأكلللللرب  هلللوجلللي 
الكلباين يف  املتاألقة ودميللة  جنحت 
جديدة  بللرونللزيللة  ميدالية  اإ�للصللافللة 
الفردية  اأ�صيا  بطولة  لللاإمللارات يف 
للطالبات  الكا�صيكي  لل�صطرجن 
يف  تلل�للصللاوت  اأن  بعد  �صنة   13 حتللت 
نلللقلللاط املللللركللللز الللللثللللاين مللللع لعللبللة 
ح�صدت  الللتللي  اإي�صيني  �صريانكا 
اأف�صلية  ب�صبب  الف�صية  امليدالية 
كلل�للصللر اللللتلللعلللادل ويف بللطللولللة اأ�للصلليللا 
ت�صاوت  7�صنوات  حتللت  للطالبات 
لعللبللتللنللا زيللنللب املللعللمللري يف نللقللاط 

املركز الرابع بر�صيد 5 نقاط .
وقد اأ�صاد رئي�ص بعثة الإمارات اإىل 
عبداهلل  بن  اأمللني  حممد  البطولة 
احلللملللد الللللزرعللللوين بلللهلللذا الإجنلللللاز 
اأنلله يت�صرف  واأكللد  الللقللاري الذهبي 
باإهداء الإجناز اإىل ح�صرة �صاحب 
اآل  زايلللد  بللن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
نللهلليللان رئلليلل�للص اللللدوللللة حللفللظلله اهلل 
ال�صيخ حممد  ال�صمو  واإىل �صاحب 
نللائللب رئي�ص  اآل مللكللتللوم  را�للصللد  بللن 

الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم 
اأع�صاء  ال�صمو  اأ�صحاب  واإىل  دبللي 
املللجللللل�للص الأعلللللللى حلللكلللام الإمللللللارات 
حممد  ال�صيخ  �صمو  اأول  والللفللريللق 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نللللائللللب الللللقللللائللللد الأعلللللللللللى للللللللقلللوات 
التنفيذي  املجل�ص  رئي�ص  امل�صلحة 
ال�صيخ  �صمو  واإىل  اأبوظبي  لإملللارة 
م�صت�صار  نهيان  اآل  زايلللد  بللن  هلللزاع 
الأمن الوطني نائب رئي�ص املجل�ص 

الللتللنللفلليللذي لإملللللارة اأبللوظللبللي واإىل 
�صمو ال�صيخ نهيان بن زايد اآل نهيان 
الريا�صي  اأبللوظللبللي  جمل�ص  رئي�ص 
واإىل �صمو ال�صيخ �صلطان بن خليفة 
اآل نهيان رئي�ص نادي  بن �صخبوط 
وذلللك  وال�صطرجن  للثقافة  الللعللني 
�صموهم  بللدعللم  وعللرفللانللا  تللقللديللرا 
عامة  ب�صفة  للريا�صة  الاحمدود 

ولل�صطرجن ب�صفة خا�صة . 
واأ�للللصللللادت مللللرمي حللمللد اللل�للصللاملل�للصللي 

رئلليلل�للصللة الللنلل�للصللاط الللنلل�للصللائللي بللنللادي 
بالدور  وال�صطرجن  للثقافة  العني 
الذي  الا حمللدود  والدعم  الكبري 
اأم الإمللارات �صاحبة ال�صمو  تقدمه 
الللل�لللصللليلللخلللة فلللاطلللملللة بلللنلللت ملللبلللارك 
الريا�صية  احلركة  وت�صجيع  لدعم 
الن�صائية مما كان له اأكرب الأثر يف 
حتفيز فتيات الإمارات على حتقيق 
نتائج متقدمة يف البطولة بح�صول 
اأ�صيا  برونزية  على  املعمري  زينب 
لل�صطرجن الديناميكي قبل يومني 
ثللللم حللل�لللصلللول ودميلللللللة اللللليللللوم علللللى 
اللللربونلللزيلللة الللثللانلليللة لللللاإمللللارات يف 
اإىل  بالإ�صافة  الآن  حتى  البطولة 

ذهبية مايد الرا�صدي .
مللن جللانللبلله اأ�لللصلللاد املللهللنللد�للص طللارق 
اللللطلللاهلللر رئللليللل�لللص اجلللللهللللاز الللفللنللي 
الللعللني وامللل�للصللرف الفني  بلل�للصللطللرجن 
علللللى اللللوفلللد الملللللاراتلللللي بللذهللبلليللة 
الاعب مايد الرا�صدي موؤكدا اأنها 
مايد  متيز  ب�صبب  طبيعية  نتيجة 
وتللفللوقلله طللللوال جللللولت الللبللطللولللة 
اأن ي�صيف مايد ذهبية  واأنه يتوقع 
اأخللللللرى يف مللنللافلل�للصللات اللل�للصللطللرجن 

اخلاطف التي تقام اليوم 
جمل�ص  ي�صكر  اأنه  الطاهر  واأ�صاف 
ابلللوظلللبلللي اللللريلللا�لللصلللي ويللثللمللن دور 
حملللملللد ابلللراهللليلللم امللللحلللملللود املللني 
يف  الريا�صي  ابوظبي  جمل�ص  عللام 
املللتللوا�للصللل للنادي  الجنلللاز ودعللملله 
العني  �صطرجن  �صيا�صة  ان  وموؤكدا 

الللفللنلليللة تلللويل اهللملليللة امللل�للصللاركللة يف 
امللل�للصللابللقللات الللر�للصللملليللة املللعللتللمللدة يف 
اجندة الحتادين ال�صيوي والدويل 

لتحقيق اجنازات للدولة.
وحتلللدث الللاعللب مللايللد الللرا�للصللدي 
ملللعلللربلللا عللللن �لللصلللعلللادتللله بللامللليللداللليللة 
الللذهللبلليللة الأ�للصلليللويللة واأنلللله يت�صرف 
�صمو  اأول  الللفللريللق  اإىل  بللاإهللدائللهللا 
نهيان  اآل  زايلللد  بللن  حمللمللد  ال�صيخ 
ويل عللهللد اأبللوظللبللي نللائللب الللقللائللد 

الأعلللللللى للللللقللوات امللل�للصلللللحللة رئلليلل�للص 
اأبوظبي  لإمللارة  التنفيذي  املجل�ص 
له خال  �صموه  كلمات  كانت  حيث 
اإ�للصللتللقللبللاللله لأبللللطللللال اللللعلللني الللعللام 
املللا�للصللي حللافللزا كللبللريا لللاعللب على 
ليح�صد  اجلادة  تدريباته  موا�صلة 
ذهللبلليللة كللاأ�للص رئلليلل�للص اللللدوللللة لفئة 
14 �صنة قبيل �صفره اإىل �صريانكا 

لي�صيف ذهبية ا�صيا عن جدارة . 
وبلللذللللك تللرتللفللع غلللللة الإملللللللارات يف 

البطولة اإىل ذهبية وبرونزيتني يف 
اإنتظار مناف�صات بطولة ال�صطرجن 
اخللللاطلللف الللبللللليللتللز الللتللي اإنللطلللللقللت 
اأمللل�لللص وتللخللتللتللم مللنللافلل�للصللاتللهللا ظهر 
وتتويج  اخلتام  حفل  يعقبها  اليوم 
الفائزين يف بطولت اأ�صيا الفردية 
لل�صطرجن لطلبة وطالبات املدار�ص 
اللللتلللي يللنللظللمللهللا احتلللللاد �للصللريللانللكللا 
الحتلللاد  اإ�لللصلللراف  حتللت  لل�صطرجن 

الأ�صيوي للعبة.

مونديال اك�س كات ينطلق يف اأرونا االيطالية مب�صاركة 13 زورقا

اإجناز جديد لريا�سة الإمارات يف �سريالنكا

ماي���د ال���را�ص���دي يح���رز ذهبي���ة بط��ول���ة اآ�صي���ا لل�صط��رن���ج لط����الب امل���دار�س

•• ايطاليا-وام:

من  اخلام�صة  اجلولة  مناف�صات  ال�صبت  اليوم  تبداأ 
ال�صريعة  للللللزوارق  دبللي  دايللف  �صكاي  العامل  بطولة 
اإك�ص كات - والتي ت�صت�صيفها مدينة اأرونا اليطالية 
زورقللا   13 مللاجلليللوري مب�صاركة  بللحللرية  ملليللاه  على 
الللعللامل. وت�صمل  قللللارات  بلللللدانللا مللن خمتلف  متللثللل 
املللنللافلل�للصللات �للصللبللاق �للصللوق دبلللي احلللللرة اأحللللد الألللقللاب 
الثاثة املطروحة يف اجلولة حيث حتظى املناف�صة 
بللاهللتللمللام كللبللري ملللن قللبللل املللتلل�للصللابللقللني خللا�للصللة بعد 
املحرفني  جمعية  اأحدثته  الللذي  الكبري  التطوير 
- من  اأيلله  بي  بي  دبليو  ال�صريعة  للللللزوارق  الدولية 
خال زيادة اجلوائز الأمر الذي رفع حجم الهتمام 
زورقللان  البطولة  من  مرحلة  كل  يف  ويتناف�ص  بها. 
 1.2 واملحدد  ال�صباق  كور�ص  م�صافة  اإثنان لجتياز 
كلللللم للليللتللاأهللل الللفللائللز اإىل املللرحلللللة الللتللاللليللة ويللخللرج 
النهائية  املواجهة  اإىل  املناف�صة و�صول  اخلا�صر من 
على  �صيح�صل  والللذي  اجلولة  بطل  �صتحدد  والتي 
كا�ص املركز الأول و10 نقاط كاملة. ويت�صدر زورق 
امل�صتحدثة  البطولة  لهذه  العام  الرتيب   3 فللزاع 

بعدما اأ�صاف 6 نقاط جديدة اإىل ر�صيده يف �صباق 
نقطة   34 لي�صبح  �صري�صا  يف  الللرابللعللة  اجلللولللة 
ع�صر  اأ�للصللاف  واللللذي   94 قطر  زورق  على  متقدما 
نقاط كاملة اإىل ر�صيده بعد حلوله يف املركز الأول 
حيث اأ�صبح ر�صيده 30 نقطة لت�صتعل املناف�صة بني 

الزورقني يف جولة اليوم بارونا.
احلللرة  دبللي  �صوق  �صباق  مناف�صات  انللطللاق  وت�صبق 
اإقامة التجارب الر�صمية للزوارق امل�صاركة  لل�صرعة 
علللللى فللرتللني �للصللبللاحلليللة وملل�للصللائلليللة بللغللر�للص وقللوف 
وا�صتك�صاف  الكاملة  على جاهزيتها  امل�صاركة  الفرق 
م�صار ال�صباق تاأهبا خلو�ص املرحلة الأهم يف اجلولة 
غدh الأحد الذي ي�صهد يف الفرة ال�صباحية اإقامة 
�صباق اعمار لأف�صل زمن والذي �صيتحدد على �صوء 
نتائجه املنطلقون يف ال�صباق الرئي�صي جلولة اأرونا 
الللرابللعللة ع�صرا  اللل�للصللاعللة  �صينطلق يف متلللام  والللللذي 
بتوقيت  م�صاء  ال�صاد�صة  ال�صاعة  ايطاليا  بتوقيت 
حت�صرياتها  الإملللللارات  زوارق  واأكللملللللت  الإمللللللارات. 
لللانللطللاق غللللدا بلللدايلللة ملللن اللللتلللجلللارب الللر�للصللملليللة 
التاألق  تاأمل يف موا�صلة  وامل�صائية حيث  ال�صباحية 
على  املناف�صة  اجللل  مللن  النقاط  مللن  املللزيللد  وح�صد 

األلللقلللاب اجلللولللة كللمللا حلللدث يف اجلللولللة الللرابللعللة يف 
�صري�صا.

ويتقدم الزوارق زورق فزاع 3 حامل اللقب ومت�صدر 
بقيادة  نقطة  و130  األللف  بر�صيد  العام  الرتيب 
الثنائي العاملي عارف الزفني وحممد املري ..اإ�صافة 
اإىل �صفراء ريا�صة الإمارات الزوارق �صكاي دايف دبي 
7 بقيادة را�صد الطاير والأمريكي جي براي�ص والذي 
فللاز بللاأول لقب للبطولة العاملية خللارج الإملللارات يف 
�صري�صا الأ�صبوع املا�صي حيث يحتل املركز اخلام�ص 
و�صاحب  نقطة   500 بر�صيد  الللعللام  الللرتلليللب  يف 
املركز الثالث يف الرتيب العام بر�صيد 750 نقطة 
للبطولة زورق الفيكتوري 33 بقيادة الثنائي طالب 
ال�صيد �صرف و�صامل علي العديدي اإ�صافة اىل زورق 
املللري  را�للصللد  الللعللاملللي  الثنائي  بللقلليللادة   11 دبللي  روح 
و�صامل فا�صل الهاملي والذي يحتل املركز الرابع يف 

الرتيب العام للبطولة بر�صيد 521 نقطة.
الدولية  املحرفني  جمعية  اأقامت  اخللر  جانب  من 
ع�صاء  حفل  اأيللله-  بللي  بللي  دبليو  ال�صريعة  للللللزوارق 
اجلولتني  مناف�صات  يف  بامل�صاركني  احتفال  خا�صا 
دايف  �صكاي  العامل  بطولة  من  واخلام�صة  الرابعة 

دبي للزوارق ال�صريعة اك�ص كات- يف �صري�صا وارونا 
رئي�ص  الكتبي  مللرخللان  بللن  �صيف  �للصللعللادة  بح�صور 
اك�ص  ال�صريعة  للزوارق  الدولية  املحرفني  جمعية 
نائب عمدة مدينة �صري�صا  كات- وجوزبي بوتيني 

اليطالية.
وحلل�للصللر احللللفلللل كلللبلللار اللل�للصللخلل�للصلليللات اللللتلللي تللابللعللت 
رئي�ص  حللارب  حممد  �صعيد  مقدمتهم  يف  البطولة 
رئي�ص  نللائللب  البحرية  للريا�صات  الإمللللارات  احتلللاد 
والدكتور  البحرية  للريا�صات  اللللدويل  دبللي  نلللادي 
خالد حممد الزاهد نائب رئي�ص جمعية املحرفني 
ال�صداقة  رئي�ص جمعية  راوح  عبداهلل  والربوف�صري 

اليطالية الإماراتية.
بللاإهللداء نائب عمدة  الكتبي خللال الحللتللفللال  وقللام 
يف  التحديات   .. روؤيللتللي  كللتللاب  اليطالية  �صري�صا 
�للصللبللاق الللتللملليللز مللن تللاأللليللف �للصللاحللب اللل�للصللمللو ال�صيخ 
حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص 
جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل والذي يت�صمن 
ناذج من فكر �صموه القت�صادي يف التنمية والذي 
ونللوذج  قبلة  اإىل  دبللي  حتويل  خاله  من  ا�صتطاع 

يحتذى يف املنطقة وال�صرق الأو�صط.

وعرب جوزبي بوتيني عن �صعادته الكبرية بتلقي هذه 
الهدية القيمة من جمعية املحرفني ..م�صريا اإىل 
اأن دولة الإمللارات العربية املتحدة ومن خال نهج 
يدركها  ل  مرقومة  مكانة  تبواأت  الر�صيدة  قيادتها 
اأحلللد اإل مللن خلللال الللعللمللل والجللتللهللاد والللتللطللويللر 
الإملللارات  �صعب  عللن �صدق م�صاعره جتللاه  ..مللعللربا 
ومللنللوهللا بلللللاأن املللديللنللة تللنللظللر اإىل تللعللملليللق اأوا�لللصلللر 

ال�صداقة بني املدينتني.
الللطللايللر قائد  را�للصللد �صهيل  بللطللل المللللللارات  وقللللال 
اإنه يتطلع للذهاب بعيدا   7 زورق �صكاي دايف دبي 
اك�ص  ال�صريعة  للزوارق  العامل  بطولة  مناف�صات  يف 
كللللات- واملللنللافلل�للصللة علللللى امللللراكلللز الللثللاثللة الأوىل يف 

الرتيب العام للبطولة خال اجلولت املقبلة.
براي�ص  جي  الأمريكي  املت�صابق  برفقة  را�صد  وجنح 
الرئي�صي  ال�صباق  يف  الأول  املركز  على  احل�صول  يف 
جرت  والتي  العاملية  البطولة  من  الرابعة  للجولة 
بللحللرية مللاجلليللوري يف مللديللنللة �صري�صا  علللللى ملليللاه 
املركز  على  اللللزورق يف احل�صول  كما جنللح  مللوؤخللرا 

الأول يف �صباق اعمار لأف�صل زمن.
وو�صع زورق الإمللارات �صكاي دايف دبي 7 نف�صه يف 

بعدما  الأوىل  الثاثة  املللراكللز  على  املناف�صة  دائلللرة 
اأ�صاف 400 نقطة جديدة رفعت ر�صيده اإىل 500 
نقطة ليتقدم اإىل املركز اخلام�ص يف الرتيب العام 

متطلعا للحاق بركب املقدمة.
اإك�ص كات  العامل  امل�صاركة يف بطولة  اأن  را�صد  واأكللد 
 .. امل�صاركة  بهذه  فلطاملا حلم  بالتاأكيد  ي�صعده  اأمر 
بدرجة  البحرية  ال�صباقات  يع�صق  انلله  اىل  م�صريا 
كللبللرية وهللللذا ملللا جللعللللله يللوا�للصللل امللل�للصللرية ويف عللدة 
فئات اآخرى يف �صباقات الزوارق ال�صريعة مع فريق 
الفئة  للللزوارق  ابوظبي  وفللريللق  لللفللورمللول  ابوظبي 
بللطللولت  يف  للللللملل�للصللاركللة  حللبلله  اإىل  اإ�للصللافللة  الأوىل 
املللائلليللة والللتللي ل ين�صي ذكللريللاتللهللا قط  اللللدراجلللات 
خا�صة عندما تعر�ص لإ�صابة اإبان تواجده يف بطولة 
العامل للدراجات املائية يف ولية اأريزونا الأمريكية 

عام 2011.
مثل  جانبه  اإىل  خم�صرم  مت�صابق  وجللود  اإن  وقللال 
اأمر عظيم ..موؤكدا  العاملي جي براي�ص لهو  البطل 
الأمر  القيادة  قمره  يف  برفقته  بال�صعود  ي�صعد  اأن 
الذي مينحه اأف�صلية جتعله يعمل بكل ما اأوتي من 

قوة ملوا�صلة الزحف نحو من�صات التتويج. 

اجلهاز االإداري يكرم نادي احلمرية الإجناح املع�صكر التدريبي 
ملنتخبنا الوطني للنا�صئني مواليد 98

الوطني  ملل�للصللرف منتخبنا  عللبللا�للص  مللو�للصللى  الللدكللتللور  قلللدم 
لنادي  تذكاريا  درعللا   98 مواليد  الللقللدم  لكرة  للنا�صئني 
احلمرية الثقايف الريا�صي تقديرا وتكرميا من اجلهازين 
القدم  لكرة  الملللارات  واحتلللاد  للمنتخب  والفني  الداري 
اإدارة النادي واإدارة النادي يف  للجهود التي بذلها جمل�ص 
اإجناح املع�صكر الداخلي للمنتخب والذي اأقيم يف ماعب 

نادي احلمرية خال الفرة املا�صية.
املهريي  وعللمللار  ال�صام�صي  جمعه  مللن  كللا  اللللدرع  وتلقى 

للمنتخب  مقدرين  احلمرية  نللادي  اإدارة  جمل�ص  ع�صوا 
الللوطللنللي للللللنللا�للصللئللني ا�للصللتللعللداداتلله لللا�للصللتللحللقللاق احللللايل 
الدارة  جمل�ص  رئي�ص  مللن  احلمرية  نللادي  اأن  ومللوؤكللديللن 
اأمت  علللللى  احلللمللريللة  نلللادي  واأ�لللصلللرة  ال�صام�صي  عبيد  ثلللاين 
ال�للصللتللعللداد لللبللذل كللافللة اجلللهللود وو�للصللع كللافللة المللكللانللات 
واأن  املحافل  كافة  يف  امل�صاركة  وفرقنا  الوطنية  ملنتخباتنا 
اختاف  الملللارات على  لريا�صة  داعللم  اإىل  هو  ما  النادي 
ثرائها وتنوعها املتنوعة. واثنى عبا�ص خال زيارته لنادي 

احلمرية والتي جاءت بعد ختام املع�صكر التدريبي ملنتخب 
الللقللدم مللن مللواللليللد  لللكللرة  للنا�صئني  الللوطللنللي  المللللللارات 
و�صهدت  اأيللام  �صبعة  مللدى  على  توا�صلت  والتي  1998م 
العا�صرة  البطولة  يف  للم�صاركة  ا�صتعداد  مكثفة  تدريبات 
واملقام   1998 مواليد  للنا�صئني  اخلليجية  للمنتخبات 
نادي  الكبري من  هللذا اجلهد  على  الثناء  لإبلللداء  يف قطر 
احلمرية يف و�صع كافة المكانات لجناح املع�صكر الناجح 

للمنتخب يف نادي احلمرية.



الفجر الريا�ضي

18

السبت  -  7   سبتمبر    2013 م   -   العـدد    10889
Saturday    7    September    2013  -  Issue No   10889

يقام �صباح اليوم يف ممبا�صا الكينية املهرجان الريا�صي ال�صنوي 
الذي تنظمه مدر�صة خليفة   SPORTS BOYS الكبري 
بن زايد الثانوية الفنية مبدينة ممبا�صا الكينية الذي تتجدد 
7000 طالب وطالبة حتت �صعار  انطاقته مب�صاركة حوايل 
كلنا خليفة دعما مل�صرية املدر�صة التي و�صع حجر الأ�صا�ص لها 
الدولة  اآل نهيان رئي�ص  زايد  ال�صيخ خليفة بن  ال�صمو  �صاحب 
حفظه اهلل قبل اأكر من 30 عاما ،موا�صلة للنجاحات الفنية 
واجلماهريية التي حققتها الحتفالت املا�صية باإ�صراف �صفارة 
الدولة يف كينيا وجهود اللجنة املنظمة الإماراتية الكينية ،وقد 

الذي  ال�صنوي  الريا�صي  الإعللداد للحدث  اأكملت كافه اجلهات 
والللذي  املدر�صية  الريا�صية  الأعلليللاد  اأحللد  اأهللل ممبا�صا  يعتربه 

ي�صهم يف توطيد العاقات بني �صباب الإمارات وكينيا.
وذكر ال�صاب الإماراتي فهد عبدالعزيز اآل بريك رئي�ص اللجنة 
الإمللارات  دولللة  ل�صفري  وجهت  الدعوة  بان  للمهرجان  املنظمة 
بطل  اللل�للصللرف  و�صيف  هلللادي  حممد  الللللرزاق  عبد  كينيا  لللدى 
العامل مل�صافة 1500 كلم العداء الكيني اأ�صبل كيربوب ،حيث 
الكينية  والرق�صات  بالورود  لهما  خا�ص  ا�صتقبال  برنامج  اأعد 
ال�صعبية ،منذ الو�صول ملطار ممبا�صا ثم الذهاب لفندق ومنتجع 

وايت �صاند�ص مب�صاركة ح�صن علي جوهر حاكم مدينة ممبا�صا 
جمل�ص  ع�صو  ممبا�صا  مدينة  حاكم  نائب  ح�صن  عمر  ،وح�صن 
جمل�ص  ع�صو  نللا�للصللر  �للصللريللف  ال�صمد  الللكلليللنللي،وعللبللد  اللل�للصلليللوخ 
النواب الكيني ،وحممد عبا�ص وزير النقل و املو�صات والبنية 
يف  والتعليم  الربية  رجللالت  بجانب  ممبا�صا  ملدينة  التحتية 
يف  زايللد  بن  ال�صيخ خليفة  اإدارة مدر�صة  واإدارة  مدينة ممبا�صا 

كينيا قبل النتقال ملوقع احلدث الريا�صي .
كيربوب  اأ�صبل  مللر   1500 يف  العاملي  البطل  �صيقوم  واأ�للصللاف 
الللذي  ال�صامل  الريا�صي  للحدث  النللطللاقللة  اإ�للصللارة  بللاإعللطللاء 

ي�صتمل علي العديد من الفقرات بالتن�صيق مع اللجنة املحلية 
واجلهات احلكومية وال�صلطات الأمنية، حيث ت�صتمل فعاليات 
املهرجان على مناف�صات كرة القدم، �صباق الطريق مل�صافة 10 
كلم جرياً، �صباقات 100 مر عللدواً، 200 مر عللدواً، 400 
مر عدواً، 800 مر عدواً، 1500 مر عدواً، 3000 مر 
الرفيهية  ال�صعبية  الللفللقللرات  بجانب  امللليللدان،  واألللعللاب  علللدواً 
والثقافة  لل�صياحة  اأبو ظبي  ت�صهد خيمة  كما  وال�صغار  للكبار 
ل�صت�صافته  ت�صعى  الللذي   )2020 )اك�صبو  ملعر�ص  الت�صويق 
مدينة دبي، والذي ميثل واحدة من الفعاليات العاملية والذي 

ي�صكل نقلة نوعية حتت �صعار توا�صل العقول و�صنع امل�صتقبل، 
وت�صتمر  �صنوات  الدولية كل خم�ص  اك�صبو  تقام معار�ص  حيث 
لفرة اأق�صاها 6 اأ�صهر، والتي ت�صتقطب مايني الزوار، حيث 
والقبعات  والقم�صان  البو�صرات  اآلف  املنظمة  اللجنة  اأعللدت 
التي حتمل �صعار معر�ص اك�صبو دبي 2020 كما ت�صهد اخليمة 
امل�صائية يقام حفل  ناذج لنق�ص احلناء الإماراتية ويف الفرة 
العامل  وبطل  ال�صفري  �صرف  علي  املللهللرجللان  بفندق  ا�صتقبال 
الكيني اأ�صبل كيربوب الذي قطع مع�صكره للم�صاركة يف احلدث 

ال�صنوي الذي يحر�ص على التواجد فيه �صنويا .

انط���الق���ة مه��رج����ان كلن����ا خليف����ة الريا�ص����ي مبمب��ا�ص���ا الكيني�����ة الي���وم 

منتخب االإمارات يتاأهل لنهائيات بطولة كاأ�س OSN لكرة القدم بعد فوزه على ترينداد وتوباجو
لكرة   OSN كللاأ�للص  بللطللولللة  فللعللاللليللات  انطلقت 
النهائي،  ن�صف  الللدور  مباريات  اأوىل  مع  القدم 
تفوق  مللع  بالحتفال  اجلماهري  ح�صود  وبلللداأت 
منتخب الإمارات على نظريه الريندادي خال 

مباراة كان عنوانها الت�صويق والإثارة. 
تتوىل OSN، �صبكة التلفزيون املدفوع الرائدة 
يف املنطقة، تنظيم البطولة بالتعاون مع الحتاد 
ال�صعودي لكرة القدم ، وذلك مب�صاركة املنتخبات 
الوطنية لكل من اململكة العربية ال�صعودية ودولة 
الإمارات العربية املتحدة ونيوزيلندا وجمهورية 
الللدور  مللبللاريللات  وتللوبللاجللو وانطلقت  تللريللنلليللداد 
ن�صف النهائي اليوم يف ا�صتاد امللك فهد الدويل 
بللالللريللا�للص، حلليللث انللتللزع فللريللق الإمللللللارات فلللوزاً 
اجلللزاء  ركللات  بللفللارق  ترينيداد  على  م�صتحقاً 
الأ�صلي  الللوقللت  انتهاء  بعد   6-7 الرجيحية 

فريق.  لكل  اهلللداف  بثاثة  بالتعادل  للمباراة 
مب�صاركة  مميزاً  اأداًء  الإمللاراتللي  املنتخب  وقللدم 
علي  الكابنت  مقدمتهم  ويف  جنومه  مللن  نخبة 
مطر  وا�صماعيل  عبدالرحمن،  عمر  خا�صيف، 
من  اأكللر  يقربهم  مبا  وغريهم،  خليل،  واأحمد 

الفوز بلقب البطولة. 
ويف اخلطوة التالية، �صيواجه منتخب الإمارات 
ن�صف  اللللدور  مللبللاريللات  ثللاين  يف  الفائز  الفريق 
النهائي )اململكة العربية ال�صعودية ونيوزيلندا( 
والللتللي  للبطولة  النهائية  امللللبلللاراة  اإىل  للللللتللاأهللل 
�للصللتللقللام يللللوم الإثللللنللللني 9 �للصللبللتللمللرب اأملللللا فللريللق 
مباراة  من  اخلا�صر  الفريق  ف�صيواجه  ترينيداد 
ونيوزيلندا  ال�صعودية  العربية  اململكة  منتخب 

للتناف�ص على املركز الثالث. 
وبلللعلللد انللتللهللاء املللللبللللارات �لللصلللرح ملللللدرب املللنللتللخللب 

الإماراتي مهدي علي اأنه توقع اأن يلعب فريقه 
اأدى  الرينداد وقد  املنتخب  اأمام  مباراة �صعبة 
بامكانه  وكلللان  الأول  ال�صوط  يف  جلليللدا  الفريق 
اأهللداف، ولكن الت�صرع  اأكللر من ثاثة  ت�صجيل 
يف تبديل بع�ص الاعبني خال ال�صوط الثاين 
يف  الراجع  بع�ص  اإىل  اإ�صافة  عك�صي  باأثر  جاء 
ربع  اآخللر  الملللارات يف  مللن قبل لعبي  امل�صتوى 
نتيجة عدم جاهزيتهم  وذلك  املباراة  �صاعة من 
بدنيا حيث اأن مو�صم الكرة الإماراتي مل ينطلق 
بعد واأنهم عادوا موؤخرا من رحلة اإعداد يف عدد 

من الدول الأوروبية.
وتعك�ص بطولة كاأ�ص OSN لكرة القدم التزام 
خمتلف  مللن  الللقللدم  كللرة  ع�صاق  بجمع   OSN
اأنلللحلللاء اللل�للصللرق الأو�للللصللللط واللللعلللامل ملللن خللال 
ب�صعبية  حتظى  الللتللي  الريا�صة  لللهللذه  حمبتهم 

ا�صتثنائية يف املنطقة. ومن املقرر اأن ت�صبح هذه 
�صبكة  خطط  اإطللار  يف  �صنوية،  مبادرة  البطولة 
OSN لإطلللاق مللبللادرات جللديللدة يف خمتلف 
اأنلللحلللاء الللعللامل الللعللربللي بللهللدف تللعللزيللز م�صاركة 
توفري  خللال  مللن  والللعللائللات  ال�صباب  �صريحة 

جتارب ترفيهية ممتعة لهم.
كافة  متابعة  املنطقة  يف  للم�صاهدين  وميللكللن 
جملللريلللات بللطللولللة كلللاأ�لللص OSN لللكللرة الللقللدم 
 OSN مبا�صرة وبتقنية فائقة الدقة عرب قناة
Sports HD اأو عرب OSN Play، اأول 
من�صة مللل�للصللاهللدة الللتلللللفللزيللون عللرب الإنلللرنلللت يف 
فعاليات  م�صاهدة  للجمهور  يتيح  مما  املنطقة، 
ميكن  كللمللا  وقللللت.  واأي  مللكللان  اأي  يف  الللبللطللولللة 
متابعة املباريات مبا�صرة عرب كل من التلفزيون 

ال�صعودي وتلفزيون دبي.

••  فرانكفورت-وام:

منطاد  بعثة  املل�للص  �صباح  و�صلت 
خليفة القائد املتوج ب�صورة �صاحب 
اآل  زايللد  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
اهلل  حفظه  الللدولللة  رئي�ص  نهيان 
عبدالعزيز  طيار  الكابنت  بقيادة 
املللنلل�للصللوري رئلليلل�للص منطاد  نللا�للصللر 
الملللللارات اىل مللطللار فللرانللكللفللورت 
بجمهورية املانيا قادمة من بولندا 
يللوربللارك  مللهللرجللان  يف  للم�صاركة 
امل�صاركة يف مناف�صات  الللدويل بعد 
مع�صكر  ليتبعها  للمناطيد  بولندا 
الللفللريللق الللتللحلل�للصللريي ا�للصللتللعللدادا 
 -2014 اللللريلللا�لللصلللي  للللللمللو�للصللم 
وكان يف ا�صتقبال البعثة   .2015
مبطار فرانكفورت اأع�صاء ال�صلك 
الللدبلللللومللا�للصللي للل�للصللفللارة الملللللارات 
التي حر�صت على توفري كل �صبل 
الراحة وتذليل كل ال�صعاب لمتام 

ملل�للصللاركللة مللنللطللاد خللللليللفللة الللقللائللد 
باأعلى املعايري الدولية.

نا�صر  ح�صن  طيار  الكابنت  واأكلللد 
اللللعلللام ملنطاد  الأملللللني  املللنلل�للصللوري 
المللللللللارات حلللر�لللص اللللفلللريلللق على 
جميع  مع  وامل�صتمر  التام  التعاون 
�صتى  الللدبلللللومللا�للصلليللة يف  الللبللعللثللات 
منطاد  فيها  ي�صارك  التي  اللللدول 
خللللليللفللة اللللقلللائلللد �للصللمللن احلللر�للص 
بن  عللبللداهلل  ال�صيخ  ل�صمو  الكبري 
زايللللد اآل نللهلليللان وزيللللر اخلللارجلليللة 
علللللللى علللملللل الللللللللللوزارة مللللن خلللال 
تللقللدمي الللعللون واملللتللابللعللة وتللوفللري 
ولللكللل من  اخلللدمللات لبنائها  كللل 
ميلللثلللل المللللللللللارات علللللللى اللل�للصللاحللة 
امللللحللللللليلللة واللللللدولللللليلللللة. واأو�لللللصلللللح 
الفريق  مللديللر  نقي  عبدالرحمن 
مميزة  كللانللت  بللولللنللدا  م�صاركة  اأن 
فنية  مكا�صب  تعزيز  يف  واأ�صهمت 
الفريق  اأهلللللت  ريا�صية  ومللهللارات 

للللللبللطللولت الللقللادمللة واأ�للصللهللمللت يف 
الفرق  مع  الفريق  عاقات  تعزيز 

والأندية الدولية للمناطيد.
واأكللللللد اأحلللملللد الللل�لللصلللهلللاوي مللديللر 
اأن  للللللللفلللريلللق  الللللفللللنللللي  الللللطللللاقللللم 
انطلقت  احلقيقية  ال�للصللتللعللدادات 
املطار  اأر�لللص  الفريق  و�للصللول  منذ 
ملللللن خلللللللال اإدلئللللللللللله بللللعللللدد مللن 
الللتلل�للصللريللحللات لللو�للصللائللل العللللام 
الملللانلليللة الللتللي كللانللت تللتللابللع خرب 
و�للللصللللول ملللنلللطلللاد خللللليللفللة الللقللائللد 
اأن  واأو�للصللح  املانيا.  جمهورية  اإىل 
جمهورية  يف  ال�صابقة  امللل�للصللاركللات 
اأملللانلليللا اأعللطللت الللفللريللق اأريللحلليللة يف 
احلكومية  املوؤ�ص�صات  مع  التعامل 
واخللللا�لللصلللة يف جللمللهللوريللة املللانلليللا 
خا�صة موؤ�ص�صات و�صركات ال�صحن 
اللللتلللي يللرتللبللط بللهللا عللمللل الللفللريللق 
اأهمية  مللن  لها  ملللا  وذللللك  مبا�صرة 
يف اأمللللللور �للصللحللن املللللعللللدات املللكلللللفللة 

عليها  واملرتبة  التقنية  والعالية 
املعقدة  والأمللنلليللة  الفنية  الأمللللور 
ب�صهولة  الفريق  يتخطاها  والتي 
و�صمعته  الطويلة  خلربته  وي�صر 
امللللجلللال خا�صة  هلللذا  املللرمللوقللة يف 
يف جللمللهللوريللة اأملللانلليللا واللللتلللي اأتلللت 
للفريق  املللملليللزة  امللل�للصللاركللات  �صمن 
خلللال العلللللوام الللعلل�للصللرة املللا�للصلليللة 
مع  وتعاونه  الدولية  م�صريته  يف 
عللللدد ملللن املللوؤ�للصلل�للصللات احلللكللوملليللة 
جمهورية  يف  اخلا�صة  وال�صركات 
اتفاقيات  واإبرامه عددا من  املانيا 
الللللتللللعللللاون مللللع عللللللدد مللللن اللللفلللرق 
�صعادة  اأعرب  الوطنية. من جانبه 
ملللبلللارك اجلللنلليللبللي �صفري  جللمللعللة 
الللللدولللللة لللللدى جللمللهللوريللة اأملللانلليللا 
الإحتللللاديللللة علللن متللنلليللاتلله لللفللريللق 
بالتوفيق  الللقللائللد  خليفة  مللنللطللاد 
منه  املللطلللللوب  امل�صتوى  يللقللدم  واأن 

خال جولته الدولية. 

منط����اد خليف���ة يختت����م مناف�صات����ه يف 
بولن����دا وي�ص���ل فرانكف���ورت

•• �ساحية ال�سيف – اللجنة االأوملبية:
للجنة  العام  الأمللني  باأعمال  القائم  ع�صكر  عبدالرحمن  ال�صيد  قام 
الأوملبية البحرينية، بزيارة تدريبات منتخب النا�صئني لكرة الطائرة 
الللتللي اأقلليللمللت علللللى �للصللالللة الحتللللاد مبللديللنللة عي�صى الللريللا�للصلليللة قبل 
مغادرته اإىل الريا�ص للم�صاركة يف البطولة اخلليجية التي �صتنطلق 
يوم ال�صبت القادم. وكان يف مقدمة م�صتقبلي ع�صكر ع�صوي جمل�ص 
الإدارة حبيب حممد وحممد الفردان ومدير الحتاد اأحمد يو�صف 
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  حتلليللات  لاعبني  ع�صكر  نقل  الللزيللارة  وخلللال 

اللجنة الأوملبية �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة وجميع اأع�صاء 
جمل�ص الإدارة، م�صيداً بامل�صتوى الرائع الذي قدمه الاعبون خال 
البطولة العربية الثانية ع�صرة والتي ظفروا بلقبها، منوهاً بالعطاء 
الللكللبللري اللللذي ظللهللروا عليه للليللنللتللزعللوا اللللللقللب الللعللربللي عللن جلللدارة 
البارز الذي لعبه اجلهاز الفني والإداري  وا�صتحقاق، واأ�صاد بالدور 
يف حتقيق هذا الإجناز الذي �صرف الوطن خري ت�صريف. واأكد ع�صكر 
على �صرورة اأن ي�صكل هذا الإجناز العربي حافزاً لاعبني لتحقيق 
درجات  اأق�صى  ببذل  الاعبني  مطالباً    ، اخلليجية  البطولة  لقب 
بالأخاق  والتحلي  والإ�للصللرار  والعزمية  بللالللروح  والت�صلح  العطاء 

الريا�صية العالية واحلر�ص على متثيل الوطن ب�صورة م�صرفة من 
اأجل موا�صلة م�صرية النجاحات واملكت�صبات التي حققتها اللعبة على 
كافة الأ�صعدة، معرباً عن ثقته الكبرية يف قدرة املنتخب على حتقيق 
املنتخب  اأداء  �صيتابع  باأنه  ع�صكر  واأ�صار  وامل�صتويات.  النتائج  اأف�صل 
دائللم  تللوا�للصللل  على  و�صيكون  اخلليجية  البطولة  مناف�صات  خللال 
الطائرة من اجل �صرف  البحريني لكرة  امل�صوؤولني يف الحتللاد  مع 
الأوملبية  اللجنة  حر�ص  موؤكداً  بللاأول،  اأول  لاعبني  الفوز  مكافاآت 
اأف�صل  لتهيئة  وت�صجيعها  الريا�صية  املنتخبات  جميع  دعللم  على 

الظروف املنا�صبة اأمامها للظهور ب�صورة لئقة وم�صرفة.

حثهم على الظهور ب�سورة م�سرفة

ع�صكر يزور تدريبات منتخب نا�صئي الطائرة قبل مغادرتهم للريا�س
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من  النهائي  ن�صف  الللدور  اول  امل�صنف  ديوكوفيت�ص  نوفاك  ال�صربي  بلغ 
فا�صينغ  ماعب  على  امل�صرب  لكرة  املفتوحة  املتحدة  الللوليللات  بطولة 
ملليللدوز، اآخللر الللبللطللولت الربلللع الللكللربى، بللفللوزه على الللرو�للصللي ميخائيل 
يوجني احلادي والع�صرين 6-3 و6-2 و3-6 و6-�صفر يف ربع النهائي.

ويلتقي ديوكوفيت�ص يف دور الربعة مع ال�صوي�صري �صتاني�صا�ص فافرينكا 
التا�صع الذي جرد الربيطاين اندي موراي الثالث من اللقب بفوزه عليه 

6-4 و6-3 و6-2. يف املباراة الوىل، احتاج ديوكوفيت�ص 
املربع  وبلوغ  يوجني  من  للتخل�ص  �صاعة  34ر2  اىل 

الخلللللري للللللمللرة اللللرابلللعلللة علل�للصللرة علللللى الللللتللللوايل يف 
الللبللطللولت الللكللربى )غللرانللد �للصللام(، وهلللي ثللاين 

الللتللي حققها  بللعللد  الللنللتللائللج  مللن  �صل�صلة  افلل�للصللل 
اللل�للصللويلل�للصللري روجللليللله فللليلللدرر بلللني 2004 

و2010 )23 مرة(.
عن  يللغللب  مل  اللللذي  ديوكوفيت�ص  وخلل�للصللر 

نلل�للصللف نلللهلللائلللي هلللللذه اللللبلللطلللولت مللنللذ 
2010 يف رولن غارو�ص الفرن�صية، 

احلالية  البطولة  يف  جمموعة  اول 
امللللجلللملللوعلللتلللني  خللللطللللف  ان  بللللعللللد 

الوليني من يوجني ثم �صحقه 
يف الرابعة وك�صب املباراة.

وقلللللال ديللوكللوفلليللتلل�للص )26 
احللراز  اىل  ال�صاعي  عاما( 
اللقب الثاين يف فا�صينغ 

 2011 بلللللعلللللد  مللللللليلللللللدوز 
خلل�للصللو�للصللا انللللله بلللللللغ نلل�للصللف 

على  ال�صابعة  للمرة  النهائي 
الللتللوايل، احللاول ان اقللدم دائما 

افلل�للصللل ملللا لللللدي يف الللبللطللولت 
جيد  ب�صكل  لعبت  وقللد  الللكللربى، 

املجموعة  با�صتثناء  املللبللاراة  هللذه  يف 
خطاأ   16 فيها  ارتللكللب  الللتللي  الثالثة 

مبا�صرا.
الللللللذي خللا�للص  يلللوجلللنلللي  راأى  مللللن جلللانلللبللله، 

ربلللع الللنللهللائللي للللللمللرة الللثللالللثللة )بللعللد 2006 
و2010(، نوفاك ل يقدم هدايا. ل يفوت دائما 
عنده  نقطة  وكللل  الفر�صة  دائللم  �صبه  ب�صكل  او 

ت�صتحق القتال من اجلها .
عاما(  فافرينكا )28  تابع  الثانية،  املباراة  ويف 
وهزم  جناحاته  للله،  مو�صم  اف�صل  يقدم  الللذي 

موراي ورفع عدد �صحاياه من بني امل�صنفني الع�صرة الوائل اىل 7 منذ 
بللدا ملللوراي ثقيا منهكا قليل احليلة  املللقللابللل،  الللعللام احللللايل. يف  بللدايللة 
خ�صو�صا يف الر�صال وبطيئا يف حتركاته يف ارجاء امللعب ما افقده اللق 
الذي ظهر به العام املا�صي يف اوملبياد لندن حني احرز الذهبية ورد الدين 
لفيدرر الذي كان هزمه قبل نحو �صهر على امللعب ذاته يف نهائي وميبلدون، 

ثم توج بعد ذلك وعلى هذا امللعب بالذات على ح�صاب ديوكوفيت�ص.
هزميتني  مقابل  فللوزا   12 مبعدل  فافرينكا  على  ديوكوفيت�ص  ويتفوق 
يطيح  امل�صتوى  بللهللذا  ال�صوي�صري  �صاهد  بعدما  اعللتللرب  لكنه  فللقللط، 
�صتكون  وا�للصللح.  ب�صكل  اوفللر حظا  هللو  مللن  يوجد  ل  اللقب  بحامل 
انه ي�صتحق  املباراة )بيننا( قوية، وقد اظهر بتغلبه على موراي 
يلعب  الن  قبل  اره  مل  الوائلللل.  الع�صرة  بني  يكون  ان  بالفعل 

بهذا ال�صكل الواثق على الر�ص ال�صلبة .
وا�صاف يف املا�صي، كنا نعرف انا �صتاني�صا�ص ميلك موؤهات 
كبرية ت�صاعده على اللعب بهذه الطريقة، لكنه مل يفعل 
ذلك ب�صكل ثابت. لقد عمل كثريا على تطوير نف�صه 
بللثللاث جمللمللوعللات على حامل  ومللدهلل�للص ان يللفللوز 
اللقب. يف املواجهة معي، �صيكون واثقا اكر ولن 

يكون لديه �صيء يخ�صره .
واعاد ديوكوفيت�ص اىل الذاكرة مباراته مع 
فافرينكا يف ثمن نهائي بطولة ا�صراليا 
الربللللع  اللللبلللطلللولت  اول  امللللفلللتلللوحلللة، 
 5 بعد  ب�صعوبة  فاز  حيث  الكربى، 
ودقيقتني  �صاعات   5 يف  جمموعات 
وحلل�للصللم الخلللللرية بلل�للصللعللوبللة كللبللرية 

اي�صا 10-12.
املباراة  كانت  ال�صدد  هللذا  وقللال يف 
بلليللنللا يف ملللللبللورن الكللللر اثللللارة يف 
حياتي على الر�ص ال�صلبة ويلتقي 
يف ن�صف النهائي الثاين ال�صباين 
رافايل نادال امل�صنف ثانيا وبطل 
ريلل�للصللار  اللللللفللرنلل�للصللي  مللع   2010
غا�صكيه الثامن الذي بلغ ن�صف 
الللنللهللائللي يف بلللطلللولت الللغللرانللد 
 2007 بعد  الثانية  للمرة  �صام 

يف وميبلدون.
ل�صالح  وا�صح  ب�صكل  الكفة  ومتيل 
املللاتللادور ال�للصللبللاين الللذي حقق 10 
يف  الفرن�صي  مناف�صه  على  انت�صارات 

10 مواجهات �صابقة.

بعد عامني من احلملة املحمومة ل�صت�صافة دورة ال لعاب الوملبية عام 
طويا  نهارا  ال�صبت  اليوم  وا�صطنبول  وطوكيو  مدريد  تعي�ص   ،2020
قبل ان تعرف بنتيجة الت�صويت ايا من بني املدن الثاث اختارها اع�صاء 
اللجنة الوملبية الدولية لتنال �صرف التنظيم وتكون اجلنة املقبلة لكرب 

واهم حدث ريا�صي على وجه الكرة الر�صية.
وحتى الن مل تنته اللعبة ويبدو التناف�ص على ا�صده بني املدن الثاث 
خ�صو�صا بني مدريد وطوكيو اللتني ار�صلتا المري والمرية فيهما اىل 
بوينو�ص اير�ص لغراء اع�صاء اللجنة الذين ينوف عددهم على ال100 

والذين عدد كبري منهم هم من ا�صحاب الروؤو�ص املكللة بالتيجان.
45 دقيقة وجل�صة من ال�صلئة  املللدن الثاث اكر من  ولن يكون امللام 
تنظم  ان  ت�صتحق  منها  كللا  بللان  الناخبني  العلل�للصللاء  والجللوبللة لقللنللاع 
اخلا�صة  اللللكللرونلليللة  العلب  ازار  على  هلللوؤلء  يكب�ص  ان  قبل  اللللعللاب 
جاك  البلجيكي  الدولية  الوملبية  اللجنة  رئي�ص  يعلن  ثم  بالت�صويت، 
روغ النتيجة اعتبارا من ال�صاعة 00ر17 بالتوقيت املحلي )_00ر20 

توقيت غرينيت�ص(.
ار�للص  اكت�صاف  يف  الوملللبلليللة  اللجنة  اع�صاء  �صي�صتمر  تركيا،  حالة  ويف 
جمهولة وباب الدخول اىل العامل ال�صامي بعد الربازيل التي �صتكون 
عام  جانريو  دي  ريللو  يف  اللللعللاب  ت�صت�صيف  لتينية  امريكية  دولللة  اول 

.2016
لكن يف الربازيل، ال�صاعة تدور وور�صات العمل ل تتقدم على الطاق، 
واحلذر يبدو وا�صحا وحقيقيا من تكرار التجربة مع مدينة يف بلد اآخر 
فقد  ا�صطنبول  ملف  ان  خ�صو�صا  البلد  هللذا  رمزية  كانت  مهما  �صاعد 
الكثري من جاذبيته بعد القمع العنيف للتظاهرات التي هزت عدة مدن 

تركية يف �صهر حزيران/يونيو.
بوينو�ص  �صيزور  اردوغلللان  رجللب طيب  الركي  اللللوزراء  رئي�ص  كللان  واذا 
والتزام احلكومة جتاه  وتقدمي �صمانات  باده  للدفاع عن ملف  اير�ص 
احللم الكبري املتمثل بتنظيم الوملبياد يف منطقة متو�صطة بني ال�صرق 
والغرب، فهل �صيكون وجود الرجل الذي و�صف املتظاهرين بالرهابيني، 

ورقة رابحة ل�صالح ملف ا�صطنبول؟.
الثنائي  هللذا  ليتيثيا،  وزوجللتلله  فيليبي  المللري  وجللود  يعترب  املقابل،  يف 

امللكي املحبوب جدا، مهما دون �صك يف دعم امللف املدريدي. فبعد ان حمل 
1982، �صيكون امري مقاطعة  راية وفد باده يف اوملبياد بر�صلونة عام 
ا�صتوري�ص ال�صخ�صية البرز خال تقدمي ملف ا�صبانيا اىل جانب رئي�ص 
الللوزراء ماريانو راخوي وجنم فريق لو�ص اجنلي�ص ليكرز المريكي يف 

كرة ال�صلة باو غا�صول.
الذي عا�ص عاما اخريا من الحت�صار، يك�صب  ال�صباين  امللف  ول يزال 

نقاطا يف الرهان على اقامة اف�صل اللعاب يف زمن التق�صف.
التي قامت بها  الزيارات  وبللداأت الرياح جتري ل�صالح ملف مدريد بعد 
جلنة التفتي�ص للمدن الثاث يف اآذار-مار�ص واعطت على �صوئها تقديرا 
ال�صباين  القت�صاد  ان  على  التاأكيد  خللال  مللن  جللدا  وايجابيا  مذها 

ميلك و�صائل وو�صائط طموحاته.
انهم يرغبون يف  املا�صي  الدولية يف  اللجنة الوملبية  اع�صاء  وقد اظهر 
مدريد  تعترب  العنوان  هذا  وحتت  وال�صتمرار،  والثبات  املثابرة  مكافاآة 
الكر اقناعا بني املدن الثاث بعد ان ف�صلت مرتني يف احل�صول على 

تنظيم دورتي 2012 و2016.
واذا ما فازت مدريد بنتيجة الت�صويت فان انت�صارها قد ياأتي على ح�صاب 
تراجع مناف�صتيها ل �صيما وان �صبح مفاعل فوكو�صيما عاد ليخيم من 

جديدعلى امللف الياباين كما كان وقع التظاهرات على امللف الركي.
وكانت اآخر حلقات هذا القلق النووي قريبة جدا من موعد الت�صويت ما 

قد يوؤثر �صلبا يف عملية الختيار لدى اللجنة الوملبية الدولية.
العا�صمة  يف  مللوجللودة  ب�صخ�صها  هي�صاكو  اليابانية  الملللرية  و�صتكون 
بعد  تعاطف  العامل من  ابللداه  ملا  بادها  �صكر  للتعبري عن  الرجنتينية 
�صينزو  الللوزراء  رئي�ص  اي�صا  معها  و�صيكون   ،2011 اآذار-مللار�للص  كارثة 
اآبي من اجل اقناع الناخبني برجيح كفة طوكيو التي ا�صت�صافت العاب 

.1964
وميكن العا�صمة اليابانية التي اخفقت يف احل�صول على �صرف ا�صت�صافة 
مالية  ب�صمانات  ومعزز  جللدا  جيد  ملف  على  العتماد   ،2016 العاب 
بطر�صبوغ  �صان  مدينة  مللن  واردوغللللان  وراخلللوي  اآبللي  و�صيتوجه  �صلبة. 
الرو�صية حيث ي�صاركون يف اعمال جمموعة الع�صرين )G20( مبا�صرة 

اىل ريو دي جانريو لدعم ملفات بادهم.

لت�صجيع  الإملللاراتللليلللني  الللنللجللوم  مللن  علللدد  يجتمع 
املللنللتللخللب الإمللللللاراتللللللي للللللنللا�للصللئللني ودعللللملللله خلللال 
ا�صتعدادات الفريق لأكرب بطولة كروية ت�صت�صيفها 
كاأ�ص  بطولة  املقبل،  اأكتوبر  يف  تاريخها  يف  الدولة 
العامل حتت 17 �صنة 2013، حيث اأعربت املغنية 
مللهللدي علي،  املنتخب،  وملللدرب  اأريللللام،  الإمللاراتلليللة 
اإىل  يتطلعان  اإذ  الإمللاراتللي  لاأبي�ص  دعمهما  عللن 
الإماراتي  املنتخب  بني  الفتتاحية  املباراة  انطاق 

وهندورا�ص يف 17 اأكتوبر القادم.
وبهذه املنا�صبة قال املدرب مهدي علي: يكمن متيز 
بطولة كاأ�ص العامل حتت 17 �صنة يف اأن املنتخبات 
متاماً  واأدرك  وتنمو.  لتتعلم  البطولة  يف  ت�صارك 
والأبلللرز  امل�صرك  الللهللدف  هللو  بالبطولة  الللفللوز  اأن 
للمنتخبات املوؤهلة، غري اأن هذه البطولة تتيح لهذه 
حتولهم  اأن  ميكن  للتعلم  نلللادرة  فر�صة  املنتخبات 
اأن  اإىل جنوم امل�صتقبل يف عامل كرة القدم. واأمتنى 
يكت�صب نا�صوؤونا املزيد من اخلربة والدرو�ص القيمة 

مع كل مباراة يلعبونها خال البطولة. 
املنتخب  بها  مر  التي  التدريب  م�صرية  تابعت  لقد 
الفريق  اأن  مللن  واثلللق  واأنللللا  للنا�صئني،  الإملللاراتلللي 

�صيكون حمط اأنظار اجلميع هذا اخلريف .
بولعها  املللتللحللدة  الللعللربلليللة  الإمللللللارات  دولللللة  ت�صتهر 
الدوام  على  مثلت  التي  القدم  كرة  بريا�صة  الكبري 
جللزًءا ل يتجزاأ من ثقافة دولللة الإملللارات على مر 
دولة  يف  القدم  كللرة  �صعبية  ن�صبة  ارتفعت  ال�صنني. 
الإمللارات العربية املتحدة منذ مطلع الألفية. فقد 

الللذي يطلق عليه  الإمللاراتللي  املنتخب  �صهد تدريب 
لللقللب الأبلليلل�للص ملللدربلللني مللعللروفللني اأملللثلللال هللرني 
اأدفللوكللات، يف حني  وديللك  روي هودج�صون  مي�صيل، 
عام  الأوىل  للمرة  اخلليج  كاأ�ص  بلقب  املنتخب  توج 
2007 وكرر هذا الإجناز خال العام احلايل، كما 
اأ�صبح العني اأول فريق اماراتي يتوج بطا لدوري 
النهائي  وبلللللغ   2003 علللام   AFC اآ�للصلليللا  اأبلللطلللال 
نادي  فاإ�صرت  اأبو ظبي  اأما جمموعة  بعد عامني، 
لقب  احلللراز  اإىل  الللفللريللق  وقلللادت  �صيتي  مان�ص�صر 
دوري  ا�صتقطب  كما  املللمللتللاز،  الإجنللللليللزي  الللللدوري 
الإمللارات لعبني ومدربني يتمتعون  املحرفني يف 
اأ�صاموا جيان،  كانافارو،  فابيو  اأمثال  ب�صمعة عاملية 

دييجو مارادونا ودافيد تريزيجيه.
كللمللا حللقللقللت اللللبلللاد نللحللاحللات كللبللرية يف احللتلل�للصللان 
 20 الللعللامل حتللت  كللاأ�للص  ومنها  العاملية  الللبللطللولت 
املنتخب  تفوق جنم  عندما   ،FIFA  2003 �صنة 
الإملللاراتلللي ا�للصللمللاعلليللل مللطللر علللللى دانلليلليللل األللفلليلل�للص، 
كاأف�صل  مللا�للصللكللريانللو  وخللافلليللري  انيي�صتا  اأنللدريلل�للص 
لعب يف البطولة واحرز حذاء adidas الذهبي، 
الدور  ببلوغه  للتوقعات  فريقه  قلب  يف  �صاهم  كما 
ال�صاطئية  للكرة  العامل  وكاأ�ص  اأي�صا،  النهائي  ربع 
لاأندية  العامل  وكللاأ�للص  �صنوات،  �صت  بعد   FIFA
م�صاركة  �للصللهللدت  والللتللي  و2010   2009 عللامللي 
جنلللللوم علللاملللليلللني اأمللللثللللال �لللصلللاملللويلللل ايللللتللللو، زلتلللللان 
مي�صي،  ليونيل  داملليللاو،  لياندرو  اإبراهيموفيت�ص، 

خوان �صيبا�صتيان فريون وت�صايف.

تبداأ البطولة مب�صاركة الفرق الل 24 املتاأهلة �صمن 
�صت جمموعات تتاألف كل منها من اأربعة فرق، حيث 
يتاأهل الفريقان الأقوى من كل جمموعة لدور الل 
16. كما تتاأهل للدور ذاته اأف�صل اأربعة فرق حلت 
يف املركز الثالث يف املجموعات ال�صت، حيث تتناف�ص 
البطولة،  يف  الاحقة  املراحل  �صمن  الل16  الفرق 

والتي تغادر فيها الفرق اخلا�صرة.
لبطولة  الر�صمي  الفيفا  �صريك  فيزا،  �صركة  متنح 
17 �صنة، حاملي  الللقللدم حتللت  لللكللرة  الللعللامل  كللاأ�للص 
الإمللارات فر�صًة ح�صرية ل�صراء  بطاقاتها يف دولة 
تذاكر مباريات البطولة، وذلك ملدة اأ�صبوعني عقب 
ميكن  اأنللله  ذلللك  ويعني  الر�صمية.  الللقللرعللة  اإجللللراء 
املوقع  يف  الللدخللول  ت�صجيل  فيزا  بطاقات  حلاملي 
الفر�صة  على  للح�صول  �صبتمرب،   9 و  اأغ�صط�ص 
فريقهم  م�صاهدة  اأجلللل  مللن  تللذاكللر  للل�للصللراء  الأوىل 
املللنللفللردة �صمن  املللبللاريللات  تللذاكللر  وتللتللوفللر  املف�صل. 
فئتني: الفئة الأوىل لقاء 10 دراهم والفئة الثانية 
اأي�صاً.  امللللدن  بللاقللات  تتوافر  كما  درهللمللاً.   50 لللقللاء 
حلاملي  احل�صري  املبيعات  عر�ص  مفعول  وي�صري 
املتحدة  العربية  الإملللللارات  دوللللة  فلليللزا يف  بللطللاقللات 

فقط.
كما ميكن �صراء التذاكر اأي�صاً يف متاجر هوملارك يف 
كل من املدن امل�صيفة-دبي مول )دبي(، مارينا مول 
)اأبوظبي(، اجليمي مول )العني(، املنار مول )راأ�ص 
و�صحارى  )الفجرية(  مول  �صنر  �صيتي  اخليمة(، 

مول )ال�صارقة(.

م�ساهري اإماراتيون يدعمون املنتخب الإماراتي

مه���دي عل���ي: املنتخ����ب االإم��ارات���ي للنا�صئ���ني �صيك��ون حم���ط اأنظ���ار اجلمي��ع

فافرينكا يجرد موراي من اللقب 

ديوكوفيت�س اإىل ن�صف نهائي فال�صينغ ميدوز 

مدريد وطوكيو وا�صطنبول ترتقب احل�صم االأوملبي

كل���وب ي�ص���ف �صفق���ة بي���ل باجلن�����ون

مدرب فنلندا ي�صتبعد تاأثري الغيابات على املاتادور

خ���وان م���ات���ا �صعي����د يف ت�صي���ل�ص����ي
يلللرى امللللديلللر الللفللنللي للللنلللادي بللرو�للصلليللا دورمتلللونلللد 
اأن القيمة  كلللللوب،  يللورجللن  الللقللدم،  الأمللللاين لكرة 
الويلزي  اجلناح  ل�صم  مدريد  ريللال  دفعها  التي 
الإجنليزي،  هوت�صبري  توتنهام  من  بيل  جاريث 
والتي تقدر بنحو 100 مليون يورو، تعد �صربا 

من اجلنون .
اأبللطللال  دوري  بطل  لو�صيف  الفني  املللديللر  لكن 
اأبللرز يف مقابلة ن�صرتها  املا�صي  املو�صم  اأوروبللا يف 
ام�ص �صحيفة )بيلد( الأملانية وا�صعة النت�صار، اأن 
املهم لي�ص قيمة التعاقد، واإنا تاأقلم الاعب مع 

الفريق والإمكانيات املادية للنادي.
باأربعة  البوند�صليجا  دوري  وقال مدرب مت�صدر 
ما  لعلللب  ثللمللن  مهما  لي�ص  متتالية  انللتلل�للصللارات 
الأ�صئلة هي: هل تريده حقا؟ هل اأنت قادر على 

دفع ثمنه؟ .
اأن الأرقللام التي مت تناولها خال  واأ�صاف كلوب 
لكنه   ، جنونية  كانت  ال�صيفية  النتقالت  فللرة 
يلللرى علللللى الأقللللل اأن تلللللك الأملللللوال تبقى داخللل 

ماعب الكرة .
املللدرب يف املقابلة لعب ريللال مدريد  كما و�صف 

الفريق  انتقل من  الللذي  اأوزيلللل،  م�صعود  ال�صابق 
 50 نحو  مقابل  الإجنللللليللزي  اأر�للصللنللال  اإىل  امللكي 

مليون يورو، باأنه جنم .
يف املللقللابللل، مل يللبللد الأمللللللاين قلللللقللا مللن مللواجللهللة 
مواطنه تركي الأ�صل عندما يلتقي الفريقان يف 
اأبطال  دوري  بطولة  مبناف�صات  املجموعة  نف�ص 

اأوروبا.
القارية  البطولة  برو�صيا دورمتوند يف  ويتقا�صم 
نف�ص املجموعة مع اأر�صنال، ف�صا عن اأوليمبيك 

مار�صيليا الفرن�صي ونابويل الإيطايل.

باتياين،  ميك�صو  فنلندا،  منتخب  مللدرب  اعللرف 
اأن فريقه �صيواجه اأف�صل منتخب يف العامل يف اإ�صارة 
لإ�صبانيا، �صمن الت�صفيات الأوروبية املوؤهلة ملونديال 
2014 بالربازيل وقال باتياين يف موؤمتر �صحفي 
نحن جمموعة من الاعبني املتوا�صعني ونلعب اأمام 
اأف�صل منتخب يف العامل. الربازيل فازت على اإ�صبانيا 

اإ�صبانيا  اأن  اأرى  يف نهائي كاأ�ص القارات، لكني لزلت 
عن  وبلل�للصللوؤاللله   . الللعللامل  يف  منتخب  اأفلل�للصللل  متتلك 
ت�صكيلة منتخب  ت�صهدها  قد  التي  املتعددة  الغيابات 
و�صرجيو  بيكيه  جلللريارد  مثل  الأ�صا�صية  )لروخللللا( 
حول  ال�صكوك  وكذلك  األون�صو،  وت�صابي  بو�صكيت�ص 
م�صاركة اإيكر كا�صيا�ص حار�ص ريال مدريد كاأ�صا�صي، 

جميع  لأن  يللهللمللنللي  ل  هللللذا  الللفللنلللللنللدي  املللللللدرب  رد 
غاب  اإذا  واأ�للصللاف  الأوىل  الدرجة  فئة  من  الاعبني 
ي�صعف،  ل  فالفريق  اإ�صبانيا  يف  اأ�صا�صي  لعللب  اأي 
�صنحاول تقدمي مباراة ممتازة من اجلانب الدفاعي، 
تكون  اإ�صبانيا  لأن  كبري،  ب�صكل  الهجوم  ن�صتطيع  ل 

خطرة للغاية عندما متتلك الكرة .

رغم اأن خوان ماتا حمبوب اجلماهري يف ت�صيل�صي 
مل يلل�للصللارك مللع فللريللقلله الجنللللليللزي اإل يف اأربلللع 
فللاإن لعللب و�صط منتخب  املو�صم  هللذا  مللبللاريللات 
ا�صبانيا قال اإنه �صعيد بالوجود يف النادي اللندين 

واإن م�صتقبله ينتمي لهذا النادي.
واختري ماتا كاأف�صل لعبي ت�صيل�صي يف املو�صمني 
ا�صتبعاده من الفريق يف مباراتني  املا�صيني لكن 
الللدوري  �صيتي يف  وهللال  يونايتد  مان�ص�صر  �صد 

كاأ�ص  مباراة  القدم ومن  لكرة  املمتاز  الجنليزي 
ال�صهر  ميونيخ  بللايللرن  �صد  ال�صبانية  ال�صوبر 
املا�صي اأثارت مزاعم باأنه على خاف مع املدرب 

جوزيه مورينيو.
وقال ماتا الاعب ال�صابق لبلن�صية متحدثا لقناة 
الطبيعي  من  اأنلله  اأعتقد  التلفزيونية  ت�صيل�صي 
خال اأي فرة انتقالت اأن تكر ال�صائعات لكني 
هنا  جللدا  جيدين  مو�صمني  ق�صيت  هللنللا.  �صعيد 

رمبا هما الأف�صل يف م�صريتي واأريد هذا املو�صم 
القيام بنف�ص ال�صيء. 

اأتللطلللللع للفوز بللعللدد كبري مللن الألللقللاب  واأ�للصللاف 
اأن  واأمتللنللى  املا�صيني  املو�صمني  يف  فعلنا  مثلما 
اإ�صارة  يف  اأي�صا  لنا  بالن�صبة  جيدا  مو�صما  يكون 
للللللفللوز بلللللدوري اأبلللطلللال اوروبلللللا وبللكللاأ�للص الحتلللاد 
الجنليزي يف 2012 وبكاأ�ص الأندية الوروبية 

يف 2013.

ت���ون����س ت�صع���ى لتخط���ي ال���راأ�س االأخ�ص���ر للعب����ور اإل���ى املون����دي����ال
تللقللف تللونلل�للص علللللى اأبللللللواب الللتللاأهللل اىل 
الدور الخري من الت�صفيات الفريقية 
لكرة  العامل  كاأ�ص  نهائيات  اىل  املوؤهلة 
املقبل لكن  الللعللام  بللالللربازيللل يف  الللقللدم 
الللراأ�للص  عقبة  ذللللك جتلللاوز  قللبللل  عليها 
مبناف�صات  حا�صمة  مللبللاراة  يف  الأخ�صر 

دور املجموعات اليوم ال�صبت.
ويكفي تون�ص التي �صبق لها التاأهل اىل 
بطولة العامل اأربع مرات نقطة التعادل 

لللتلل�للصللمللن ملللكلللانلللهلللا يف اللللللللدور الخللللري 
واحلا�صم من الت�صفيات الفريقية وقد 
�صبق لها ان تغلبت على الراأ�ص الأخ�صر 

2-1 يف جولة الذهاب.
اللقاء  �صتخو�ص  التي  تون�ص  ان  ورغللم 
علللللى اأر�لللصلللهلللا واأمللللللام جللمللهللورهللا تللبللدو 
القرب اىل حجز مقد �صمن املنتخبات 
الع�صرة التي �صتتناف�ص يف الدور الخري 
من الت�صفيات لكن على منتخب ن�صور 

اأمللام مناف�صه  قرطاج ان يتوخى احلذر 
بللكللل ملللا اوتللللي ملللن قللوة  الللللذي �صيلعب 

لنتزاع بطاقة التاأهل.
وكانت تون�ص �صمنت التاأهل اإىل الدور 
يعترب  اأن  قبل  الت�صفيات  يف  احلللا�للصللم 
)الفيفا(  الللقللدم  لكرة  اللللدويل  الحتلللاد 
منتخب الراأ�ص الخ�صر فائزا 3-�صفر 
على غينيا ال�صتوائية يف مباراة �صابقة 
بلللامللللجلللملللوعلللة بلل�للصللبللب خملللاللللفلللة تللتللعلللللق 

با�صراك لعب ب�صكل غري قانوين.
بني  الفارق  تقل�ص  القرار  هذا  وب�صبب 
الأخ�صر  الللراأ�للص  مللع  املللتلل�للصللدرة  تون�ص 
نقطتني  اىل  اللللثلللاين  امللللركلللز  �للصللاحللبللة 
اىل  الأمللل  ويعود  تون�ص  تاأهل  ليتاأجل 

الراأ�ص الأخ�صر من جديد.
وقال اأمين عبد النور قلب دفاع تون�ص 
يف ت�صريحات �صحفية ناأمل ان نكون يف 
اأننا �صنلعب على  قمة اجلاهزية خا�صة 

اأر�صنا واأمام جمهورنا و�صن�صعى لتقدمي 
مباراة ممتازة حتى تكون بطاقة التاأهل 
ويتمنى  الوطني  منتخبنا  ن�صيب  مللن 
الفريق  قللاد  الللذي  نبيل معلول  امللللدرب 
لتعادلني وفوزين يف اأربع مباريات منذ 
ان  تون�ص  تدريب  على  ال�صراف  توليه 
يوا�صل نتائجه اليجابية ويقود الفريق 

لبلوغ الدور الخري من الت�صفيات.
وياأمل مدرب تون�ص ان ي�صتمر الفريق 

بللعللدمللا �صحق  الللهللجللوملليللة  يف فللاعللللليللتلله 
3-�صفر وديلللا يف  الللكللوجنللو  جللمللهللوريللة 
ي�صت�صيف  عندما  خا�صها  مللبللاراة  اآخللر 

الراأ�ص الخ�صر.
ويعلق مدرب تون�ص اماله يف هز �صباك 
املللنللافلل�للص علللللى انللتللعللا�للصللة �للصللانللع اللعب 
الدراجي ووهبي اخلزري لعب  ا�صامة 
و�صط با�صتيا الفرن�صي وهداف الفريق 
التاريخي ع�صام جمعة مهاجم الكويت 

الكويتي بينما يعتمد على خربة كرمي 
�صتوجتارت  �صفوف  اىل  املنتقل  حقي 
قادما من هانوفر يف املانيا واأمين عبد 
�صعيه  يف  الفرن�صي  تولوز  مدافع  النور 

للمحافظة على �صباكه خالية.
لتون�ص  المللامللي  اخلللط  عللن  و�صيغيب 
ابللللرز لعللبلليلله �للصللابللر خللللليللفللة املللحللرف 
ب�صبب  الفرن�صي  مر�صيليا  �صفوف  يف 

اليقاف.
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اأول تلفزيون يف العامل 
ب�صا�صة مقعرة 

امل�صطح يف  للتلفزيون  اأكرب منتج  �صام�صونغ لاإلكرونيات،  �صركة  ك�صفت 
تعترب  ال�صكل،  مقعرة   UHD الو�صوح  فائقة  جديدة  �صا�صة  عن  العامل، 

الأوىل من نوعها، معززة بذلك ريادتها يف ال�صوق العاملية للتلفزيون.
واأفادت وكالة الأنباء الكورية اجلنوبية )يونهاب( ان �صام�صونغ ك�صفت عن 

اأول تلفزيون يف العامل ب�صا�صة مقعرة UHD فائقة الو�صوح.
بو�صة،  و65  بو�صة   55 بحجم   UHD تلفزيوين  عن  �صام�صونغ  وك�صفت 
جديد  ع�صر  لفتح  جللديللدة  مرحلة  يعترب  اجلللديللد  التلفزيون  اإن  وقللالللت 
 UHD تلفزيون  �صوق  تن�صيط  خللال  من  التلفزيونات  يف  القادم  للجبل 

وتلبية املتطلبات املختلفة للم�صتهلكني.
واأ�صافت ان اإنتاج تلفزيون UHD ذا �صا�صة مقعرة يكون اأ�صعب مقارنة مع 

اإنتاج تلفزيون OLED ذا �صا�صة مقعرة ب�صبب خ�صائ�ص ال�صا�صة.

املعلمون واملمر�صات االأكرث حرمانًا من النوم
ظهرت درا�صة جديدة اأن املعلمني واملمر�صات هم الأكر حرماناً من النوم 

يف بريطانيا باملقارنة مع العاملني والعامات يف املهن الأخرى.
ب�صاأن  املللخللاوف  اإن  مللريور،  ديلي  �صحيفة  ن�صرتها  التي  الللدرا�للصللة،  وقالت 
العاملني يف  الأجللور حترم  الوظائف وجتميد  الإنفاق وفقدان  تخفي�صات 
القطاع اخلا�ص،  العاملني يف  اأكللر من نظرائهم  النوم  العام من  القطاع 
وعلى راأ�صهم املعلمني واملمر�صات. واأ�صافت اأن املعلمني يرقدون يف اأ�صرهم 
وهم يفكرون ب�صاأن العمل ملدة �صاعة واحدة و 33 دقيقة كل يوم، وينامون 

ملدة �صت �صاعات واأربع دقائق.
املعلمني،  مللن  اأكلللر  دقللائللق   7 ينمن  املمر�صات  اأن  اإىل  الللدرا�للصللة  واأ�للصللارت 
ويفكّرن يف وظائفهن ملدة �صاعة و 26 دقيقة كلما رقدن على اأ�صرتهن ليًا. 
فرات  ينامون  العام  القطاع  يف  العاملني  من   10 كل  من   3 اأن  ووجللدت 
اأق�صر هذا العام باملقارنة مع 2012 ل تتجاوز 6 �صاعات و 27 دقيقة، وهي 
فرة تقل بكثري عن املدة املو�صى بها من قبل اخلرباء ال�صحيني، ب�صبب 
قلقهم امل�صتمر على م�صتقبل وظائفهم. وقالت الدرا�صة اإن واحداً من كل 
املا�صي  الللعللام  يف  العمل  عللن  تغّيب  الللعللام  القطاع  يف  العاملني  مللن  خم�صة 
بدواعي املر�ص لعدم ح�صوله على ق�صط واف من النوم، وبزيادة مقدارها 

2.8 مليون اإجازة مر�صية باملقارنة مع عام 2008.
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فانينغ يف عالقة مع عار�س اأزياء 
ال�صابة،  الأمللريكلليللة  املمثلة  بلللداأت 
داكوتا فانينغ، عاقة عاطفية مع 

عار�ص اأزياء يكربها بل13 �صنة.
وذكر موقع زاب 2 اإيت اأن فانينغ، 
البالغة من العمر 19 �صنة �صوهدت 
بللرفللقللة علللار�لللص الأزيللللللللاء جللاميللي 
�للصللرا�للصللان 32 علللاملللاً، والللتللقللطللت 
باأيدي  مي�صكان  وهما  �صور  لهما 

بع�صهما يف نيويورك.
يف  ا�صتهرت  التي  فانينغ  اأن  يذكر 
عامل التمثيل منذ طفولتها، تتابع 

درو�صها اجلامعية يف نيويورك.

ماكيلني يف دور )�صريلوك هوملز(
يلللللوؤدي املللمللثللل اللللربيلللطلللاين، اإيللللان 
الأ�للصللهللر  املللحللقللق  دور  مللاكلليلللللني، 

�صريلوك هوملز يف فيلم جديد.
اأن  ريبورتر  هوليوود  موقع  وذكللر 
�صريلوك  دور  �للصلليللوؤدي  مللاكلليلللللني، 
من  جديد  فيلم  يف  متقاعد  هوملز 

اإخراج بيل كوندون يحمل ا�صم 
.A Slight Trick of the Mind

ويتناول الفيلم هوملز وقد تقدم يف 
ال�صّن وهو يحاول فّك األغاز عمرها 

عقود طاردته ل�صنوات.

لعبة تف�صل راأ�س مراهق عن ج�صده
لقي مراهق اأمريكي م�صرعه عندما �صربته لعبة طائرة 
اللللراأ�لللص، بح�صب  بللعللد علللللى  مللروحلليللة يتحكم فلليللهللا عللن 
�صحيفة مريور الربيطانية.  رومان بريو�صيك 19 عاما 
اإثر  اللعبة  �صربته  اأن  بعد  ج�صده  بقية  عن  راأ�صه  ف�صل 
فقدانه التحكم فيها.  واأ�صيب املراهق ب�صفرتي املروحية 
الدائرتني ما اأدى اإىل قطع راأ�صه.  وو�صل عمال الإنقاذ 
اأنفا�صه  لفظ  لكنه  ال�صاب  اإ�للصللعللاف  وحللاولللوا  املللكللان  اإىل 
يف  بروكلني  بحي  حديقة  يف  احللللادث  مكان  يف  الأخلللرية 
اإن اجلهاز هوى من  ال�صرطة  وقالت  نيويورك.   مدينة 
اأربعة  و�صاهد  �صقوطه.   اأثللنللاء  باملراهق  وا�صطدم  اجلللو 
اأ�صخا�ص على الأقل، �صادف وجودهم يف املكان، احلادثة 
املروعة.  وو�صف اجلريان رومان بالهاوي املتعط�ص الذي 
بحركات  والقيام  بجهازه  للعب  املكان  على  كثريا  يللردد 
اللعبة على بعد  بهلوانية به يف اجلللو.  وعللر عر على 
اأمللتللار مللن روملللان اللللذي �صبق للله اأن بللث على النللرنللت 

مقاطع فيديو اأثناء قيامه بالتحكم باللعبة يف اجلو.

خادمة تعتدي على زوجة كفيلها 
اعتدت خادمة اأثيوبية بال�صرب على كفيلتها ال�صعودية باآلة 
نفذت  اأن  وبعد  الإلكرونية.   �صبق  �صحيفة  بح�صب  حللادة، 
معلومة.   غللري  جهة  اإىل  بالفرار  اخلللادمللة  لذت  جرميتها، 
ل�صربات  �صها  تعرُّ ليتبنّي  امل�صت�صفى  اإىل  الكفيلة  ونقلت 
عدة يف الراأ�ص ا�صتوجبت حتويلها على الفور اإىل م�صت�صفى 
وقد  للغاية.   �صيئة  وحالتها  م�صيط،  بخمي�ص  متخ�ص�ص 
عن  بللاغ  تعميم  وجللرى  بالواقعة،  الأمنية  اجلللهللات  اأُبلغت 
اخلادمة، وتكثِّف ال�صرطة بحثها وحترياتها للقب�ص عليها. 

يذبح زوجته احلامل 
عر على جثة �صابة لبنانية حامل يف ال�صهر ال�صابع، مذبوحة 
على فرا�صها داخل غرفة نومها يف منزلها الزوجي الكائن 
فقد  اللبنانية،  الللدار  وبح�صب �صحيفة  بلدة مرياطة.   يف 
مبا�صرة  وبعد  ذهبية.   م�صوغات  الغرفة  خزانة  من  �صرق 
التحقيقات، وجهت ال�صرطة التهمة اإىل زوج املغدورة التي 
الزوج  اعللرف  بالتحقيق معه،  21 عاما.   العمر  تبلغ من 
لأ�صباب  بينهما  ح�صل  حاد  �صجار  ب�صبب  زوجته  قتل  باأنه 
وقللال  اجلللرميللة.   ارتللكللاب  �صبقت  التي  الليلة  يف  �صخ�صية 
اأقللدم على تكميم فمها وربط يديها  اإنه  الللزوج )32 عاما( 
ورجليها ب�صريط ل�صق ثم ذبحها بوا�صطة �صكني مطبخ.  
ال�صكني من  بتنظيف  الللللزوج  قلللام  ارتللكللابلله اجلللرميللة،  بللعللد 
اأخللذ م�صوغات  اأقللدم على  اإىل مكانه. كما  واأعلللاده  الللدمللاء 
الللذهللب، اإ�صافة اإىل املبلغ املللايل املللوجللود يف املللنللزل.  وقبل 
اخلزانة  فتح  اإىل  عمد  كاملعتاد،  عمله  اإىل  املنزل  يغادر  اأن 

لاإيحاء باأن الدافع اإىل اجلرمية هو ال�صرقة . 

يتهم كني�صة بتدمري زواجه 
رفع اأمريكي دعوى ق�صائية �صد كني�صتني تقعان يف جوار منزله 
زعم فيها اأن اأجرا�صهما اأدت اإىل توتري حياته ويف النهاية طاقه 
من زوجته. وذكر �صحيفة -ذا بروفيدن�ص ، اأن جون ديفاين 64 
اأيلند، رفع دعوى ق�صائية �صد الكني�صتني زاعماً  عاماً من رود 

اإن رنني الأجرا�ص حرمه من التمتع مبلكيته ب�صام.

    جهاز للتحكم باحلوا�صيب بوا�صطة العني 
يتيح  التكلفة  تقنية وجهاز منخف�ص  الداناركية عن   )THE EYE TRIBE( ترايب اآي  ذي  �صركة  ك�صف مطورو 

للم�صتخدمني التحكم باحلوا�صيب بوا�صطة حركة العني.
واأطلق ا�صم ذي اآي ترايب تراكر )THE EYE TRIBE TRACKER( على اجلهاز الذي يتكون من م�صت�صعر عايل 
اأوامللر للتحكم يف احلوا�صيب  اإىل  اإىل تقنية حتول حركة العني  امل�صتخدم بالإ�صافة  الدقة قادر على تتبع حركة عني 
املكتبية اأو املحمولة اأو اللوحية. وي�صتطيع امل�صتخدم تو�صيل اجلهاز باأي نوع من احلوا�صيب العاملة بنظام ويندوز عرب 
منفذ يو اإ�ص بي 3.0، وهو يعمل مع الأجهزة املزودة ب�صا�صات ت�صل اإىل مقا�ص 24 بو�صة، وتبلغ اأبعاده 20×1.9×1.6 
العني ميكن دجمهما  لتتبع حركة  امل�صتخدمة  والتقنية  امل�صت�صعر  اأن  واأو�صح مطورو اجلهاز  130 جراما.  �صم ووزنه 
اأي�صاً يف الأجهزة النقالة الذكية العاملة بنظام اأندرويد �صواء باحلوا�صب اللوحية اأو بالهواتف الذكية. وي�صعى املطورون 
اإىل التفاق مع ال�صركات امل�صنعة لاأجهزة الذكية لتوفري تلك التقنية م�صتقبًا يف اأجهزتهم. واأ�صار املطورون اإىل اأن 
اجلهاز ميكن ا�صتخدامه للتحكم يف الألعاب عرب حركة العني بدًل من اأذرع التحكم التقليدية، كما ميكن ا�صتخدامه 
اأي من وحدات  الفيديو دون احلاجة ل�صتخدام  اأو م�صاهدة  الإلكرونية  الكتب  اأو قراءة  ال�صور  اأو  لت�صفح الإنرنت 
جمموعة  اجلهاز  مع  الداناركية  ال�صركة  وتوفر  فللاأرة.  اأو  مفاتيح  لوحة  كانت  �صواء  للحوا�صيب  اخلارجية  التحكم 
يتيح  ب�صكل  التطبيقات دعم اجلهاز بتطبيقاتهم  لت�صهل على مطوري  اإ�ص دي كي )SDK( خا�صة  تطوير برجميات 
للم�صتخدمني ا�صتخدام تلك التطبيقات عرب حركة العني فقط.  وبداأت ال�صركة املطورة للجهاز بتلقي طلبات ال�صراء 

امل�صبق عرب موقعها الإلكروين، حيث يتاح اجلهاز مقابل 99 دولرا اأمريكيا.
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عائلة تعرث على كنز من الذهب
الللذهللب حتللت �صطح  اأمللريكلليللة على كنز قللدمي مللن  عللرت عائلة 

البحر و�صلت قيمته اإىل 300 األف دولر اأمريكي. 
�صا�صل  على  العائلة  عللرت  ال�صعودية،  �صبق  �صحيفة  وح�صب 
ال�صفن غرق  اأ�صطول من  اإ�صبانية كانت بني حطام  وقطع ذهبية 

نتيجة اإع�صار عام 1715. 
املائة  يف   20 �صتعر�ص  ال�صلطات  فاإن  الأمريكي  القانون  وبح�صب 
العائلة  بللني  منا�صفة  فيق�صم  الباقي  اأمللا  املتحف،  يف  الكنز  مللن 

وال�صركة التي متلك حق الو�صول اإىل حطام ال�صفينة. 

طبيب  ي�صرق �صائحًا 
اُتهم طبيب يف احلادية والأربعني من العمر يعمل يف �صارع هاريل 
حمفظة  ب�صرقة  لللنللدن،  و�للصللط  اخلللا�للص  للطب  ال�صهري  �صريت 
�للصللائللح يف مقهى  تللركللهللا  ا�للصللرللليللنللي  2500 جللنلليلله  حتللتللوي علللللى 

)�صتاربك�ص( مبدينة نوتنغهام.
وقالت �صحيفة ديلي مريور اإن حمكمة ا�صتمعت اإىل اأن الطبيب، 
عللبللد اهلل تلل�للصللودري، ابلللللغ عللمللال املللقللهللى بلللاأن املللحللفللظللة للله لكنهم 
من  �صائح  وهللو  احلقيقي،  املللالللك  ح�صر  حللني  ال�صرطة  ا�صتدعوا 
�صنغافورة، اإىل املقهى بحثاً عن حمفظته والتي احتوت اأي�صاً على 

ر�صالة من م�صرف يف �صنغافورة.
وا�صافت اأن الطبيب ت�صودري، الذي ُيدير عيادات اجل�صم املثايل يف 
العا�صمة لندن ومدينة نوتنغهام، ابلغ ال�صرطة باأنه �صُيف�صل من 
عمله اإذا ما قاموا باعتقاله، واُتهم اأي�صاً بالت�صال ب�صاهدة تعمل 
نادلة يف مقهى )�صتاربك�ص( مدعياً باأنه من النيابة العامة وابلغها 

باأن حماكمته قد اأُلغيت.
تهم  �صريت برباءته من  هللاريل  �صارع  العامل يف  الطبيب  ودفللع 
الغ�ص وحرف جمرى العدالة اأمام حمكمة التاج مبدينة نوتنغهام، 

والتي ل تزال تنظر يف الق�صية.

دماغ امل�صنني قادر على النمو 
الإن�صان  دمللاغ  اأن  حديثة  درا�للصللة  يف  كاليفورنيا  مللن  علماء  اأثللبللت 
جتللاوز  اإن  مقولة  يدح�ص  ممللا  امل�صنني،  عند  حتى  تللطللوره  يكمل 
من  بل  جديدة،  مرحلة  بدء  يعني  ل  عاماً  ال�صتني  الإن�صان  عمر 

الطبيعي اأن ت�صبح وظائف الدماغ خالها اأبطاأ واأك�صل.
واأثبت العلماء بعد متابعة عدد كبري من امل�صنني بني عمر ال�صتني 
األعاب فيديو موجهة �صمموها خ�صي�صاً  والثمانني، وهم يلعبون 
لهم، اأنه عندما ينكب �صخ�ص تعدى ال�صتني من عمره على لعبة 
بتجربة  لللن ميللّر  اأو  مللراحللل متقدمة  اإىل  ي�صل  لللن  فيديو رمبللا 
الولع والتعلق بالألعاب الإلكرونية، ولكنه بالتاأكيد ينجح بتعزيز 

قدرته على الركيز وعلى القيام مبهام عدة يف وقت واحد.
وقال اآدام غازايل، مدير خمترب علم الأع�صاب لحظنا اأن قدرتهم 
اللعب،  مللن  �صهر  بعد  ملحوظ  ب�صكل  حت�صنت  املللهللام  تللعللدد  على 
اأن قدرات معرفية اأخرى مل نرّكز عليها يف  اأي�صاً  ولكننا لحظنا 
التمرين ارتفعت هي الأخرى . وقالت اآن لين�صلي، وهي واحدة من 
القيام  املا�صي بقدرتي على  اأفتخر يف  الدرا�صة كنت  امل�صاركني يف 
بعدة اأ�صياء يف وقت واحد، اإىل اأن بداأت اأفقد الركيز واأن�صى اأ�صياء 
واإ�صاح  ت�صكيل  اإعللادة  الدماغ على  قللدرة  اآدم فقال  اأمللا   . بديهية 
من  معينة  مراحل  بعد  تتوقف  ل  حميطه  مع  بالتجاوب  نف�صه 
امل�صنون  انللخللرط  اإذا  لللذا  النهاية،  حتى  ن�صطة  تبقى  بللل  النمو، 

كاري�س فان هوتني حلظة و�سولها حل�سور العر�س الأول لفيلم )العقار اخلام�س( خالل مهرجان تورونتو ال�سينمائي بتمارين موجهة يعيد ذلك عليهم مبنفعة كبرية .
الدويل بكندا )يو بي اي(

مقتل موؤلفة فيلم 
)الهروب من طالبان(

قللالللت اللل�للصللرطللة الفللغللانلليللة املل�للص ان 
من  ق�صتها  عر�صت  هندية  مللوؤلللفللة 
خلللال فلليلللللم  اللللهلللروب ملللن طللالللبللان 
بللعللد عللودتللهللا اىل  بللالللر�للصللا�للص  قتلت 
عن  وثائقي  فيلم  لعللداد  اأفغان�صتان 
بانريجي  �صو�صميتا  ومللقللتللل  امللللللراأة. 
اأحلللدث حلقة  49 عاما يللوم الربللعللاء 
يف ملل�للصللللل�للصللل الللهللجللمللات علللللى نلل�للصللاء 
من  املللخللاوف  يزيد  ممللا  باأفغان�صتان 
امللللراأة  اكت�صبتها  الللتللي  تللبللدد احلللقللوق 
بللل�لللصلللعلللوبلللة. ونلللفلللت حلللركلللة طللالللبللان 
الفللغللانلليللة عللاقللتللهللا بلللالملللر. كللانللت 
يف  حياتها  ق�صة  روت  قللد  بللانللريجللي 
ظلللل حللكللم طلللاللللبلللان يف كلللتلللاب زوجلللة 
كابوليوال البنغالية. وقالت ال�صرطة 
منزلها  من  اأخرجوها  املهاجمني  ان 
الباد  �صرق  بكتيكا بجنوب  اقليم  يف 
واأطلقوا عليها اكر من 20 ر�صا�صة. 
اجلللرنال  بكتيكا  �صرطة  قللائللد  وقلللال 
دولت خان زادران انه مت العثور على 
جثتها قرب معهد ا�صامي على بعد 
نحو ثاثة كيلومرات من منزلها. 
واأ�للللصللللاف دخللللل ملل�للصلللللحللون مللنللزلللهللا 
يف احللللاديلللة علل�للصللرة ملل�للصللاء الربلللعلللاء 
واأخلللرجلللوهلللا وقللتلللللوهللا بللالللر�للصللا�للص. 
وحتدث زوجها جانباز خان لرويرز 
من مقر �صرطة بكتيكا وقال انه �صمع 
طللرقللا علللللى الللبللاب اخللللللفللي للمنزل 
م�صاء الربعاء. واأ�صاف فتحت الباب 
واقللتللحللم ملل�للصلللللحللان ملللللثللمللان املللكللان. 
وم�صى يقول �صرباين وع�صبا عيني 
واأوثلللقلللا يلللدي وقللدمللي وحللبلل�للصللاين يف 
غللرفللة. اأخلللذا زوجللتللي.  مت حتريري 
يف وقت مبكر من �صباح اليوم التايل 
حللني جلللاء بع�ص اأفللللراد الللعللائلللللة اىل 

املنزل وعروا علي.

اأكرب بركان موجود حتت الهادئ 
اأكد باحثون اأمريكيون، وجود اأكرب 
بللركللان على كللوكللب الأر�للللص، حتت 
�للصللطللح املللليلللاه يف املللحلليللط اللللهلللادئ، 
وقدروا حجم فوهته بحجم مدينة 

نيو مك�صيكو كاملة.
وقال فريق من الباحثني يف جامعة 
ما�صيف  تامو  بركان  اإن  هيو�صنت، 
هو اأكرب بركان على كوكب الأر�ص 
ويلللقلللدر حللجللملله بللحللجللم الللرباكللني 
ما  املللريللخ،  كللوكللب  على  العماقة 
يجعل منه من بني اأكرب الرباكني 

يف النظام ال�صم�صي.
الللربكللان  اأن  الللبللاحللثللون  واأو�للللصللللح 
يقع �صرق اليابان، وهو من �صمن 
�صل�صلة جبلية ت�صكلت قبل ما بني 
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ثوران عدة براكني حتت املياه.
تللقللارب  م�صاحة  الللربكللان  ويللغللطللي 
الل311 األف كيلومر مربع، وذكر 
جللداً  مرتفعاً  لي�ص  انلله  الباحثون 

واإنا وا�صع جداً.

فكرة  تبنت  اأن  بعد  ال�صهرة  عللامل  كندية  اأ�للصللرة  دخلت 
مبتكرة هي خلو املنزل متاما من اأي و�صائل تكنولوجية 
اأطللفللال  ت�صجيع  اأجلللل  مللن   ،1986 عللام  بعد  م�صنوعة 

العائلة على اللعب خارج املنزل.
وخطط بلري ماكميان البالغ 27 عاما وزوجته موران 
ذات الل27 عاما وطفاهما تريي البالغ عامني ودينتون 
ملدة   1986 عللام  وكاأنهم يف  للعي�ص  اأعلللوام   ذو اخلم�صة 

�صنة على الأقل.
وقال ماكميان ل�صحيفة )مورنينغ اإدي�صن( لن يكون 
مبنزلنا هواتف نقالة ول اأجهزة كمبيوتر ول اإنرنت، 
واأو�صح اأنه اعتاد يف �صغره على اللعب يف اخلارج ولحظ 

مدى اختاف اأطفاله عنه.
واأ�صار الوالدان اإىل اأن اختيارهما للعام 1986 باعتبار 
اأن هذه ال�صنة هي التي �صهدت مولدهما �صويا وتعك�ص 

�صوقا حلياة الطفولة التقليدية التي متتعا بها. 
النطاق يف  وا�للصللع  الأ�للصللرة �صدى  تلك  ووجلللدت جتربة 
ال�صحافة الكندية والأمريكية واأ�صاد الكثري من القراء 

بالفكرة التي �صرع الزوجان بتنفيذها.
الإذاعلللة  تعليق على موقع هيئة  الللقللراء يف  اأحللد  وقللال 
والأمللر  ولطفليهما  للوالدين  جيد  اأمللر  هللذا  الكندية 

يحتاج اإىل مبادرة و�صجاعة للقيام بذلك .
ا�صتخدام  جتنب  فكرة  اإن  �صن  تورنتو  �صحيفة  وقالت 
الأ�صرة للتقنيات امل�صنوعة بعد عام 1986، طراأت على 
ذهن الزوج بلري عندما وجد اأن الطفلني ل ي�صتطيعان 
البتعاد عن اأجهزة الآيفون والآيباد اخلا�صة بالأبوين 

وغري مهتمني بركل كرة يف احلديقة. 
من  منزلهما  الأبلللللوان  اأخلللللى  فكرتهما  تطبيق  وعللنللد 
الإنللللرنللللت واأنلللظلللملللة حتلللديلللد امللللواقلللع )جللللي بلللي اإ�للللص( 
الذكية والقنوات  اإ�صافة للكامريات  الذكية،  والهواتف 
بديلة  لللو�للصللائللل  الللكللنللديللة  الأ�لللصلللرة  وجلللللاأت  الف�صائية. 
للتقنيات التي حظرتها، فعند �صماع املو�صيقى ا�صتخدم 
الوالدان وطفاهما اأ�صرطة الكا�صيت. وحينما رغبوا يف 
على مو�صوعة  بالطاع  قاموا  على معلومة  احل�صول 

تربع لهم بها اأحد اجلريان.

اأ�صرة كندية تقاطع التكنولوجيا 

اأجنلينا جويل تكرم على عملها التطوعي 
اأو�صكار جديدة، واإنا لي�ص ب�صبب عملها  اأجنلينا جويل، جائزة  الهوليودية،  النجمة  تقرر منح 

ال�صينمائي بل على اجلهود التطوعية احلثيثة التي تبذلها.
واأفاد موقع )بيبول( الأمريكي، ان جويل، �صتح�صل على جائزة جان هري�صولت الإن�صانية تكرمياً 

لها على عملها التطوعي.
وقرر جمل�ص حكام اأكادميية الفنون والعلوم ال�صينمائية منح اجلائزة لل جويل.

وقالت رئي�صة الأكادميية، �صرييل بون اإي�صاكز، اإن اجلائزة تعد تكرمياً لأ�صخا�ص قاموا 
املكرمني هذه  مب�صاهمات كبرية يف جمالت عملهم، ونحن متحم�صون جداً جللب 

ال�صنة وزمائهم لاإحتفال بالإجنازات املذهلة .
ي�صار اإىل اأن جويل فازت يف العام 2000 بجائزة اأو�صكار اف�صل ممثلة، وهي الآن 
اأجنيا  من  كل  جانب  اإىل  الفخرية  اجلائزة  �صينالون  ا�صخا�ص   4 من  واحللدة 

لن�صبوري، و�صتيف مارتن، وبيريو تو�صي.


