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يزود املدار�ص بربنامج اإلكرتوين

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

امل�ســــهد ال�ســـيا�ســي اليطالــــي يهتـــــزّ
الكافاليرييه .. الكبوة الأخرية ونهاية ال�سباق ..!؟!

   

القب�ض على من�سق حركة 6 ابريل يف مطار القاهرة 
•• القاهرة-ا.ف.ب:

ماهر  احمد  على  القب�ض  اجلمعة  ج��رى  ان��ه  امنية  م�صادر  اف���ادت 
املن�صق العام حلركة 6 ابريل احدى ابرز احلركات ال�صيا�صية امل�صرية 
املعار�صة يف مطار القاهرة لوجود ا�صمه على قوائم ترقب الو�صول 

ب�صبب حتري�صه على التظاهر امام منزل وزير الداخلية امل�صري.
وقال امل�صدر االمني لوكالة فران�ض بر�ض ان احمد ماهر مدرج على 
قوائم ترقب الو�صول يف مطار القاهرة بناء على طلب جهاز االمن 
تتحفظ  االم��ن  اجهزة  ان  امل�صدر  وا�صاف  الداخلية"،  ب��وزارة  العام 

على ماهر باملطار حلني ت�صليمه لوزارة الداخلية.
م�صدر  عن  م�صر  يف  الر�صمية  االو�صط  ال�صرق  انباء  وكالة  ونقلت 
اأمنى بوزارة الداخلية قوله اإن اإلقاء القب�ض على ماهر يعد تنفيذا 
على  التحري�ض  بتهمة  واإح�����ص��اره  ب�صبطه  العامة  النيابة  ل��ق��رار 

التظاهر اأمام منزل اللواء حممد اإبراهيم وزير الداخلية.
وقال حممد عادل املتحدث با�صم حركة 6 ابريل لفران�ض بر�ض ماهر 
ابلغني فور و�صوله انه متت م�صادرة جواز �صفره ثم وانقطع ات�صالنا 
ا�صبوعني لعقد ندوات يف  القاهرة قبل  به بعدها، وتابع ماهر غادر 

ايطاليا وامريكا ومل يتعر�ض الي م�صايقات باملطار حينها.

طالبان تهدد با�ستهداف مراكز الإقرتاع يف باك�ستان
•• بي�شاور-ا.ف.ب:

ن�صحت حركة طالبان يف ر�صالة ت�صلمت وكالة فران�ض بر�ض ن�صخة 
االقرتاع  م��راك��ز  اىل  التوجه  بتجنب  الباك�صتانيني  اجلمعة  منها 
للت�صويت يف االنتخابات العامة اليوم ال�صبت اذا كانوا يريدون البقاء 

على قيد احلياة.
ان  الر�صالة  با�صم طالبان اح�صان اهلل اح�صان يف هذه  الناطق  وزعم 
مراكز  جتنب  ال�صكان  من  اطلب  لذلك  كفار.  نظام  الدميوقراطية 

االقرتاع اذا ارادوا عدم املجازفة بفقدان حياتهم.

طفلة جتل�ض و�صط الدمار يف احد احياء دير الزور لبيع اخلبز  )رويرتز(

بوتني وكامريون يبحثان �سيناريوهات الأزمة واردوغان يوؤكد جتاوز النظام ال�سوري اخلط الأحمر 

قوات الأ�سد تطالب �سكان الق�سري مبغادرتها

رجال الأمن يف وقفة احتجاجية: هل هي املواجهة مع ال�سلفيني..؟

ال�سب�سي ُيحذر من حتّول تون�ض اإىل قاعدة للإرهاب
•• تون�س-الفجر:

الباجي  االأ���ص��ب��ق  التون�صية  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����ض  ح���ّذر 
قائد ال�صب�صي، الذي يراأ�ض حالياً حركة نداء تون�ض 
املعار�صة، من اإمكانية حتول تون�ض اإىل قاعدة ارتكاز 

للإرهاب الدويل.
وانتقد ال�صب�صي يف كلمة األقاها ام�ض اجلمعة، خلل 
اجلل�صة االفتتاحية للمجل�ض املركزي حلركته، ب�صدة 
التقليل من خطورة االأحداث اجلارية غرب البلد، 
وذلك يف اإ�صارة اإىل ت�صريحات را�صد الغنو�صي رئي�ض 
االإئتلف  ت��ق��ود  ال��ت��ي  االإ���ص��لم��ي��ة  النه�صة  ح��رك��ة 
ما يجري يف  اأن  فيها  اعترب  التي  البلد  احلاكم يف 
التي  الروحية  اأح��داث  ي�صبه  حالياً  ال�صعانبي  جبل 

�صهدتها البلد يف العام 2011.
املنت�صرة  املُ�صّلحة  اجل��م��اع��ات  اأن  ال�صب�صي  واأو���ص��ح 
اأواًل  ب��داأت  اأجندة حُمددة،حيث  ب��لده تعمل وفق  يف 
بالتدريب، ثم انتقلت اإىل اجلهوزية القتالية، وثالثاً 
ما  وه��و  اجل�صدية،  الت�صفيات  مرحلة  اإىل  حت��ّول��ت 

ح�صل يف تون�ض، وذلك يف اإ�صارة اإىل اغتيال املعار�ض 
الي�صاري �صكري بلعيد يف ال�صاد�ض من �صباط فرباير 

املا�صي.
تون�ض  يف  االإرهابية  اجلماعات  ن�صاط  تزايد  واأرج��ع 
على  والت�صجيع   ، ال��دول��ة  ب��رتاخ��ي  و���ص��ف��ه  م��ا  اإىل 
امل��ق��رب��ة من  ال���ذي مت��ار���ص��ه بع�ض االأط����راف  العنف 
االإ�صلمية،  النه�صة  ح��رك��ة  اأي  احلاكم"،  احل���زب 
ال��ث��ورة املثرية  راب��ط��ات حماية  اإىل  اإ���ص��ارة  وذل���ك يف 

للجدل.
هو  ذلك  من  االأخطر  اأن  كلمته  يف  ال�صب�صي  واعترب 
للقاعدة يف بلد  لتكون مركزاً  اختيار تون�ض  اأنه مت 
الأنه  ب�صيطاً،  لي�ض  اختيار  وه��ذا  االإ�صلمي،  املغرب 

يجعل من تون�ض قاعدة ارتكاز للإرهاب الدويل.
االأمن  الع�صرات من �صباط وعنا�صر  ام�ض  وتظاهر 
تنديداً  التاأ�صي�صي،  الوطني  املجل�ض  اأم��ام  التون�صي 
عن  االأمنية  املوؤ�ص�صة  باإبعاد  وللمطالبة  ب��االإره��اب، 

التجاذبات ال�صيا�صية.
)التفا�صيل �ض11(

الفجر........    04:16            
الظهر.......    12:19  
الع�رص........   03:49   
املغرب.....   06:59  
الع�صاء......   08:29

من منطقة وادي بردى يف ريف 
دم�صق، بعد تهديد قوات النظام 
الأهايل قرى )دير قانون وكفري 
ال���زي���ت ودي�����ر م���ق���رن( ب���االإب���ادة 

اجلماعية اجلمعة.
من جانبه اأعلن الرئي�ض الرو�صي 
فلدميري بوتني، ام�ض اجلمعة، 
اأن�����ه ب��ح��ث م���ع رئ��ي�����ض ال������وزراء 

لتطور  امل��ح��ت��م��ل��ة  االي���ج���اب���ي���ة 
يف  العملية  واخلطوات  االأو�صاع 
ه��ذا امل��ج��ال، وذل���ك م��ن دون اأن 

يو�صح ما هي هذه اخلطوات.
واأ�صاف لدينا م�صلحة م�صرتكة 
واإطلق  العنف  وق��ف  يف  تتمثل 
ال�صلمية  ال���ت�������ص���وي���ة  ع���م���ل���ي���ة 
واحلفاظ على �صوريا كدولة ذات 

كامريون  دي��ف��ي��د  ال���ربي���ط���اين 
حمتملة  اإيجابية  �صيناريوهات 

لتطور االأو�صاع يف �صوريا.
عقب  لل�صحافيني  بوتني  وق��ال 
مبدينة  كامريون  مع  مباحثاته 
من  مب��ب��ادرة  الرو�صية  �صوت�صي 
)الربيطاين(  ال������وزراء  رئ��ي�����ض 
ال�صيناريوهات  خمتلف  ناق�صنا 

•• عوا�شم-وكاالت:

األقت القوات النظامية ال�صورية 
منا�صري حتذيرية ل�صكان مدينة 
ي�����ص��ي��ط��ر عليها  ال��ت��ي  ال��ق�����ص��ري 
حمافظة  يف  امل��ع��ار���ص��ة  م��ق��ات��ل��و 
ح����م���������ض )و���������ص��������ط( ب�����وج�����وب 
م��غ��ادرت��ه��ا حم�����ذرة م���ن هجوم 
ا�صت�صلم  ع���دم  ح���ال  يف  و���ص��ي��ك 
نا�صطون  نفاه  املقاتلني، وهو ما 
وجود  ع��دم  موؤكدين  معار�صون 

ممر اآمن للمغادرة.
ع�����ص��ك��ري �صوري  م�����ص��در  وق����ال 
ام�ض  ب���ر����ض  ف���ران�������ض  ل���وك���ال���ة 
القيت  م��ن�����ص��ورات  ان  اجل��م��ع��ة 
ال�صكان اىل  تدعو  الق�صري  فوق 
م��غ��ادرة امل��دي��ن��ة، وف��ي��ه��ا خارطة 
لطريق اآمن ميكنهم من خلله 
على  ال���ه���ج���وم  الن  اإخ�����لءه�����ا، 
امل��دي��ن��ة ب���ات ق��ري��ب��ا يف ح���ال مل 

ي�صت�صلم امل�صلحون.
النظامية  ال������ق������وات  وحت����ق����ق 
ال�صعبية  ال��ل��ج��ان  م��ن  م��دع��وم��ة 
حزب  م��ن  وعنا�صر  لها  امل��وؤي��دة 
نظام  ح���ل���ي���ف  ال����ل����ب����ن����اين  اهلل 
يف  تقدما  اال�صد،  ب�صار  الرئي�ض 
ال��ق�����ص��ري و�صوال  ري����ف  جم��م��ل 
عليها  ي�صيطر  التي  املدينة  اىل 

اكرث  منذ  امل��ع��ار���ص��ون  املقاتلون 
من عام.

با�صم  امل���ت���ح���دث  ه����ذا  وا�����ص����اف 
الهيئة العامة للثورة ال�صورية يف 
اكرث من  القلق  يثري  ما  حم�ض 
ذل���ك ه��و ع���دم وج���ود مم��ر اآمن 
يف  جميعنا  للخروج.  للمدنيني 
قبل  من  علينا  حمكوم  الق�صري 

النظام باملوت البطيء.
املدنيون  كلما حاول  انه  واو�صح 
مغادرة املدينة، يطلق الر�صا�ض 
للق�صف  ي��ت��ع��ر���ص��ون  او  عليهم 
ع��ل��ى اط�����راف امل��دي��ن��ة م���ن قبل 
دبابات النظام او قنا�صته. نحن 
حما�صرون، املدنيون والنا�صطون 

واملقاتلون املعار�صون.
وق����ال اجل��ي�����ض احل���ر اإن����ه متكن 
م�صاكن  م��ن��ط��ق��ة  اق���ت���ح���ام  م���ن 
يف  احل�صينية  خميم  ق��رب  جنها 
ريف العا�صمة، كما وا�صل قتاله 
مع اجلي�ض النظامي يف منطقة 
حوران بريف درعا، يف وقت دارت 
فيه ا�صتباكات عنيفة بني القوات 
ال��ن��ظ��ام��ي��ة م��دع��وم��ة م��ن حزب 
املعار�صة  ومقاتلي  اللبناين  اهلل 

يف ريف الق�صري و�صط البلد. 
�صام  �صبكة  حتدثت  جهتها،  م��ن 
كبرية  ن��زوح جماعي  ع��ن حركة 

�صيادة وموحدة االأرا�صي.
من جانبه قال كامريون اإن على 
ب��ري��ط��ان��ي��ا ورو����ص���ي���ا وال���والي���ات 
ت�صكيل  على  ت�صاعد  اأن  املتحدة 
حكومة انتقالية يف �صوريا، الفتاً 
اإىل اأن احلكومة االنتقالية يجب 
كافة  م�صالح  م��ع  ت�صتجيب  اأن 

ال�صوريني.
يف ال����وق����ت ذات������ه ط���ال���ب وزي����ر 
اخل������ارج������ي������ة االمل������������اين غ���ي���دو 
ت�صليم  ب����وق����ف  ف��ي�����ص��رتف��ي��ل��ي 
وذل����ك  ����ص���وري���ا  اىل  اال����ص���ل���ح���ة 
اجلمعة  �صحايف  م��وؤمت��ر  خ��لل 
الرو�صي  ن��ظ��ريه  م��ع  وار����ص���و  يف 

�صريغي الفروف.
وق����������ال ان�����ن�����ا م���ق���ت���ن���ع���ون ب����ان 
الت�صليمات الدولية من اال�صلحة 
تتوقف  ان  ي��ن��ب��غ��ي  ���ص��وري��ا  اىل 
وب�صرورة ان نبذل كل ما ي�صعنا 

العطاء فر�صة حلل �صيا�صي.
اىل ذل���ك ���ص��رح رئ��ي�����ض ال����وزراء 
الرتكي رجب طيب اردوغ��ان يف 
مقابلة مع قناة ان بي �صي نيوز 
اخلمي�ض  م�صاء  بثت  االمريكية 
ا�صلحة  ا���ص��ت��خ��دم��ت  ���ص��وري��ا  ان 
فرتة  م��ن��ذ  وجت����اوزت  كيميائية 
ط���وي���ل���ة اخل�����ط االح����م����ر ال����ذي 

حددته الواليات املتحدة.

ليبيون وعنا�صر االمن يعاينون موقع انفجار قرب مركز لل�صرطة يف بنغازي

ن�صاء فل�صطينيات حتملن امل�صحف ال�صريف خلل مواجهات مع االحتلل قرب باحة االأق�صى )رويرتز(

•• عوا�شم-وكاالت:

ا��������ص�������ي�������ب ام�����������������ض ع�������������ص������رات 
واملت�صامنني  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني 
االج��ان��ب وع��دد م��ن ال�صحفيني 
املعدين  وال��ر���ص��ا���ض  ب��االخ��ت��ن��اق 
مناطق  ع��دة  يف  ب��امل��ط��اط  املغلف 
خلل  املحتلة  الغربية  بال�صفة 
قمع قوات االحتلل اال�صرائيلي 
باال�صتيطان  م���ن���ددة  مل�������ص���ريات 

وجدار ال�صم العن�صري.
ق����وات االحتلل  ع����ززت  يف ح��ني 
امل�صجد  حم���ي���ط  يف  وج������وده������ا 
االأق�صى، و�صط غ�صب فل�صطيني 
امل�صددة،  االأمنية  االإج���راءات  من 
والتهويد  اال�صتيطان  و�صيا�صات 
القاهرة  يف  انطلقت  بينما  ف��ي��ه، 
القد�ض  م��ع  ت�صامنية  م��ظ��اه��رة 
تنديدا بال�صيا�صات االإ�صرائيلية. 

وق�����ال�����ت م���������ص����ادر ���ص��ح��ف��ي��ة يف 
القد�ض اإن االحتلل االإ�صرائيلي 
-واإن كان قد خفف من اإجراءاته 
ب����اإزال����ة احل���واج���ز وت��ق��ل��ي��ل عدد 
ذل��ك مل يخفف  اأن  اإال  اجل��ن��ود- 
ب�صبب  الفل�صطيني  الغ�صب  من 
االإ�صرائيلية  االأمنية  االإج���راءات 
ثكنة  اإىل  ال��ق��د���ض  ح��ول��ت  ال��ت��ي 
ع�صكرية، وكذلك من اال�صتيطان 

ا���ص��م والده،  ط��رق ج��دي��د يحمل 
ب��ن��ت�����ص��ي��ون ن��ت��ن��ي��اه��و، ال����ذي مير 
من و�صط بيت حنينا ويربط بني 
م�صتوطنتي ب�صغات زئيف ونافيه 
الرئي�صي  ال�����ص��ارع  وب���ني  ي��ع��ق��وب 
اإىل  امل��وؤدي من القد�ض  رقم 443 

تل اأبيب.
افتتاح  نتنياهو يف مرا�صم  واأعلن 
ال�صارع اأننا نعمل ب�صكل متوا�صل 
القد�ض  رب��ط  اأج��ل  ومنهجي من 

مع نف�صها.
ون���ق���ل���ت ���ص��ح��ي��ف��ة ه���اآرت�������ض عن 
الع�صو  اأري��ئ��ي��ل��ي  ���ص��اوؤل  العقيد 
يف جمل�ض ال�صلم واالأم��ن الذي 
ي�����ص��م ����ص���ب���اط ج��ي�����ض ك���ب���ار يف 
االحتياط، قوله اأن هذا التق�صيم 
)للمدينة( ا�صتند اإىل املبداأ الذي 
و�صعه الرئي�ض االأمريكي االأ�صبق 
بيل كلينتون باأن االأحياء اليهودية 
حتت  �صتبقى  امل�صتوطنات(  )اأي 
����ص���ي���ط���رة اإ����ص���رائ���ي���ل واالأح�����ي�����اء 
ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة ����ص���ت���ك���ون حتت 
الفل�صطينية،  ال���دول���ة  ���ص��ي��ط��رة 
ل��ك��ن ���ص��ق ه���ذه ال�������ص���وارع يحول 

تطبيق هذا املبداأ اإىل م�صتحيل.
واأ���ص��اف اأن �صق ال�����ص��ارع رق��م 20 
اإ�صرائيل  اتبعتها  �صيا�صة  يخرق 

منذ �صنوات طويلة.

الحتالل ي�سدد ح�سار القد�س وتظاهرات ت�سامنية يف القاهرة

خمطط ا�سرائيلي ملنع الن�سحاب من القد�ض ال�سرقية

•• عوا�شم-وكاالت:

ت���ع���ر����ض م����رك����زان ل��ل�����ص��رط��ة يف 
مدينة بنغازي لهجومني بعبوات 
ن��ا���ص��ف��ة م���ن ق��ب��ل جم��ه��ول��ني ما 
ج�صيمة  م��ادي��ة  اأ���ص��رار  اإىل  اأدى 
باملباين. وقال م�صدر م�صوؤول يف 
اللجنة االأمنية امل�صرتكة باملدينة 
مركزي  اإن  بر�ض  فران�ض  لوكالة 
واملدينة  ع��ب��ي��دة  راأ�������ض  ���ص��رط��ة 
تعر�صا من قبل جمهولني الإلقاء 
عبوات نا�صفة حتمل كمية كبرية 

من مادة التي اإن تي.
عدم  طلب  الذي  امل�صدر  واأ�صاف 
مركز  اأن  ا���ص��م��ه  ع���ن  االف�������ص���اح 
مبقره  ع���ب���ي���دة  راأ����������ض  ����ص���رط���ة 
اجلديد يف منطقة �صيدي ح�صني 
ب����ج����وار م��ب��ن��ى ال�����ص��ج��ل امل����دين 
املنتجني  احت�����اد  مل��ب��ن��ى  وم��ق��اب��ل 
تعر�ض لتدمري يف االنفجار الذي 

�صبب ا�صرارا يف املباين املجاورة.
انفجار  م��ع  بالتزامن  اأن��ه  وت��اب��ع 
�صهد  عبيدة  راأ����ض  �صرطة  م��رك��ز 
مركز �صرطة املدينة ب�صارع جمال 
البحث  م��ق��ر  يف  ال��ن��ا���ص��ر  ع��ب��د 
ا�صتهداف  اإىل  ���ص��اب��ق��ا  اجل��ن��ائ��ي 

مم��اث��ل مم��ا جن��م��ع ع��ن��ه ا�صرارا 
مادية ج�صيمة.

ويف لندن اأعلنت وزارة اخلارجية 
�صحبت  اأن��ه��ا  ام�����ض  الربيطانية، 
العاملني  دبلوما�صييها  من  عدداً 

يف العا�صمة الليبية طرابل�ض.

وم�صاريع التهويد مبحيط احلرم 
القد�صي.

اإ�صرائيل  �صّقت  اخ��رى  جهة  م��ن 
خ���لل ال�����ص��ن��وات امل��ا���ص��ي��ة �صبكة 
�صوارع تربط بني امل�صتوطنات يف 
ال�صرقية  القد�ض  وجنوب  �صمال 
وال�صوارع  امل��دي��ن��ة  و���ص��ط  وب����ني 
اأبيب  تل  اإىل  املو�صلة  الرئي�صية 

لتنفيذ  اإمكانية  اأي��ة  منع  بهدف 
ال�صرقية  القد�ض  من  االن�صحاب 
يف حال التو�صل اإىل اتفاق �صلم 

مع الفل�صطينيني.
وذكرت �صحيفة هاآرت�ض ام�ض اإن 
داخل  ه���ذه مت��ر  ال�����ص��وارع  �صبكة 
القد�ض  يف  الفل�صطينية  االأح��ي��اء 
ال�صرقية مثل بيت حنينا يف �صمال 

جنوبها،  يف  �صفافا  وبيت  املدينة 
م���ن اأج����ل رب���ط امل�����ص��ت��وط��ن��ات يف 
����ص���واح���ي امل���دي���ن���ة ب��و���ص��ط��ه��ا يف 

القد�ض الغربية.
االإ�صرائيلي  ال��وزراء  رئي�ض  وكان 
ب��ن��ي��ام��ني ن��ت��ن��ي��اه��و اف���ت���ت���ح يوم 
اجلديد،  ال�����ص��ارع  املا�صي  االأح���د 
ال�صارع رقم 20، ومفرتق  وا�صمه 

بريطانيا ت�سحب عددًا من دبلوما�سييها من ليبيا

هجومان على مركزين لل�سرطة يف بنغازي
تظاهرات يف العراق تدعو اىل الوحدة

•• بغداد-وكاالت:

موحدة  �صلوات  اإىل  و�صبابية  ع�صائرية  وجتمعات  دينية  هيئات  دع��ت 
�صعارها خيارنا حفظ  �صت حمافظات عراقية يف جمعة  ومظاهرات يف 
تغطية  م��ن  االإع���لم  و�صائل  العراقية  ال�صلطات  متنع  فيما  كرامتنا، 

االعت�صامات.
وت�صهد مدن عراقية عدة منذ نحو خم�صة اأ�صهر اعت�صامات ومظاهرات 
مطالبة باإ�صلحات �صيا�صية وقانونية، ياأتي يف مقدمتها اإطلق �صراح 
االإرهاب  قانون مكافحة  الرابعة من  امل��ادة  واإلغاء  واملعتقلني  املعتقلت 
الدولة  اأج��ه��زة  ال��ت��وازن يف  وال��ع��دال��ة وحتقيق  امل�صائلة  ق��ان��ون  واإل��غ��اء 

وموؤ�ص�صاتها.
دفعهم  مطالبهم  املالكي  ن��وري  حكومة  جتاهل  اإن  املعت�صمون  ويقول 
اأزماته  العراق من  املالكي كخيار خلروج  برحيل  واملطالبة  اإىل حرقها 

ال�صيا�صية واالقت�صادية واالأمنية.
العراقيني �صلة جمعة موحدة على الطريق  اآالف  اأدى  الفلوجة،  ويف 
الوزراء  رئي�ض  اجلمعة  خطيب  وات��ه��م  املدينة.  �صرق  ال�صريع  ال���دويل 
بالوقوف وراء التفجريات التي ا�صتهدفت م�صاجد يف بغداد خلل االأيام 

املا�صية الإثارة الفتنة الطائفية.
كما اتهم خطيب اجلمعة من �صماهم ال�صحوة اجلديدة املدعومة من 
املالكي بامل�صوؤولية عن عمليات اغتيال ا�صتهدفت �صيوخا واأكادمييني قبل 
اأيام. وطالب خطيب اجلمعة كبار علماء اأهل ال�صنة واجلماعة باالجتماع 
واالتفاق على قرار يتعلق باخليارات املطروحة اأمام املعت�صمني، بعد اأن 

جتاهلت احلكومة العراقية مطالبهم، بح�صب تعبريه.

اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد
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حتت رعاية حممد بن را�سدطالبات تقنية دبي اإىل عامل ريادة الأعمال من خلل 34 م�سروعا مميزا

اأمريكية دبي حتتفل بتخريج الدفعة الـ 16 من طلبتها مدى اأيام البازار. وجتلت موهبة الطالبات واإبداعهن من خلل 
املطاعم  م�صاريع  م��ن  ت��راوح��ت  االأع��م��ال  م��ن  متنوعة  جمموعة 
ال�صلوك  االعتبار  يف  اأخ��ذة  واالألعاب  واالإك�ص�صوارات  امللب�ض  اإىل 
بالبيئة ومت منح جوائز الأف�صل جناح قدم  االأخلقي واالهتمام 

اأف�صل خدمة للعملء.
كليات  يف  االأع��م��ال  ادارة  ق�صم  رئي�ض  ���ص��وب��رام��اين  �صانكر  وق���ال 
التقنية العليا للطالبات يف دبي اإن البازار امل�صغر يتيح للطالبات 
فر�صة تطبيق وتكامل معرفتهن النظرية يف نطاق عملي .. كما 
اأنه يبث روح ريادة االأعمال يف الفتيات وكثريات منهن يقمن باإدارة 

اأعمال �صغرية اأثناء درا�صتهن. 

••دبي-وام:

نظمت كليات التقنية العليا يف دبي بازارا م�صغرا لريادة االأعمال 
لطالبات ال�صنة الثانية بكالوريو�ض ادارة اعمال مت خلله عر�ض 
اأيام. ويهدف البازار اإىل ت�صجيع  34 م�صروعا على مدى ثلثة 
طالبات ادارة االأعمال على تطبيق املادة الدرا�صية النظرية اللتي 
واملحا�صبة  والت�صويق  التنظيمي  ال�صلوك  جم��االت  يف  يدر�صنها 

املالية واالقت�صاد ..
للتخطيط  مبا�صرة  خ��ربة  على  للح�صول  لهن  الفر�صة  واتاحة 
اإىل عملية مربحة على  وبالتايل تفعيل هذه اخلطط وحتويلها 

و�صيتم ت�صليم نحو 430 طالبا وطالبة من اأكرث من 50 جن�صية �صهادات 
الداخلي  والت�صميم  املعلومات  وتقنية  االأع��م��ال  اإدارة  يف  البكالوريو�ض 
واالت�صال املرئي وهند�صة الكهرباء والكمبيوتر والهند�صة املدنية ودرا�صات 
�صهادات  ت�صليم  اىل  اإ���ص��اف��ة  ال��دول��ي��ة  وال��درا���ص��ات  وامل��ع��ل��وم��ات  االإت�����ص��ال 

املاج�صتري يف اإدارة االأعمال.
وت�صت�صيف اجلامعة هذا العام متحدثني يف احلفل هما اأريانا هافينغتون 
الرئي�صة ورئي�صة التحرير يف جمموعة هافينغتون بو�صت ميديا للإعلم 

واأنطونيو فيلرايجو�صا عمدة لو�ض اجنلو�ض الواحد واالأربعني.

•• دبي-وام:

حتت رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ض 
يف  االأمريكية  اجلامعة  حتتفل  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة 
دبي بتخريج الدفعة ال�صاد�صة ع�صرة من طلبتها وذلك م�صاء غدا يف قاعة 

ال�صيخ را�صد مبركز دبي التجاري العاملي.
و�صخ�صيات  وال�����ص��ع��ادة  امل��ع��ايل  اأ���ص��ح��اب  م��ن  ع��دد  التخرج  حفل  ويح�صر 

اجتماعية واأولياء اأمور الطلبة وجمهور غفري يقارب 5 اآالف �صخ�ض.

حتت رعاية �سيف بن زايد 

اختتام مهرجان نادي بني يا�ض الثقايف الرتاثي الأول اليوم
•• اأبوظبي-وام:

ال�صيخ  �صمو  الفريق  رع��اي��ة  حت��ت 
نائب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  ���ص��ي��ف 
رئ���ي�������ض جم���ل�������ض ال�����������وزراء وزي����ر 
الداخلية رئي�ض نادي بني يا�ض .. 
بني  مهرجان  اليوم  م�صاء  يختتم 
الذي  االأول  الرتاثي  الثقايف  يا�ض 
ال�صاخمة  يف  مبقره  النادي  نظمه 
ح�صارتنا  نبع  ثقافتنا  �صعار  حتت 

وا�صتمر �صبعة ايام.
وحر�صت اإدارة نادي بني يا�ض على 
جت��ه��ي��ز ك���اف���ة م��ت��ط��ل��ب��ات احل���دث 
اإق���ام���ة خ��ي��م��ة تراثية  م���ن خ���لل 
ال�صماوي  م��ل��ع��ب  ب���ج���وار  ك���ب���رية 
منها  اتخذت  اجلديدة  بال�صاخمة 
م���ق���را ل���ل���م���ه���رج���ان ال������ذي جذب 
العديد من اجلماهري خا�صة من 

املجتمع  االأن�����ص��ط��ة خل��دم��ة  ه���ذه 
ب�صكل عام.

الثقافة  ن�صر  اإىل  احل��دث  وه��دف 
بقيمة  الوطن  �صباب  لدى  العامة 
الرتاث ال�صعبي القدمي الذي يعد 
اأق��ي��م��ت على  ال��ت��ي  االأوىل  ال��ل��ب��ن��ة 
اأ�صا�صها الدولة اإ�صافة اإىل توطيد 
العلقة ومد يد التعاون مع كافة 
من  املجتمع  يف  العاملة  املوؤ�ص�صات 
اكت�صاف  الوطن ويعد  اأجل خدمة 
اأهداف  اأه��م  اأح��د  ال�صابة  امل��واه��ب 
مهرجان بني يا�ض الثقايف الرتاثي 
االأول. وت�صمن املهرجان عددا من 
راأ�صها  ع��ل��ى  امل��ت��ن��وع��ة  امل�����ص��اب��ق��ات 
الكرمي  ال���ق���راآن  ح��ف��ظ  م�صابقات 
النبطي  بال�صعر  خ��ا���ص��ة  واأخ����رى 

ال�صلت وثالثة للثقافة العامة.
اأما الرتاث ال�صعبي فكان له ن�صيب 

للمهرجان  املنظمة  اللجنة  رئي�ض 
�صيف  ال�صيخ  �صمو  للفريق  ال�صكر 
رئي�ض  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
الداخلية  وزي����ر  ال�����وزراء  جم��ل�����ض 
رئي�ض النادي على رعايته الكرمية 
�صموه  اأن رعاية  .. موؤكدا  للحدث 
الرفع  ال��ف��اع��ل يف  ك��ان لها دوره���ا 
وحتقيقه  امل���ه���رج���ان  ق��ي��م��ة  م����ن 

للأهداف املرجوة.
واأكد اأن �صمو رئي�ض النادي ي�صعى 
املجتمعي  ال�����دور  ل��ت��ف��ع��ي��ل  دائ���م���ا 
مبثل  االهتمام  خ��لل  من  للنادي 
اأبناء  تخدم  التي  الفعاليات  ه��ذه 
اإىل  م�صريا   .. ع��ام  ب�صكل  املنطقة 
اأن اإقامة املهرجان على مدار �صتة 
حلدث  يوؤ�ص�ض  اأن  �صاأنه  م��ن  اأي���ام 
م�صتقبلي �صخم يتم اإقامته ب�صكل 

دوري.

النادي  من  القريبة  املنطقة  اأبناء 
واملناطق املحيطة.

�صعرية  باأم�صية  املهرجان  ويختتم 
�صعراء  اأمل��ع  من  جمموعة  يحييها 
الدولة وهم مايد طويره املنهايل 
و���ص��ع��ود م���ب���ارك امل�����ص��ع��ب��ي وحمد 
غ����امن ال���ه���اج���ري ون��ا���ص��ر ي����وران 
النيادي ويقدم االأم�صية االإعلمي 

ح�صني العامري.
وي����اأت����ي ت��ن��ظ��ي��م امل���ه���رج���ان ال���ذي 
للأندية  ن���وع���ه  م���ن  االأول  ي��ع��د 
ال��ري��ا���ص��ي��ة ب��ه��دف ت��ف��ع��ي��ل ال���دور 
بدوره  وال��ق��ي��ام  ل��ل��ن��ادي  املجتمعي 
جت���اه اأب���ن���اء امل��ن��ط��ق��ة ال���ص��ي��م��ا واأن 
باأن  يقني  على  ال�صماوية  االإدارة 
اجلانب  ع��ل��ى  ي��ق��ت�����ص��ر  ال  ال������دور 
الريا�صي فقط ويجب تفعيل كافة 
اجل��وان��ب م��ن خ��لل تنظيم مثل 

من خلل م�صابقة خا�صة باليولة 
اإ�صافة اإىل وجود مر�صم حر يعرب 
اإبداعاتهم  ع���ن  امل�������ص���ارك���ون  ف��ي��ه 

الفنية على اأر�ض الواقع.
و����ص���ارك يف امل�����ص��اب��ق��ات ع��ل��ى مدار 
االأي�������ام ال�����ص��ب��ع��ة امل��ا���ص��ي��ة طلب 
والثانوية  االإع����دادي����ة  امل��رح��ل��ت��ني 
مل�������دار��������ض م����ن����اط����ق ب����ن����ي ي���ا����ض 
وال�صهامة  وال�صوامخ  وال�صاخمة 
تنظيم  ومت  وال���وث���ب���ة  وال����ف����لح 
حملة ترويجية خا�صة من خلل 
زي����ارات ل��ه��ذه امل��دار���ض على مدار 
االأي��ام املا�صية مت تعريف الطلب 
التي من  امل�صاركة  باأهمية  خللها 
�صاأنها اأن ترتقي بامل�صتوى الفكري 
الهدف  وه��و  للم�صاركني  وال��ق��ايف 

االأ�صمى من تنظيم احلدث.
ووج�������ه �����ص����امل ج����ري����ب احل����ارث����ي 

تخريج خم�ض دورات متخ�س�سة بـاأمن املنافذ يف �سرطة اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

املنافذ وامل��ط��ارات يف �صرطة  اأم��ن  ب��اإدارة �صرطة  املنافذ  اأم��ن  احتفل معهد 
من  عن�صرا   70 فيها  ���ص��ارك  تخ�ص�صية  دورات  خم�ض  بتخريج  اأبوظبي 
خمتلف االإدارات ال�صرطية واخلدمية االأخرى منهم 13 من اأبناء الدول 

ال�صقيقة.
وقال العقيد مطر اأحمد املهريي مدير املعهد اإن تدريب العنا�صر ال�صرطية 
وفق  املنت�صبني  كفاءة  برفع  اأبوظبي  �صرطة  ا�صرتاتيجية  يج�صد  واالأمنية 

اأف�صل املعايري العاملية وتعزيزا جلودة اخلدمات يف كافة املجاالت.
واأ�صاف اأن اهتمام �صرطة اأبوظبي بالعن�صر الب�صري يهدف للرتقاء باأداء 

الكوادر ال�صرطية واالأمنية مبا يواكب امل�صتجدات العاملية ومن ثم احلفاظ 
على م�صرية االأمن واالأمان التي ت�صهدها الدولة.

واأعرب اخلريجون عن تقديرهم الإدارة املعهد التي تويل العملية التدريبية 
ب�صقل  ال����دورات  م��ن  ا�صتفادتهم  اإىل  م�صريين  وااله��ت��م��ام  ال��رع��اي��ة  ج��ل 
مهاراتهم العلمية والعملية يف عدد من العلوم التي جاءت ملءمة ملهنهم 

الوظيفية.
من  ع��دد  بح�صور  اخلريجني  على  ال�صهادات  بتوزيع  مطر  العقيد  وق��ام 
املحا�صرين  مثمنا جهود  وامل��ط��ارات  املنافذ  اأم��ن  �صرطة  ب��اإدارة  امل�صوؤولني 
اإىل تطبيق  ال��دورات تفاعلهم مع براجمها ودعاهم  وانتظام امل�صاركني يف 

ما تعلموه لرفع م�صتوى اأدائهم املهني. 

طلبة اأبوظبي بوليتكنك يتعرفون على خدمات جناح اجلو والطوارئ واملرور ب�سرطة اأبوظبي 
•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي بوليتكنك على مهام واأعمال جناح اجلو يف  اأكادميية  اطلع طلبة 
االإ�صعاف  التي يقدمها اجلناح يف  اأبوظبي وتعرفوا على اخلدمات  �صرطة 

واالإنقاذ ومراقبة الطرق.
اأقامت  اجل��و  جناح  ب���اإدارة  ممثلة  اأبوظبي  ل�صرطة  العامة  القيادة  وكانت 
معر�صا للتوعية بعنوان تعرف علينا يف احلرم اجلامعي الأكادميية اأبوظبي 
املرور  وق�����ص��م  ال��ع��ام��ة  وال�����ص��لم��ة  ال���ط���وارئ  ق�صمي  مب�����ص��ارك��ة  بوليتكنك 
جلنة  رئي�ض  الكتبي  را�صد  حماد  طيار  الرائد  و�صرح  بالعني.  وال��دوري��ات 
اأبوظبي بوليتكنك  اأكادميية  ب��اإدارة جناح اجلو لطلبة وطالبات  العلقات 
االإ�صعاف  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  يف  املتمثلة  اجل���و  ج��ن��اح  اإدارة  وواج���ب���ات  م��ه��ام 
كبار  نقل  وم��ه��ام  ال��ط��رق  وم��راق��ب��ة  اجل��وي  والت�صوير  واالإن��ق��اذ  والبحث 

اإنقاذ  ال�صخ�صيات كما قدم احل�صور �صورا الأهم الطائرات امل�صتخدمة يف 
امل�صابني واجلرحى جراء احلوادث املختلفة.

بالعني  العامة  وال�صلمة  الطوارئ  ق�صم  خدمات  على  الطلبة  تعرف  كما 
املرور  ق�صم  ق��دم  ما  يف  امل��روري��ة  احل��وادث  م�صابي  واإ�صعاف  اإنقاذ  وكيفية 
والدوريات بالعني توعية للطلبة يف ال�صلمة املرروية ون�صائح اإر�صادية عن 

خماطر قيادة املركبات بطي�ض وتهور.
واطلعوا على اأحدث املعدات واالأجهزة واالآليات امل�صتخدمة يف اإنقاذ واإ�صعاف 
اجلرحى وامل�صابني كما تعرفوا على املركبات املرورية التوعوية امل�صتخدمة 

واأبرز االأجهزة املتطورة يف حفظ و�صلمة الطرق وم�صتخدميها.
وعرب الدكتور �صليم ال�صام�صي مدير اأكادميية اأبوظبي بوليتكنك عن �صكره 
للجهات ال�صرطية يف اإجناح املعر�ض التوعوي وتعريف الطلبة بالعديد من 

اخلدمات التي تقدمها للمجتمع. 

وزارة العمل تنظم م�سابقة يف الغو�ض للمواطنني �سمن فعاليات الحتفال بـاليوم العاملي للعمال 

كّرمت مديرية �صرطة العا�صمة كوكبة من عنا�صرها، ال�صباط واالأفراد 
اأف�صل  جائزة  على  احلا�صلني  وال�صباط  االأمنية،  الفرق  يف  املتميزين 

�صابط حتقيق للعام 2012.
الغاية يف م�صرح  املتقاعدين، وذلك يف حفل لهذه   وال�صباط واالأف��راد 
ال�صباط  وك��ب��ار  العا�صمة  �صرطة  م��دي��ري��ة  م��دي��ر  بح�صور  امل��دي��ري��ة، 

ومديري املراكز ال�صرطية التابعة للمديرية.
العا�صمة،  �صرطة  م��دي��ري��ة  م��دي��ر  ال�صريفي،  مكتوم  العميد  وط��ال��ب 
اأجل حتقيق روؤي��ة القيادة العامة  املكرمني ببذل املزيد من اجلهد من 
واال�صتقرار،  االأم����ن  مكت�صبات  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  يف  اأب��وظ��ب��ي،  ل�����ص��رط��ة 
نحو  على  ومتيزها  اخل��دم��ات  وحت�صني  تطوير  يف  بجهودهم  م�صيداً 
تقديره  عن  عرب  ما  يف  ب�صهولة،  عليها  احل�صول  من  اجلمهور  ميكن 

للمتقاعدين املكرمني ودورهم يف تطوير املوؤ�ص�صة ال�صرطية. 
العا�صمة  �صرطة  ملديرية  التابعة  املراكز  �صباط  ق��ام  ذات��ه  ال�صياق  ويف 
وتوا�صله مع جميع  تقديراً جلهوده  ال�صريفي؛  العميد مكتوم  بتكرمي 
موظفي املديرية، ودعمه للمبادرات واالإبداعات التي تهدف اإىل تطوير 

وحت�صني االأداء.

•• راأ�س اخليمة-وام:

نظمت وزارة العمل بالتعاون مع 
للريا�صات  اخل��ي��م��ة  راأ�����ض  ن����ادي 
الغو�ض  يف  م�����ص��اب��ق��ة  ال��ب��ح��ري��ة 
فعاليات  ����ص���م���ن  ل���ل���م���واط���ن���ني 
للعمال  العاملي  باليوم  االحتفال 
�صهر  م���ن  االول  ����ص���ادف  ال�����ذي 

مايو اجلاري.
اقيمت  ال���ت���ي  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ح�����ص��ر 
���ص��ع��ادة مبارك  يف راأ�����ض اخل��ي��م��ة 
العمل  وزارة  وك���ي���ل  ال���ظ���اه���ري 

جم��ت��م��ع االم��������ارات ع��ل��ى اأي����دي 
االآباء واالأجداد.

العمل  وزارة  وك��ي��ل  �صعادة  وك���رم 
امل�صابقة  يف  الفائزين  املواطنني 
ومت  االوىل  ال���ث���لث���ة  ب���امل���راك���ز 
توزيع جوائز مالية ودروع عليهم 
التذكارية  ال����ه����داي����ا  وت����ق����دمي 
ال�صن  ك��ب��ار  وم��ن��ه��م  للم�صاركني 
الذين اعربوا عن �صعادتهم بهذه 

الفعالية.
ك���م���ا ن���ظ���م���ت وح��������دة ال���رع���اي���ة 
العمل  ل���وزارة  التابعة  العمالية 

ال���ع���وب���د وكيل  م���اه���ر  و����ص���ع���ادة 
الوزارة امل�صاعد ل�صوؤون التفتي�ض 
ادارة  م����دي����ر  ج���م���ي���ل  وق����ا�����ص����م 
م��ك��ات��ب ال��ع��م��ل ب���دي���وان ال����وزارة 
التوجيه  ادارة  مدير  ابوظبي  يف 
ب��ال��وك��ال��ة ومب�����ص��ارك��ة اف����راد من 
التابعة  الب�صرية  ال�صفادع  فرقة 

ل�صرطة راأ�ض اخليمة.
وا�صتهدفت الفعالية احياء مهنة 
ال��غ��و���ض وا���ص��ت��خ��راج ال��ل��وؤل��وؤ من 
ال��ب��ح��ر وال���ت���ي ت��ع��ت��رب م���ن املهن 
لدى  العمل  ثقافة  ر�صخت  التي 

يف راأ������ض اخل��ي��م��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
ترفيهيا  ي��وم��ا  �صقر  م�صت�صفى 
�صارك به 137 عامل وعاملة يف 
امل�صت�صفى وذلك �صمن الفعاليات 
ادارة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ت�������زال  ال  ال����ت����ي 
مبنا�صبة  ال�������وزارة  يف  ال��ت��وج��ي��ه 

اليوم العاملي للعمال.
اجراء  الرتفيهي  اليوم  وت�صمن 
للعمال  ال��ط��ب��ي��ة  ال���ف���ح���و����ص���ات 
ريا�صية  وم�صابقات  وال��ع��ام��لت 
الهدايا  ت��وزي��ع  ومت  ترفيهية  و 
ال��ت��ذك��اري��ة ل��ك��اف��ة ال��ع��ام��ل��ني يف 

امل�صت�صفى. كما نظم ق�صم ال�صحة 
املهنية يف مكتب عمل  وال�صلمه 
الرعاية  وح���دة  و  اخل��ي��م��ة  راأ�����ض 
ال��ع��م��ال��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة يف االم�����ارة 
ا�صتعرا�ض  خللها  مت  حما�صرة 
ق��ان��ون تنظيم  م��واد  م��ن  العديد 
ع���لق���ات ال��ع��م��ل وم���ن ب��ي��ن��ه��ا ما 
يتعلق بال�صحة وال�صلمه املهنية 
بهذه  احل�صور  العمال  وتعريف 
�صرورة  ع��ل��ى  وال���ت���اأك���ي���د  امل������واد 
ال���ت���ق���ي���د ب����ا�����ص����ت����خ����دام و����ص���ائ���ل 

ال�صلمة يف مواقع العمل.

�سرطة العا�سمة تكّرم كوكبة من عنا�سرها ومتقاعدينالإمارات ملتلزمة داون تكرم كهرباء ومياه دبي
•• دبي-وام:

كهرباء  هيئة  داون  ملتلزمة  االإم����ارات  جمعية  كرمت 
وفعاليات  الأن�صطة  الرئي�صيني  الرعاة  اأح��د  دبي  ومياه 

اجلمعية خلل مو�صم 2012 -2013.
كما كرمت اجلمعية خلل حفل خا�ض نظمته يف فندق 
والهيئات  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  ال��دوائ��ر  جميع  دب��ي  �صنغريل 

واالأفراد التي دعمت جهودها خلل هذا املو�صم.
ك��ان��ت هيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب��ي ق��د ���ص��ارك��ت يف رعاية 
اليوم العاملي ملتلزمة داون الذي اأقيم حتت رعاية �صمو 
ال�صيخ ماجد بن حممد بن را�صد اآل مكتوم رئي�ض هيئة 
الثقافة والفنون بدبي ونظمته اجلمعية احتفاال بهذه 
االإجتماعية  الفعاليات  من  العديد  وت�صمن  املنا�صبة 
والريا�صية والعرو�ض باالإ�صافة اىل رحلة م�صي تكرميا 
لذوي االإحتياجات اخلا�صة ودعما حلقوقهم امل�صروعة 

كجزء ال يتجزء من املجتمع.
التي  والفعاليات  الن�صاطات  العديد من  الهيئة  وتدعم 

تقيمها اجلمعية بهدف دمج ذوي االإحتياجات اخلا�صة 
نحو  اإي��ج��اب��ي  جمتمعي  ح�ض  وتنمية  جمتمعاتهم  يف 

الفئات اخلا�صة.
جمل�ض  ع�صو  ال��ط��اي��ر  حم��م��د  �صعيد  ���ص��ع��ادة  واأو����ص���ح 
االإدارة املنتدب والرئي�ض التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه 
دبي اأن الهيئة انطلقا من ا�صرتاتيجيتها التي تهدف 
اإىل تعزيز امل�صوؤولية املجتمعية تدعم املبادرات وامل�صاريع 
التنموية واملجتمعية والعمل مع كافة املعنيني لتحقيق 
واالإقت�صادي  املجتمعي  امل��ج��ال  يف  دب��ي  حكومة  روؤي���ة 
البلد  امل�صتدامة يف  التنمية  والبيئي مبا يعزز م�صرية 
م��ن خ��لل رع��اي��ة امل���ب���ادرات االإج��ت��م��اع��ي��ة ال��ه��ادف��ة اىل 

االإرتقاء باملجتمع ودعم ذوي االإحتياجات اخلا�صة.
امل�صرتك  والعمل  اجلهود  تكاتف  اأن  اإىل  الطاير  واأ�صار 
يعترب مهما جدا للرقي بجميع �صرائح املجتمع خا�صة 
هيئة  فخر  ع��ن  معربا   .. اخل��ا���ص��ة  االإح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
كهرباء ومياه دبي بالعمل مع جمعية االإمارات ملتلزمة 

داون يف اإطار م�صوؤوليتها جتاه املجتمع والوطن. 

•• دبي-وام:

العليا للم�صاعدات املحلية بهيئة الهلل  اللجنة  عقدت 
ال�صيد  برئا�صة   2013 للعام  الثاين  اجتماعها  االأحمر 
را���ص��د م��ب��ارك امل��ن�����ص��وري ن��ائ��ب االأم���ني ال��ع��ام لل�صوؤون 
نائب  الفهيم  يو�صف  حممد  وبح�صور  باالإنابة  املحلية 
االأمني العام للخدمات امل�صاندة ومديري فروع الهلل 
املحلية  ال�����ص��وؤون  اإدارة  وم��دي��ر  االإم������ارات  يف  االأح���م���ر 
باالإنابة. وقال املن�صوري يف ت�صريح بعد االجتماع الذي 
عقد اخريا ان اإدارات وفروع الهلل االأحمر تعمل على 
االإ�صرتاتيجية اخلا�صة بتطوير نظم  االأه��داف  حتقيق 
امل�صرتكة  واالأه�����داف  اجل��ه��ود  الإجن����اح  االإداري  ال��ع��م��ل 
اإيل  و�صوال  للهيئة  اليومي  العمل  مبنظومة  واالرتقاء 
رئي�ض  اأن توجيهات  اىل  واأ�صار  املن�صود.  العملي  التطور 
امل�صاعدات  الئحة  بتطوير  تق�صي  الهيئة  اإدارة  جمل�ض 
املحلية مب��ا ي��ت��واف��ق م��ع ظ���روف ال��ع��دي��د م��ن احلاالت 

امل��ت��ق��دم��ة ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى امل�����ص��اع��دة وم���راع���اة ظروف 
واأو�صاع االأ�صر واالأفراد الذين ي�صملهم الهلل االأحمر 
ت�صكيل  يتم  �صوف  باأنه  ..مو�صحا  املختلفة  مب�صاعداته 
جلنة الإعادة درا�صة الئحة امل�صاعدات املحلية وتطويرها 
اأي�صا على تطوير  والعمل  �صلبيات موجودة  اأية  لتليف 
ال�صوابط واالإج��راءات املتبعة مبا يخدم ال�صالح العام. 
للكفاالت  ق�صم  تفعيل  يتم  �صوف  ان��ه  املن�صوري  وذك��ر 
التنظيمي  الهيكل  �صمن  ال��ف��روع  يف  االأي���ت���ام  و����ص���وؤون 
ل��ف��روع الهيئة يف ح��دود النطاق اجل��غ��رايف الأع��م��ال كل 
فرع  بكل  الفعلي  العمل  وحجم  الحتياجات  ووفقا  فرع 

من الفروع.
ك��م��ا ا���ص��ت��ع��ر���ض امل�����ص��ارك��ون يف اج��ت��م��اع ال��ل��ج��ن��ة العليا 
من  امل��ق��دم��ة  امل��وا���ص��ي��ع  م��ن  ع���ددا  املحلية  للم�صاعدات 
امل�صاعدات  خدمات  بتطوير  واملتعلقة  ال��ف��روع  مديري 
التو�صيات  ب�صاأنها  واتخذوا  االإداري��ة  واالأعمال  املحلية 

اللزمة.

اللجنة العليا للم�ساعدات املحلية بالهلل الأحمر 
تعقد اجتماعها الثاين مبقر الفرع بدبي
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امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�صت�صفى املفرق                     5823100
 م�صت�صفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�صيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�صت�صفى توام                         7677444
م�صت�صفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�صت�صفى را�صد                       3371111
م�صت�صفى دبى                          2714444
م�صت�صفى الرباحة                   2710000
م�صت�صفى املكتوم                     2221211         
م�صت�صفى االمل                      3444010
م�صت�صفى الو�صل                    2193000

ال�سارقة 
م�صت�صفى القا�صمى                 5386444
م�صت�صفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�ض     7422227

م�صت�صفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�صت�صفى ام القوين                7656888
را�س اخليمة 

م�صت�صفى �صقر                       2223666
م�صت�صفى �صيف بن غبا�ض       2223555

الفجرية
م�صت�صفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�صت�صفى االأهلى مرد�ض         6262666
م�صت�صفى النور                       6139111
امل�صت�صفى االماراتى الفرن�صى 6265722

 دبى
م�صت�صفى ولكري                      2829900
امل�صت�صفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�صت�صفى الدولية  اخلا�صة 2212484

ال�سارقة 
م�صت�صفى الزهراء اخلا�صة     5619999
م�صت�صفى زليخة                      5658866
امل�صت�صفى املركزى اخلا�ض     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 االأهلية املركزية     6269545
�صيدلية رميا                          6744214
�صيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�صيدلية م�صفح                      5546674
�صيدلية دار ال�صفاء                 6411299
�صيدلية ابن �صينا -  الدانا بلزا  6669240

عجمان
�صيدلية عجمان                     7446031 
�صيدلية مكة                           7446343 
�صيدلية املدينة                       7468424
�صيدلية االمارات                    7474900
�صيدلية االأم                           7429006

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

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

ال�سارقة
�صيدلية م�صافى                      5732221 
�صيدلية حمد                          5582800
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دار الرب تقدم 48 مليون درهم م�ساعدات للأفراد والأ�سر داخل الدولة خلل 2012
•• دبي-وام:

بلغت قيمة امل�صاعدات اخلريية واالن�صانية التي قدمتها جمعية دار الرب 
للفراد واالأ�صر املحتاجة داخل الدولة خلل العام املا�صي 48 مليون 
درهم يف حني بلغت امل�صاعدات التي وزعتها خلل الربع االأول من العام 

اجلاري نحو 17 مليون درهم.
للأفراد  العاجلة  واالإغ��اث��ة  واالإن�صانية  اخل��ريي��ة  امل�صاعدات  و�صملت 
واالأ�صر املحتاجة وامل�صاعدات ال�صهرية واملقطوعة من الزكاة وال�صدقات 
ال�صدقات  واأب����واب اخل��ري وق�صم  وال��ن��ذور  وال��ذب��ائ��ح  اليمني  وك��ف��ارات 

اجلارية والعامة وم�صروع ال�صيف واأعمال اخلري والرب.

واملتعففة  الفقرية  واالأ�صر  االأيتام  ورعاية  العاجلة  واالإغاثية  اخلريية 
واملحتاجني.

وامل�صاريع  ال��زك��اة  اإدارة  مدير  ال��زه��راين  اأحمد  ه�صام  اأ���ص��ار  جانبه  من 
املو�صمية بدار الرب اإىل اأن اجلمعية تتلقى طلبات امل�صاعدات يوميا من 
خلل مكاتب ومقار اجلمعية وفروعها يف كل من دبي وراأ���ض اخليمة 
وعجمان ولدى اأجهزة العطايا ومندوبيها باجلمعيات اخلريية واملراكز 

التجارية.
ولفت اإىل اأنه مت تخ�صي�ض ميزانية م�صتقلة حلملة  بردوا على اإخوانكم  
وال��ت��ي م��ن خللها وزع���ت اجلمعية امل��ئ��ات م��ن ال��ث��لج��ات وال����ربادات 
واأجهزة التكييف واملياه النقية للأفراد واالأ�صر والعمال الذين يعملون 

واأو�صح حممد �صهيل املهريي ع�صو جمل�ض اإدارة جمعية دار الرب رئي�ض 
داخل  �صرفه  مت  ما  ت�صمل  امل�صاعدات  ه��ذه  اأن  املحلية  ال�صوؤون  قطاع 
اجلامعية  والر�صوم  ال�صكن  واإي��ج��ار  واالأي��ت��ام  االأرام���ل  ل�صالح  ال��دول��ة 
واملدار�ض وم�صاعدات الزواج وكفالة معلمي وحمفظي القراآن وطلب 
العلم و�صيانة املنازل و�صراء االأجهزة الطبية ودفع الديات و�صداد الديون 
وتذاكر ال�صفر واالإقامات وفواتري الكهرباء وم�صاعدات امل�صلمني اجلدد 
واإفطار ال�صائمني وتوزيع املري الغذائي واالأجهزة الكهربائية عن حملة 

بردوا على اإخوانكم و �صقيا املاء .
امل���ب���ادرة مب�صاعداتهم  ب��ال��دول��ة  اأه����ل اخل���ري وال����رب  امل���ه���ريي  ون��ا���ص��د 
الرب  دار  م�����ص��اري��ع  لتلبية  و���ص��دق��ات��ه��م  اأم��وال��ه��م  وزك����اة  وت��ربع��ات��ه��م 

يف حر ال�صيف ال�صديد .. كما ا�صتفاد اآالف امل�صتحقني من توزيع املواد 
التموينية ووجبات االأغذية واالأطعمة من امل�صاعدات وكفارات اليمني 

وبطاقات التموين.
اأبواب  لربنامج  ح�صريا  ورعايتها  الرب  دار  تعاون  اإىل  الزهراين  ون��وه 
امل�صاريع  م��ئ��ات  م��ن خ��لل��ه  ون��ف��ذت اجلمعية  ���ص��ن��وات   7 م��ن��ذ  اخل���ري 
ال��دول��ة وع���لج ع�صرات  االإن�صانية داخ���ل وخ���ارج  وال���ن���داءات  اخل��ريي��ة 
دار  م�صحف  ن�صخ  وطباعة  العاجلة  االإغاثة  وبرامج  املر�صية  احل��االت 
اإىل  الكرمي  القراآن  معاين  وترجمة  واالأ�صرطة  الدعوية  والكتب  الرب 
اللغات االأخرى مل�صاعدة امل�صلمني اجلدد وت�صفري اأكرث من مائتي حاج 

ومعتمر من غري القادرين . 

معر�ض فني خريي لفنانة باك�ستانية يف اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

اف���ت���ت���ح �����ص����ع����ادة ج���م���ي���ل اأح���م���د 
باك�صتان  جمهورية  �صفري  خ��ان 
االإ���ص��لم��ي��ة ل��دى ال��دول��ة م�صاء 
الوطني  امل�����ص��رح  يف  االول  اأم�����ض 
الت�صكيلية  ال���ف���ن���ان���ة  م���ع���ر����ض 
اأج���م���ل اخل�����ريي الفن  ���ص��اه��ي��ن��ا 
تنظيمه  ي��ت��م  ال���ذي  للن�صانية 
ح���ت���ى ال���ث���ال���ث ع�����ص��ر م����ن مايو 
ال�صيخة  رع���اي���ة  حت���ت  اجل�����اري 
اليازية بنت نهيان بن مبارك ال 
نهيان. ويهدف املعر�ض اىل دعم 
وم�صاعدة طلب مدر�صة اجلالية 
بالتعاون  م�صفح  يف  الباك�صتانية 
م��ع ال��ه��لل االح��م��ر وذل���ك عرب 
الثلثني  امل��ع��ر���ض  ل��وح��ات  ب��ي��ع 
اأجمل  الفنانة  فيها  اإتبعت  التي 
االنطباعية  امل��در���ص��ة  اأ���ص��ال��ي��ب 
وجوا�ض  زي��ت  األ���وان  م�صتخدمة 
والطباعة  والت�صوير  وبا�صتيل 

باال�صتن�صيل.
العديد  ال��ل��وح��ات  ه���ذه  وت�����ص��ور 
للطبيعة  اخل��لب��ة  امل��ن��اظ��ر  م��ن 
اجلليدية  كاجلبال  الباك�صتانية 
امللتوية  وال�������ودي�������ان  ال���ع���ال���ي���ة 
ب�صفنه  وال����ب����ح����ر  ال�������ص���ح���ي���ق���ة 
وب�صاتينه  باآباره  وال��رب  القدمية 
ونخيله  وا�����ص����ج����اره  وم�����زارع�����ه 
الطينية  ق���راه  وب��ي��وت  واأزه������اره 
وانعكا�ض  حتركها  يف  وال�صم�ض 

�صيائها على االمكنة.
لدى  الباك�صتاين  ال�صفري  واأ�صاد 

قبل التو�صع يف الدرا�صة العميقة 
ملختلف املدار�ض الفنية يف املراحل 
ال��ع��ل��ي��ا اجل��ام��ع��ي��ة وم��اب��ع��ده��ا ملا 
للفن من اهمية يف تنمية الذوق 
وت��ه��ذي��ب��ه وار����ص���اء ال�����ص��لم بني 

ال�صعوب.
�صهادة  اأج���م���ل  ���ص��اه��ي��ن��ا  وحت��م��ل 
اجلميلة  ال��ف��ن��ون  يف  امل��اج�����ص��ت��ري 
الفنية  احلركة  رواد  وتعترب من 
الف�صل  اليها  ويعود  اأبوظبي  يف 
املجمع  املر�صم احلر يف  ان�صاء  يف 
الثقايف عام 1986م الذي در�ض 
فيه اماراتيون ومقيمون كثريون 
امل���دار����ض ال��ف��ن��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة على 
العديد  كما ح�صلت على  يديها. 

م��ن اجل��وائ��ز و���ص��ه��ادات التقدير 
يف  اجن��از  اأعلى  جائزة  بينها  من 
ال�صنوية  ال��دول��ي��ة  العمل  ور���ص��ة 
الفنون  معهد  م��ن  ال��ف��ن  ملعلمي 
يف فورت لودرديل االمريكية عام 

1993م.
بجامعة  ال���ف���ن  يف  وح����ا�����ص����رت 
التقنية  اأبوظبي  وكلية  البنجاب 
منا�صب  ع��دة  و�صغلت  للطالبات 
م��ن بينها م��دي��رة ور���ص��ة الفنون 
فني  م���ه���رج���ان  اأول  وم��ن��ظ��م��ة 
ل��لط��ف��ال وم�����ص��ت�����ص��ارة ف��ن��ي��ة يف 
الثقافة  ملوؤ�ص�صة  العامة  االمانة 
وال�����ف�����ن�����ون ب���امل���ج���م���ع ال���ث���ق���ايف 

عام1999م.

بالعلقات  امل���ع���ر����ض  اف��ت��ت��اح��ه 
التاريخية مع االمارات والثقافية 
منها على وجه اخل�صو�ض موؤكدا 
الدور الكبري يف ذلك للمغفور له 
ال�صيخ زايد بن �صلطان ال نهيان 

طيب اهلل ثراه.
بني  ال��ك��ب��ري  الت�صابه  اىل  ول��ف��ت 
والباك�صتانية  العربية  الثقافتني 
جمل�ض  ل���دول  بالن�صبة  خ��ا���ص��ة 
العربية  اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون 
ال���ذي قامت  ال����دور  م�����ص��ريا اىل 
به الفنانة �صاهينا اأجمل يف ن�صر 
الر�صم  ع��رب  االف���ك���ار اجل��م��ال��ي��ة 

لدى ال�صباب يف االمارات.
يقدم  الفنانة  معر�ض  ان  وق���ال 

املعر�ض يف اليوم االأول الفتتاحه 
ما يعنى جتاوب اجلمهور مل�صاعدة 

املدر�صة الباك�صتانية.
ال�صيخة  اإىل  ال�����ص��ك��ر  ووج���ه���ت 
اليازية بنت نهيان بن مبارك ال 
اخلريي  املعر�ض  لدعمها  نهيان 
ال�صنة  ���ص��ت��ق��دم  اأن���ه���ا  م��و���ص��ح��ة 
ال��ق��ادم��ة م��ع��ر���ص��ا ح���ول القلع 

واحل�صون يف االمارات.
الطويلة  الفنية  جتربتها  وحول 
الفنانة  اأك���������دت  اأب����وظ����ب����ي  يف 
مثمرة  ك��ان��ت  اأن��ه��ا  الباك�صتانية 
حيث تخرج على يديها كثري من 

ال�صباب الواعد املوهوب.
االجت�����اه  ك�����ان  واإن  ان�����ه  وق����ال����ت 

هي  ك��م��ا  الباك�صتانية  الطبيعة 
ا�صم  اأن  م���وؤك���دا   .. ت��زوي��ق  دون 
وفل�صفة  منطق  يعك�ض  املعر�ض 
الكامل  ال��ف��ه��م  يف  ال���ف���ن  وروح 
تعدد  رغ�����م  ال��ب�����ص��ري��ة  ل��ل��ح��ي��اة 
الثقافات.  واخ����ت����لف  االدي�������ان 
وا����ص���اف اإن ال��ف��ن ي��ق��وم ب���دوره 
حيث  ال�����ص��ن��ني  اآالف  م��ن��ذ  ه����ذا 
كان االن�صان يف الع�صر احلجري 
احل�صارة  وتطور  للذاكرة  ي��وؤرخ 
يف  الر�صم  خ��لل  م��ن  االن�صانية 

املغارات والكهوف.
اأجمل  الفنانة  قالت  جهتها  من 
اإنها  االم���������ارات  اأن����ب����اء  ل���وك���ال���ة 
لوحات  ن�����ص��ف  ل��ب��ي��ع  م�������ص���رورة 

مييل  ه��ن��ا  البع�ض  ل���دى  ال��ف��ن��ي 
املدر�صة  تف�صيل  اإىل  معظمه  يف 
التجريدية اال اأن املدار�ض الفنية 
الب�صر  بني  بني  اللغات  مثل  هي 
ولذلك البد من اح��رتام ا�صلوب 

كل فرد ولغة كل ان�صان.
واقرتحت ان�صاء مدر�صة اأو كلية 
خا�صة  اجلميلة  بالفنون  خا�صة 
للفتيات حيث اأن اجليل اجلديد 
واملقيمني  االم������ارات  اأب���ن���اء  م���ن 
كثرية  مب��واه��ب  يتمتعون  فيها 
ا�صتغللها  ميكن  قوية  وطاقات 

ل�صالح احلركة الفنية.
الفن  تعليم  البدء يف  اىل  ودع��ت 
واملدار�ض  االط��ف��ال  ري��ا���ض  منذ 

مركز اأورام الثدي بال�سارقة يقدم خدمات طبية متميزة بدءا من الأحد 
•• ال�شارقة-وام:

التابع  ال��ث��دي  اأورام  م��رك��ز  اأن  ال�����ص��ارق��ة  جامعة  م�صت�صفى  اإدارة  ك�صفت 
التي  املتميزة  الطبية  اخلدمات  �صمن  نوعية  اإ�صافة  �صيكون  للم�صت�صفي 
يقدمها امل�صت�صفى. وقال الدكتور ح�صام الدين حمدي نائب مدير جامعة 
ال�صارقة ل�صوؤون الكليات الطبية وال�صحية وعميد كلية الطب خلل خلل 
بدءا من  �صيبداأ عمله  امل�صت�صفى  اإن  امل�صت�صفى  موؤمتر �صحفي عقد مبقر 
متخ�ص�صني  اأط��ب��اء  اىل  ا�صافة  فرن�صي  طبي  طاقم  باإ�صراف  االأح��د  غ��دا 
من م�صت�صفى اجلامعة .. م�صريا اىل اأن املركز يعترب اجنازا طبيا متميزا 

ومركزا متكامل �صيجري اي�صا علجات تكميلية وجتميلية للثدي.
الن�صاء  ب��ني  انت�صارا  االأك���رث  تعترب  ال��ث��دي  �صرطان  اأم��را���ض  اأن  اإىل  ون��وه 
اإج���راء فحو�ض دوري��ة على االأق��ل م��رة يف العام  ل��ذا يتعني على ال�صيدات 
اأن اكت�صاف املر�ض يف وقت مبكر  للطمئنان على حالتهن ال�صحية حيث 
يوؤدي اإىل جناح العلج بن�صب عالية ت�صل اإىل 95 يف املائة .. مو�صحا اأن 
املركز لن يقت�صر على الن�صاء بل �صيقدم خدماته للرجال اأي�صا حيث اأن ن�صبة 
انت�صار املر�ض لدى الن�صاء ت�صل اىل 95 باملائة يف حني ت�صل عند الرجال 

املركز  اأن  اإىل  حمدي  الدين  ح�صام  الدكتور  واأ�صار  فقط.  باملائة   10 اىل 
�صي�صتمل على جمموعة من اخلدمات العلجية بداية من الت�صخي�ض من 
اإجراء االأ�صعة اللزمة وقراءة حتاليل االأن�صجة و�صوال اىل ار�صال  خلل 
ملف املري�ض اإىل باري�ض حيث �صيتوىل كادر طبي متخ�ص�ض يتوا�صل مع 
اأحدث  باري�ض عرب  املر�صية من  احل��االت  ملعاينة  يوميا  ال�صارقة  املركز يف 
االأجهزة. من جانبه اأو�صح الدكتور حكم يا�صني مدير م�صت�صفى اجلامعة 
اأخرى  واإ���ص��اف��ة  للم�صت�صفى  مكملة  وح��دة  يعد  ال��ث��دي  �صرطان  مركز  اأن 
االأطفال  جراحة  وح��دات  يف  واملتمثلة  لدينا  املتميزة  وال��وح��دات  للأق�صام 
وغ�صيل الكلي والق�صطرة القلبية والعقم اإ�صافة اإىل م�صروع تبديل الركبة 
توفيق  الدكتور  وق��ال  اأخ��رى.  وم�صاريع جديدة  الفقري  العمود  وجراحة 
امل��رك��ز �صي�صرف عليه ق�صم اجل��راح��ة الذي  اإن  امل��رك��ز  اأط��ب��اء  اأح��د  ط��ب��ارة 
يرتاأ�صه وان العمليات العلجية االأخرى �صتكون حتت ا�صراف اخ�صائيني 
وا�صت�صاريني اآخرين ..م�صريا اىل اأن عملية الت�صخي�ض وحتديد العلج لن 
ال��دواء بدقة والعلج  اأ�صبوعني و�صيتم خللها حتديد  اأكرث من  ت�صتغرق 
الكيميائي بخلف ما كان دارجا حيث لن ياأخذ املري�ض علجا كيميائيا 

مدير عام حماكم دبي كاإداري مراجعة الإجراءات يف امليدانلن ي�صتفيد منه. 
واطلع  الدعاوى،  لوائح  املقدمة مع  والوكاالت  دع��وى، 
على كيفية اإعداد املذكرات اخلا�صة لكل ملف ومتابعة 
وكيفية  اإلكرتونياً،  املر�صلة  للملفات  االأق�صام  ا�صتلم 

مراجعة الدوائر امل�صند اإليها الق�صية.
وذكر الدكتور اأحمد �صعيد بن هزمي مدير عام حماكم 
دبي اأن برنامج يف امليدان ينطلق من القناعة واملمار�صة 
والتي  دب��ي  حماكم  يف  العليا  القيادة  عليها  داأب��ت  التي 
ت��رت��ك��ز ع��ل��ى م��ف��ه��وم امل�����ص��ارك��ة وال��ت��وا���ص��ل امل��ب��ا���ص��ر مع 
فالربنامج  ال��دائ��رة،  يف  الوظيفية  امل�صتويات  خمتلف 
فر�صة للوقوف- عن قرب- على ظروف العمل املختلفة 
واملهام الوظيفية املتنوعة التي ميار�صها املوظفون من 
خمتلف االأق�صام واالإدارات يف حماكم دبي ب�صكل يومي. 
واأ�صار بن هزمي اأن حماكم دبي حتتكم اإىل منظومة من 
القيم امل�صرتكة التي تعد مرجعتيها االأوىل واالأ�صا�صية 
القيم  ه��ذه  لتعزز  الفريق  ب��روح  العمل  مقدمتها  ويف 
وفر�ض  قنوات  من  �صتعزز  املبادرة  هذه  واأن  وتدعمها، 
مما  ال���دائ���رة،  يف  العليا  االإدارة  م��ع  املبا�صر  ال��ت��وا���ص��ل 
يف  للعمل  الواقعية  ال��ظ��روف  على  ال��وق��وف  لنا  �صيتيح 

خمتلف الوحدات التنظيمية وميادين العمل.

•• دبي –الفجر:

عام حماكم  بن هزمي مدير  �صعيد  اأحمد  الدكتور  قام 
دبي باالأم�ض بالقيام باملهام الوظيفية الإداري مراجعة 
االإج������راءات وال��ر���ص��وم، وذل���ك م��ن خ���لل م���ب���ادرة “يف 
امليدان” التي تنطلق ا�صتناداً على روؤية �صاحب ال�صمو 
الدولة  رئي�ض  نائب  اآل مكتوم  را�صد  بن  ال�صيخ حممد 
النزول  ب�����ص��رورة  دب���ي  ال�����وزراء ح��اك��م  رئ��ي�����ض جمل�ض 
للميدان واالطلع على اأي ق�صور، حيث قام مدير عام 
ومراجعة  تدقيق  عملية  على  ب��االط��لع  دب��ي  حم��اك��م 
ال���دع���اوى وال��ل��وائ��ح واالأوام������ر امل�����ص��ج��ل��ة واالإع���لن���ات 

واالإجراءات والت�صجيل والتدقيق االإلكرتوين.
كما قام بن هزمي باالطلع على مراجعة اللوائح املقدمة 
من قبل متعاملي حماكم دبي يف ال�صالة املركزية نايف، 
وتاأكد من ت�صنيف الدعاوى بال�صكل ال�صحيح كما دقق 
االإلكرتونية  الربامج  يف  املدخلة  البيانات  عملية  على 
الدعوى،  ل��لئ��ح��ة  مطابقتها  وم����دى  ل��ه  املخ�ص�صة 
باالإ�صافة اإىل مراجعة جميع اأنواع االإعلنات الق�صائية 
ال�صادرة يف الدعاوى واالأوامر، والر�صوم املح�صلة لكل 

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
ذي رايت�ض لويرز 

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :  50987 
با�ص��م: ا�صرتن كومباين اأ�ض اأيه اأي  

وعنوانه: 450 �صارع االهرام – اجليزة �ض.ب. 1543 القاهرة - م�صر 
وامل�صجلة حتت رقم : )41838 (  بتاريخ: 2003/08/17

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف :    2012/12/29  وحتى تاريخ : 2022/12/29

اإدارة العالمات التجارية
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وزارة القت�ساد 
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تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
ذي رايت�ض لويرز 

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :  50186 
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و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
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•• ال�شارقة-وام: 

نظم مركز وا�صنطن للقيادة واال�صت�صارات التعليمية مبقره يف غرفة جتارة و�صناعة ال�صارقة برناجما تدريبيا 
بعنوان كيف اطور مدر�صتي باإ�صراف اإدارة التدريب والتطوير املهني يف وزارة الرتبية والتعليم. 

احلكومية  امل��دار���ض  وم��دي��رات  م��دي��ري  م��ن  جمموعة  م�صاركة   � اأي���ام  ثلثة  ا�صتمر   � ال��ذي  الربنامج  و�صهد 
اأربعة  الربنامج  ويت�صمن  بالدولة.  التعليمية  واملناطق  بالوزارة  العاملني  الرتبوين  واملوجهني  وم�صاعديهم 
الت�صغيلية  واخل��ط��ة  املدر�صي  باملجتمع  وامل��در���ض  االداري���ة  الهيئة  ت��واج��ه  التى  التحديات  على  تركز  حم��اور 
وتفعيليها وتعديل م�صار اخلطة الت�صغيلية واالرتقاء اإىل درجة االعتماد االأكادميي. �صارك يف تنفيذ الربنامج 
منى �صامل حممد الو�صمي املدير التنفيذي ملركز وا�صنطن بتقدمي عر�ض حول املهارات ال�صخ�صية اللزمة 
للقادة الرتبويني يف املجتمع املدر�صي ودورهم يف تطوير املوؤ�ص�صات الرتبوية والتحديات التي تواجه املدر�ض 
والهيئة االإدارية وكيفية الت�صدي لها. وتطرقت اىل املوا�صيع اخلا�صة بتعديل م�صار خطة املدر�صة الت�صغيلية 

وتعديل م�صار خطة املدر�ض ال�صنوية. 

لتعزيز مهارات القراءة لدى الطلبة

جمل�ض اأبوظبي للتعليم يزود املدار�ض بربنامج اإلكرتوين

اإقامة اأم القيوين تنظم حفل تخريج 29 منت�سبة من دورة مهارات هند�سة النجاح

مب�ساركة 42 مدر�سة يف جميع املراحل الدرا�سية

موا�سلت الإمارات بفرع املنطقة الو�سطى تبداأ ت�سلم ملفات جائزة ال�سلمة من املدار�ض امل�ساركة

جمموعة �سحارى ترعى يوم الطلبة ال�سنوي التا�سع ملعهد مهند�سي الكهرباء والإلكرتونيات يف جامعة ال�سارقة
•• دبي-الفجر:

ي��ت��ج��م��ع ط���ل���ب���ة اجل����ام����ع����ات من 
خم���ت���ل���ف ُك����ّل����ي����ات ال���ه���ن���د����ص���ة يف 
اليوم  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم����ارات 
ال�������ص���ب���ت ل����ل����ت����ع����ارف وال�����دخ�����ول 
ودية  م��ن��اف�����ص��ات  مب�����ص��اري��ع��ه��م يف 
ال�صنوي  ال���ط���ل���ب���ة  ي������وم  خ������لل 
الكهرباء  مهند�صي  ملعهد  التا�صع 

حوايل 15 جامعة اإماراتية. 
ال�صامرائي،  اأحمد  الدكتور  وق��ال 
ملجموعة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������ض 
وراء  اأ�صباب  عدة  هناك  �صحارى: 
اأوال،  امل��ن��اف�����ص��ة.  ل��ه��ذه  اإخ��ت��ي��ارن��ا 
واالإبتكار  االإب���داع  دع��م  الرغبة يف 
قدرة  الإظهار  وثانيا  الطلبة،  بني 
الطلبة على اإبتكار فعاليات كربى 
اإطار  خ���ارج  اأن�صطة  يف  وامل�����ص��ارك��ة 

والقادة  ال��ق��ط��اع  رواد  ب��ني  ال��ل��ق��اء 
امل��ح��ت��م��ل��ني ب���ني امل�������ص���ارك���ني، كما 
خمتلف  م��ن  للطلبة  تتيح  ���ص��وف 
املناف�صة  الهند�صية  التخ�ص�صات 
وت���ب���ادل ال���ت���ج���ارب واخل������ربات يف 

اإطار مهني ر�صمي. 
الطلبة  ب���ني  امل��ن��اف�����ص��ات  وجت����ري 
الت�صميم  هي  فئات  خم�ض  �صمن 
الهند�صي،  وال��ت�����ص��م��ي��م  ال����ع����ام، 

واالإل����ك����رتون����ي����ات م����ن ق���ب���ل فرع 
االإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة من 
وتتناوب  �صنوي،  نحو  على  املعهد 
خمتلف اجلامعات االإماراتية على 
وتهدف  ع����ام.  ك��ل  يف  ا�صت�صافته 
النجاح  ترويج  اإىل  الفعالية  ه��ذه 
الذي حققته فروع طلبة جامعات 
مهند�صي  ملعهد  التابعة  االإم���ارات 
ال����ك����ه����رب����اء واالإل������ك������رتون������ي������ات، 

واالإلكرتونيات. 
واأع�����ل�����ن�����ت جم����م����وع����ة ����ص���ح���ارى 
فعاليات  ج�����وائ�����ز  رع�����اي�����ة  ع�����ن 
ب��رع��اي��ة جمموعة  ال��ع��ام احل����ايل 
جامعة  وت�صت�صيفها  ���ص��ح��ارى، 
ال�صارقة يوم ال�صبت احلادي ع�صر 
م��ن م��اي��و، وم���ن امل��ت��وق��ع ح�صور 
وع�������ص���وا يف  ط���ال���ب���ا   400 ن���ح���و 
الهيئات التدري�صية للجامعات من 

احل�����ص�����ض ال��درا���ص��ي��ة مب���ا يطور 
والقيادية،  التنظيمية  مهاراتهم 
وثالثا، للم�صاهمة يف حتقيق روؤية 
ت��ك��ون من  اأن  دول����ة االإم������ارات يف 
العام  بحلول  ال��ع��امل  دول  اأف�����ص��ل 

.  2021
و�صُت�صهم هذه املنا�صبة يف فتح املزيد 
من قنوات التعاون بني اجلامعات 
و القطاع الهند�صي، ومنح فر�صة 

وهند�صة  امل��ج��ت��م��ع��ي،  والت�صميم 
طلبة  وت�����ص��م��ي��م  ال����ربجم����ي����ات، 
املناف�صات  ج��ان��ب  واإىل  ال��ت��خ��رج. 
اأي�صا  ه��ن��اك  �صيكون  التقليدية، 
مناف�صات اإ�صافية �صُتعلن من قبل 
الكهرباء  مهند�صي  معهد  جل��ن��ة 

واالإلكرتونيات.
اأنه يتم تنظيم يوم  جدير بالذكر 
الكهرباء  مهند�صي  ملعهد  الطلبة 

بتطوير  املعنية  الدولية  اجلمعية 
التكنولوجيا. 

فئة  ه��ي  رئي�صية  فئات  اأرب���ع  على 
املدار�ض احلكومية واخلا�صة، فئة 
امل�صروعات املتميزة، فئة م�صروعات 
�صت  اإىل  تنق�صم  وال��ت��ي  ال��ط��ل��ب��ة 
م�صاريع هي م�صروع اأف�صل لوحة 
م�صروع  اخلطابة،  م�صروع  فنية، 
الق�صة الق�صرية، م�صروع ت�صميم 
برنامج  م�������ص���روع  اجل����راف����ي����ك، 

بداأت موؤ�ص�صة موا�صلت االإمارات 
الو�صطى،  املنطقة  يف  فرعها  عرب 
ت�صلم ملفات امل�صاركة يف جائزتها 
يف  امل���روري���ة  وال��رتب��ي��ة  لل�صلمة 
التي تعد  ن�صختها للعام اجل��اري، 
الدورة اخلام�صة ع�صرة وت�صتهدف 

املدار�ض والطلبة واالأ�صر.
الغفلي  ب��ن �صويف  ع��ب��داهلل  واأك���د 
امل�صاركة يف دورة  اأن  الفرع،  مدير 
اجلائزة لعام 2013، حققت منواً 
يف عدد امل�صاركني مقارنة بالدورة 
ال�صابقة، مرجعا ذلك اإىل تكثيف 
للجائزة  ال��رتوي��ج��ي��ة  احل���م���لت 
والزيارات والربامج املتكررة التي 
ما  وال��ط��ل��ب��ة،  ل��ل��م��دار���ض  نظمتها 
�صاهم يف زيادة االإقبال عليها من 
املدار�ض لتوظيفها يف  اإدارات  قبل 
���ص��لم��ة الطلب  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 

والطالبات.

�صكل  ال���ف���رع  اأن  ال��غ��ف��ل��ي  وذك�����ر 
متابعة  على  تعمل  خا�صة  جلنة 
برئا�صة  امل�صاركة  ملفات  ا�صتلم 
رئي�ض  احل����م����ادي  خ���ل���ف  حم���م���د 
الو�صطى،  ب��ف��رع  ال�����ص��لم��ة  ق�صم 
وع�صوية كل من مديري املحطات 
للفرع وهم حممد حميد  التابعة 
القيوين،  اأم  حمطة  مدير  جمعة 
���ص��ي��ف مدير  ع����ب����داهلل  وحم���م���د 
حم��ط��ة م�����ص��ف��وت، وع���ل���ي �صيف 
الذيد،  حم��ط��ة  م���دي���ر  ال���ن���دا����ض 
ال�صلمة،  من�صق  الف�صلي  وع��ودة 
املكلفني يف  اإىل ع��دد م��ن  اإ���ص��اف��ة 

املحطات بالفرع.
توزيع  مت  اأن�����ه  ال��غ��ف��ل��ي:  واأف�������اد 
م��ل��ف��ات امل�����ص��ارك��ة ب��اجل��ائ��زة منذ 
ب���داي���ة ال���ع���ام ال���درا����ص���ي احل���ايل 
اأن  م�������ص���ريا   ،2013-2012
اأ�صا�صي  وب�����ص��ك��ل  ت��رك��ز  اجل���ائ���زة 

•• ابوظبي - الفجر 

للتعليم  ابوظبي  جمل�ض  طالب 
م���ع���ل���م���ي وم����ع����ل����م����ات امل�����دار������ض 
احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ص��ة ع��ل��ى حد 
�صواء لللتحاق بربنامج اأكادميي 
يهدف اإىل تعزيز مهارات القراءة 
والفهم لدى الطلبة من مرحلة 
ري��ا���ض االأط���ف���ال وح��ت��ى ال�صف 
اإمارة  مناطق  بجميع  اخل��ام�����ض 
ان��ط��لق��ا م���ن حر�ض  اأب���وظ���ب���ي 
على  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جم��ل�����ض 
ت��ع��زي��ز م����ه����ارات ال����ق����راءة لدى 
القراءة  على  وت�صجيعهم  الطلبة 

.
الربنامج  ب��اإع��داد  املجل�ض  ق��ام  و 
التابعة  امل���دار����ض  ت��ط��وي��ر  اإدارة 
لقطاع املدار�ض اخلا�صة باملجل�ض، 
من  املعلمني  اإىل  �صيقدم  وال��ذي 
التطبيقات  م��ن  �صل�صلة  خ���لل 
واحللول االلكرتونية من خلل 
بالتعاون  وذل��ك  االنرتنت  �صبكة 
 Learning( م��وؤ���ص�����ص��ة  م���ع 
املجال  ه���ذا  يف  ال���رائ���دة   )A-Z
و�صيقوم هذا الربنامج مب�صاعدة 
من  عدد  ا�صتخدام  على  املعلمني 

مبا  للتدري�ض  املختلفة  الو�صائل 
الطلبة  اح��ت��ي��اج��ات  ك��اف��ة  ي��ل��ب��ي 
وي�صاهم يف تعزيز مهارات التعلم 

لديهم.
ه����ذا  اأن  امل����ج����ل���������ض  اأو��������ص�������ح  و 
ال��ربن��ام��ج ي��ت��ي��ح ال��ف��ر���ص��ة اأم���ام 
امل��ع��ل��م��ني ل����لإط����لع ع��ل��ى اأك���رث 
خلل  م����ن  ك���ت���اب   2200 م����ن 
Reading A-Z.( م��وق��ع 

القراء  ت��ن��ا���ص��ب  وال��ت��ي   )com
م���ن خم��ت��ل��ف امل�����ص��ت��وي��ات وه���ذه 
باللغات  ل��ل��ق��راءة  متاحة  الكتب 
االجنليزية واال�صبانية باالإ�صافة 

اإىل الفرن�صية. 
و جتدر االإ�صارة اإىل اأن هذا املوقع 
يعد مركزاً مل�صادر القراءة يحتوي 
ع���ل���ى جم���م���وع���ة م���ت���ن���وع���ة من 
ت�صمل  التي  والعناوين  املوا�صيع 
والن�صو�ض  وال��ق�����ص�����ض  ال��ك��ت��ب 
املوقع  ه�����ذا  اأن  ك���م���ا  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
للدرو�ض  خ��ط��ط  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 
واأوراق عمل لكل كتاب من الكتب 
لتعليم  ب��رن��ام��ج  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
ال���ت���ي حتتوي  وال���ك���ت���ب  ال���ن���ط���ق 
اال�صتخدام  ذات  ال��ك��ل��م��ات  ع��ل��ى 
الوا�صع وم�صادر لل�صعر وم�صادر 

•• اأم القيوين ـ حممد بدير 

عبداهلل  بن  ابراهيم  العقيد  اأك��د 
امل������ع������ل، م�����دي�����ر ع�������ام االق�����ام�����ة 
القيوين  ب����اأم  االأج���ان���ب  و����ص���وؤون 
لتنفيذ  جاهدة  ت�صعى  االدارة  اأن 
خلل  من  الداخلية،  وزارة  روؤى 
من  للمنت�صبني  ال����دورات  اق��ام��ة 
وكذلك  فيها  العاملني  املوظفني 
ب��ع��دة جم����االت ت�صهم يف  ال��ت��ن��وع 
حتقيق املزيد من الرقي والتقدم 
مل�صلحة اأفراد املجتمع ، والتاأكيد 

29 منت�صبة من العن�صر الن�صائي 
بالتعاون مع معهد  والتي نظمت 
االم�������ارات ل��ل��ج��ن�����ص��ي��ة واالإق����ام����ة 
مل���دة ا���ص��ب��وع ، ب��ح�����ص��ور ك���ل من 
الرائد خالد حميد الغاوي مدير 
واالإقامة،  ال��دخ��ول  اأذون���ات  ادارة 
والرائد في�صل بن عبداهلل املعل 
رئ��ي�����ض ق�����ص��م اجل��ن�����ص��ي��ة وامل����لزم 
ق�صم  رئي�ض  املعل  را�صد  بن  علي 

االعلم والعلقات العامة.
التي �صارك فيها  ال��دورة  وهدفت 
االدارات  خمتلف  م��ن  م��وظ��ف��ات 

ك���ف���ي���لن الإي�����ج�����اد ط����اق����م عمل 
العن�صر  م��ن  ك��ان  ���ص��واء  متكامل 
الرجايل اأو الن�صائي، واأن االأخرية 
للرتقاء  ف���ارق���ة  ع��لم��ة  م��ث��ل��ت 
واالأمني  االإداري  العمل  مبكانة 
الأنهن جزء ال يتجزاأ من الن�صيج 
القيادة  ل���ت���وج���ي���ه���ات  ال�������ص���ام���ل 
الوطنية، الهادفة اإىل اعطاء اأكرب 
املجتمع  ���ص��رائ��ح  م��ن  ق��در ممكن 
م�صرية  ا���ص��ت��ك��م��ال  يف  للم�صاركة 
اأنطلقت  ال��ت��ي  وال��ت��ق��دم،  ال��ب��ن��اء 

منذ اأكرث من اأربع عقود.

الوطنية  ال����ك����وادر  ت��اأه��ي��ل  ع��ل��ى 
بهدف  اأولوية  باإعتبارها  االأمنية 
العمل،  يف  وال���ت���م���ي���ز  ال����ن����ج����اح 
الأوا�صر  وتعزيزا  للوطن  خدمة 
ال�����ص��راك��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة م���ع اأف����راد 
امل��ج��ت��م��ع م��ن امل��راج��ع��ني، منوها 
تنبثق  للعمل  العامة  ال��روؤي��ة  اأن 
ا���ص��رتاجت��ي��ة وخ��ط��ط وزارة  م���ن 
الداخلية من اأجل غد اأكرث كفاءة 

وعطاء.
جاء ذلك خلل حفل تخريج دورة 
مهارات هند�صة النجاح مب�صاركة 

 ، ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  م�صتوى  ع��ل��ى 
االأ�صا�صية  امل��ع��ارف  اإك�صابهن  اىل 
النجاح  هند�صة  مبهارات  املتعلقة 
ملمار�صة  م����ه����ارات����ه����ن  وت���ن���م���ي���ة 
بكفاءة  ب��ه��ن  امل��رت��ب��ط��ة  االع���م���ال 

وفعالية.
وخلل احلفل قام العقيد ابراهيم 
امل��ع��ل ب��ت��ك��رمي حم��ا���ص��ر ال����دورة 
وتوزيع  اح���م���د  ف���اخ���ر  ال���دك���ت���ور 

ال�صهادات على اخلريجات.
اأن  اإىل  ال����ع����ام  امل����دي����ر  اك�����د  ك���م���ا 
ال���ت���ح�������ص���ي���ل ال���ع���م���ل���ي وامل����ع����ريف 

اجل�����راف�����ي�����ك، وب����رن����ام����ج ال���ب���ور 
الفوتوغرافية  وال�����ص��ور  ب��وي��ن��ت، 
 139 امل�صاركات  عدد  بلغت  حيث 
يف  امل�صاركة  املدار�ض  من  م�صاركة 

خمتلف الفئات.
التزام  توؤكد  اجل��ائ��زة  اأن  واأ���ص��اف 
االإمارات”  “موا�صلت  وح��ر���ض 
على �صلمة الطلب والطالبات، 
املرورية  ال�صلمة  وتر�صيخ ثقافة 
لديهم، وغر�ض مفاهيم ال�صلمة 
ل����دى ط��ل��ب��ة ريا�ض  ع����ام  ب�����ص��ك��ل 
احللقتني  وم�����دار������ض  االأط�����ف�����ال 
االأوىل والثانية والتعليم الثانوي، 
اإ�صافة اإىل اإدارات املدار�ض واأولياء 
تن�صئة جيل  ي�صهم يف  االأم���ور، ما 

واع يدرك مقومات ال�صلمة.
م����ن ج���ان���ب���ه، ق�����ال حم���م���د خلف 
ال�صلمة  ق�صم  رئ��ي�����ض  احل��م��ادي 
اإن فريق جلنة  الو�صطى،  ف��رع  يف 

ال�صور  م�����ص��روع  ب��وي��ن��ت،  ال���ب���ور 
االأ�صرة  ف��ئ��ة  ث��م  ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة، 
اأول���ي���اء  اإىل  وامل���وج���ه���ة  امل��ث��ال��ي��ة 
ي�صكلون  ال���ذي���ن  ال��ط��ل��ب��ة  اأم������ور 
ن�����واة امل��ج��ت��م��ع، وم�����ص��ارك��ت��ه��م يف 
ه��ذا اجلانب له دور مهم يف ن�صر 
جميع  ب����ني  ال�������ص���لم���ة  م���ف���ه���وم 

�صرائح املجتمع.
وقال اإنه مت توزيع ملفات امل�صاركة 
منذ بداية العام الدرا�صي احلايل، 
مو�صحا اأن اجلائزة تركز وب�صكل 
رئي�صية،  فئات  اأرب��ع  على  اأ�صا�صي 
هي املدار�ض احلكومية واخلا�صة، 
واالأ�صرة  امل��ت��م��ي��زة،  وامل�����ص��روع��ات 
اأولياء  اإىل  موجهة  وه��ي  املثالية 
اأمور الطلبة، وم�صروعات الطلبة 
هي  ف���روع  �صتة  اإىل  تنق�صم  ال��ت��ي 
واخلطابة،  ف��ن��ي��ة،  ل��وح��ة  اأف�����ص��ل 
وت�صميم  ال���ق�������ص���رية،  وال��ق�����ص��ة 

االأبجدية  واالأح����رف  للن�صو�ض 
وغري ذلك. 

امل�صورة  ال��ك��ت��ب  ت�����ص��ت��خ��دم  ك��م��ا 
االلكرتوين  املوقع  بهذا  املتوفرة 
لتطوير مهارات القراءة والكتابة 
وميكن  الطلبة  ل��دى  االإب��داع��ي��ة 
العربية  ال���ل���غ���ة  مل��ع��ل��م��ي  اأي�������ص���اً 
امل�صورة  ال��ك��ت��ب  م��ن  اال���ص��ت��ف��ادة 
امل��ت��اح��ة ب��ه��ذا امل��وق��ع وم��ن خلل 
امل�صورة  ال��ك��ت��ب  ه���ذه  ا���ص��ت��خ��دام 
كتابة  والطلبة  للمعلمني  ميكن 
وت���األ���ي���ف ق�����ص�����ض خ���ا����ص���ة بهم 

الفردية اأو من خلل جمموعات 
على  اأي�صا  وت�صجيعهم  ال��ق��راءة 
لقراءتها  الكتب  على  احل�����ص��ول 
خ����ارج امل��در���ص��ة وم��ط��ال��ع��ت��ه��ا مع 

االأهل واالأ�صدقاء.
و اأعربت مورين ت�صاميان مديرة 
م��در���ص��ة ال���ل���وؤل���وؤة اخل��ا���ص��ة عن 
االيجابية  املبادرة  بهذه  اإعجابها 
اأبوظبي  جم��ل�����ض  ي��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 
كل  يف  ف�����ص��ول   10 يف  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
ب��اأب��وظ��ب��ي ح��ي��ث كانت  م��در���ص��ة 
ال��ع��م��ل جم��دي��ة وحققت  ور����ص���ة 

باالإ�صافة  ال�����ص��ور  ب��ا���ص��ت��خ��دام 
يقوم  اأن  للمعلم  ميكن  ذل��ك  اإىل 
االجنليزية  ال��ن�����ص��خ��ة  ب��رتج��م��ة 
بالن�صخة  م�صتعيناً  ال��ك��ت��اب  م��ن 
امل�����ص��ورة الإت��اح��ة ال��ف��ر���ص��ة اأمام 
الكتاب  ع��ل��ى  ل���لإط���لع  ال��ط��ل��ب��ة 

باللغتني.
ويف ذات ال�صياق ميكن للمعلمني 
املطبوعة  �صواء  الكتب  ا�صتخدام 
خلل  م���ن  امل��ع��رو���ص��ة  اأو  م��ن��ه��ا 
ال�صف  يف  االلكرتونية  الو�صائل 
القراءة  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب��ة  لت�صجيع 

جت������اوب������ا م������ن ق����ب����ل احل�������ص���ور 
كما  ال�صتف�صاراتهم  ومناق�صات 
اإننا يف مدر�صة اللوؤلوؤة �صن�صتخدم 
هذا الربنامج اإىل جانب العديد 
من م�صادر التعلم االأخرى التي 
مهارات  لتعزيز  املدر�صة  تقدمها 
بالدعم  ن�����ص��ي��د  واإن����ن����ا  ال����ق����راءة 
الناجحة  وامل�����ب�����ادرات  امل�����ص��ت��م��ر 
للإرتقاء  املجل�ض  يقدمها  التي 

مب�صتويات الطلبة يف االإمارة. 
مديرة  �صيد  �صافيت  اأ���ص��اف��ت  و 
االجنليزية  اال�صلمية  املدر�صة 

اخل������ا�������ص������ة ح���������ول ال�����ربن�����ام�����ج 
ي��ع��ت��رب واحد  اأالأك�����ادمي�����ي ح��ي��ث 
احلديثة  ال��ت��ع��ل��م  اأ���ص��ال��ي��ب  م���ن 
م�صدر  ف��ه��و  للطلبة  واجل���اذب���ة 
و�صتبا�صر  ت��ق��ي��ي��م  واأداة  ج���ي���د 
من  اع��ت��ب��ارا  تنفيذه  يف  امل��در���ص��ة 

العام الدرا�صي املقبل. 
وق��ال��ت ل��ي��زيل ل�����ص��ريوود مديرة 
م��در���ص��ة ال��ي��ا���ص��ات اخل��ا���ص��ة اأن 
ور�صة العمل قدمت و�صفا �صامل 
 A-Z وملحة عامة حول برنامج
لتدعيم القراءة لدى الطلبة واإنه 
ملن دواعي �صرورنا اأن املجل�ض دعم 
10 ف�صول يف املدر�صة ال�صتخدام 
ه���ذا ال��ربن��ام��ج وب��ال��ت��اأك��ي��د فاإن 
�صت�صتفيد  التدري�صي�صة  الهيئة 
م����ن ال����ربن����ام����ج ب�����ص��ف��ت��ه اأح����د 
ت�صتخدم  ال��ت��ي  ال��ت��ع��ل��م  م�����ص��ادر 
م�صرية  الطلبة  م��ع��ارات  لتنمية 
اأم���ر يف  ال���ق���راءة  ت��ط��وي��ر  اأن  اإىل 
جمهود  ويتطلب  االأه��م��ي��ة  غاية 
على  الطلبة  م�صاعدة  يف  ك��ب��ريا 
ت��ع��زي��زه��ا وت���ط���وي���ره���ا، ك��م��ا اأن 
يف  ال��ط��ل��ب��ة  �صي�صاعد  ال��ربن��ام��ج 
هو  ما  كل  على  والتعرف  التعلم 

جديد. 

معلم   600 ح������وايل  و����ص���ي���ق���وم 
دورات  ح�������ص���ور  م�����ن  وم���ع���ل���م���ة 
املهني  وال����ت����ط����وي����ر  ال����ت����دري����ب 
2013 حيث  يونيو  �صهر  خلل 
امل�صادر  ع���ل���ى  اإط����لع����ه����م  ي���ت���م 
ال������لزم������ة وت�����وف�����ري ال����ت����دري����ب 
العملي لهم لتطبيق العديد من 
لتعليم  املختلفة  اال�صرتاتيجيات 
الطلبة مهارات القراءة واملطالعة 
بني  الفردية  الفروق  مع مراعاة 
ال��ط��ل��ب��ة خ����لل ا���ص��ت��خ��دام هذه 
اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ات ب��االإ���ص��اف��ة اإىل 
ب�صبل  واملعلمات  املعلمني  تعريف 
وو�صائل تقييم م�صتويات القراءة 
ال��ط��ل��ب��ة وو����ص���ع اخلطط  ل����دى 
على  الطلبة  ب��ت��دري�����ض  اخل��ا���ص��ة 

اختلف م�صتوياتهم وقدراتهم.
املجل�ض  ي�صتمر  اأن  املنتظر  وم��ن 
يف ت���وف���ري امل���زي���د م���ن ال������دورات 
التطوير  وب����رام����ج  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
خلل  اأن��واع��ه��ا  مبختلف  امل��ه��ن��ي 
العام املقبل، والتي توؤهل املعلمني 
لل�صتفادة الق�صوى من مثل هذه 
التطبيقات واحللول االلكرتونية 
بهدف تعزيز مهاراتهم مبا يخدم 

م�صلحة الطلبة.

ميدانية  ب���زي���ارات  ق���ام  اجل���ائ���زة 
حزام  �صمن  ال��واق��ع��ة  ل��ل��م��دار���ض 
امل�������ص���ارك���ة  اإىل  الف����ت����ا  ال������ف������رع، 
االإيجابية من اإدارات تلك املدار�ض 
وطلبها واأولياء اأمورهم، ما يدل 
يف  ومكانتها  اجلائزة  اأهمية  على 
حتقيق  يف  ورغ��ب��ت��ه��م  ن��ف��و���ص��ه��م، 
فئاتها  يف  وال��ف��وز  النتائج  اأف�صل 

املتعددة.
وكانت اإدارة فرع املنطقة الو�صطى 

فى  امل���دار����ض  اإدارات  ���ص��ارك��ت  ق��د 
والور�ض  امل���ع���ار����ض  م���ن  ال��ع��دي��د 
وال��ف��ع��ال��ي��ات مم���ا ك����ان ل���ه االأث����ر 
الكبري على ن�صر وغر�ض مفاهيم 
ال�صلمه امل��روري��ة ل��دى ط��لب و 
وق��ال عبداهلل   . امل��دار���ض  طالبات 
�صيف الغفلي مدير فرع الو�صطى 
التوعية   اإجناز حما�صرات  انه مت 
لعدد 8707 طالب وطالبه منذ 
ال���درا����ص���ي وحتى  ال���ع���امل  ب���داي���ة 

اب���ري���ل  مت خللها   ���ص��ه��ر  ن��ه��اي��ة 
هديه   12000 اك�����رث  ت����وزي����ع 
 16000 م���ن  واأك������رث  ت���وع���وي���ه 
اجلهات  م�������ص���ارك���ة  ت�������م  و  ك��ت��ي��ب 
�صمن  واخل����ا�����ص����ة  احل���ك���وم���ي�������ة 
ن�ص�ر  ف�ى  ال�صلمه  �صهر  م��ب��ادرة 
املهنيه  وال�صحه  ال�صلمه  ثقافة 
حيث  واجلمه�ور  العاملني  ل�دى 
متنوعة  ف��ع��ال��ي��ه   72 اجن����از  ت�����م 

خلل �صهر ابريل .

مركز وا�سنطن للقيادة بال�سارقة ينظم برناجما تدريبيا بعنوان كيف اطور مدر�ستي 
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طرق وموا�سلت دبي تر�سد اأكرث 50 موقعا للحوادث املرورية يف عام 2012
•• دبي-وام:

ر�صدت هيئة الطرق واملوا�صلت العام املا�صي 50 موقعا يف دبي تكررت 
فيها احلوادث املرورية وو�صعت لها املعاجلات املنا�صبة ح�صب ا�صرتاتيجية 
بالهيئة.  والطرق  امل��رور  موؤ�ص�صة  عليها  ت�صرف  التي  املرورية  ال�صلمة 
وقالت املهند�صة ميثاء بن عدي املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة املرور والطرق اإن 
ا�صرتاتيجية ال�صلمة املرورية التي و�صعها اخلرباء يف املوؤ�ص�صة تعتمد يف 
اأحد جوانبها على التقارير الفنية واالح�صائيات الرقمية لر�صد ومتابعة 
مناطق احلوادث املرروية املتكررة يف دبي والتعامل معها كمناطق �صوداء 
املوؤ�ص�صة تنظر باهتمام  اأن  املنا�صبة لها .. موؤكدة  ينبغي و�صع املعاجلات 
بالغ اإىل م�صاألة ال�صلمة املرورية. واأ�صافت اإن مدينة متميزة مثل دبي ال 
بد اأن تتوفر فيها اأعلى املعايري واملوا�صفات يف جمال ال�صلمة والهند�صة 

2009 حيث اأدت اإجراءات حت�صني م�صتويات ال�صلمة املرورية يف 110 
حوادث  يف  ال��وف��ي��ات  خف�ض  اإىل  املا�صية  االأع����وام  يف  ر�صدها  مت  م��واق��ع 
الده�ض بن�صبة 36 يف املائة من 78 حالة وفاة يف العام 2009 اإىل 50 
الناجتة عن  الوفيات  انخف�صت  الفرتة نف�صها  2012 وخلل  حالة يف 
خمالفات ال�صرعة الزائدة بن�صبة 86 يف املائة وانخف�صت وفيات خمالفة 
قطع االإ�صارة احلمراء بن�صبة 36 يف املائة ..كما �صاهمت اإجراءات حت�صني 
م�صتويات ال�صلمة املرورية يف خف�ض وفيات حوادث اال�صطدام باأج�صام 

ثابتة بن�صبة 35 يف املائة من 34 حالة وفاة اإىل 22 حالة.
ال���ت���داب���ري الفنية  اإن امل��وؤ���ص�����ص��ة ت��ت��خ��ذ ال��ع��دي��د م���ن  ب���ن ع����دي  وق���ال���ت 
املقبلة  ال�صنوات  يف  ال�����ص��وداء  املناطق  ع��دد  زي���ادة  لتفادي  واالح����رتازات 
اإج��راءات ال�صلمة املرورية يف م�صاريع الطرق  من خلل التدقيق على 
..كما  االفتتاح  وبعد  التنفيذ  وخ��لل  الت�صميم  مراحل  اأثناء  اجلديدة 

املرورية ولذلك تعمل فرقنا التفتي�صية واملتخ�ص�صون يف جمال ال�صلمة 
املرورية على مدار ال�صاعة لتطوير وحت�صني م�صتويات االأمان على الطرق 
اأف�صل  وبناء  بت�صميم  تكتف  الهيئة مل  اأن  اإىل  .. م�صرية  ب�صكل م�صتمر 
الطرق  على  التدقيق  وبرامج  امل��ب��ادرات  من  العديد  ابتكرت  بل  الطرق 
م�صتمرة  ب�صورة  تعمل  كما  ال�صلمة  م�صتويات  اأف�صل  حتقيق  ل�صمان 
على تنفيذ اإج��راءات هند�صية ا�صتباقية يف �صبكة الطرق حتى ال تتحول 
املواقع امل�صتهدفة اإىل مناطق �صوداء. وقالت انه يف العام املا�صي مت ر�صد 
منها   22 وقمنا مبعاجلة  دب��ي  امل��روري��ة يف  للحوادث  �صوداء  نقطة   50
الت�صميم  الإع��ادة  5 مواقع  بينما تخ�صع  23 موقعا  يف  العمل  ويجري 
اأن االإج��راءات التي مت اتخاذها �صاهمت ب�صكل كبري يف حت�صن  ..موؤكدة 
م�صتويات ال�صلمة املرورية يف املواقع التي �صملتها املعاجلات الهند�صية 
والفنية. واأ�صارت اإىل اأن املوؤ�ص�صة تعمل بنظام النقاط ال�صوداء منذ العام 

الهوائية  والدراجات  امل�صاة  لعبور  اآمنة  مواقع  توفري  درا�صة  على  تعمل 
اإىل  باالإ�صافة  للم�صاة  الع�صوائي  العبور  ملنع  املنا�صبة  االإج��راءات  واتخاذ 
عند  ال�صري  حركة  وتنظيم  ال��روؤي��ة  بو�صوح  املتعلقة  التح�صينات  عمل 
االإ�صارات  اأداء  حت�صني  على  با�صتمرار  املوؤ�ص�صة  تعمل  ..كما  التقاطعات 
ال�صوئية من خلل التعديل يف التوقيت وتركيب الرادارات ملراقبة عبور 
االإ�صارة ال�صوئية احلمراء وكذلك درا�صة وتوفري و�صائل التهدئة املرورية 
والتن�صيق مع �صرطة دبي لرتكيب رادارات �صبط ال�صرعة الزائدة. واأكدت 
املجتمع  جت��اه  مب�صوؤوليتها  ملتزمة  �صتظل  والطرق  امل��رور  موؤ�ص�صة  اأن 
امل��روري��ة وف��ق اخلطط والربامج  اأف���راده من احل���وادث  حلفظ وحماية 
التي ت�صرف على تنفيذها يف جمايل ال�صلمة والتوعية املرورية داعية 
ال�صائقني وم�صتخدمي الطرق اإىل تقدمي املزيد من النماذج اجليدة يف 

ال�صلوكيات املرورية ال�صحيحة. 

الهوية تفوز بجائزتي اأف�سل موقع اإلكرتوين حكومي عربي و�سفحة في�سبوك ا�سرتاتيجية
•• اأبوظبي-وام:

للهوية  االإم����������ارات  ه��ي��ئ��ة  ف������ازت 
اإلكرتوين  موقع  اأف�صل  بجائزتي 
ح��ك��وم��ي ع��رب��ي واأف�����ص��ل �صفحة 
على  ا����ص���رتات���ي���ج���ي���ة  ف���ي�������ص���ب���وك 
م�������ص���ت���وى ال��������دول ال���ع���رب���ي���ة من 
اأك���رث م��ن ن��ح��و 700 موقع  ب��ني 
و150 �صفحة حكومية اجتماعية 

تناف�صت للفوز بهذه اجلائزة.
باجلائزتني  ال��ه��ي��ئ��ة  ف����وز  وج�����اء 
ال����ل����ت����ني مت���ن���ح���ه���م���ا اأك����ادمي����ي����ة 
املنطقة  يف  التميز  جلوائز  تتويج 
ال��ع��رب��ي��ة ت��ق��دي��را مل���ا ي��ق��دم��ه كل 
للهيئة  االإل����ك����رتوين  امل���وق���ع  م���ن 
و���ص��ف��ح��ت��ه��ا ع��ل��ى ف��ي�����ص��ب��وك من 
وتفاعلية  اإل���ك���رتون���ي���ة  خ���دم���ات 
تدعم  وحمدثة  وافية  ومعلومات 
احلكومة  نحو  ال��ت��ح��ول  م�صاريع 

امل�صروع  ه����ذا  ب��اأه��م��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع 
الوطني باالإ�صافة اإىل اال�صتجابة 
وتلقي  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ال���ص��ت��ف�����ص��ارات 

ملحظاتهم و�صكاويهم.
عملت  الهيئة  اأن  امل��ه��ري  واأو���ص��ح 
على تفعيل �صفحاتها على مواقع 
خطة  ع��رب  االجتماعي  التوا�صل 
و���ص��ع��ت��ه��ا ل���ه���ذا ال���غ���ر����ض خلل 
العام املا�صي االأمر الذي مكنها يف 
غ�صون �صهور قليلة من م�صاعفة 
�صريعة  ب��وت��رية  متابعيها  اأع����داد 
هذه  ع��رب  املتعاملني  ثقة  وك�صب 
ال���ق���ن���وات م����ن خ�����لل ال������رد على 
اأوال  ال�صكاوى  وحل  ا�صتف�صاراتهم 
ب�����اأول م���ع ت���وف���ري ع��ن��ا���ص��ر جذب 
ا�صتقطاب  يف  ك��ب��ري  دور  ل��ه��ا  ك���ان 
ا�صرتاتيجيتها  اإطار  يف  املتعاملني 
ال����ت����ي ت����رك����ز ع���ل���ى ت���ع���زي���ز والء 
املواطنني وانتماء الوافدين . ونوه 

اخلدمات  من  العديد  ا�صتحدثت 
اجلديدة  وال��رواب��ط  االإلكرتونية 
ع�����ل�����ى م����وق����ع����ه����ا االإل��������ك��������رتوين 
اال�صتمارة  خ��دم��ة  اأب���رزه���ا  وم���ن 
االإلكرتونية اجلديدة التي تتميز 
ميكن  وال��ت��ي  وال��ي�����ص��ر  بال�صهولة 
الإ�صدار  ا�صتخدامها  للمتعاملني 
ب��ط��اق��ة ه���وي���ة مب���ا ي��غ��ن��ي��ه��م عن 
باالإ�صافة  الطباعة  مكاتب  زي��ارة 
التي  ال���رواب���ط  م���ن  ال��ع��دي��د  اإىل 
تو�صح اإجراءات الت�صجيل وخدمة 
جانب  اإىل  الطلب  عن  اال�صتعلم 
ال��ت��ع��ري��ف ب��ن�����ص��اط��ات واإجن������ازات 
ال���ه���ي���ئ���ة وغ����ريه����ا ال����ع����دي����د من 

اخلدمات.
الهيئة  اه��ت��م��ام  ال��ري�����ص��ي  واأك�����دت 
ال���ك���ب���ري مب��وق��ع��ه��ا االإل����ك����رتوين 
ب�صكل  ع��ل��ى حت��دي��ث��ه  وح��ر���ص��ه��ا 
ثابتة بحيث  يومية  وبوترية  دائم 

االإلكرتونية  واحلكومة  املعلومات 
املا�صية.  الثلث  ال�صنوات  خ��لل 
الهيئة  فوز  اأن  االأكادميية  واأك��دت 
تتويجا  ي��اأت��ي  اجل��ائ��زت��ني  بهاتني 
للجهود التي بذلتها الهيئة بهدف 
م�صتوى  وحت�صني  اأدائ��ه��ا  تطوير 
ك�����ص��ب ر�صا  ل�����ص��م��ان  خ��دم��ات��ه��ا 
املتعاملني معها عرب موقعها على 
خلل  وم���ن  العنكبوتية  ال�صبكة 
التوا�صل  م��واق��ع  على  �صفحاتها 
االج��ت��م��اع��ي. ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن 
املوقع  ب���ج���ائ���زة  ال����ف����وز  م���ع���اي���ري 
االإلكرتوين ت�صمل تقييم املحتوى 
التكنولوجية  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ن��ي��ة 
التكنولوجية  واملن�صة  والت�صميم 
واآلية  امل��ت��ع��ام��ل��ني  م���ع  ل��ل��ت��ف��اع��ل 
عر�ض وتقدمي اخلدمات ..يف حني 
بجائزة  ال��ف��وز  م��ع��اي��ري  تت�صمن 
التفاعل  اال�صرتاتيجية  في�صبوك 

دولة  امل��ت��ك��ام��ل��ة يف  االإل��ك��رتون��ي��ة 
االإمارات.

عائ�صة  من  كل  اجلائزتني  وت�صلم 
العمليات  ق��ط��اع  م��دي��رة  الري�صي 
املهري  وعامر  الهيئة  يف  املركزية 
احلكومي  االت�����ص��ال  اإدارة  م��دي��ر 
واملجتمعي يف الهيئة وذلك خلل 
فندق  يف  االأكادميية  نظمته  حفل 
برج العرب بدبي بح�صور عدد من 
واجلهات  واملخت�صني  امل�����ص��وؤول��ني 
وقالت  امل����ج����ال.  ه����ذا  يف  امل��ع��ن��ي��ة 
ال��ري�����ص��ي م���دي���رة قطاع  ع��ائ�����ص��ة 
اإن  الهيئة  يف  امل��رك��زي��ة  العمليات 
االإم��ارات للهوية باجلائزتني  فوز 
و�صعيها  جل��ه��وده��ا  ت��ت��وي��ج��ا  ج���اء 
ات�صال  ق���ن���وات  ل��ت��ط��وي��ر  ال���دائ���م 
ال��ع�����ص��ر وتلبي  ت���واك���ب  ت��ف��اع��ل��ي��ة 

تطلعات املتعاملني.
الهيئة  اإن  ال���ري�������ص���ي  واأ�����ص����اف����ت 

املهري اإىل حر�ض الهيئة امل�صتمر 
للت�صال  خ��ط��ت��ه��ا  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
لتتما�صى  وامل��ج��ت��م��ع��ي  احل��ك��وم��ي 
االإلكرتوين  ال��ت��ح��ول  خ��ط��ط  م��ع 
بالتزامن  ال����دول����ة  يف  ال�������ص���ام���ل 
م�صتخدمي  اأع�������داد  ارت����ف����اع  م���ع 
ومبا  االجتماعي  التوا�صل  قنوات 
يتواكب مع اخلطة اال�صرتاتيجية 
االحتادية  االإلكرتونية  للحكومة 
جانبها  م���ن   .2012-2014
ت��ت��وي��ج بفوز  اأك���ادمي���ي���ة  اأ�����ص����ادت 
ال��ه��ي��ئ��ة ب���ال���ع���دي���د م����ن اجل���وائ���ز 
جوائز  اأرب���ع  راأ�صها  وعلى  القيمة 
م����ن ج����ائ����زة االإم������������ارات ل�������لأداء 
احلكومي املتميز يف دورتها الثانية 
خليفة  ال�����ص��ي��خ  ب���رن���ام���ج  ���ص��م��ن 
ل��ل��ت��م��ي��ز احل���ك���وم���ي ف�����ص��ل عن 
ح�صولها على العديد من اجلوائز 
الدولية يف جماالت اجلودة واأمن 

ي��ق��دم خ��دم��ات وم��ع��ل��وم��ات وافية 
معها  املتعاملني  جلميع  ومفيدة 
وذلك يف اإطار االإقبال املتزايد من 
املتعاملني على املوقع الذي �صجل 
نحو 9 مليني زيارة خلل العام 
عامر  ق����ال  ج��ه��ت��ه  م���ن   .2012
بجائزة  ال��ه��ي��ئ��ة  ف����وز  اإن  امل���ه���ري 
اأف�������ص���ل ���ص��ف��ح��ة ف��ي�����ص��ب��وك جاء 
تفعيل  نحو  ال���دوؤوب  عملها  ثمرة 
التوا�صل  م��واق��ع  على  ح�صورها 
ان�صجاما  جاء  وال��ذي  االجتماعي 
م������ع خ���ط���ت���ه���ا اال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
ا�صتهدفت  التي   2010-2013
عرب  املتعاملني  بخدمة  االرت��ق��اء 
اال����ص���ت���ف���ادة م���ن م���زاي���ا االإع�����لم 
احل�������دي�������ث وت�����وظ�����ي�����ف ق�����ن�����وات 
التوا�صل االجتماعي االإلكرتونية 
الهيئة  وروؤي�����ة  ر���ص��ال��ة  خ��دم��ة  يف 
وتوعية  اال�صرتاتيجية  واأهدافها 

ال�صفحة  ومتابعي  املتعاملني  مع 
التي  املعلومات  وحجم  وم�صتوى 
ت���ق���دم���ه���ا ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني وج������ودة 
امل�صتخدم  وال��ت�����ص��م��ي��م  امل��ح��ت��وى 
ال�صفحة  اإىل  الو�صول  واإمكانية 
البحث  حم����رك����ات  ب���ا����ص���ت���خ���دام 
باالإ�صافة اإىل عدد املتابعني. ي�صار 
للهيئة  االإلكرتوين  املوقع  اأن  اإىل 
باجلائزة   2011 ال���ع���ام  يف  ف����از 
االأوىل يف الدورة ال�صابعة مل�صابقة 
التي  االإل���ك���رتون���ي���ة  امل���واق���ع  درع 
العربية  االأك����ادمي����ي����ة  ت��ن��ظ��م��ه��ا 
جل��وائ��ز االإن���رتن���ت. ح�����ص��ر حفل 
التكرمي من جانب الهيئة كل من 
عبداهلل الكندي مدير اإدارة تقنية 
املعلومات و�صكري الربيكي مدير 
وا�صماعيل  ال�صكاين  ال�صجل  اإدارة 
مراكز  اإدارة  م���دي���ر  اهلل  ف�����ص��ل 

الت�صجيل.

بح�سور اكادميي وطالبي 

كلية العلوم بجامعة المارات تنظم يوم الريا�سيات مب�ساركة نخبة من العلماء واملخت�سني

م�سابقة العزف على البيانو توا�سل فعالياتها

املواهب الإماراتية تزين افتتاح مهرجان الإمارات الأول للمواهب املو�سيقية 
•• اأبوظبي – الفجر:

وال�صباب  الثقافة  وزارة  اأط��ل��ق��ت 
االأول  اأم���������ض  امل��ج��ت��م��ع  وت��ن��م��ي��ة 
)مهرجان  افتتاح  حفل  اخلمي�ض 
ل���ل���م���واه���ب  االأول  االإم����������������ارات 
العزف  و)م�����ص��اب��ق��ة  امل��و���ص��ي��ق��ي��ة( 
ع����ل����ى ال����ب����ي����ان����و( ع����ل����ى امل�������ص���رح 
 62 مب�صاركة  باأبوظبي  الوطني 
بينهم  دول���ة،   17 ميثلون  ع��ازف��اً 
بالتعاون  اإم���ارات���ي���اً،  ع���ازف���اً   14
امل��رك��ز الثقايف  م��ع م��ع��ه��د ج��وت��ه 
اأملانيا  �صفارتي  من  وك��ل  االأمل���اين 
وال��ن��م�����ص��ا وب���رع���اي���ة ك���رمي���ة من  
ح�����ص��رات ال�����ص��ادة ه��اري��ب��و وبون، 
ال�صفراء  من  جمموعة  وبح�صور 

والدبلوما�صيني باأبوظبي.
واأب����������رزت امل�����واه�����ب االإم����ارات����ي����ة 
وامل�صابقة  امل��ه��رج��ان  يف  امل�����ص��ارك��ة 
الف��ت��اً يف ح��ف��ل االفتتاح  ح�����ص��وراً 
واأث��ب��ت��وا ق��درت��ه��م يف ال��ع��زف على 
املو�صيقية  القطع  وتاأليف  البيانو 
ال���ع���رب���ي���ة، ح���ي���ث ق������دم ال����ع����ازف 
اجلنيبي  اإب����راه����ي����م  االإم������ارات������ي 
يف  االأوىل  اجل��ائ��زة  على  احلا�صل 
  2010 الدولية  �صوبان  م�صابقة 
بالكويت، مقطوعة مو�صيقية من 

نظم ق�صم الريا�صيات بكلية العلوم 
بجامعة االم��ارات يوم الريا�صيات 
كلية  يف  وذل�������ك  ع�������ص���ر  احل��������ادي 
تقنية املعلومات طالبات يف احلرم 
العني  مبدينة  اجل��دي��د  اجلامعي 
اليوم  ه����ذا  ف��ع��ال��ي��ات  يف  و����ص���ارك 
وال�����ذي ���ص��ي��ت��م��ر مل����دة ي��وم��ني يوم 
يخ�ص�ض للطالبات واخر للطلب 
عدد كبري من علماء الريا�صيات يف 
هيئة  واع�صاء  واملخت�صني  الدولة 
ال��ت��دري�����ض وجم��م��وع��ة م���ن طلبة 
الثانوية  املدار�ض  وطلبة  اجلامعة 
يف  التعليمية  املناطق  خمتلف  من 

الدولة. 

ادارة الق�صم من اال�صتمرار بتنظيم 
ع�صرة  احلادية  بدورته  اليوم  هذا 
علم  باأهمية  الطلبة  تعريف  اىل 
حياتنا  يف  وتداخلته  الريا�صيات 
اليومية ا�صافة اىل تعريفهم على 
يف  امل�صتخدمة  اال���ص��ال��ي��ب  اح���دث 
عدد  اك��رب  وا�صتقطاب  املجال  ه��ذا 
ق�صم  اىل  والطالبات  الطلبة  م��ن 

الريا�صيات باجلامعة. 
الدكتور  اال���ص��ت��اذ  ق��ال  جانبه  م��ن 
ق�صم  يف  اال����ص���ت���اذ  ع�����لن  ف��ت��ح��ي 
الريا�صيات ورئي�ض هيئة التنظيم 
�صيت�صمن  ال��ري��ا���ص��ي��ات  ي����وم  ان 
جمموعة من املحا�صرات الأ�صاتذة 

الثانوية للم�صاركة يف هذا اليوم هو 
االجواء  على  البداية  يف  تعريفهم 
اجل��ام��ع��ي��ة وم���ن ث��م ا���ص��راك��ه��م يف 
مرحلة مبكرة من العمر يف �صياغة 
وتنفيذ امل�صاريع واالبحاث املتعلقة 
بهذا  وترغيبهم  الريا�صيات  بعلم 
ال��ع��ل��م وت��ي�����ص��ريه ل��ه��م ا���ص��اف��ة اىل 
ا���ص��ت��ق��ط��اب امل��ت��م��ي��زي��ن م��ن��ه��م اىل 
اجلامعة  يف  ال���ري���ا����ص���ي���ات  ق�����ص��م 

م�صتقبل باإذن اهلل. 
وقد �صارك اكرث من 200 طالب 
وط����ال����ب م����ن خم���ت���ل���ف م����دار�����ض 
امل���ن���اط���ق ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف ال���دول���ة 
ا�صافة اىل طلبة جامعة االمارات 

ال��ري��ا���ص��ي��ات اال�صتاذ  ب��وم  واف��ت��ت��ح 
رئي�ض  ح���اج���ي  حم��م��د  ال���دك���ت���ور 
ال���ق�������ص���م ب��ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم وال������ذي 
ب���امل�������ص���ارك���ني واث����ن����ى على  رح�����ب 
هيئة  اع�صاء  من  املنظمني  جهود 
التدري�ض والطلبة وقال ان جامعة 
االمارات تعمل على تعزيز التوا�صل 
املختلفة من  املجتمع  فعاليات  مع 
امللتقيات  ه��ذه  مثل  اق��ام��ة  خ��لل 
علة  ميثله  ما  وباالأخ�ض  العلمية 
بالغة  اه���م���ي���ة  م����ن  ال���ري���ا����ص���ي���ات 
اليوم  ع����امل  يف  م��ل��ح��ة  و�����ص����رورة 
حيث يعترب هذا العلم هو اال�صا�ض 
وتهدف   ، االخ����رى  ال��ع��ل��وم  لبقية 

هذا العلم باالإ�صافة اىل جمموعة 
من ور�ض التدريب التي �صتقدم من 
قبل خمت�صني اىل طلبة اجلامعة 
ا�صافة   ، الثانوية  املدار�ض  وطلبة 
جمموعة  ع��ر���ض  �صيتم  ذل��ك  اىل 
من م�صاريع طلبة جامعة االمارات 
م�صاحب  م���ع���ر����ض  خ������لل  م�����ن 
 ، الفعاليات  ف��رتة  طيلة  �صي�صتمر 
وكذلك �صتكون هنالك م�صابقة يف 
الريا�صيات �صي�صارك فيها الطلبة 
ه��ن��ال��ك ج��وائ��ز حتفيزية  وت��ك��ون 

للفائزين يف امل�صاريع وامل�صابقات. 
ان  اىل  ع�����لن  ال����دك����ت����ور  وا������ص�����ار 
املدار�ض  طلبة  دع���وة  م��ن  ال��ه��دف 

فر�صة  ي����ع����د  واأن����������ه  امل����ج����ت����م����ع، 
ال�صباب  وال��ه��واة  للطلب  مميزة 
اأر�ض  على  واملقيمني  االإماراتيني 
واملوؤلفني  ال���ع���ازف���ني  اإم����ارات����ن����ا، 
الإب������راز م��وه��ب��ت��ه��م اأم��ام��ك��م على 
لوزارة  ال��ت��اب��ع  امل�����ص��رح  ه��ذا  منرب 
الثقافة وال�صباب وتنمية املجتمع 
المتحانات  ب��ال��ن�����ص��ب��ة  وال����ع����زف 

االأداء وتقييم امل�صرتكني.
املو�صيقية  امل���واه���ب  اأن  واأ����ص���اف 
التي نحظى بها ون�صهدها يف هذا 
�صاأنها  لها  واأ�صبح  منت  املهرجان 
الذي بتنا اليوم جنني ثماره، وهذا 
نخبة  خ��لل متيز  م��ن  مل�صناه  م��ا 
االإماراتيني  ال��ب��ي��ان��و  ع����ازيف  م��ن 

واملو�صيقية  هر�صل  وي���ان  هر�صل 
زيدنكا هر�صل.

كما قدم العازف �صلطان اخلطيب 
من العراق واحلا�صل على �صهادة 
بوداب�صت  اأك���ادمي���ي���ة  م���ن  اإج������ازة 
اأعطى  ق�����ص��رياً  ف��ي��ل��م��ا  امل���ج���ر  يف 
م��ن خ��لل��ه ف��ك��رة ع��م��ا يف داخله 

لبيتهوفن.
االفتتاح  ح��ف��ل  ب��رن��ام��ج  واأخ��ت��ت��م 
بعنوان  مو�صيقية  قطعة  بتقدمي 
لو�صيا  ق��دم��ه��ا  لي�صت”  “فرانز 
و�صيب�صتيان  ت���اي���وان  م���ن  ه��ون��غ 

اأويلر من اأملانيا.
العزف  م�����ص��اب��ق��ة  يف  وي���������ص����ارك 
ع��ل��ى ال��ب��ي��ان��و- اأب��وظ��ب��ي 2013 

فال�ض  ومقطوعة  اخلا�ض  تاأليفه 
بالتعاون  ال��ب��ي��ان��و  ع��ل��ى  ف��ان��ت��ازي 
املو�صيقار  بقيادة  االأورك�صرتا  مع 
ريا�ض قد�صي ع�صو جلنة حتكيم 
االإماراتية  املوهبة  اأم��ا  امل�صابقة، 
ف��ك��ان حم��م��د اجلهوري  ال��ث��ان��ي��ة 
بيتهوفن  العاملي  املو�صيقار  عا�صق 
على  اأي�صاً  واحلا�صل  وموت�صارت 
اجلائزة االأوىل يف م�صابقة �صوبان 

الدولية 2012.
وق����دم����ت امل���وه���وب���ة االإم����ارات����ي����ة 
ف���اط���م���ة ال���ه���ا����ص���م���ي م����ن طلب 
مركز البيانو باأبوظبي كون�صريتو 
من  واإه��دائ��ه  كتابته  متت  ثلثي 
مارتن  امل��و���ص��ي��ق��ي��ان  االأ�����ص����ت����اذان 

وال�صتون، حيث  العازفون االثنان 
توا�صل جلنة التحكيم امل�صكلة من 
العامليني  املو�صيقيني  م��ن  نخبة 
اال�صتماع اإىل ما يقدمه امل�صاركون 
اليوم  م�صاء  م��ن  اخلام�صة  حتى 
وذلك  اجل��اري،  مايو   11 ال�صبت 

على هام�ض فعاليات املهرجان.
و�صمن فقرات احلفل قال املهند�ض 
وليد الزعابي، مدير اإدارة الرتاث 
العام  وامل�صرف  ب��ال��وزارة  والفنون 
على الفرقة الوطنية للمو�صيقى، 
يعد  امل��ه��رج��ان  ه���ذا  اإن  كلمته  يف 
املو�صيقية  امل���ه���رج���ان���ات  ب���اك���ورة 
تنظمها  التي  الفنية  وامل�صابقات 
وتنمية  وال�����ص��ب��ب  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة 

االمر الذي كان من ورائه تن�صيق 
وادارة  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ب��ني  ن��اج��ح 

تقدم  ح���ي���ث  االم�����������ارات  ج���ام���ع���ة 
اىل  واالمتنان  بال�صكر  امل�صاركون 

اجناح  يف  لتعاونهما  اجلهتني  كل 
يوم الريا�صيات  

التابع  البيانو  من متدربي مركز 
وتنمية  وال�صباب  الثقافة  ل��وزارة 
املجتمع، حيث ح�صد اأولئك عدداً 
واجلوائز  امل��ت��ق��دم��ة  امل���راك���ز  م���ن 
اإن دلت امنا تدل على عمق  التي 
من  ال��ن��وع  ل��ه��ذا  وحبهم  رغبتهم 
)مهرجان  اأن  واأ���ص��ح  املو�صيقى. 
ل���ل���م���واه���ب  االأول  االإم����������������ارات 
العزف  – م�����ص��اب��ق��ة  امل��و���ص��ي��ق��ي��ة 
على البيانو 2013( ياأتي �صمن 
اال�صرتاتيجية  ال���������وزارة  خ���ط���ة 
تهدف  التي   )2013-2011(
الثقافية  االأن�������ص���ط���ة  دع�����م  اإىل 
ورعاية املوهوبني واإبراز مواهبهم 

املو�صيقية.
مدير  ه���ر����ص���ل  م�����ارت�����ن  وث����م����ن 

ب��اأب��وظ��ب��ي تبني  ال��ب��ي��ان��و  م���رك���ز 
للمواهب  العليا  ال��وزارة وقيادتها 
اإىل  املت�صابقني  ودع��ا  االإم��ارات��ي��ة، 
اإيجابية  وب���روح  بفرح  يعزفوا  اأن 
كما مل تعزفوا من قبل اإبرزوا ما 
لديكم من حب للمو�صيقى، وقال 
بالنتائج ومن �صيفوز  “ال تفكروا 
االأوىل  اجل����وائ����ز  ���ص��ت��ك��ون  ومل�����ن 
التي  الفر�صة  ا�صتفيدوا من هذه 
فا�صرتاككم  ال���وزارة  لكم  تقدمها 
ب��ه��ذا امل��ه��رج��ان ه��و ج��ائ��زة كربى 
م���ع متنياتي  م��ن��ك��م  واح�����د  ل��ك��ل 

بالتوفيق للجميع.
من  الفرتة  يف  املهرجان  وي�صتمر 
اجلاري  مايو  م��ن   16 ولغاية   9
حيث من املقرر اأن ي�صهد املرجان 

يف ختامه حفل لتكرمي العازفني 
حتكيم  يف  وي�������ص���ارك  ال���ف���ائ���زي���ن 
العزف  امل�صتويني  على  امل�صابقة 
امل��ن��ف��رد وال��ع��زف اجل��م��اع��ي نخبة 
العامليني  ال��ع��ازف��ي��ني  اأم���ه���ر  م���ن 
ريا�ض  ال�صوري  املو�صيقار  وه��م: 
قد�صي و�صلطان عبد الغيور اأحمد، 
و�صيب�صتيان  ه����وان����غ،  ول��وت�����ص��ي��ا 
ب���ريز، ويوان�ض  اأوي��ل��ر، وك��ات��اري��ن��ا 
مالتزان،  وغابرييل  بوتامو�ص�ض، 

ويان هر�صل، و�صوزانا كولر.
فئات   5 امل�����ص��اب��ق��ة يف  ت���اأت���ي  ك��م��ا 
بال�صن  ت��رت��ب��ط  امل��ن��ف��رد  ل��ل��ع��زف 
وعدد �صنوات الدرا�صة االكادميية 
للعازف، وم�صتويني �صنيني للعزف 

اجلماعي.



06 السبت -  11   مايو    2013 م    -    العـدد   10789
Saturday   11    May     2013  -  Issue No   10789

العدد 10789 بتاريخ 2013/5/11   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة العا�صمة للتجهيزات املعدنية 

رخ�صة رقم:CN 1039495 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صما العا�صمة للوكاالت التجارية ذ.م.م 

CAPITAL  SKY COMMERCIAL AGENCIES LLC
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صما العا�صمة لل�صتثمارات ذ.م.م

CAPITAL SKY INVESTMENTS LLC 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف ح�صن احمد ابراهيم املرزوقي

تعديل راأ�ض املال / من null اىل 300000
تعديل لوحة االعلن / اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1.5

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري:من/موؤ�ص�صة العا�صمة للتجهيزات املعدنية

CAPITAL METALLIC SUPPLIES ESTABLISHMENT
اىل/موؤ�ص�صة العا�صمة للتجهيزات املعدنية ذ.م.م 

CAPITAL METALLIC SUPPLIES LLC
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خلل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق 

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

العدد 10789 بتاريخ 2013/5/11   

اإعــــــــــالن
املمتازة  للخدمات  العا�صمة  ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�صة رقم:CN 1039496 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صما العا�صمة للوكاالت التجارية ذ.م.م 

CAPITAL  SKY COMMERCIAL AGENCIES LLC
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صما العا�صمة لل�صتثمارات ذ.م.م

CAPITAL SKY INVESTMENTS LLC 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف ح�صن احمد ابراهيم املرزوقي

تعديل راأ�ض املال / من null اىل 300000
تعديل لوحة االعلن / اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1.5

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري:من/موؤ�ص�صة العا�صمة للخدمات املمتازة

CAPITAL SUPER SERVICES ESTABLISHMENT
اىل/موؤ�ص�صة العا�صمة للخدمات املمتازة ذ.م.م 
CAPITAL SUPER SERVICES LLC

فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خلل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق 

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

العدد 10789 بتاريخ 2013/5/11   

اإعــــــــــالن
التخ�ص�صي  الطبي  يونيفر�صال  ال�ص�����ادة/مركز  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�صة رقم:CN 1137905 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صما العا�صمة للوكاالت التجارية ذ.م.م 

CAPITAL  SKY COMMERCIAL AGENCIES LLC
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ ا�صافة �صما العا�صمة لل�صتثمارات ذ.م.م 

CAPITAL SKY INVESTMENTS LLC
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف ح�صن احمد ابراهيم املرزوقي

تعديل راأ�ض املال / من null اىل 300000
تعديل لوحة االعلن / اجمايل من م�صاحة 8*6 اىل 1*1.5

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري:من/مركز يونيفر�صال الطبي التخ�ص�صي

UNIVERSAL SPECIALTY MEDICAL CENTER
اىل/مركز يونيفر�صال الطبي التخ�ص�صي ذ.م.م 

UNIVERSAL SPECIALTY MEDICAL CENTER LLC
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خلل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق 

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

العدد 10789 بتاريخ 2013/5/11   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/القلعة ال�صرقية ل�صيانة 

الكمبيوتر ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 1187031 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعلن / اجمايل من م�صاحة 1*3 اىل 2.75*0.7

تعديل نوع رخ�صة/من حرفية اىل جتارية
تعديل ا�صم جتاري:من/القلعة ال�صرقية ل�صيانة الكمبيوتر ذ.م.م

EASTERN CASTLE COMPUTER MAINTENANCE LLC

اىل/القلعة ال�صرقية لتجارة الكمبيوتر ذ.م.م
EASTERN CASTLE COMPUTER TRAIDNG LLC

تعديل ن�صاط/ا�صافة جتارة اجهزة احلا�صب االيل ولوازمها - بالتجزئة )4651001(
تعديل ن�صاط/حذف ا�صلح االت احلا�صب االلكرتوين )9511001(

فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�صادية خلل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا االعلن واال فان الدائرة 
غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10789 بتاريخ 2013/5/11   

اإعــــــــــالن
للنقليات  اال�صفر  ال�ص�����ادة/جناح  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة رخ�صة رقم:CN 1143048 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعلن / اجمايل من م�صاحة 1.5*9 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري:من/جناح اال�صفر للنقليات العامة
WING YELLOW GENERAL TRANSPORT

اىل/جناح اال�صفر لنقل الركاب باحلافلت املوؤجرة
WING YELLIW TRANSPORT PASSENGERS BY BUS LEASED

تعديل ن�صاط/ا�صافة نقل الركاب باحلافلت املوؤجرة )4922006(
تعديل ن�صاط/حذف نقليات عامة )4923011(

فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�صادية خلل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا االعلن واال فان الدائرة 
غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10789 بتاريخ 2013/5/11   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة مرغم للمواد 

الغذائية رخ�صة رقم:CN 1043491 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعلن / اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري:من/موؤ�ص�صة مرغم للمواد الغذائية
MARGHAM FODSTUFF ESTABLISHMENT

اىل/بقالة مرغم
BAQALA MARGHAM

دائرة  مراجعة  االعلن  هذا  على  االعرتا�ض  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�صر هذا االعلن واال  تاريخ  ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خلل 
فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�صاء املدة 

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

العدد 10789 بتاريخ 2013/5/11   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/قرطا�ض 

CN 1190526:لتجارة الورق رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعلن  هذا  على  االعرتا�ض  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع  خلل  االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعلن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة 

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

العدد 10789 بتاريخ 2013/5/11   

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/�صقور  التنمية االقت�صادية بان  تعلن دائ���رة 

االمارات ل�صغل علب الهدايا واملجوهرات
 رخ�صة رقم:CN 1178794 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعلن  هذا  على  االعرتا�ض  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع  خلل  االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعلن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة 

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

العدد 10789 بتاريخ 2013/5/11   

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/الربع  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1228427:الذهبي الدارة العقارات رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعلن  هذا  على  االعرتا�ض  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع  خلل  االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعلن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة 

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

العدد 10789 بتاريخ 2013/5/11   

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ض الرخ�صة 
رقم CN 1329002 باال�صم التجاري: الغابة الزرقاء 
للتوظيف بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة الو�صع 

كما كان عليه �صابقا.
االعلن  هذا  على  االعرتا�ض  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع  خلل  االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعلن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة 

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

العدد 10789 بتاريخ 2013/5/11   

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ض الرخ�صة 
رقم CN 1054390 باال�صم التجاري: �صالون طارق 
واعادة  الرخ�صة  تعديل  طلب  بالغاء  للرجال  فاروق 

الو�صع كما كان عليه �صابقا.
االعلن  هذا  على  االعرتا�ض  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع  خلل  االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعلن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة 

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

العدد 10789 بتاريخ 2013/5/11   

الغاء اعالن �سابق
�صلطان  �صامل  ال�صادة/  باأن  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
دري الفلحي امارات اجلن�صية وزهري احل�صن زهور احل�صن 
االعلن  الغاء  يف  رغبتهما  ابديا  قد  اجلن�صية  بريطاين 
ال�صابق ال�صادر يف جريدة الوحدة يف العدد رقم 12260 بتاريخ 
2013/3/1 بخ�صو�ض الرخ�صة رقم CN 1071305 باال�صم 

التجاري: �صركة لطري ملعدات حقول النفط ذ.م.م.
ثم تقدم بطلب اجراء التعديلت التالية:

اعادة الو�صع كما كان عليه
االعلن مراجعة  هذا  على  االعرتا�ض  له حق  كل من  فعلى 
ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوع من  االقت�صادية خلل  التنمية  دائرة 
االعلن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10789 بتاريخ 2013/5/11   

اإعــــــــــالن
باربل  ال�ص�����ادة/م�صبغة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�صة رقم:CN 1029365 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة نورة مبارك جا�صم ثاين املريخي )%100(
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف خليفة �صرحان �صعيد حمد ال�صعيبي
مراجعة  االعلن  هذا  على  االعرتا�ض  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  ا�صبوع  خلل  االقت�صادية  التنمية  دائرة 
االعلن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

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

العدد 10789 بتاريخ 2013/5/11   

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/واحة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1408786:اخل�صراء للعقارات رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعلن  هذا  على  االعرتا�ض  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع  خلل  االقت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعلن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
املدة  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة 

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

العدد 10789 بتاريخ 2013/5/11   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة الدولفني 

CN 1183697:الذهبي لل�صكراب رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة �صلطان حممد نور نظري )%100(

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف عبدالبا�صط عبدالكرمي حممد �صعبان فا�صل حممد البلو�صي

فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خلل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا االعلن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال 

انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 10789 بتاريخ 2013/5/11   

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/اجلادي للملب�ض 

CN 1237917:اجلاهزة ذ.م.م رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة علي عي�صى علي عبداهلل قطيف )%51(

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف جا�صم حممد يو�صف اآل علي

ملحق عقد �صراكه ذ.م.م بني االطراف
فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعلن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خلل ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا االعلن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال 

انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

تعلن ادارة  العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
بطلب لت�صجيل العلمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 182354       بتاريخ:2012/11/22 م
با�ص��م:�صركة فريجر ديلبورت للمارات العربية املتحدة املحدودة  

وعنوانه:ال�صارقة ، �ض.ب: 5629 ، هاتف: 5432436 ، فاك�ض: 5434139 ، االمارات العربية املتحدة .
وذلك لتمييز الب�صائع/اخلدمات /املنتجات :

ان�صاء املباين واال�صلح وخدمات الرتكيب او التجميع �صناديق الكهرباء . 
الواق�عة بالفئة:37

على  ويوجد  االبي�ض  باللون  متعرج  خط  �صكل  يق�صمة  االخ�صر  باللون  مربع  العلمة:�صكل  و�صف 
 VERGER املحدودة  املتحدة  العربية  للمارات  ديلبورت  فريجر  )�صركة  ال�صركة  ا�صم  املربع  ي�صار 

واللتينية.   العربية  باالحرف  االزرق  باللون   DELPORTE U.A.E Ltd
اال�ص��رتاطات:عدم املطالبة بحق ح�صري عن ا�صتخدام كلمة االمارات - uae مبعزل عن العلمة العتبارها 

منطقة جغرافية. 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
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 اإعــــــــــــالن
تعلن وزارة االقت�صاد باأن ال�صادة /ت�صيودا �صي �صي �صي 
اجننريجن )بي تي اأي( ليمتد ) �صنغافورية اجلن�صية( 
مقيدة يف �صجل ال�صركات االجنبية لدى الوزارة حتت 
ال�صركة اىل الوزارة بطلب  رقم )4150( وقد تقدمت 
تعديل اال�صم التجاري لي�صبح )�صيودا احتاد املقاولني 
�صجل  يف  بياناتها  وتعديل  املحدودة(  الهند�صية 

ال�صركات االجنبية تبعا لذلك.
يرجى من ال�صادة ا�صحاب احلق يف التقدم باعرتا�صهم 
اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز ا�صبوع من تاريخ ن�صر 

هذا االعلن .
 ق�سم ال�سركات الجنبية

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 10789 بتاريخ 2013/5/11   

 اإعـــالن �سطب قيد
ايفي�صين�صي  تربني  ال�صادة/جاز  باأن  االقت�صاد  وزارة  تعلن 
بطلب  تقدمت  قد  اجلن�صية(  )�صويدية  بي  ايه  �صويدن 
حتت  واملقيدة  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�صركة  فرع  قيد  �صطب 
رقم )2420( يف �صجل ال�صركات االجنبية بالوزارة. وتنفيذا 
�صاأن  يف  1984م  ل�صنة   )8( رقم  االحتادي  القانون  الحكام 
ال�صركات التجارية وتعديلتة و القرار الوزاري رقم )377( 
ل�صنة 2010م يف �صاأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�ض لفروع 
ومكاتب املن�صاآت املوؤ�ص�صة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . 
يرجى من ال�صادة ا�صحاب احلق يف االعرتا�ض ان يتقدموا 
باعرتا�صهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �صهر من تاريخ 
الن�صر على العنوان التايل: وزارة االقت�صاد اإدارة الت�صجيل 

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

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 10789 بتاريخ 2013/5/11   

 اإعـــالن �سطب قيد
ال�صادة/ويلربو�ض اجنينريز )يو  باأن  تعلن وزارة االقت�صاد 
�صطب  بطلب  تقدمت  قد  اجلن�صية(  كيمان  )جزر  اأي(  ايه 
رقم  حتت  واملقيدة  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�صركة  فرع  قيد 
وتنفيذا  بالوزارة.  االجنبية  ال�صركات  �صجل  يف   )2725(
�صاأن  يف  1984م  ل�صنة   )8( رقم  االحتادي  القانون  الحكام 
ال�صركات التجارية وتعديلتة و القرار الوزاري رقم )377( 
ل�صنة 2010م يف �صاأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�ض لفروع 
ومكاتب املن�صاآت املوؤ�ص�صة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . 
يرجى من ال�صادة ا�صحاب احلق يف االعرتا�ض ان يتقدموا 
باعرتا�صهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �صهر من تاريخ 
الن�صر على العنوان التايل: وزارة االقت�صاد اإدارة الت�صجيل 

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

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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•• دبا احل�شن –الفجر:

احل�صن  بدبا  والطالبات  الطلبة  اأم���ور  اول��ي��اء  جمل�ض  اختتم 
لطلبة  بوجداين  ارتقي  لقراآين  بحفظي   ( القراآنية  م�صابقته 
مت�صابقا  ع�صرا  �صبعة  مب�صاركة   ) اخلا�صة  االإح��ت��ي��اج��ات  ذوي 
ال�����ص��م��ع��ي��ة والب�صرية  االإع���اق���ة  ف��ئ��ات  وم��ت�����ص��اب��ق��ة م���ن ج��م��ي��ع 
ال�صمعية  ف��ئ��ات االإع����اق����ة  وال��ذه��ن��ي��ة واجل�����ص��دي��ة م���ن ج��م��ي��ع 

والب�صرية والذهنية واجل�صدية.
بنجاح  ال��ت��وايل  على  الثاين  للعام  تقام  التي  امل�صابقة  وحظيت 
كبري واإ�صادة كبرية من قبل اجلهات امل�صاركة التي اأكدت اأهمية 

امل�صابقة وتكاملها من خمتلف الربامج والروؤى لتاأهيل املعاقني 
من  املعاقني  اأقرانهم  مع  الكرمي  القراآن  حفظ  من  ومتكينهم 

خمتلف املراكز واجلهات .
واأ����ص���ف���رت ال��ن��ت��ائ��ج ع���ن ف���وز ���ص��امل ���ص��ع��ي��د ���ص��ح��ي��ب م���ن مركز 
من  امل��ون��ه  �صهيل  اأح��م��د  والطالب  االأول  باملركز  اخليمة  راأ����ض 
�صعيد حممد من  والطالب  الثاين  باملركز  اخليمة  راأ���ض  مركز 
حممد  خمي�ض  والطالب  الثالث  باملركز  االن�صانية  اخل��دم��ات 
والطالب حممد  الرابع  باملركز  الفجرية  دبا  خلفان من مركز 
مكرر  ال��راب��ع  باملركز  اخليمة  راأ����ض  مركز  م��ن  ال�صميلي  عبيد 
الفجرية  دب��ا  مركز  من  اليماحي  �صعيد  را�صد  حمد  والطالب 

ب��امل��رك��ز اخل��ام�����ض وال��ط��ال��ب��ة ب�����ص��اي��ر را���ص��د اأح��م��د م��ن مدينة 
اخلدمات االإن�صانية باملركز اخلام�ض مكرر.

وذك����رت وف����اء ���ص��امل ط��ه ن��ائ��ب��ة رئ��ي�����ض امل��ج��ل�����ض امل�����ص��رف العام 
ذوي  ق��درات  اب��راز  يف  ياأتي  امل�صابقة  الهدف من  ب��ان  للم�صابقة 
االإع���اق���ة يف خم��ت��ل��ف امل���ج���االت وم��ن��ه��ا ح��ف��ظ ال��ق��ري��ن الكرمي 
اأىل  جنبا  الغعاقة  ب��ذوي  االإه��ت��م��ام  يف  ال�صوء  ت�صليط  وك��ذل��ك 

جنب باالأ�صوياء .
ويف نهاية امل�صابقة قام حممد را�صد ر�صود ع�صو املجل�ض ووفاء 
�صامل طه واالأ�صتاذة �صيخه احمد املطوع ع�صو املجل�ض بتكرمي 

الفائزين بامل�صابقة وكذلك جميع من �صارك يف امل�صابقة . 

•• ال�شارقة-وام:

االإماراتيني  النا�صرين  جمعية  ق��ررت 
جمل�ض  النتخابات  الرت�صح  ب��اب  فتح 
اإدارت���ه���ا اجل��دي��د ال��ت��ي جت���ري خلل 
بغرفة  العمومية  جمعيتها  اج��ت��م��اع 
االأربعاء  يوم  ال�صارقة  جتارة و�صناعة 
املقبل. تاأتي هذه االإنتخابات يف فرتة 
الدولة  يف  الن�صر  ق��ط��اع  معها  ي�صهد 
وتو�صع  تطور  �صوء  ويف  الفتا  تقدما 
والنمو  اجل��م��ع��ي��ة  واأع����م����ال  اأن�����ص��ط��ة 
م���ن ح��ي��ث االأع�������ص���اء وامل�������ص���ارك���ات يف 
واحت�صان  املختلفة  الثقافية  املحافل 
ال��ن��ا���ص��ري��ن االإم��ارات��ي��ني ال��ع��دي��د من 
العمل  ال��ت��دري��ب��ي��ة وور������ض  ال���ربام���ج 
فر�ض  وم����ن����ح  اخل���������ربات  وت����دع����ي����م 
الكتاب  مبعار�ض  اخلارجية  امل�صاركة 

والعديد من املميزات االأخرى.
ب��ن��ت �صلطان  ب����دور  وق��ال��ت ال�����ص��ي��خ��ة 
النا�صرين  جمعية  رئ��ي�����ض  القا�صمي 
اجلديدة  ال�������دورة  اإن  االإم����ارات����ي����ني 
ل��ل��ج��م��ع��ي��ة حت��م��ل م��ع��ه��ا امل���زي���د من 
اإكمال  يف  وامل�����ص��وؤول��ي��ة  ال��ط��م��وح��ات 
بتنمية  امل��ت��ع��ل��ق��ة  م�����ص��اري��ع��ه��ا  ت��ن��ف��ي��ذ 
والنا�صرين  ال��ن�����ص��ر  ق��ط��اع  وت��ط��وي��ر 
وامل�����ص��ه��د ال��ث��ق��ايف ال��ع��ام يف ال��دول��ة .. 
موؤكدة اأن اجلميع على قدر كبري من 
مب�صرية  للإرتقاء  والقدرة  امل�صوؤولية 

اجلمعية وحتقيق اأهدافها.
القا�صمي  ب�����دور  ال�����ص��ي��خ��ة  واأع���ل���ن���ت 
اأن��ه��ا ل��ن ت��رت���ص��ح خ���لل ه���ذه ال���دورة 
وفقا  وذل��ك  االإدارة  جمل�ض  لع�صوية 
بعدم  يق�صي  ال��ذي  اجلمعية  لقانون 
جتاوز مدة الرئا�صة للفرد الأكرث من 

الوقت  اأن  اإىل  م�����ص��رية   .. ���ص��ن��وات   4
منا�صب االآن لدخول اأع�صاء جدد اإىل 
اأع�صاء  ت�صم  اجلمعية  واأن  املجل�ض 
جيدة  ب��خ��ربات  يتمتعون  اإم��ارات��ي��ني 
وطموحات كبرية متكنهم من حتقيق 
الن�صر  ���ص��ن��اع��ة  ق���ط���اع  يف  اإجن��������ازات 

بالدولة.
ال��ب��اب الرابع  28 م��ن  امل����ادة  وت��ن�����ض 
االأ���ص��ا���ص��ي اخل��ا���ض بجميعة  ل��ل��ن��ظ��ام 
النا�صرين االإماراتيني على اأن ينتخب 
وباالإقرتاع  باالأغلبية  االإدارة  جمل�ض 
الإختيار  ل��ه  اج��ت��م��اع  اأول  يف  ال�����ص��ري 
ال�صر  واأم��ني  الرئي�ض  ونائب  الرئي�ض 
واأمني ال�صندوق على اأن يتم انتخاب 
االأن�صطة  الأوج������ه  مم��ث��ل��ني  اأع�������ص���اء 
اأ����ص���ب���وع م���ن تاريخ  امل��خ��ت��ل��ف��ة خ����لل 

انتخاب اأع�صاء املجل�ض.

و تن�ض املادة 29 من الباب ذاته على 
����ص���روط ال��رت���ص��ح ل��ع�����ص��وي��ة جمل�ض 
اأن  امل��ت��ق��دم  يف  ت�����ص��رتط  ال��ت��ي  االإدارة 
الذين  العاملني  االأع�����ص��اء  م��ن  يكون 
العمومية  اجلمعية  ح�صور  حق  لهم 
واأن يكون من مواطني الدولة واأن اأال 

يقل عمره عن 21 �صنة.
اجلمعية  اإدارة  جم��ل�����ض  وي��خ��ت�����ض 
بينها  املختلفة  االأدوار  م��ن  بالعديد 
اأوجه  على  واالإ���ص��راف  اجلمعية  اإدارة 
وخارج  داخ��ل  ومتثيلها  فيها  الن�صاط 
الداخلية  ال��ل��وائ��ح  واإ����ص���دار  ال���دول���ة 
وات��خ��اذ ال��ق��رارت ال��لزم��ة التي تكفل 
ودعوة  وتطبيقها  العمل  �صري  ح�صن 
العادية  اجتماعاتها  لعقد  اجلمعية 
وغري العادية وتنفيذ قراراتها وبحث 
ال�صنوي  التقرير  واإع���داد  تو�صياتها 

وعر�صه  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال��ن�����ص��اط  الأوج�����ه 
على اجلمعية العمومية ومنح رئا�صة 
اجل��م��ع��ي��ة ال���ف���خ���ري���ة مل����ن ي�����رى فيه 
ومنح  اأه��داف��ه��ا  حتقيق  على  الكفاية 
يزيد  اأال  ع��ل��ى  ال��ف��خ��ري��ة  ال��ع�����ص��وي��ة 
ال�صنة  يف  اأع�����ص��اء  ع�صرة  على  ال��ع��دد 
ال����واح����دة واإع���ف���ائ���ه���م م���ن اإج������راءات 

الع�صوية.
النا�صرين  جمعية  اأن  بالذكر  جدير 
فرباير   25 يف  تاأ�ص�صت  االإم��ارات��ي��ني 
ربحية  غ������ري  ك���م���ن���ظ���م���ة   2009
الن�صر  ق���ط���اع  يف  ال���ع���ام���ل���ني  ل���دع���م 
ع���ل���ى م�������ص���ت���وى ال�����دول�����ة م����ن خلل 
وحت�صني  ال��ن�����ص��ر  ���ص��ن��اع��ة  ت���ط���وي���ر 
بها  والقوانني اخلا�صة  املهنة  �صروط 
وح�صلت اجلمعية على ع�صوية احتاد 
ال��ن��ا���ص��ري��ن ال���ع���رب وع�����ص��وي��ة احتاد 

اجلمعية  وتعمل  ال��دويل.   النا�صرين 
ع��ل��ى االإرت���ق���اء مب��ه��ن��ة ال��ن��ا���ص��ري��ن يف 
تاأهيل وتدريب وتن�صيط  الدولة عرب 
العاملني  ورع��اي��ة  االإم���ارات���ي  النا�صر 

ال��دول��ة وحت�صني  الن�صر يف  يف جم��ال 
اخلا�صة  وال���ق���وان���ني  امل��ه��ن��ة  ����ص���روط 
دع����م حركة  اإىل  اأي�����ص��ا  وت�����ص��ع��ى  ب��ه��ا 
والعمل  ال�صبل  ب�صتى  املحلية  الن�صر 

حمدودة  ت��وزي��ع  �صركة  تاأ�صي�ض  على 
للجمعية  امل���ن�������ص���م���ني  ل���ل���ن���ا����ص���ري���ن 
والتعاون مع املوؤ�ص�صات املحلية املعنية 

بالن�صر والطباعة والتوزيع. 

•• ال�شارقة-وام: 

�صهد ال�صيخ �صلطان بن اأحمد القا�صمي 
رئي�ض مركز ال�صارقة االإعلمي حفل 
طلب  م���ن  االأوىل  ال��دف��ع��ة  ت��خ��ري��ج 
وطالبات برنامج املاج�صتري التنفيذي 
التقنية  ك��ل��ي��ات  يف  االأع���م���ال  اإدارة  يف 

العليا بال�صارقة.
فريد  ال��دك��ت��ور  ال��ت��خ��رج  حفل  ح�صر 
اوه������ان م���دي���ر ال��ك��ل��ي��ات وال���دك���ت���ورة 
كلية  م�����دي�����رة  ال���ه���ا����ص���م���ي  حم����دث����ة 
من  وجمع  للطالبات  ال�صارقة  تقنية 
واأع�صاء  واالإع����لم����ي����ني  ال�����ص��ي��وف 
الهيئتني التدري�صية واالإدارية بالكلية 
والطالبات  ال��ط��لب  اأم����ور  واأول���ي���اء 

وذويهم.
اإىل  ب���ه���ا  ت����وج����ه  ال����ت����ي  ك���ل���م���ت���ه  ويف 
اخل��ري��ج��ني ق���ال ال�����ص��ي��خ ���ص��ل��ط��ان بن 
اأحمد القا�صمي انه ملن دواعي �صروري 
الأ�صاطركم  ال���ي���وم  م��ع��ك��م  اأك������ون  اأن 
ال�صعيدة  اللحظات  ه��ذه  يف  فرحتكم 
ال��ت��ي ت��ط��رق��ون م���ن خ��لل��ه��ا اأب����واب 
م�������ص���ت���ق���ب���ل ج����دي����د م���������ص����رق وان����ت����م 
من  العالية  ال��درج��ة  بهذه  م�صلحون 
وثقة  بعزم  واملعرفة للنطلق  العلم 
نحو االإجناز يف �صبيل البناء والعطاء 

ما  ل��ك��م  اأب�����ارك  اأن  لي�صعدين  ..وان�����ه 
حققتموه من جناح قادكم ال�صتحقاق 
ال�����ذي ه���و بداية  ب��ال��ت��خ��رج  ف��رح��ك��م 
طموحاتكم  حتقيق  ن��ح��و  م�����ص��وارك��م 
وم�����ص��ان��دة اأوط���ان���ك���م واالرت����ق����اء بها 
اإتخذمتوه  م��ا  ليكون  وف��ك��ري��ا  علميا 
من علم هو نربا�صكم وحليفكم الدائم 
لتحقيق النجاح والتفوق كما عهدناه 
ال�صارقة  اإم���ارة  اإننا يف  واأ���ص��اف   . بكم 
�صاحب  ت���وج���ي���ه���ات  م����ن  وان���ط���لق���ا 
بن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  ال�صمو 

حممد القا�صمي ع�صو املجل�ض االأعلى 
ح���اك���م ال�����ص��ارق��ة ن��ع��م��ل ج��م��ي��ع��ا بيد 
واحدة واأهداف م�صرتكة حمورها هو 
بناء االإن�صان املرتكز على اأعمدة العلم 
ل��ي��ك��ون ال��ب��ن��اء ق��وي��ا ر���ص��ي��ن��ا ال تهزه 
ومن  العرثات  ت�صعفه  وال  االأعا�صري 
علقتكم  بابقاء  جميعا  نو�صيكم  هنا 
ال��دائ��م��ة م��ع العلم وامل��ع��رف��ة ال��ت��ي ال 
تقف عند حدود . وقال اإن ع�صر اليوم 
واإن  واملعرفة  التكنولوجيا  ع�صر  هو 
نهج  من  تنتهجه  مبا  ال�صارقة  اإم���ارة 

ح��اك��م��ه��ا ت�����ص��ع ال��ع��ل��م وامل��ع��رف��ة على 
ر�صالتها  ل��ت�����ص��ي��غ  اول��وي��ات��ه��ا  ق��ائ��م��ة 
احل�����ص��اري��ة وال��ف��ك��ري��ة ال��ت��ي متكنت 
بها من حتقيق العديد من االجنازات 
العلمية واملعرفية من خلل �صروحها 
التعليمية واملعرفية املتميزة التي ي�صار 
ال��ي��ه��ا ك��م��راك��ز ب��ح��ث وع��ل��م متطورة 
على ال�صاحة العلمية العاملية. واكد ان 
امارة ال�صارقة تركز على بناء االإن�صان 
اأبنائها لتحقيق تنمية  وت�صتثمر بعلم 
للأجيال  مزدهر  مل�صتقبل  م�صتدامة 

مل�صتقبل  االأم���ل  متثل  ال��ت��ي  املختلفة 
زاهر .. موؤكدا اأن اخلريجني ي�صكلون 
ثمار ما تبنيه االإم��ارة يف ال�صري وفق 
ومواكبة  وال���ع���ط���اء  ال���ن���ج���اح  خ��ط��ى 
ودعا   .. العاملية  باملعرفية  التطورات 
اخلريجني اىل موا�صلة نهج ال�صارقة 
�صفراء  ل��ي��ك��ون��وا  وثقافتها  علمها  يف 
فكر ومعرفة يف �صبيل خدمة وطنهم 
على  مبني  م��ع��ريف  م�صتقل  و�صناعة 

االبتكار.
ووجه ال�صيخ �صلطان بن اأحمد القا�صمي 

على  للقائمني  ال�صكر  كلمته  ختام  يف 
التقنية  كليات  يف  التعليمية  العملية 
وبارك  التعليمية  جل��ه��وده��م  ال��ع��ل��ي��ا 
لهم تخريج الدفعة االأوىل من طلب 
وتقدم  التنفيذي  املاج�صتري  برنامج 
لهم  متمنيا  اخلريجني  اإىل  بالتهنئة 
اأهدافهم  وحتقيق  والنجاح  التوفيق 
فريد  الدكتور  واأل��ق��ى  وطموحاتهم. 
بال�صكر  ف��ي��ه��ا  ت���ق���دم  ك��ل��م��ة  اأوه��������ان 
القا�صمي  اأح��م��د  ب��ن  �صلطان  لل�صيخ 
على ح�صوره ورعايته الكرمية حلفل 

التخريج .. معربا عن �صعادته بتخرج 
اأول دفعة من طلب وطالبات برنامج 
املاج�صتري التنفيذي يف اإدارة االأعمال 

من كليات التقنية العليا بال�صارقة.
ال��ربن��ام��ج �صمم  ه���ذا  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 
ب����ه����دف اإع����������داد ال�������ص���ب���اب امل����واط����ن 
قيادية  م��ن��ا���ص��ب  ل�����ص��غ��ل  وت��ه��ي��ئ��ت��ه��م 
موا�صلة  خ��لل��ه��ا يف  م��ن  ي�����ص��اه��م��ون 
يف  والتنمية  والبناء  النه�صة  م�صرية 

دولة االإمارات.
واألقت اخلريجة جميلة عبيد ال�صحي 

ك��ل��م��ة اخل��ري��ج��ني اأع���رب���ت ف��ي��ه��ا عن 
اخلريجني  وزم����لئ����ه����ا  �����ص���������روره����ا 
�صلطان  ال�صيخ  برعاية  واخل��ري��ج��ات 
ب���ن اأح���م���د وم�����ص��ارك��ت��ه ل��ه��م فرحة 
بال�صكر  ل�����ه  وت����ق����دم����ت  ت���خ���رج���ه���م 
اللفتة  على هذه  واالمتنان  والتقدير 
ال��ك��رمي��ة ال��ت��ي جت�����ص��د دع��م��ه للعلم 
وطلبه. وتقدمت بال�صكر اإىل جميع 
يف  واالإدارة  التدري�ض  هيئتي  اأع�صاء 
على  بال�صارقة  العليا  التقنية  كليات 
ج��ه��وده��م امل��ب��ذول��ة م��ن اأج���ل حتقيق 
هذا االإجن��از. وقام ال�صيخ �صلطان بن 
اأحمد القا�صمي يرافقه الدكتور فريد 
اأوهان والدكتورة حمدثة الها�صمي يف 
التخرج  �صهادات  بت�صليم  ختام احلفل 
الذين  واخل��ري��ج��ات  اخل��ري��ج��ني  اإىل 
وخريجة  خ��ري��ج��ا   31 ع���دده���م  ب��ل��غ 
حممد  م���ن�������ص���ور  ال���ط���ال���ب  ون�������ال   .
االأداء  جائزة  التميمي  اأحمد  يعقوب 
االكادميي املتميز حل�صوله على اأعلى 
م��ع��دل ت��راك��م��ي ب��ت��ق��دي��ر اإم��ت��ي��از مع 
فريد  الدكتور  وق��دم  ال�صرف.  مرتبة 
اأوه��ان يف ختام احلفل هدية تذكارية 
القا�صمي  اأح��م��د  ب��ن  �صلطان  لل�صيخ 
للكليات  ال����دائ����م  ل���دع���م���ه  ت���ق���دي���را 

ورعايته وت�صريفه حلفل التخرج.

•• ال�شارقة –الفجر:
بينايل  ان����ت����ه����اء  م���������ص����ارف  م�����ع 
ال�صارقة 11 لهذا العام نهو�ض: 
جديدة  ث��ق��اف��ي��ة  خ����ارط����ة  ن���ح���و 
مايو   13 لغاية  ي�صتمر  وال���ذي 
ال�صارقة  موؤ�ص�صة  تقدم   2013
ل��ل��ف��ن��ون جم��م��وع��ة م���ن عرو�ض 
هذا  نهاية  يف  واملو�صيقى  االأداء 
برنامج  ق����دم  ح��ي��ث  االأ�����ص����ب����وع. 
ط���ارق  ل����  اأداء  امل��و���ص��ي��ق��ي  ث��ن��اي��ا 
ع��ط��وي وط���لب م��در���ص��ة االأمل 
جزءاً  ال��ع��ر���ض  ه��ذا  يعد  لل�صم، 

ثنايا، برنامج �صوت  من برنامج 
فنان  ت���األ���ي���ف  م����ن  وم���و����ص���ي���ق���ى 
عطوي،  ط��ارق  اللبناين  ال�صوت 
م��ن الربنامج  وال���ذي يعد ج���زءاً 
املو�صيقي وعرو�ض االأداء لبينايل 
دوره  ثنايا  ي��اأخ��ذ  ال�صارقة11. 
يف ب��ي��ن��ايل ال�����ص��ارق��ة م���ن خلل 
تت�صاعد  م���رتاب���ط���ة  حت����رك����ات 
يتطور  البع�ض.  بع�صها  وتغذي 
املدينة  م��ن  مكانياً  ثنايا  ع��ر���ض 
عدة  خ����لل  م���ن  ال��ب��ي��ن��ايل  اإىل 
يعترب  حت��رك.  لكل  اأداء  عرو�ض 
ثاين   160 م���ن  اأق�����ل  م�������ص���روع 

االأمل  تعاون بني طلب مدر�صة 
وطارق عطوي. يتم خف�ض املجال 
ال�صوتي لهذا العر�ض االأدائي اإىل 
 160 ترددات جهورية الأقل من 
تاأليفية  ك���اأداة  وي�صتخدم  ه��رت��ز، 
وي�صبح  دقيقة.  ذب��ذب��ات  لتوليد 
معه  التعامل  يتم  ال��ذي  ال�صوت 
وعاملي  ملمو�ض  �صكل  ك��ذب��ذب��ات 
من اخلطاب الذي يتجاوز اللغة 
امل�صموعة  واالأ���ص��ك��ال  واملو�صيقى 
التوا�صل.  كما �صيقدم فنان  من 
يعد  اأداء  ال�صوت ح�صن حجريي 
املحاكاة كجزء  برنامج  جزءاً من 
املو�صيقي،  ث��ن��اي��ا  ب���رن���ام���ج  م���ن 
تا�صيت  االأداء بحث  ويحاكي هذا 
وال�����ص��و���ص��اء وثقافة  ال�����ص��وت  يف 
ال�����ص��م وم��و���ص��ي��ق��ة ال��ك��ني. ويعد 
ت��األ��ي��ف الفنان  ال��ع��م��ل م���ن  ه���ذا 
بجودة  نف�صه  احل��ج��ريي  ح�صن 
م�صتخدماً  م���ا،  ن��وع��اً  م�صخمة 
ال�صنع  اإلكرتونية حملية  اأجهزة 
وعود  حم��م��ول  كمبيوتر  وج��ه��از 
االأداء  عر�ض  �صيقام  اإل��ك��رتوين، 

ال�صاعة  مت����ام  يف  اجل��م��ع��ة  ي����وم 
كورني�ض  ع��ل��ى  م�����ص��اًء،  ال�����ص��اب��ع��ة 
ال�صرقية.    املنطقة  يف  خ��ورف��ك��ان 
ويليه اأداء لفرقة لك�ض يقود هذه 
يعزف  ال��ذي  ثامر  �صعد  الفرقة 
وي�صارك  ال��ن��ق��ر  اآالت  ع��ل��ى  فيها 
با�صم  ي���ع���زف  ح���ني  يف  ب��ال��غ��ن��اء، 
وكري�صتيانا  ال�����دوز،  ع��ل��ى  ح���وار 
والبا�ض  الكلرينت  فوخ�ض على 
على  �صينغاال  وج���اري  كلرينت، 
اإىل  لك�ض  فرقة  وت�صعى  البيانو. 
للمو�صيقى  ج��دي��د  ب��ع��د  ت��ق��دمي 
ت�صحر  م���ا  وغ���ال���ب���اً  ال�����ص��رق��ي��ة، 
املركبة  ب���اأحل���ان���ه���ا  امل�����ص��ت��م��ع��ني 
احلزينة  واإي���ق���اع���ات���ه���ا  امل���غ���ري���ة 
ث��راء هذه  والكثري من  املفاجئة. 
املقام  ف���ن  ن���اب���ع م���ن  امل��و���ص��ي��ق��ى 
العراقي العريق الذي يقوم على 
ت��ول��ي��ف��ات حل��ن��ي��ة حم����ددة. وكما 
من  الغربية  املو�صيقى  تقاليد  يف 
الباروك اإىل اجلاز، فاإن مو�صيقى 
لك�ض تت�صمن اأنغاماً موؤلفة بقدر 
ما هي مرجتلة. و�صيكون ذلك يف 

الثقايف  املركز  يف   8:30 ال�صاعة 
بكلباء. 

11 مايو،  ال�صبت  اأم��ا م�صاء يوم 
ال�صاعة 5:30، �صيت�صمن ن�صاطاً 
وامل�صتقبل:  املا�صي  ب��ني  بعنوان 
تكنولوجيا، تقاليد، ابتكار املكون 
احلمرا  ج����زي����رة  يف  ج���ول���ة  م����ن 
براأ�ض اخليمة مع رونالد هاوكر 
والت�صميم،  للفنون  األ��ربت  كلية 
ك���ن���دا، ت��ل��ي��ه��ا ج��ل�����ص��ة ن��ق��ا���ض بني 
ب����اح����ث����ني ومم�����ار������ص�����ني وق��������ادة 
جوهرية  اأ�صئلة  لطرح  موؤ�ص�صات 
الثقافية  ال���ه���وي���ة  م���ك���ان  ح����ول 
وعلقتها  ال��ع��م��ران��ي��ة  البيئة  يف 
والتكنولوجيا،  احل����داث����ة  م����ع 
مم���ا ي�����ص��ك��ل حت���دي���اً ي��ن��ظ��ر عادة 
يدير  واحل��دي��ث.  التقليدي  ب��ني 
كاتودرايت�ض  ج������ورج  اجل��ل�����ص��ة 
العمارة،  كلية  يف  م�صارك  اأ�صتاذ 
ال�صارقة.  يف  االأمريكية  اجلامعة 
يا�صر  مع  النقا�ض  جل�صة  وتكون 
ق�صم  اأ�صتاذ م�صارك،  ال�صي�صتاوي 
العمارة، جامعة االإمارات، وبيرت 

معماري،  م�����ص��ت�����ص��ار  ج��اك�����ص��ون 
مكتب �صمو احلاكم، ونورا ال�صايح 
وزارة  املعمارية،  ال�����ص��وؤون  رئي�ض 

الثقافة يف مملكة البحرين.
وي�����ت�����م ت���ن���ظ���ي���م ه��������ذا احل������دث 
ال�صارقة  م���وؤ����ص�������ص���ة  ق���ب���ل  م����ن 
م���ع جامعة  ب���ال���ت���ع���اون  ل��ل��ف��ن��ون 
ك��ول��وم��ب��ي��ا ل��ل��درا���ص��ات ال��ع��ل��ي��ا يف 

والتخطيط  املعمارية  الهند�صة 
 ،  )GSAPP(واملحافظة
وم����راك����ز ك��ول��وم��ب��ي��ا ال��ع��امل��ي��ة | 
ال�����ص��رق االأو�����ص����ط. ���ص��ي��ق��ام هذا 
مايو،   4 ال�����ص��ب��ت،  ي����وم  احل�����دث 
راأ�ض  2013 يف جزيرة احلمرا، 
ال�صاحلية  القرية  ه��ذه  اخليمة. 
تعد اآخر مدينة تقليدية ال تزال 

قائمة يف دولة االإم��ارات العربية 
اليوم  ت��ع��ت��رب  وال����ت����ي  امل���ت���ح���دة، 

جوهرة اأثرية.
اجلمعة  ي���وم���ي  ي��ت�����ص��م��ن  ك���م���ا 
وال�صبت عر�صاً لربنامج االأفلم، 
اجلمعة  ي�������وم  ي����ع����ر�����ض  ح����ي����ث 
ل����  ك��اف��ان دي ال كروز  ب��رن��اجم��اً 
 11:00 –  8:30 ال�صاعة  من 
ليتو  األ�صينو  ل�  برنامج  ثم  م�صاَء 
نيتو من ال�صاعة  11:00 م�صاَء 
م�صاء  اأم��ا  �صباحاَ.   12:30  –
ل�  يوم ال�صبت فيت�صمن برناجماً 
 8:30 ال�صاعة  م��ودي يف  ميهلي 
برناجماً  ث��م  م�صاًء   10:00  –
ل��� اأب��ي��ت�����ص��اب��ون��غ ف��ريا���ص��ي��اك��ل من 
 12:00  –  10:00 ال�����ص��اع��ة 
املدينة،  �صارب  �صينما  �صباحاً. يف 
امل�������وروث، مبنطقة  ب��ي��ت  ���ص��اح��ة 

الرتاث يف ال�صارقة. 

جمل�ض اأولياء اأمور الطلبة والطالبات بدبا احل�سن يختتم م�سابقته القراآنية للمعاقني

انتخاب جمل�ض اإدارة جديد جلمعية النا�سرين الإماراتيني الأربعاء املقبل

التقنية العليا بال�سارقة حتتفل بتخريج الدفعة الأوىل من طلبة برنامج املاج�ستري التنفيذي يف اإدارة الأعمال

موؤ�س�سة ال�سارقة للفنون يف اأ�سبوع ختامَي لفعاليات بينايل ال�سارقة 11  

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /ذي رايت�ض لويرز 
بطلب لت�صجيل العلمة التجارية :

بتاريخ  : 2011/07/19  املودعة حتت رقم:160128 
باأ�صم : ذي ويجلز بي تي واي ليميتد

و عنوانه : اأ�صرتاليا
و ذلك لتمييز الب�صائع /اخلدمات/املنتجات 

الواقعة بالفئة : 41
املتحركة  والر�صوم  للأطفال  التلفزيونية  امل�صل�صلت  وتوزيع  اإنتاج  خدمات  التلفزيوين؛  الرتفيه  خدمات 
والفرتات بني الربامج؛ خدمات اإنتاج وتوزيع الربامج التلفزيونية واالأفلم ال�صينمائية والربامج امل�صرحية؛ 
خدمات اإنتاج برامج وحمتوى ترفيهي وتعليمي واإعلمي على و�صائل االعلم ال�صمعية وال�صمعية الب�صرية، 
اأقرا�ض مدجمة  ت�صجيلت �صوتية، خدمات  الت�صجيل، خدمات  و�صائط متعددة م�صبقة  خدمات مطبوعات 
)ذاكرة للقراءة فقط(، خدمات اأقرا�ض الفيديو الرقمية )دي يف دي(، خدمات ت�صجيلت فيديو وت�صجيلت 
متتاز  العاملية  االت�����ص��االت  �صبكة  ع��رب  وال��رتف��ي��ه  االن��رتن��ت  على  الرتفيه  ت��وف��ري  خ��دم��ات  الفيديو؛  ق��ر���ض 
والبالغني  للأطفال  االنرتنت  على  الرتفيه  توفري  خدمات  للأطفال؛  متحركة  ر�صوم  واأن�صطة  مبعلومات 
يف �صكل ق�ص�ض، واأغاين، ومو�صيقى، واألعاب، وريا�صيات، ودراما، واخلدع ال�صحرية، باال�صافة اىل معلومات 

تعليمية تتعلق مبا �صبق وبالقراءة والكتابة.
و�صف العلمة :العبارة THE WIGGLES باالأحرف اللتينية.

االإ�صرتاطات : -
فعلى من لديه اإعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد ، او اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خلل )30( يوما من تاريخ هذا االإعلن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  11  مايو 2013 العدد 10789

فقدان جواز �سفرت
�صامل  احمد  امل��دع��و/  فقد  
احمد امل�صجري     - اليمن 
اجلن�صية   -جواز �صفره رقم 
�صادر   )04907282(
من االم���ارات.    من يجده 
عليه االت�صال بتليفون رقم     

 050/6990266

فقدان جواز �سفرت
فقدت  املدعوة/ ديني�صى رينى 

نابري- اجلنوب افريقية- جواز 

   )483047114(  - ���ص��ف��ره��ا  

ال�صادر من جنوب افريقيا.

ع�����ل�����ي�����ه  ي������������ج������������ده  م���������������ن   

االت�����������ص�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م 

 050/5438569

فقدان جواز �سفرت
ف�������ق�������د  امل����������دع����������و/ حم���م���د 
عبدالها�صم  ع���ب���دال���رح���ي���م 
اجلن�صية-     ب���ن���ج���لدي�������ض   -
ج��واز �صفره رق��م  ���ص��امل     - 
من  ����ص���ادر    )1149258(
جنوب بنجلدي�ض. من يجده 
رقم      بتليفون  االت�صال  عليه 

 050/3356679

فقدان جواز �سفرت
تلبيل  امل����دع����و/  ف���ق���د  
ع������ل������ي ي��������������ار  -ه������ن������دي 
�صفره  -ج����واز  اجلن�صية 
   )4960871( رق������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
االت�����ص��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم     

 050/7710585

فقدان جواز �سفرت
املدعو/ عريف حممد  فقد  
حم��م��د خ��ور���ص��ي��د   -هندي 
رقم  �صفره  -ج��واز  اجلن�صية 
فعلى     )2077752(
ت�صليمه  ب��رج��اء  ي��ج��ده  م��ن 
اىل اق���رب م��رك��ز ���ص��رط��ة او 

ال�صفارة الهندية م�صكوراً.
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اأكراد العراق ياأملون بالهدوء على احلدود الرتكية
•• العمادية-ا.ف.ب:

العراقية  ال���ق���رى  ���ص��ك��ان  ي��ن��ظ��ر 
امل�����ح�����اذي�����ة ل����رتك����ي����ا ب�����ح�����ذر اىل 
العمال  ح���زب  م�صلحي  ان�����ص��ح��اب 
الكرد�صتاين نحو اقليم كرد�صتان، 
ام��ل��ني يف ال���وق���ت ذات����ه ب���اال تعود 
املدافع  ا����ص���وات  م�����ص��ام��ع��ه��م  اىل 

والطائرات الرتكية.
عاما(   47( �صعيد  حممد  ويقول 
من �صكان مدينة العمادية الواقعة 
ع��ل��ى ب��ع��د 70 ك��ل��م ���ص��م��ال دهوك 
لوكالة  بغداد(  �صمال  كلم   410(
فران�ض بر�ض نتمنى اال ن�صمع مرة 
والطائرات  املدافع  ا�صوات  اخرى 
ان  نخ�صى  ول��ك��ن��ن��ا  ج��ب��ال��ن��ا،  ت���دك 

يندلع القتال جمددا.
وي�صيف وهو يقف ام��ام منزله يف 
ينت�صر  مناطق  على  املطلة  املدينة 
فيها م�صلحو حزب العمال ال�صيء 
ايواء  �صيتم  اي��ن وكيف  ه��و  االه��م 
هذا العدد الكبري )من املقاتلني(، 
لنا  يعني خ�صارة ج��دي��دة  ق��د  ه��ذا 

ويوؤثر على احوالنا .
ويف خ��ط��وة ت��اري��خ��ي��ة ت��رم��ي اىل 
انهاء نزاع دام م�صتمر منذ ثلثني 
الف   45 اك��رث من  عاما قتل فيه 
�صخ�ض، بداأ متمردو حزب العمال 
ان�صحابهم  االرب��ع��اء  الكرد�صتاين 
م��ن ت��رك��ي��ا اىل ���ص��م��ال ال���ع���راق يف 
اعلن  ال��ت��ي  ال�����ص��لم  عملية  اط����ار 

�صعيد  حم���م���د  ي���ت���ذك���ر  وم���������ازال 
على  ل��ل��ق��ت��ال  االوىل  ال���ل���ح���ظ���ات 
ويقول  ال��ت�����ص��ع��ي��ن��ات،  يف  احل�����دود 
تركنا م�صاحات وا�صعة من ارا�صينا، 
ب�صبب  مهجورة  ت��زال  ال  م�صاحات 
ذلك القتال، واليوم انا خائف من 
ان يتكرر االمر اذا طال بقاوؤهم يف 

املنطقة .
ويتابع امتنى ان ي�صلوا اىل حلول 
دائمة مع احلكومة الرتكية ولكن 
ال اعتقد ان حل م�صكلتهم �صيكون 

قريبا .
احلدودية  ال��ق��رى  �صكان  ويعتمد 
ب�صكل كلي على الزراعة يف اجلبال 
ال��ع��ال��ي��ة وك��ذل��ك ال��ب�����ص��ات��ني التي 
الطبيعية  امل��ي��اه  عيون  م��ن  ت��روى 

املتواجدة بكرثة فيها.
العراق  ك��رد���ص��ت��ان  اق��ل��ي��م  ويتمتع 
ال�صياحية  امل��ن��اط��ق  م��ن  ب��ال��ع��دي��د 
تركيا  م��ع  احل����دود  ع��ن��د  اجلميلة 
امل�صاحات  ج���ان���ب  اىل  واي����������ران، 
اخل�صبة  االرا���ص��ي  م��ن  ال�صا�صعة 
االن  حل������د  ت�������ص���ت���غ���ل  مل  ال�����ت�����ي 
العمليات  ب�صبب  املطلوب  بال�صكل 

الع�صكرية.
�صنة(   37( احمد  ك���اروان  ويقول 
�صوالف  م�صيف  يف  ي��ت��ج��ول  وه���و 
الذي  ك��ل  ال��ع��م��ادي��ة  يف  ال�صياحي 
نريده هو ان ت�صتقر االو�صاع )...( 

واأال نرى ارا�صينا حترتق .
وي�����ص��ي��ف اع��ت��ق��د ان االف�����ص��ل هو 

ودخ���ل ح��زب ال��ع��م��ال بعد ذل��ك يف 
ه��دن��ة م��ع اك����راد ال���ع���راق، اال انه 
مع  متوا�صلة  ح��رب  حالة  يف  بقي 

تركيا.
وك��ل��م��ا ح��ل ال�����ص��ي��ف ع��ل��ى القرى 
احل����دودي����ة، ح��ي��ث م��و���ص��م قطف 
ال���ث���م���ار وال������زراع������ة، ح���ت���ى ب�����داأت 
والق�صف  اجل��ان��ب��ني  ب��ني  امل��ع��ارك 
كان  ما  الرتكي،  واجل��وي  املدفعي 
الب�صاتني  ح���رق  اىل  دائ��م��ا  ي����وؤدي 

واملراعي الطبيعية يف املنطقة.

عنها يف نهاية اذار مار�ض.
العمال  ح��زب  مقاتلي  ع��دد  ويقدر 
بحواىل  ت��رك��ي��ا  يف  ال��ك��رد���ص��ت��اين 
الفي مقاتل ي�صاف اليهم 2500 
�صمال  يف  اخل��ل��ف��ي��ة  ال���ق���واع���د  يف 

العراق.
ال��ق��وات العراقية يف  وم��ع م��غ��ادرة 
 1991 ع���ام  ���ص��دام ح�صني  ع��ه��د 
اق��ل��ي��م ك���رد����ص���ت���ان ال����ع����راق ال���ذي 
�صكان  اعتقد  ذات���ي،  بحكم  يتمتع 
مناطقهم  ان  احل���دودي���ة  ال��ق��رى 

االن،  بعد  عليهم  حمرمة  تعد  مل 
اال ان االم��ور �صارت على عك�ض ما 

كانوا يتمنون.
فبعد فرتة ق�صرية، وج��دت قوات 
املتمرد  الكرد�صتاين  العمال  حزب 
جبلية  م���ن���اط���ق  يف  ام���ن���ا  م������لذا 
وا�صتقرت  ال��ق��رى  ب��ه��ذه  حميطة 
مع  معارك  تخو�ض  ان  قبل  فيها، 
واجلي�ض  للقليم  الكردية  االدارة 
 1994 ع�����ام�����ي  ب������ني  ال������رتك������ي 

و1996.

الفلبني تعتزم �سحب جنودها من اجلولن 
•• مانيال-رويرتز:

رو�صاريو  دل  األ��ربت  الفلبيني  اخلارجية  وزي��ر  ق��ال 
من   342 ���ص��ح��ب  ايل  ت���ه���دف  ال��ف��ل��ب��ني  ان  ام�������ض 
حلفظ  املتحدة  االمم  قوة  �صمن  العاملني  جنودها 
ال�صلم يف مرتفعات اجلوالن بعد خطف اأربعة منهم 

قرب احلدود ال�صورية.
الرئي�ض  اأر�صل تو�صية ايل  انه  وا�صاف دل رو�صاريو 
ب��ن��ي��ن��و اك��ي��ن��و ل�����ص��ح��ب ج���ن���ود ح��ف��ظ ال�������ص���لم من 
اجلنود  ان  مو�صحا  ا�صرائيل  حتتلها  التي  املنطقة 
املعار�صة  ق���وات  م��ن  م��ق��ات��ل��ون  يحتجزهم  االرب��ع��ة 

ال�صورية كدورع ب�صرية لتفادي هجمات من القوات 
احلكومية.

واحتجز االربعة رهائن يوم الثلثاء.
هي  ت��و���ص��ي��ت��ن��ا...  لل�صحفيني  رو���ص��اري��و  دل  وق����ال 
يف  انهم  االن  نعتقد  الننا  جلنودنا  �صريع  ان�صحاب 

و�صع يفوق حدود االحتمال.
للقانون  ج�صيم  انتهاك  ال�صلم  حفظ  جنود  خطف 
ال��دويل ونحن نعطي اهمية ل�صلمة واأم��ن جنودنا 

حلفظ ال�صلم.
�صمن  يعملون  ج��ن��دي   800 م��ن  اأك���رث  وللفليني 
ال�����ص��لم يف ثماين  امل��ت��ح��دة حل��ف��ظ  ع��م��ل��ي��ات االمم 

يعملون  350 منهم  وح��وايل  العامل.  مناطق حول 
يف منطقة وقف اطلق النار يف مرتفعات اجلوالن.

وقبل �صهرين احتجز مقاتلون من املعار�صة ال�صورية 
احلدود  قرب  ال�صلم  حفظ  جنود  من  فلبينيا   20
احلكومة  قوات  بان�صحاب  للمطالبة  وا�صتخدموهم 

ال�صورية. واطلق �صراحهم بعد ايام قليلة.
االرتباط يف  ملراقبة فك  املتحدة  وتتالف قوة االمم 
النار  مرتفعات اجل��والن -التي تراقب وقف اطلق 
بني ا�صرائيل و�صوريا منذ عام 1974 - من حوايل 
النم�صا  من  واملدنيني  الع�صكريني  من  فرد   1000

وكرواتيا والهند ومولدوفا واملغرب والفلبني.

اأ�صلحة  ���ص��واري��خ حت��م��ل  اأط��ل��ق��ت 
كيمياوية على خ�صومه، متجاوزة 
الذي حدده  االأحمر  بذلك اخلط 
اأوباما  ب��اراك  االأم��ريك��ي  الرئي�ض 

منذ فرتة طويلة .
واع��ت��رب اأردوغ������ان يف م��ق��اب��ل��ة مع 
االأمريكية  نيوز  �صي  بي  اإن  �صبكة 
اأنه من الوا�صح اأن النظام ال�صوري 
ونحو  كيمياوية  اأ�صلحة  ا�صتخدم 
للمعلومات  وفقا  ���ص��اروخ،  مائتي 
خمابرات  ع��ل��ي��ه��ا  ح�����ص��ل��ت  ال���ت���ي 

بلده.
احلكومة  رئ���ي�������ض  ي���و����ص���ح  ومل 
اأن  اإن كانت بلده تعتقد  الرتكية 
كل ال�صواريخ كانت حتمل اأ�صلحة 
وفيات  هناك  اأن  واأك���د  كيمياوية، 

كما  ال�����ص��واري��خ،  تلك  ع��ن  جنمت 
ا�صتقبلت بلده عددا من امل�صابني 
اأن  اإىل  االأ���ص��ل��ح��ة، م�����ص��ريا  ب��ت��ل��ك 
امل��ع��ل��وم��ات التي  ���ص��ت��ق��دم  اأن����ق����رة 
االأمن  ملجل�ض  ال�صاأن  بهذا  متلكها 

الدويل.
تركيا  اأر����ص���ل���ت  ذل����ك  غ�����ص��ون  يف 
ف��ري��ق��ا م���ن ث��م��ان��ي��ة خ�����رباء اإىل 
احلدود مع �صوريا لفح�ض �صحايا 
يف  ال��دائ��ر  ال�صراع  ج��راء  اأ�صيبوا 
ا�صتخدام  اآث���ار  ع��ن  بحثا  ال��ب��لد، 

اأ�صلحة كيمياوية وبيولوجية.
االأنا�صول  اأن���ب���اء  وك���ال���ة  وق���ال���ت 
املدين  الدفاع  فريق  اإن  الر�صمية 
ت�صتطيع  بعربة متخ�ص�صة  امل��زود 
ر����ص���د االأدل�������ة ع��ل��ى وج�����ود م���واد 
ونووية  وب��ي��ول��وج��ي��ة  ك��ي��م��ي��اوي��ة 
جوزو  جيلفه  معرب  عند  يتمركز 

احلدودي قرب بلدة ريحانلي.
املا�صي  االأ����ص���ب���وع  ت��رك��ي��ا  وب������داأت 
م�صابني  من  دم��اء  عينات  فح�ض 
�صوريني نقلوا عرب احلدود للعلج 
�صحايا  ك���ان���وا  اإذا  م���ا  ل��ت��ح��دي��د 
وقالت  كيمياوية.  باأ�صلحة  هجوم 
�صحيفة �صتار الرتكية املقربة من 
احلكومة اإن معهد الطب ال�صرعي 
الذي يجري فحو�صا لعينات الدم، 
عرث على اآثار الري�صني، وهو مادة 
�صديدة ال�صمية ميكن ا�صتخدامها 

يف احلرب الكيمياوية.

•• وا�شنطن-لندن-اأنقرة-وكاالت:

االمريكي  ال��رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  ���ص��رح 
االمريكية  االدارة  ان  ب��اي��دن  ج��و 
امللف  م��ع  بحذر  تتعاطى  احلالية 
التي  االخ�����ط�����اء  ب���ع���د  ال���������ص����وري 
ارت���ك���ب���ت���ه���ا وا����ص���ن���ط���ن ع���ن���د غزو 

العراق واحتلله عام 2003.
ن�صرتها  م��ق��اب��ل��ة  ب��اي��دن يف  وق����ال 
ن�صف  �����ص����ت����ون  رول����ي����ن����غ  جم����ل����ة 
الرئي�ض باراك  ال�صهرية ان فريق 
اوب��ام��ا ع��م��ل ع��ل��ى ا���ص��لح �صورة 
ال����ع����امل.  امل���ت���ح���دة يف  ال�����والي�����ات 
وا�صاف ال نريد تخريب كل �صيء 
يف  ال�صابقة  االدارة  فعلت  مثلما 
العراق بحديثها عن +ا�صلحة دمار 

�صامل+ .
وكانت ادارة الرئي�ض ال�صابق جورج 
بامتلك  ب����غ����داد  ات���ه���م���ت  ب���و����ض 
واجتاحت  ���ص��ام��ل  دم�����ار  ا���ص��ل��ح��ة 
العراق عام 2003 بذريعة وجود 
يتم  مل  ال��ت��ي  اال�صلحة  ه��ذه  مثل 
�صقوط  بعد  لها  اث��ر  على  العثور 

نظام �صدام ح�صني.
الدولية  ال��ت��ح��ق��ي��ق  جل��ن��ة  ق���ال���ت 
حقوق  ان��ت��ه��اك��ات  ح���ول  امل�صتقلة 
االن�صان يف �صوريا االثنني انها مل 
تثبت  ق��اط��ع��ة  ن��ت��ائ��ج  اىل  تتو�صل 
ال��ن��زاع يف  ا�صتخدام اي من ط��ريف 
ان  بعد  كيميائية،  ا�صلحة  �صوريا 

•• مو�شكو-ا.ف.ب:

الرو�صي  ال��رئ��ي�����ض  ك���ام���ريون  دي��ف��ي��د  ال��ربي��ط��اين  ال�����وزراء  رئ��ي�����ض  يلتقي 
ال��ب��ح��ر اال����ص���ود، و���ص��ط م�����ص��اع دولية  ب��وت��ني يف �صوت�صي ع��ل��ى  ف��لدمي��ري 
للتو�صل اىل حل للنزاع امل�صتمر منذ اكرث من عامني بني الرئي�ض ال�صوري 

ب�صار اال�صد حليف مو�صكو، واملعار�صني املطالبني برحيله.
وو�صل كامريون الذي يلتقي الرئي�ض االمريكي باراك اوباما االثنني، بعد 
ظهر ام�ض اىل �صوت�صي يف زيارته االوىل اىل رو�صيا منذ عودة بوتني اىل 
الكرملني يف ايار مايو 2012، وذلك بعد ايام من لقاء رو�صي امريكي دعا 

اىل عقد موؤمتر دويل حول �صوريا مب�صاركة ممثلني للنظام واملعار�صة.
وقال املتحدث با�صم الكرملني دميرتي بي�صكوف لوكالة فران�ض بر�ض ان 
يف  الو�صع  �صتتناول  املحادثات  ان  اىل  م�صريا  رو�صيا،  اىل  و�صل  كامريون 

العموم يف لندن هناك  ام��ام جمل�ض  . وك��ان كامريون قال االربعاء  �صوريا 
�صيا�صي  انتقال  لفر�ض  الكلمة  معنى  بكل  مفاو�صات  لبدء  ملحة  حاجة 
)يف �صوريا( وو�صع حد لهذا النزاع. �صاتوجه اىل �صوت�صي )جنوب رو�صيا( 

اجلمعة للقاء الرئي�ض بوتني بغية البحث يف هذه امل�صاألة.
وتابع هناك معلومات متزايدة، حمدودة لكنها مقنعة، تدل على ان النظام 
ال�صارين  غ��از  ذل��ك  يف  مبا  كيميائية  ا�صلحة  ي�صتخدم  ي��زال  وم��ا  ا�صتخدم 
التحرك على  �صن�صتمر يف  ، م�صيفا  الت�صكيك ي�صيق اكرث فاكرث  وجمال 

كافة اجلبهات )...( من اجل حل �صيا�صي.
و�صكل مو�صوع اال�صلحة الكيميائية حمور قلق دويل ومثار اتهامات متبادلة 
بني النظام ال�صوري ومعار�صيه. وتقول الواليات املتحدة انها متتلك ادلة 
على ا�صتخدام نظام الرئي�ض اال�صد هذه اال�صلحة على نطاق �صيق، يف ما 
ال�صوري في�صل  وزير اخلارجية  نائب  وقال  االحمر.  للخط  تعده جت��اوزا 

االمم  م�صتعدة ال�صتقبال جلنة  دم�صق  ان  بر�ض اخلمي�ض  لفران�ض  املقداد 
املتحدة للتحقيق يف اال�صلحة الكيميائية. وياأتي اللقاء الربيطاين الرو�صي 
حل  اىل  للتو�صل  ال��دول��ي��ة  الديبلوما�صية  التحركات  م��ن  �صل�صلة  و�صط 
اكرث  مقتل  اىل  وادى   ،2011 مار�ض  اآذار  منت�صف  منذ  امل�صتمر  للنزاع 
من 70 الف �صخ�ض. وعقد وزير اخلارجية االمريكي جون كريي �صل�صلة 
لبحث  غالبيتها  يف  خ�ص�صت  املا�صية،  الثلثة  االي��ام  خلل  اللقاءات  من 
بوتني  الرئي�ض  التقى  الثلثاء حيث  ابرزها يف مو�صكو  ال�صوري،  املو�صوع 

ووزير خارجيته �صريغي الفروف.
على  اتفاقهما  املحادثات،  اث��ر  �صحايف  موؤمتر  يف  والف���روف  ك��ريي  واعلن 
الدعوة اىل موؤمتر دويل حول �صوريا مب�صاركة ممثلني للنظام واملعار�صة، 
للتو�صل اىل حل يقوم على اتفاق جنيف الذي مت التو�صل اليه يف حزيران 

يونيو 2012.

كامريون يف مو�سكو لبحث الأزمة ال�سورية 

رو�سيا والأردن تدعوان ملوؤمتر دويل ب�ساأن �سوريا 

ديل  ك���ارال  اللجنة  ع�صو  اع��رب��ت 
بونتي عن �صكوك قوية با�صتخدام 
لغاز  ال�����ص��وري��ة  امل��ع��ار���ص��ة  مقاتلي 

ال�صارين.
للمرة  االمريكية  االدارة  وذك���رت 
النظام  ان  ا�صبوعني  قبل  االوىل 
ال�����ص��وري ا���ص��ت��خ��دم ع��ل��ى االرج���ح 
غري  �صعبه  �صد  كيميائية  ا�صلحة 
ان اوباما �صدد على ان االدلة غري 
دم�صق  كانت  اذا  ما  الثبات  كافية 

تخطت فعل اخلط االحمر .
العثور  ان��ه مت  نعلم  ب��اي��دن  وق���ال 
ع���ل���ى اث������ار مل����ا ه����و ع���ل���ى االرج�����ح 
ال  م��ا  م�صيفا   ، كيميائية  ا�صلحة 
كل  ن��ب��ذل  وم��ا  االن،  حتى  نعرفه 
ما  ه��و  ب�����ص��اأن��ه،  للتق�صي  اجل��ه��ود 

تبادل  يف  عر�صا  اطلقت  كانت  اذا 
�صواريخ،  اط����لق  او  ن���ار  اط����لق 
هذا  م��ن  �صيء  اأو  تفجريها  مت  او 

القبيل .
الوا�صح  غري  من  ان��ه  على  و�صدد 
ال��راه��ن من هي اجلهة  الوقت  يف 
اال�صلحة  ه��ذه  متتلك  كانت  التي 

وا�صتخدمتها ويف اي توقيت.
ب�����ص��ك��ل موؤكد  ن��ع��رف  وا����ص���اف ال 
م���ن قبل  ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا  اذا مت  م���ا 
فيهم  مبن  املعار�صة،  من  ف�صائل 
املتطرفون الذين اعلنوا انتماءهم 

للقاعدة .
وتابع من املرجح ان يكون النظام 
ه���و ال�����ذي ا���ص��ت��خ��دم��ه��ا ل��ك��ن��ن��ا ال 

نعرف ذلك ب�صكل موؤكد .

�صوؤون  ادارة  بتوليها  ان��ه��ا  ه��ي   ..
املوؤ�ص�صات. مل  ك��ل  دم���رت  ال��ع��راق 
متبقية.  واح��دة  هيئة  هناك  تكن 
مل يكن هناك حتى وزارة لل�صغال 

العامة .
وا����ص���اف ن��ع��ل��م ان��ن��ا ق�����ادرون على 
م��ع��اجل��ة ه���ذا االم����ر ان ك��ن��ا على 
دوالر  مليار  الف  النفاق  ا�صتعداد 
وتكبد  ج��ن��دي  ال���ف   160 ون�����ص��ر 
�صتة االف قتيل ولكننا ال ن�صتطيع 
احل�صيلة  اىل  ا������ص�����ارة  يف  ذل�����ك 
الب�صرية واملالية للحرب يف العراق 

من اجلانب االمريكي.
وهذه هي او�صح ت�صريحات ت�صدر 
ع���ن م�������ص���وؤول ام���ريك���ي ك��ب��ري يف 
االدارة احلالية تربط بني اجتياح 

وا�صار اىل انه حني يتم التحقق من 
ا�صتخدام اال�صلحة الكيميائية فان 
ردا  االرج���ح  على  �صي�صدر  اوب��ام��ا 
مغزى  ذي  بعمل  بالقيام  متنا�صبا 

بدون اعطاء اي تو�صيحات.
لكنه قال اننا نعتقد اي�صا انه اميا 
امل�صاألة،  هذه  اليه  �صتوؤول  ما  كان 
ا�صتقرار  ع����دم  ه���ن���اك  ف�����ص��ي��ك��ون 
الوقت  لبع�ض  �صوريا  يف  �صيا�صي 
داع���ي���ا اىل ت�����ص��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة غري 
ط��ائ��ف��ي��ة ت�����ص��م ج��م��ي��ع االط����راف 
وقيام موؤ�ص�صات تعمل ب�صكل جيد 
بعد تنحي الرئي�ض ب�صار اال�صد او 

اطاحته.
ا�صتخل�صناها  التي  ال��ع��ربة  وق��ال 
ال�صابقة  االدارة  وم��ن  العراق  من 

الزمن  م����ن  ع���ق���د  ق���ب���ل  ال����ع����راق 
وتردد وا�صنطن احلايل يف االزمة 
ال�صورية حيث ادى نزاع يدور منذ 
اكرث من �صنتني اىل �صقوط اكرث 

من 70 الف قتيل.
وداف����������ع اوب������ام������ا ال�����ث�����لث�����اء عن 
امللف  يف  ادارت��������ه  ا����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
انتقادات  م��واج��ه��ة  يف  ال�������ص���وري 
اع�صاء يف الكونغر�ض ح�صوه على 
ت��ب��ن��ي خ��ط اك���رث ت�����ص��ددا باعطاء 
ال�صوء االخ�صر لت�صليح املعار�صة 
حظر  منطقة  اق��ام��ة  او  ال�صورية 

جوي.
من جانب اآخر، اأكد رئي�ض الوزراء 
ال��رتك��ي رج��ب طيب اأردوغ����ان اأن 
قوات الرئي�ض ال�صوري ب�صار االأ�صد 

اأردوغان يوؤكد اإطالق قوات الأ�سد ل�سواريخ كيمياوية 

وا�سنطن حذرة يف �سوريا خوفا من �سيناريو العراق 

اليمن يعلن �سبط �سحنة اأ�سلحة 
•• �شنعاء-يو بي اأي:

اأعلنت وزارة الدفاع اليمنية ام�ض عن �صبط �صحنة اأ�صلحة تركية ال�صنع هربت عن 
طريق البحر االأحمر ،هي اخلام�صة من نوعها التي يتم تهريبا اىل اليمن . وذكرت 
الوزارة يف بيان ن�صرته على موقعها االلكرتوين اأن اأجهزة االأمن متكنت من �صبط 
�صيارة حتمل اأ�صلحة مهربة قدمت عن طريق ميناء املخاء على البحر االأحمر تركية 
ال�صنع. واأ�صارت اىل انه يجري حاليا جرد االأ�صلحة امل�صبوطة، ومبا�صرة التحقيق 
ملعرفة ال�صخ�ض اأو اجلهة التابعة لها واتخاذ االإج��راءات القانونية اللزمة ب�صاأنها 
. و�صبق لل�صلطات اليمنية اأن اأعلنت عن �صبط �صحنات من االأ�صلحة الرتكية كانت 
يف طريقها اإىل داخل البلد عرب موانئ عدن واملكل، واأخرى مت �صبطها مبحافظتي 
احلديدة وعدن. وتزدهر جتارة ال�صلح يف اليمن ،حيث يديرها كبار النافذين من 
ع�صكريني ووجهاء قبليني،و يتم اإمداد االأطراف املت�صارعة يف القرن االأفريقي مبا 

حتتاجه من جميع اأنواع االأ�صلحة املتو�صطة واخلفيفة.

•• مو�شكو-يو بي اأي:

دعت رو�صيا واالأردن ام�ض اجلمعة جميع االأطراف املعنية 
اىل بذل جهودها من اأجل عقد موؤمتر دويل حول �صوريا. 
وقالت وزارة اخلارجية الرو�صية يف بيان اإن وزير اخلارجية 
���ص��ريغ��ي الف����روف اأج����رى م��ب��اح��ث��ات م��ع ن��ظ��ريه االأردين 
اجلهود  ب��ذل  اأهمية  على  واأك���دا  مو�صكو،  يف  ج��ودة  نا�صر 
الفّعالة من كافة االأطراف املعنية من اأجل تنفيذ املبادرة 
لتن�صيق  املتعلقة بعقد موؤمتر دويل  الرو�صية  االأمريكية- 

�صبل تنفيذ بيان جنيف .
وك��ان الف���روف اتفق م��وؤخ��راً م��ع نظريه االأم��ريك��ي جون 
دويل  موؤمتر  على عقد  مو�صكو،  لقائهما يف  كريي خلل 
ال�صهر احل����ايل. و���ص��دد الوزير  ن��ه��اي��ة  ق��ب��ل  ���ص��وري��ا  ح���ول 

الرو�صي ونظريه االأردين على �صرورة وقف نزيف الدماء 
وبدء املباحثات بني احلكومة وجميع املجموعات املعار�صة، 
للت�صوية  اال���ص��ت��ع��داد  اأ���ص��ا���ض  على  تتوحد  ان  يجب  ال��ت��ي 
ال�صيا�صية للأزمة ال�صورية . وعرّبا عن القلق اجلدي حول 
الو�صع االإن�صاين املرتبط بتدفق اللجئني من �صوريا اإىل 
االأردن، واأكدا على اأنه بالرغم من اأهمية تقدمي امل�صاعدة 
العاجلة اإال اأن احلل اجلذري مل�صكلة اللجئني ال�صوريني 
يف  �صوريا  يف  ال�صيا�صية  بالت�صوية  مبا�صر  ب�صكل  يرتبط 
اأ�صرع وقت . وجرى تبادل ل��لآراء حول الو�صع يف ال�صرق 
اأفريقيا. وناق�ض الف��روف وج��ودة عملية  االأو�صط و�صمال 
ال�صلم الفل�صطينية- االإ�صرائيلية، واأكدا على اأهمية تهيئة 
الظروف املنا�صبة لعودة الفل�صطينيني واالإ�صرائيليني اإىل 

طاولة املفاو�صات.
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احلركة  يف  قياديني  ملحقة  اعتزامها  ال�صودانية  ال�صلطات  اأعلنت 
احلكومية  ال��ق��وات  �صد  قتاال  تخو�ض  التي  �صمال  قطاع  ال�صعبية 
ك��ردف��ان احل��دودي��ت��ني م��ع جنوب  االأزرق وج��ن��وب  النيل  يف والي��ت��ي 
اإنها �صتلحق مالك عقار  ال�صودان.  وقالت وزارة العدل ال�صودانية 
وذلك  )االإن���رتب���ول(،  الدولية  ال�صرطة  طريق  ع��ن  ع��رم��ان  ويا�صر 
االأزرق  النيل  والي��ة  �صهدتها  التي  الدامية  االأح���داث  يف  لتورطهما 
احلركة  ق��وات  �صمن  كانوا  ال�صمال  قطاع  ومتمردو    .2011 ع��ام 
قتاال  خا�صت  التي  ال�����ص��ودان  جنوب  يف  ال�����ص��ودان  لتحرير  ال�صعبية 
�صد اجلي�ض ال�صوداين الأكرث من عقدين، انتهى بتوقيع اتفاق �صلم 
عام 2005 نظم مبوجبه ا�صتفتاء على تقرير امل�صري، اأدت نتائجه 
اإىل انف�صال اجلنوب يف يوليو متوز 2011.  اإال اأن املتمردين من 
املنطقتني حملوا ال�صلح �صد احلكومة ال�صودانية قبل وقت ق�صري 

من انف�صال اجلنوب، ويقولون اإن املنطقتني تعانيان التهمي�ض.
ال�صمال  قطاع  متمردي  بني  مواجهات  االأزرق  النيل  والية  و�صهدت 
واجلي�ض ال�صوداين يف 2011 اأدت اإىل نزوح ع�صرات االآالف، واأعلن 
املناطق،  تلك  معظم  على  �صيطرته  ذل��ك  عقب  ال�����ص��وداين  اجلي�ض 
واأ�صدر الرئي�ض ال�صوداين عمر الب�صري قرارا اأعفى مبوجبه مالك 

عقار الذي كان واليا على الوالية وعنّي مكانه حاكما ع�صكريا. 
والحقا ان�صم قطاع ال�صمال اإىل ما يعرف باجلبهة الثورية، والتي 
بجناحيها  ال�����ص��ودان  وح��رك��ة حترير  وامل�����ص��اواة  ال��ع��دل  ت�صم حركة 
اأرك���و م��ن��اوي. ويتبنى هذا  ن��ور وم��ن��ي  ال��واح��د حممد  ب��ق��ي��ادة عبد 

التنظيم اإ�صقاط النظام احلاكم يف اخلرطوم بالقوة امل�صلحة.

عندما ر�صح نف�صه للرئا�صة للمرة االأوىل عام 2008، تعهد الرئي�ض 
باراك اأوباما باإغلق معتقل غوانتانامو خلل عام واحد من دخوله 
تنفيذ  يف  يفلح  مل  �صنوات  خم�ض  م�صي  بعد  ولكنه  االأبي�ض،  البيت 
اأحد اأهم وعوده حتى االآن. واالأ�صبوع املا�صي، اأعلن البيت البي�ض اأن 
الرئي�ض اأوباما يدر�ض تعيني دبلوما�صي رفيع للعمل من اأجل اإر�صال 
الإغلق  جديد  جهد  اإط��ار  يف  ثالثة،  بلدان  اأو  بلدهم  اإىل  ال�صجناء 
املعتقل. واإذا ما فعل اأوباما ذلك فاإنه تغري نوعي، ياأتي فيما ي�صرب 
�صجنهم  م��ن  اال�صتياء  ع��ن  تعبرياً  ال��ط��ع��ام،  ع��ن  �صجني   100 نحو 
ال�صجن االأكرث  اإغ��لق  اأوباما ف�صله يف  �صنوات دون حماكمة. ويعزو 
اأقر  عندما  االأم��ريك��ي  الكونغر�ض  و�صعها  عوائق  اإىل  للجدل  اإث���ارة 
قانوناً يف عام 2011 ي�صمى قانون اإجازة الدفاع الوطني ، ويت�صمن 
ال�صجناء  العامة لعمليات نقل  ا�صتخدام االأموال  قيوداً �صارمة على 
من كوبا اإىل بلدانهم اأو اإىل الواليات املتحدة للمحاكمة. وت�صمن هذا 
القانون �صروطاً، منها منع عمليات النقل اإن مل يقرر وزير الدفاع باأن 
التزامها  ا�صتوفت معايري حمددة، من �صمنها  امل�صتقبلة قد  الدولة 
اأو  اأعمال  يف  امل�صتقبل  يف  عنه  املفرج  املحتجز  انخراط  عدم  ب�صمان 
حلفائها.  اأو  املتحدة  ال��والي��ات  تهديد  �صاأنها  من  اإرهابية  ن�صاطات 
لكن خرباء قانون ونا�صطني يرون اأن اأوباما ال ميتلك اإرادة �صيا�صية 

حقيقية الإغلق املعتقل، وينتقدون عدم جديته جتاه االأمر.
 

ذكر �صهود عيان لوكالة فران�ض بر�ض ان خم�صة من افراد عائلة واحدة 
لقوا م�صرعهم وجرح اثنان اآخران يف انهيار مبنى قدمي من طابقني 
)النا(  الر�صمية  الليبية  االن��ب��اء  وكالة  واك��دت  طرابل�ض.  و�صط  يف 
ح�صيلة القتلى اخلم�صة لكنها حتدثت عن عدد كبري من اجلرحى 
االنقاذ، لوكالة  �صكان احلي و�صارك يف عمليات  . وقال حممد احد 
فران�ض بر�ض ان االب واالم التي كانت حامل وابناءهم الثلثة كانوا 
جميعا.  وماتوا  املبنى  انهار  عندما  واح��دة  غرفة  يف  جميعا  نائمني 
�صيد يف  الرئي�صي  املختار  �صارع عمر  قرب  الواقع  املبنى  ان  وا�صاف 
الثلثينات. وبعيد ظهر ام�ض كان ع�صرات من �صكان احلي متجمعني 
قرب املوقع للتعبري عن غ�صبهم من ال�صلطات التي مل تفعل �صيئا 
على حد قولهم من اجل حل م�صكلة ال�صكان الذين يقيمون يف منازل 
متهالكة و�صط املدينة. وغلقت جادة عمر املختار امام حركة ال�صري 
وكالة  م��ن  ذك��ر �صحايف  كما  ق��ط��ارات،  اح��رق��وا  م��ن قبل حمتجني 
ال�صغط على  احل��ادث  يعزز هذا  ان  املكان. وميكن  بر�ض يف  فران�ض 
بعد حما�صرة  لها  �صابق  ازم��ة ال  يواجه  ال��ذي  زي��دان  حكومة علي 

وزارتني يف طرابل�ض من قبل م�صلحني يطالبون برحيل حكومته.

عوا�شم

اخلرطوم

طرابل�ص

وا�سنطن

دعوة بريطانية لإدراج
 حزب اهلل يف قائمة الرهاب

•• لندن-يو بي اأي:

اأن وزير الدولة الربيطاين ل�صوؤون ال�صرق  اأفادت �صبكة �صكاي نيوز ام�ض 
الع�صكري  اجلناح  اإدراج  اإىل  دعا  ب��ريت،  األ�صتري  افريقيا،  و�صمال  االأو�صط 

حلزب اهلل على الئحة املنظمات االرهابية.
اأن  الربيطاين  )ال��ربمل��ان(  العموم  جمل�ض  ابلغ  ب��ريت  اإن  ال�صبكة  وق��ال��ت 
اأن  بعد  ارهابية  كمنظمة  ُي�صّنف  اأن  يجب  اهلل  حل��زب  الع�صكري  اجل��ن��اح 
هاجم حافلة مبطار يف بلغاريا العام املا�صي ، ما ادى اإىل مقتل خم�صة �صياح 

ا�صرائيليني ف�صًل عن ال�صائق.
ونقلت عنه اأن االحتاد االأوروبي �صيجتمع ال�صهر املقبل ملناق�صة مقرتحات 

قدمتها اململكة املتحدة ، ب�صاأن حظر اجلناح الع�صكري حلزب اهلل.
وا�صاف بريت اأن املع�صلة التي تواجه احلكومات االوروبية هي اأن اجلناح 
ال�صيا�صي حلزب اهلل، ولي�ض الع�صكري، يلعب دوراً عملياً يف لبنان وي�صمن 

بقاء احلدود اجلنوبية للبلد هادئة ن�صبياً .
ودعا اأوروبا اإىل الرد بقوة على املقرتحات الربيطانية ب�صاأن حزب اهلل.

ا���ص��ت��ع��داد حزبه  اع��ل��ن  اهلل،  ن�صر  اهلل، ح�صن  ال��ع��ام حل���زب  االأم����ني  وك���ان 
لت�صلم اأي �صلح نوعي من �صوريا ولو كان كا�صراً للتوازن واملحافظة عليه 

وا�صتخدامه البعاد العدوان عن اأر�صنا و�صعبنا .
وقال يف كلمة اأم�ض االأول اإذا كانت ا�صرائيل تعترب �صوريا ممراً لل�صلح اإىل 

املقاومة، فان �صوريا �صتعطي ال�صلح اإىل املقاومة .

فل�سطني تطلب الن�سمام لع�سوية الإنرتبول 

وا�سنطن تنتقد ال�ستيطان وت�سعى لإحياء ال�سلم 

هيغل يعار�ض احلل الع�سكري يف ال�سرق الو�سط

انتهاء خطابه وردا  املعلومات. وبعد 
على ���ص��وؤال ع��ن ���ص��وري��ا، ق��ال هيغل 
باي  تقوم  لن  االمريكية  االدارة  ان 
ق���ب���ل ان حت�����ص��ل ع���ل���ى كل  حت�����رك 
املعلومات، م�صريا اىل غزو العراق يف 
معلومات  اىل  ا�صتند  الذي   2003

ا�صتخبارات تبني انها خاطئة.

للتدخل  دع��وات  اوباما  ادارة  وتوجه 
يف ����ص���وري���ا ب���ع���دم���ا ق���ال���ت وك�����االت 
النظام  ان  ام��ريك��ي��ة  ا���ص��ت��خ��ب��ارات 
ال�������ص���وري ا����ص���ت���خ���دم ع���ل���ى االرج�����ح 

ا�صلحة كيميائية على نطاق �صيق.
لكن البيت االبي�ض يوؤكد ان اجهزة 
اال�صتخبارات ما زالت حتقق يف هذه 

التقليدية  واال���ص��ل��ح��ة  )ل�����ص��وري��ا( 
العنف  وت�صاعد  خطر،  يف  املتقدمة 

يهدد باالمتداد عرب احلدود .
حدة  اق��ل  لهجة  تبنى  هيغل  ان  اال 
حيال �صوريا ومل يكرر حديث اوباما 
من  دم�صق  لتحذير  احمر  خط  عن 

ا�صتخدام ا�صلحة كيميائية.

•• بكني-رويرتز:

ال�������ص���ي���ن���ي �صي  ال���رئ���ي�������ض  ح�����ث 
ج������ني ب����ي����ن����غ رئ����ي���������ض ال�����������وزراء 
نتنياهو  ب��ن��ي��ام��ني  اال���ص��رائ��ي��ل��ي 
ال�صلم  حم��ادث��ات  ا�صتئناف  على 
وقت  اأق��رب  يف  الفل�صطينيني  مع 
قليلة  اي������ام  ب���ع���د  وذل������ك  مم���ك���ن 
الرئي�ض  اق����ن����اع  حم���اول���ت���ه  م����ن 
عبا�ض  حم����م����ود  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي 

�صي  املفاو�صات..وعر�ض  باحياء 
ي���وم االث��ن��ني م��ق��رتح��ا م��ن اأربع 
الذي  عبا�ض  على  لل�صلم  نقاط 
زيارة  مع  لل�صني  زيارته  تزامنت 
التحركات  ه��ذه  نتنياهو..وتاأتي 
بينما  ال�����������ص�����ني  ج������ان������ب  م�������ن 
ال����والي����ات امل���ت���ح���دة م��ن��ه��م��ك��ة يف 
جديدة الحياء  دبلوما�صية  حملة 
حمادثات ال�صلم التي انهارت يف 
2010 ب�صبب ا�صتمرار ا�صرائيل 

يف تو�صيع امل�صتوطنات.
واجتمع نتنياهو -وهو اأول زعيم 
ان  منذ  ال�صني  ي���زور  ا�صرائيلي 
اال�صبق  ال��������وزراء  رئ��ي�����ض  زاره������ا 
ايهود اوملرت يف 2007 - مع �صي 
اأم�ض االأول يف اطار زيارة ت�صتمر 
تعزيز  ايل  ت���ه���دف  اي�����ام  خ��م�����ص��ة 

التجارة الثنائية.
املوقع  يف  ن�������ص���ر  ل���ب���ي���ان  ووف����ق����ا 
اخلارجية  ل������وزارة  االل����ك����رتوين 
ال�����ص��ي��ن��ي��ة يف وق����ت م��ت��اأخ��ر يوم 
امل  لنتنياهو  �صي  ق��ال  اخلمي�ض 
القيام  م��ن  اجلانبان  يتمكن  ب��ان 
بجهود م�صرتكة التخاذ اجراءات 
للثقة  ت��دري��ج��ي  ل��ت��ع��زي��ز  عملية 
حمادثات  وا���ص��ت��ئ��ن��اف  امل��ت��ب��ادل��ة 
وق�����ت ممكن  اأق�������رب  ال�������ص���لم يف 

وحتقيق تقدم مو�صوعي.
وا�صاف �صي قائل حماية احلقوق 
الدول  جميع  وم�صالح  ال�صرعية 
الهتمامات  ط���رف  ك��ل  وم���راع���اة 
الطرف االخر هو ال�صبيل الوحيد 

حتقيق  طريقه  ع��ن  ميكن  ال���ذي 
ال�صلم واال�صتقرار االقليمي.

-ال������ذي توىل  ���ص��ي  ي��ع��ر���ض  ومل 
اأي  اذار-  م����ار�����ض  يف  م��ن�����ص��ب��ه 
ال�صتئناف  حم�����ددة  م���ق���رتح���ات 
نتنياهو  على  ال�����ص��لم  حم��ادث��ات 
ال����ذي مل ي��ج��ت��م��ع م���ع ع��ب��ا���ض يف 

ال�صني.
ووفقا لوزارة اخلارجية ال�صينية 
ال�صيني  للرئي�ض  نتنياهو  ق���ال 
دراي��ة جيدا باالمل  ا�صرائيل على 
وترحب  احل������رب  حت���دث���ه  ال���ت���ي 
ال�صلم وهي م�صتعدة  وترغب يف 
طريق  ع����ن  ال�������ص���لم  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

املفاو�صات.
و�صط  نتنياهو  تعليقات  وت���اأت���ي 
تقارير باأنه قيد يف هدوء م�صاريع 
امل�صتوطنات  يف  ل��ل��ب��ن��اء  ج���دي���دة 
يبدو  فيما  م�صعى  يف  ال��ي��ه��ودي��ة 
االمريكية  اجل����ه����ود  مل�������ص���اع���دة 
الح���ي���اء حم����ادث����ات ال�������ص���لم مع 

الفل�صطينيني.

اإ�سرائيل تعتذر عن �سرب دبلوما�سيني م�سريني اوباما يدعو العاهل املغربي لزيارة وا�سنطن 
ملوا�صلة  ال�����ص��رب  ب��ف��ارغ  ينتظر  ان���ه  وق���ال 
حمادثاتهما �صخ�صيا ولكن مي يتم حتديد 
املغربي  اي موعد لزيارة حمتملة للعاهل 
اع��ل��ن الق�صر  ال��رب��اط  اىل وا���ص��ن��ط��ن..يف 
امللكي يف بيان ن�صرته وكالة االنباء املغربية 
 2013 ال���ع���ام  ���ص��ت��ت��م خ���لل  ال���زي���ارة  ان 
اي�صا  دع��ا  املغربي  العاهل  ان  اىل  م�صريا 
ب���اراك اوب��ام��ا ل��زي��ارة امل��غ��رب..وا���ص��اف ان 
املحادثات الهاتفية جرت بعد تبادل ر�صائل 
علقة  على  واوب��ام��ا  ال�صاد�ض  حممد  بني 

مبلف ال�صحراء الغربية.

•• وا�شنطن-ا.ف.ب:

اوباما  ب���اراك  االم��ريك��ي  الرئي�ض  اج���رى 
حمادثات هاتفية مع العاهل املغربي امللك 
وا�صنطن،  ل��زي��ارة  ودع��اه  ال�صاد�ض  حممد 

ح�صب ما اعلن البيت االبي�ض.
املغربي  والعاهل  اوب��ام��ا  ان  امل�صدر  وق��ال 
حتدثا عن اهمية تعميق علقاتنا الثنائية 
امللفات االمنية ذات االهتمام  خ�صو�صا يف 

امل�صرتك .
وا�صنطن  امللك اىل  دعا  اوباما  ان  وا�صاف 

ال�سني حتث نتنياهو على ا�ستئناف املفاو�سات

•• وا�شنطن-وكاالت:

انتقدت الواليات املتحدة موا�صلة 
اال���ص��ت��ي��ط��ان يف  اإ���ص��رائ��ي��ل عملية 
واعتربته  الفل�صطينية  االأرا�صي 
توا�صل  ف��ي��م��ا   ، ب��ن��اء  غ���ري  اأم�����را 
اإحياء  اإع���ادة  اأج���ل  م��ن  م�صاعيها 
االإ�صرائيليني  ب���ني  امل��ف��او���ص��ات 
امل��ت��وق��ف��ة منذ  وال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني 

�صبتمرب اأيلول 2010.
وق�������������ال ب������ات������ري������ك ف�����ان�����رتي�����ل 
وزارة  ب��ا���ص��م  امل���ت���ح���دث  م�����ص��اع��د 
اخل��ارج��ي��ة االأم��ريك��ي��ة ك��م��ا قال 
ال��رئ��ي�����ض )ب�����اراك اأوب����ام����ا(، على 
ب���اأن  ي���ق���روا  اأن  االإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ني 
لل�صتيطان  م��ت��وا���ص��ل  ن�����ص��اط��ا 
لق�صية  بالن�صبة  ب��ن��اء  غ��ري  اأم���ر 
وا�صنطن  حت����اول  ال��ت��ي  ال�����ص��لم 
االإ�صرائيليني  بني  اإحيائها  اإع��ادة 

والفل�صطينيني.
ووافقت اإ�صرائيل على بناء 296 
اأيل  ب��ي��ت  م�����ص��ك��ن��ا يف م�����ص��ت��وط��ن��ة 
ال��غ��رب��ي��ة، حم��اول��ة يف  ال�صفة  يف 
الواليات  ط��م��اأن��ة  نف�صه  ال��وق��ت 
املتحدة التي تبذل جهودا الإحياء 
الفل�صطينيني  م���ع  امل���ف���او����ص���ات 
امل���ج���م���دة م��ن��ذ ���ص��ب��ت��م��رب اأي���ل���ول 

.2010
االإ�صرائيلية  العدل  وزيرة  وكانت 
ت���������ص����ي����ب����ي ل�����ي�����ف�����ن�����ي امل����ك����ل����ف����ة 
ب�������ص���وؤون امل���ف���او����ص���ات اأي�������ص���ا مع 
من  ف����ورا  ق��ل��ل��ت  الفل�صطينيني، 
���ص��اأن ان��ع��ك��ا���ض ه���ذا ال��ق��رار غداة 

االأردين نا�صر جودة.
واأكد كريي خلل موؤمتر �صحفي 
االإيطالية  نظريته  مع  م�صرتك 
االإ�صرائيليني  اأن  ب��ون��ي��ن��و  اإمي����ا 
ب�صاأن  ج�����ادون  وال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني 
ال�صعي لل�صلم، واأن كل االأطراف 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى م�����ص��ائ��ل مت��ه��ي��دي��ة ، 
بحاجة  اإ���ص��رائ��ي��ل  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
والفل�صطينيون  اأم��ن��ه��ا  ل�صمان 
ب���ح���اج���ة ل�������ص���م���ان���ات م����ن اأج����ل 
دولتهم، لكنه حذر جمددا من اأن 
املحادثات �صتكون �صرية من اأجل 
اإع���ط���اء ك��ل ف��ري��ق ف��ر���ص��ة اتخاذ 

االإ�صرائيلية  ال�صلمية  العملية 
الفل�صطينية اأولوية واليته، ولهذا 
االت�صاالت  يكثف  ف��اإن��ه  ال��غ��ر���ض 
املبا�صرة مع كافة االأطراف املعنية 

والزيارات اإىل املنطقة.
والتقى كريي اأم�ض االأول يف روما 
الرباعية  للجنة  اخل��ا���ض  امل��وف��د 
ح����ول ال�������ص���رق االأو�����ص����ط طوين 
بلري يف حماولة ال�صتئناف عملية 
ال�صلم االإ�صرائيلية الفل�صطينية. 
واأج���������رى ال�����رج�����لن حم����ادث����ات 
كان  اأن  بعد  �صاعتني  مل��دة  مغلقة 
وزي��ر اخلارجية  التقى  قد  كريي 

لقاء يف روما مع وزير اخلارجية 
االأمريكي جون كريي.

الفل�صطينية  ال�صلطة  وات��ه��م��ت 
اإ������ص�����رائ�����ي�����ل ب����ت����خ����ري����ب ج���ه���ود 
االإدارة  ت��ب��ذل��ه��ا  ال���ت���ي  ال�������ص���لم 
كبري  واع������ت������رب  االأم�������ريك�������ي�������ة. 
�صائب  الفل�صطينيني  املفاو�صني 
االإ�صرائيلي  االإع������لن  ع��ري��ق��ات 
ال�صلم  جهود  لتخريب  حماولة 

االأمريكية.
وق����د ج��ع��ل ك�����ريي، ال�����ذي توىل 
االأم���ريك���ي���ة  اخل����ارج����ي����ة  وزارة 
م��ن��ذ ث��لث��ة اأ���ص��ه��ر، م��ن حتريك 

اآخر،  جانب  م��ن  �صعبة.  ق���رارات 
الداخلية  وزارة  يف  م�����ص��وؤول  ق��ال 
الفل�صطينية اإن فل�صطني �صتتقدم 
ر���ص��م��ي��ا ب��ط��ل��ب االن�������ص���م���ام اإىل 
منظمة ال�صرطة اجلنائية الدولية 
اآب  اأغ�����ص��ط�����ض  �صهر  يف  اإن���رتب���ول 
امل���ق���ب���ل، م�����وؤك�����دا وج�������ود ال���ع���دد 
�صت�صوت  التي  ال��دول  من  الكايف 
واأ�صاف  االن�صمام.  طلب  ل�صالح 
الوطني  ال���ربن���ام���ج  ع����ام  م���دي���ر 
مل��ك��اف��ح��ة امل�����خ�����درات واجل���رمي���ة 
ال���ع���م���ي���د ي���و����ص���ف ع����زرائ����ي����ل، يف 
الفل�صطينية  معا  لوكالة  ت�صريح 
اجلمعة،  ام�ض  اأوردت��ه  االإخبارية 
ر�صميا  ���ص��ت��ت��ق��دم  ف��ل�����ص��ط��ني  اإن 
اإنرتبول يف  اإىل  بطلب االن�صمام 
وذلك  املقبل،  اآب  اأغ�صط�ض  �صهر 
الطلب  ع��ل��ى  ال��ت�����ص��وي��ت  ب��ه��دف 
التي  ال�����ص��ن��وي��ة  ال��������دورة  خ�����لل 
ت�صرين  نوفمرب  �صهر  يف  �صتعقد 

الثاين املقبل.
يحتاج  الطلب  مترير  اأن  واأو�صح 
من  وواح��د  الثلثني  ت�صويت  اإىل 
االأع�صاء احلا�صرين، م�صريا اإىل 
مع  ات�صاالت  اأج��رت  فل�صطني  اأن 
خمتلف الدول، واأكد وجود العدد 
�صت�صوت  التي  ال��دول  من  الكايف 

ل�صالح طلب االن�صمام.
اإحدى  ه��و  االإن���رتب���ول  اأن  وذك����ر 
�صنتقدم  التي  الدولية  املنظمات 
بفل�صطني  االع����رتاف  بعد  اإل��ي��ه��ا 
اإىل  ، الفتا  كدولة ب�صفة مراقب 
تبذلها  ال���ت���ي  امل�����ص��ن��ي��ة  اجل���ه���ود 

ووزارة  ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة  ال���ق���ي���ادة 
االن�صمام  ���ص��ب��ي��ل  يف  ال��داخ��ل��ي��ة 
اإىل  عزرائيل  واأ�صار  للإنرتبول. 
اأن طلب االن�صمام يجب اأن يقدم 
ق��ب��ل ث���لث���ة اأ���ص��ه��ر م���ن ال�����دورة 
الر�صمية للمنظمة، حيث ي�صرتط 
التي  التنفيذية  اللجنة  موافقة 
الت�صويت،  قبل  دول��ة   12 ت�صم 
جتري  ف��ل�����ص��ط��ني  اأن  اإىل  الف���ت���ا 
ات�������ص���االت م���ع ق��ط��ر واجل���زائ���ر 
التنفيذية  اللجنة  يف  كع�صوين 
مل�صاندتها يف االن�صمام للمنظمة.

�صتجنيها  ال���ت���ي  ال���ف���ائ���دة  وع����ن 
ف���ل�������ص���ط���ني م�������ن ان�������ص���م���ام���ه���ا 
ل������لإن������رتب������ول، ق�������ال امل���������ص����وؤول 
الفل�صطيني اإن ان�صمام فل�صطني 
على  ���ص��ي�����ص��اع��د  االإن����رتب����ول  اإىل 
ومعاقبة  اجل����رمي����ة  م���ك���اف���ح���ة 

املجرمني يف كافة دول العامل.
على  فل�صطني  ح�صول  اأن  ي��ذك��ر 
�صفة دولة مراقب غري ع�صو يف 
االأمم املتحدة يف نوفمرب ت�صرين 
اأتاح لها االن�صمام  الثاين املا�صي 
واملنظمات  املوؤ�ص�صات  ع�صرات  اإىل 
املتحدة،  ل��لأمم  التابعة  الدولية 
اجلنائية  امل��ح��ك��م��ة  ب��ي��ن��ه��ا  م����ن 

الدولية.

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ثلثة  على  االإ�صرائيلية  ال�صرطة  اع��ت��داء  عقب  مل�صر  ر�صميا  اإ�صرائيل  اع��ت��ذرت 
املحتلة.  بالقد�ض  القيامة  بكني�صة  النور  �صبت  قّدا�ض  يف  م�صريني  دبلوما�صيني 
اإن  االإ�صرائيلية  ل��لإذاع��ة  األكني  زئيف  االإ�صرائيلي  اخلارجية  وزي��ر  نائب  وق��ال 
االعتذار كان اأثناء لقاء مع دبلوما�صي م�صري الأنه من االأف�صل تخفي�ض التوتر 
االإ�صرائيلية  ال�صرطة  اأن  اإىل  االإ�صرائيلية  االإذاع��ة  واأ�صارت    . املنا�صب  الوقت  يف 
�صربت ثلثة دبلوما�صيني م�صريني، باالإ�صافة اإىل كاهن قبطي اأثناء احتفاالت 
�صبت النور بح�صب التقومي ال�صرقي يف القد�ض. وكانت وزارة اخلارجية امل�صرية 
معاملة  �صوء  علي  للحتجاج  القاهرة  يف  االإ�صرائيلي  ال�صفري  االأربعاء  ا�صتدعت 
القيامة  عيد  قدا�ض  يف  للم�صاركة  توجههم  اأث��ن��اء  اأبيب  تل  يف  �صفارتها  اأع�صاء 
اآخر و�صف  التفا�صيل. من جانب  االإدالء مبزيد من  املحتلة، من دون  بالقد�ض 

ال�صفري  مغادرة  على  باالإجماع  االأرب��ع��اء  االأردين  النواب  جمل�ض  ت�صويت  األكني 
باملوؤ�صف.  االأق�����ص��ى  امل�صجد  بباحة  ح���وادث  �صل�صلة  بعد  ع��م��ان،  يف  االإ�صرائيلي 
ال�صلطة  اإال على  انفعالية فقط. قرار )الطرد( ال يعتمد  لكنه قال هذه مبادرة 

التنفيذية والربملان االأردين معاد لنا على اأي حال .
ال��ق��د���ض واالأرا�صي  ال�����ص��رط��ة االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة مفتي  اأي�����ص��ا اح��ت��ج��از  األ��ك��ني  وب���رر 
الفل�صطينية حممد ح�صني ملدة �صت �صاعات االأربعاء. وقال اإن هذا االعتقال مربر 
اأن  املمكن  من  وكانت  ال�صابق  اليوم  يف  األقاها  التي  امل�صتفزة  خطبته  بعد  متاما 
دانت  ثانية  . من جهة  االأق�صى(  الهيكل )امل�صجد  باأعمال عنف يف جبل  تت�صبب 
ال�صلم  رجل  القد�ض،  مفتي  وا�صتجواب  توقيف  القد�ض  يف  اللتني  بطريركية 
واعتربت   . واالح��رتام  التقدير  الكثري من  وامل�صلمون  امل�صيحيون  له  يكن  الذي 
البطريركية اأن توقيفه �صكل اإهانة لكل م�صلمي القد�ض واالأرا�صي املقد�صة، ودانت 

كل اأعمال اال�صتفزاز التي اأدت اإىل مواجهات الثلثاء يف باحة امل�صجد االأق�صى.

اإ�سرائيل تدين تقريرا لكني�سة 
اأ�سكتلندا ين�سف ال�سعب الفل�سطيني

•• غزة-وام:

اأدانت اإ�صرائيل التقرير الذي اأ�صدرته كني�صة اأ�صكتلندا الذي اأن�صف ال�صعب 
الفل�صطيني و�صكك يف حق ال�صعب اليهودي باالأر�ض.

املا�صي  االأ���ص��ب��وع  ن�صر  ق��د  �صفحات   10 على  ميتد  ال���ذي  التقرير  وك���ان 
اأبدا  يكن  اإ�صرائيل مل  اأر���ض  ب�صاأن  االإلهي  الوعد  ب�  ي�صمى  ما  اأن  وت�صمن 
من املفرو�ض اأن يفهم ب�صكل حريف .. كما ت�صمن اأنه لي�ض من املفرو�ض اأن 

ت�صتخدم التوراة لت�صوية نزاعات ب�صاأن ال�صيطرة على اأرا�ض .
الذي  للكني�صة  العام  الوثيقة يف االجتماع  تتم مناق�صة  اأن  املفرت�ض  ومن 
�صيتم خلل ال�صهر اجلاري يف ادنربه والت�صويت عليها من قبل 723 اىل 
املقاطعة  �صمنها  اإ�صرائيل  �صد  و�صيا�صية  اقت�صادية  خطوات  بحث  جانب 
غري  اال�صتيطان  خلفية  على  وذل��ك  ا�صتثمارات  واإل��غ��اء  عقوبات  وف��ر���ض 

ال�صرعي يف ال�صفة الغربية.
وادعى ال�صفري االإ�صرائيلي يف بريطانيا اأنه يف حال تبني الكني�صة للوثيقة 
فاإن ذلك ي�صكل خطوة للوراء بالن�صبة للقوى التي تدفع باجتاه الت�صامح 
وال�صلم يف املنطقة ..كما ادعى اأن الوثيقة تخدم مواقف �صيا�صية متطرفة 
العلقة  ه��ذه  قيمة  من  وتقلل  اإ�صرائيل  ب��اأر���ض  اليهود  علقة  تنفي  كما 
معدي  عن  اال�صرائيلية  اأح��رون��وت  يديعوت  �صحيفة  ونقلت  ج��ارح.  ب�صكل 
الوثيقة قولهم اإنه يجب ا�صتفزاز ال�صعب اليهودي لدفعه اإىل التوقف عن 
مع  احل��ايل  تعامله  ب��اأن  يعرتف  واأن  خا�صة  وحالة  �صحية  نف�صه  اعتباره 

ال�صعب الفل�صطيني غري اأخلقي وغري عادل وال ميكن اأن ي�صتمر . 

االرهابية  املجموعات  م��ن  وغ��ريه��ا 
مل�صالح  بتحالفات  تعالج  ان  ميكن 
ا���ص��رائ��ي��ل وحلفاء  ت�����ص��م  م�����ص��رتك��ة 
اآخ����ري����ن يف امل���ن���ط���ق���ة. واك������د وزي����ر 
�صيا�صة  االم��ريك��ي يف معهد  ال��دف��اع 
ان�صتتيوت  )وا�صنطن  االدنى  ال�صرق 
فور نري اي�صت بولي�صي( ان القا�صم 
ان  هو  االو���ص��ط  ال�صرق  امل�صرتك يف 
وا�صتمرارية  فعالية  االكرث  احللول 
املنطقة  ت��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي  للتحديات 
�صيا�صية ولي�صت ع�صكرية . وراأى ان 
ال�صرق االو�صط  الدور االمريكي يف 
على  للتاأثري  امل�صاعدة  موا�صلة  هو 
باللجوء  ور�صمها  االح���داث  جم��رى 
واقت�صادية  دبلوما�صية  و�صائل  اىل 
وامنية  وا���ص��ت��خ��ب��ارات��ي��ة  وان�����ص��ان��ي��ة 
بالتن�صيق مع حلفائنا . وتابع هيغل 
ان االنتفا�صات العربية هزت امل�صهد 
ال�صيا�صي الذي كان قائما يف ال�صرق 

االو�صط.
�صي�صتمر  اال���ص��ت��ق��رار  ع��دم  ان  وق���ال 
ن��ت��ك��ي��ف مع  امل��ن��ط��ق��ة وع��ل��ي��ن��ا ان  يف 
هيغل  وتابع   . تغريه  ح�صب  الو�صع 

املا�صي  ال�����ص��ه��ر  امل��ن��ط��ق��ة  زار  ال����ذي 
اآف�������اق اال����ص���ت���ق���رار ع���ل���ى االم����د  ان 
عمليات  بنتائج  مرتبطة  ال��ط��وي��ل 
وليبيا  م�صر  يف  ال�صيا�صي  االنتقال 
و�صوريا. وا�صاف ان االآمال الكربى 
مرتبطة  االم���د  ط��وي��ل  ا�صتقرار  يف 
ول��ي��ب��ي��ا و�صوريا  م�����ص��ر  م��ث��ل  ب����دول 
ان���ت���ق���ال اىل حكم  ع��م��ل��ي��ات  ت�����ص��ه��د 
الدفاع  وزي����ر  واك����د   . دمي��وق��راط��ي 
املتحدة  ال�����والي�����ات  ان  االم����ريك����ي 
ر�صم  على  امل�صاعدة  ملتزمة  �صتبقى 
يف  امل�صاركة  وعلينا  اجلديد  النظام 

ذلك بحكمة .
االمر يتطلب فهما  ان هذا  وا�صاف 
وحلدود  القومية  مل�صاحلنا  وا�صحا 
هذه  لتعقيدات  ولتقديرنا  حتركنا 
التكهن  مي���ك���ن  ال  ال���ت���ي  امل���ن���ط���ق���ة 
الوقت  ويف  امل��ت��ن��اق�����ص��ة  ب��اح��داث��ه��ا 

نف�صه الواعدة يف العامل .
���ص��وري��ا يتحول  ال��ن��زاع يف  وت��اب��ع ان 
انهيار  وامكانية  طائفية  ح��رب  اىل 
احلرب  ان  وا�صاف   . تتزايد  الدولة 
جتعل خمزونات اال�صلحة الكيميائية 

•• وا�شنطن-ا.ف.ب:

�����ص����رح وزي�������ر ال�����دف�����اع االم����ريك����ي 
التي  امل�������ص���اك���ل  ان  ه���ي���غ���ل  ت�������ص���اك 
ي��واج��ه��ه��ا ال�����ص��رق االو����ص���ط مب���ا يف 
االيرانية  النووية  الطموحات  ذلك 
ت��ت��ط��ل��ب حلوال  ���ص��وري��ا  وال���ن���زاع يف 
�صيا�صية ال ع�صكرية . وبعد ان اكد ان 
النظام القدمي يزول يف املنطقة، اكد 
الواليات  ان  االمريكي  الدفاع  وزير 
املتحدة �صتعمل لت�صجيع اال�صلحات 
باالعتبار  االخذ  الدميوقراطية مع 

حدود القوة االمريكية.
ان  ب��و���ص��وح  ي��ق��ل  ان هيغل مل  وم���ع 
ع�صكريا  حتركا  ا�صتبعدت  وا�صنطن 
�صوريا،  او  اي�����ران  ���ص��د  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
الرئي�ض  م��وق��ف  ت�صريحاته  ت��وؤك��د 
اللجوء  على  املتحفظ  اوباما  ب��اراك 

اىل القوة يف املنطقة امل�صطربة.
مبا  االقليمية  ال��ت��ح��دي��ات  ان  وق���ال 
متثله  ال��ذي  ال��ن��ووي  التحدي  فيها 
اي�����ران واال����ص���ط���راب اخل���ط���رية يف 
القاعدة  ت��ه��دي��د  وا���ص��ت��م��رار  ���ص��وري��ا 
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•• جنيف-وام: 

االإن�صان نايف  املتحدة حلقوق  ال�صامية للأمم  املفو�صة  اأعلنت 
بيلي ام�ض اجلمعة فى بيان لها �صدر فى جنيف اأن تقارير 
ال�صورية  احلكومة  ق���وات  قبل  م��ن  تنفيذها  امل��زع��وم  امل��ج��ازر 
وامللي�صيات املوالية لها يف االأي��ام االأخ��رية من �صاأنها اأن حتفز 
و�صمان  لل�صراع  حل  الإي��ج��اد  التحرك  على  ال��دويل  املجتمع 
اأن امل�صوؤولني عن االنتهاكات اخلطرية حلقوق االإن�صان �صوف 

يواجهون امل�صاءلة عن جرائمهم.
تقارير  م��ن  انزعاجها  ع��ن  اأع��رب��ت  وبينما  ال�صامية  املفو�صة 
غرب  يف  الق�صري  بلدة  ح��ول  كبري  ع�صكرى  جتمع  اإىل  ت�صري 
�صوريا قالت اإنها تخ�صى املزيد من الفظائع يف حال مت اجتياح 

املنطقة.
واأ�صافت " لقد هالني القتل الظاهر للن�صاء واالأطفال والرجال 
اأخ��رى يف منطقةبانيا�ض  اأم��اك��ن  يف  ورمب��ا  البي�صاء  قرية  يف 
والتي تبدو وكاأنها ت�صري اإىل وجود حملة ت�صتهدف جمتمعات 

معينة ينظر اإليها على اأنها داعمة للمعار�صة.
اأكواما من اجلثث  تظهر  موؤملة  �صورا  اأن  اىل  بيلى  واأ�صارت 
والر�صع  ال�صغار  االأط��ف��ال  ذل��ك  وامل��ح��رتق��ة مب��ا يف  امل��دمم��ة 

يفرت�ض اأنها التقطت بعد اإجتياح القوات احلكوميةوامليلي�صيات 
وهذه  املا�صى  اال�صبوع  بانيا�ض  من  اأخ��رى  واأج���زاء  للبي�صاء 
ان���ع���دام تام  اإىل وج����ود  ت�����ص��ري  ال��ت��ح��ق��ق م��ن��ه��ا  اإذا مت  ال�����ص��ور 

للعتبار حلياة املدنيني.
واأ�صافت اإنه يجب اأن يكون هناك حتقيق دقيق فى كل حادثة 
اأنه ال ينبغي الو�صول اإىل نقطة  من هذا القبيل م�صرية اىل 
يف هذا ال�صراعحيث ي�صبح النا�ض فيها غري مباليني بالقتل 

الب�صع للمدنيني.
يف  الو�صع  اإحالة  وج��وب  اإىل  الداعى  نداءها  بيلى  وج��ددت 
اأنه قد  " اعتقد  اإىل املحكمة اجلنائية الدولية وقالت  �صوريا 
ارتكبت انتهاكات خطرية حلقوق االإن�صان وغريها من اأعمال 
اأو جرائم �صد االإن�صانية وطالبت  اإىل جرائم حرب  قد ت�صل 
باأن يو�صح لكل من احلكومة وجماعات املعار�صة امل�صلحة اأنه 
�صتكون هناك عواقب وا�صحة جتاه االأ�صخا�ض امل�صوؤولني عن 
هذا  امل��ربم  باالتفاق  ال�صامية  املفو�صة  رحبت  و  تلكاجلرائم. 
اال�صبوع من قبل رو�صيا والواليات املتحدة للعمل من اأجل عقد 
موؤمتر دوىل الإيجاد حل �صيا�صي لل�صراع ال�صورى .. واأ�صارت 
اجلهود  جتعل  لل�صراع  امل��ت��زاي��دة  الوح�صية  الطبيعة  اأن  اإىل 
قدر  احلاجةاىل  موؤكدة  حتمية  الدماء  اإراق��ة  لوقف  الدولية 

املتحدة  واأعربت م�صوؤولة االمم  اال�صتعجال.  بكثري من  اأكرب 
رفيعة امل�صتوى عن قلقها البالغ جتاه معلومات حديثة وردت 
املنطقة  يف  االن�صان  حقوق  ملفو�صية  التابع  العمل  فريق  من 
اإىل  ال��ل��ج��وء  يف  م�صتمرة  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ق��وات  اأن  اىل  وت�����ص��ري 
اال�صتخدام الع�صوائى وغري املتنا�صب للقوة يف املناطق ال�صكنية 
اأن  اإىل  ت�صري  ت�صل  التى  ال�صهادات  اأن كثريا من  اىل  ونوهت 
احلياة  اإدام���ة  كيانات  مبا�صرة  ت�صتهدف  احلكومية  ال��ق��وات 
واملدار�ض  وامل�صت�صفيات  وال�صيدليات  املخابز  مثل  الرئي�صية 

حيثيحتميى املدنيون.
اأو  ال��ه��ج��م��ات قدت�صكل ج��رائ��م ح���رب  ت��ل��ك  اأن  و���ص��ددت ع��ل��ى 
اأي�صا  تفيد  ال�صهود  رواي��ات  اإن  وقالت  االإن�صانية  �صد  جرائم 
باأن املناطق تتعر�ض لق�صف �صواريخ وهجوم بقذائف الهاون 
ب�صرف النظر عما اإذا كانت هذه املناطق مقرا لتواجد ثقيل اأو 

خفيف جلماعات املعار�صة امل�صلحة.
حلماية  الفا�صح  التجاهل  اأن  اإىل  ال�صامية  املفو�صة  ولفتت 
املدنيني ال يقت�صر على اجلانب احلكومي خا�صة واأن تقارير 
للحكومة  املناه�صة  امل�صلحة  بع�صاجلماعات  اأن  اإىل  ت�صري 
كانت تعملوتختبئ داخلملناطق املكتظة بال�صكان مما يعر�ض 

املدنيني للخطر.

•• �شول-رويرتز:

قالت املحكمة العليا يف كوريا ال�صمالية ان االمريكي 
عاما   15 بال�صجن  عليه  حكم  ال��ذي  اال�صل  الكوري 
يف  عمله  ا�صتغل  وان��ه  مب�صر  هو  ال�صاقة  اال�صغال  مع 

ال�صياحة لت�صكيل جماعات هدفها قلب نظام احلكم.
كينيث  على  احلكم  �صدر  ال�صهر  من  �صابق  وق��ت  ويف 
باي 44 عاما بعد ان احتجز اأواخر العام املا�صي على 
الكورية  را�صون  ال�صياح يف مدينة  راأ�ض جمموعة من 

ال�صمالية على حدود ال�صني.
املركزية  االنباء  لوكالة  املحكمة  با�صم  متحدث  وقال 
مبكرة  �صاعة  يف  ���ص��در  تقرير  يف  ال�صمالية  ال��ك��وري��ة 
اليوم اجلمعة حتى ينفذ خطته ت�صلل اىل 250 طالبا 
على االقل واأطلعهم على اخلطوط الرئي�صية خلطته 
التي كان ينفذها يف مدينة را�صون حيث انتحلوا �صفة 

ال�صياح.
واعرتف باي باأنه يعمل مب�صرا وقال انه اقام قدا�صا 

ت�صجيل  ال�صمالية. وو�صع  يف منا�صبات عدة يف كوريا 
�صوتي للقدا�ض ومذكرة على موقع الكني�صة الكورية 

يف �صانت لوي�ض يف الواليات املتحدة.
وهو  الكني�صة  م��وق��ع  على  ت�صجيلت  يف  ب��اي  وظ��ه��ر 
يتحدث عن رحلته اىل را�صون عام 2011 وكيف انه 
ترك عددا من اأتباعه الكوريني ال�صماليني و�صعد هو 

وجمموعة اىل قمة جبل لل�صلة.
كوريا  يف  بامل�صيحية  للتب�صري  دفعه  امي��ان��ه  ان  وذك��ر 

ال�صمالية.
انرتنا�صونال وهي جماعة  دور  اأوب��ن  وتقول جماعة   
اعداء  اأع��دى  هي  ال�صمالية  كوريا  ان  م�صيحية  دع��وة 

امل�صيحية.
ب����اي. ويف ق�صايا  ب���االف���راج ع��ن  وط��ال��ب��ت وا���ص��ن��ط��ن 
امريكي�������ني  ع��ن  االف��������������������راج  مت  �ص�����اب�قة  مماث����لة 
قامت  زي���ارات  خلل  ال�صمالية  كوري������ا  يف  �ص�������جنوا 
بها �صخ�صيات كبرية حيث ال تقيم الدولتان علقات 

دبلوما�صية.

•• وا�شنطن-ا�شالم اباد-وكاالت:

للنتخابات  ال��ت��ن��ازيل  ال��ع��د  ب����داأ 
و�صط  ب��اك�����ص��ت��ان  يف  ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة 
توا�صل اأعمال عنف تلقي بظللها 
على هذه االنتخابات التي تو�صف 
االأوىل  امل���رة  اإن��ه��ا  اإذ  بالتاريخية، 
مدنية  ح��ك��وم��ة  فيها  تنهي  ال��ت��ي 
وت�صتعد  ال�������ص���ل���ط���ة  يف  ف���رتت���ه���ا 

لت�صليمها اإىل حكومة اأخرى.
وفيما انتهت احلملت االنتخابية 
املا�صية،  قبل  الليلة  منت�صف  عند 
اأعمال العنف ذات ال�صلة  تتوا�صل 
ب�������االق�������رتاع، ح���ي���ث ق���ت���ل اأرب����ع����ة 
واأ�صيب نحو  االأقل  اأ�صخا�ض على 
يف  اجل��م��ع��ة  ام�������ض  ب���ج���روح   15
يف  �صوقا جتارية  ا�صتهدف  تفجري 

املنطقة القبلية.
�صوق  يف  ال���ق���ن���ب���ل���ة  وان�����ف�����ج�����رت 
م���ريان�������ص���اه يف والي����ة  م���دي���ن���ة  يف 
من  القريبة  ال�صمالية  وزير�صتان 
معقل  تعترب  وال��ت��ي  اأفغان�صتان، 
باك�صتان  ط��ال��ب��ان  ح��رك��ة  مل�صلحي 
املرتبطة  املجموعات  وغريهم من 
حركة  وت����رى  ال���ق���اع���دة.  بتنظيم 
منافية  االن����ت����خ����اب����ات  ط����ال����ب����ان 
ل��لإ���ص��لم، وت��ع��ل��ن امل�����ص��وؤول��ي��ة عن 
جعلت  التي  الهجمات  من  الكثري 
يف  دموية  االأك���رَث  اليوم  انتخابات 
ال���ب���لد، وت���وع���دت احلركة  ت��اري��خ 
يوم  يف  هجمات  ب�صن  االأول  اأم�����ض 
اأج���واء  ل��ت��اأم��ني  و�صعيا  االق�����رتاع. 
حوايل  تعبئة  مت��ت  االن��ت��خ��اب��ات، 
���ص��ت��م��ائ��ة األ����ف م���ن اأف������راد االأم����ن 
با�صم  متحدث  واأو�صح   واجلي�ض. 
اجلي�ض اأنه مت ن�صر ثلثمائة األف 

ح��رة و�صفافة وع��ادل��ة وجت���ري يف 
موعدها يف 11 اأيار مايو .

واأ�صاف فنرتيل ان هذه االنتخابات 
مهماً  دمي��ق��راط��ي��اً  حت���واًل  �صتمثل 
لل�صعب  ت��اري��خ��ي��اً مي��ك��ن  وت���ط���وراً 

الباك�صتاين اأن يفتخر به .
واأكد ان الواليات املتحدة ال تدعم 
م�صرياً  معني،  مر�صح  اأو  حزب  اأي 
للتوا�صل  ت��ت��ط��ل��ع   ب����لده  ان  اإىل 
املنتخبة  امل��ق��ب��ل��ة  احل���ك���وم���ة  م����ع 

دميقراطياً .
وقال فنرتيل اأود اأن اأكون وا�صحاً 
املتحدة  الواليات  ان  العنف،  ب�صاأن 
اأعمال العنف االأخ��رية التي  تدين 
وموؤيديهم  �صيا�صيني  ا�صتهدفت 
خ������لل احل���م���ل���ة االن���ت���خ���اب���ي���ة يف 
باك�صتان، وندين اأي�صاً الت�صريحات 
جماعات  عن  موؤخراً  �صدرت  التي 
تعطيل  نيتها  عن  معربة  م�صلحة 
العملية الدميقراطية يف باك�صتان 
. وت��اب��ع ن��ح��ن ن��دع��م ح��ق ال�صعب 
الباك�صتاين يف امل�صاركة ب�صكل كامل 
يف انتخاب ممثليهم وقدرتهم على 
حت��ق��ي��ق ت��ط��ل��ع��ات��ه��م ب��ق��ي��ام دول���ة 

�صلمية ومزدهرة ودميقراطية .
مراقبي  ع����ن  �����ص����وؤال  ع���ل���ى  ورداً 
اأمريكا  ك��ان��ت  واإن  االن���ت���خ���اب���ات، 
االنتخابات  مل��راق��ب��ة  اأح����داً  ت��ر���ص��ل 
ال���ب���اك���ي���ت���ان���ي���ة، ق�����ال ف���ن���رتي���ل ان 
مع  بالتن�صيق  امل��ت��ح��دة،  ال��والي��ات 
���ص��رك��ائ��ن��ا يف االحت�����اد االأوروب�������ي، 
جهود  يف  ل���ل���م�������ص���ارك���ة  ت���خ���ط���ط 
امل��راق��ب��ة ون��ح��ن ن��ع��م��ل م���ع وزارة 
للم�صاعدة  اخل���ارج���ي���ة  ال�������ص���وؤون 
انتخابية  عملية  ح�صول  دع��م  يف 

عادلة و�صفافة .

األفا من   32 اأم��ن من بينهم  ف��رد 
اأقاليم  اأك��رث  البنجاب  يف  اجلي�ض 
البلد ازدحاما بال�صكان، كما �صيتم 
ن�صر 96 األف فرد اأمن اآخرين يف 
���ص��م��ال غ���رب ال��ب��لد ال���ذي يعترب 

من معاقل حركة طالبان.
قبل  الدعائية  التحركات  اآخر  ويف 
االقرتاع، جتّمع اأن�صار زعيم حزب 
�صريف  ن��واز  االإ�صلمية  الرابطة 
اإقليم الهور  يف م�صرية حا�صدة يف 

ويختار  ا�صتقللها.  �صنوات  ن�صف 
272 مر�صحا لع�صوية  الناخبون 
يحقق  وحتى  الوطنية،  اجلمعية 
اأن  عليه  ب�صيطة  اأغ��ل��ب��ي��ة  احل���زب 
137 مقعدا. وقالت جلنة  ي�صغل 
اإن����ه مت ت���وزي���ع نحو  االن��ت��خ��اب��ات 
على  ت�صويت  ورقة  مليون   179
نحو �صبعني األف مركز يف خمتلف 

مناطق البلد.
الواليات  ق��ال��ت  ذل���ك،  غ�����ص��ون  يف 

���ص��ري��ع. يف غ�صون  وحت��ق��ي��ق من��و 
ت��زاي��دت �صعبية ح��زب جنم  ذل���ك، 
ال��ك��ري��ك��ي��ت ال�����ص��اب��ق ع��م��ران خان، 
وه������و م�����ا ي����زي����د م�����ن اح���ت���م���االت 
واأ�صابيع  مت�صرذم  ب��رمل��ان  انتخاب 
ل��ت�����ص��ك��ي��ل حكومة  امل�������داوالت  م���ن 

ائتلفية.
يف  ع�����ام�����ا(   60( خ�������ان  وي�����رق�����د 
�صقط  اأن  ب��ع��د  م�صابا  امل�صت�صفى 
املا�صي م��ن راف��ع��ة كانت  االأ���ص��ب��وع 

�صرق البلد تاأييدا له قبيل اإجراء 
انتخابات اليوم ال�صبت.

خ���لل خماطبته  ���ص��ري��ف  وت���وق���ع 
�صي�صكل  ح����زب����ه  ب�������اأن  اأن�����������ص�����اره 
باالنتخابات.  ف��وزه  بعد  احلكومة 
توقعت  الراأي  ا�صتطلعات  وكانت 
ف��وز ح��زب �صريف ال��ذي اأط��ي��ح به 
 ،1999 ب��ان��ق��لب ع�����ص��ك��ري ع���ام 
وقد تعهد �صريف باإنقاذ االقت�صاد 
واإع������ادة ���ص��ي��ا���ص��ات ال�����ص��وق احلرة 

املتحدة ان االنتخابات الباك�صتانية 
تاريخياً ميكن  املزمعة تعد تطوراً 
اأن يفتخر به الباك�صتانيون، معربة 
انتخابات  ت��ك��ون  اأن  يف  اأم��ل��ه��ا  ع��ن 

�صفافة وحرة وعادلة.
وزارة  ب����ا�����ص����م  امل����ت����ح����دث  وذك��������ر 
باتريك  االأم���ريك���ي���ة  اخل���ارج���ي���ة 
م���وؤمت���ر �صحايف  خ����لل  ف��ن��رتي��ل 
الأن  تتطلع  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  ان 
باك�صتانية  ان��ت��خ��اب��ات  على  ت�صهد 

جتمع  خ���لل  من�صة  اإىل  حت��م��ل��ه 
�����ص����اب����ق من  وق�������ت  ان����ت����خ����اب����ي يف 
تعاطف  اأك�صبه  م��ا  وه��و  االأ���ص��ب��وع، 

الناخبني.
ال�صباق  ت��ق��دم  يف  االأح����زاب  وف�صل 
بفارق كبري يثري احتماالت جميء 
يق�صي  مم����ا  ���ص��ع��ي��ف��ة،  ح���ك���وم���ة 
ع��ل��ى م��ن��اخ ال��ت��ف��اوؤل ب����اأول انتقال 
ب���ني ح��ك��وم��ة م��دن��ي��ة واأخ������رى يف 
دول����ة ح��ك��م��ه��ا اجل��ي�����ض اأك����رث من 

وا�سنطن تعترب النتخابات الباك�ستانية تطورا تاريخيا

ترقب للقرتاع و�سط عنف متو�سل يف باك�ستان 

حمادثات كورية جنوبية ـ اأمريكية للحد من الت�سلح
•• �شيول-يو بي اأي:

والواليات  اجلنوبية  ك��وري��ا  ناق�صت 
وزارة  م����ق����ر  يف  ام�����������ض  امل�����ت�����ح�����دة 
اخل���ارج���ي���ة ب�����ص��ي��ول، ق�����ص��ي��ة احلد 
ال�صلح  ان��ت�����ص��ار  وم��ن��ع  الت�صلح  م��ن 
املفاو�صات  اإىل  وت��ط��رق��ت  ال��ن��ووي، 
اخل����ا�����ص����ة ب����ال����ربن����ام����ج ال�����ن�����ووي 
على  املفرو�صة  والعقوبات  االإي��راين 

بيونغ يانغ.
الكورية  االأن�����ب�����اء  وك����ال����ة  واأف���������ادت 

الطرفني  ان  وذك�����رت  االأم���ريك���ي���ة. 
تبادال االآراء حول الق�صايا العالقة، 
كما مت التطرق اإىل ح�صيلة االجتماع 
التح�صريي ملوؤمتر مراجعة معاهدة 
احلد من انت�صار ال�صلح النووي يف 
واملفاو�صات اخلا�صة   ،2015 العام 
ب��ال��ربن��ام��ج ال��ن��ووي االإي����راين التي 
ت�صارك فيها الدول اخلم�ض الدائمة 
الع�صوية يف جمل�ض االأمن الدويل ، 
اأ�صلحة  انت�صار  ملنع  االأمنية  واملبادرة 
وغريها.   )PSI( ال�صامل  ال��دم��ار 

حول  مناق�صات  اجل��ان��ب��ان  واأج����رى 
تنفيذ قرارات جمل�ض االأمن الدويل 
على  ع��ق��وب��ات  بفر�ض  تق�صي  ال��ت��ي 
ال���ق���رار  ج���ان���ب  اإىل  ي����ان����غ،  ب���ي���ون���غ 

.2094
اإطار  يف  ���ص��ي��ول  غوتيمويلر  وت����زور 
جولة خارجية ت�صمل كوريا اجلنوبية 
وال�صني واليابان، وهي م�صوؤولة عن 
الت�صلح  من  باحلد  املعنية  الق�صايا 
وت��ن��ف��ي��ذ ال��ع��ق��وب��ات امل��ف��رو���ص��ة على 

كوريا ال�صمالية.

قتلى مبنى بنجلدي�ض املنهار فاقوا الألف
•• داكا-وكاالت:

جتاوز عدد قتلى املبنى املنهار يف بنغلدي�ض ال�صهر املا�صي عتبة االألف، بعد العثور على جثث متحللة يف اليومني 
اأنقا�ض  1032 جثة من حتت  اإن عمال االإنقاذ انت�صلوا  اإدارة الكوارث  املا�صيني. وقال م�صوؤول بغرفة التحكم يف 

مبنى رنا بلزا املوؤلف من عدة طبقات، وي�صم م�صانع معامل الن�صيج يف مدينة �صافار القريبة من العا�صمة دكا.
اأ�صحابها  التعرف على  االإنقاذ كانت متحللة، وقد مت  انت�صلتها فرق  التي  اأن اجلثث  با�صم اجلي�ض  وذكر متحدث 
من خلل الهواتف املحمولة التي عرث عليها يف اجليوب اأو من خلل بطاقات التعريف املعلقة يف العنق. واأ�صاف 
املتحدث اأن ما ال يقل عن 150 جثة من �صحايا املبنى املنهار دفنت يف مقابر عامة الأنه تعذر التعرف على اأ�صحابها، 
م�صريا اإىل اأن معظم القتلى هم من الن�صاء العاملت يف م�صانع الن�صيج. وكانت عمليات االإنقاذ اليدوية توقفت بعد 
مرور �صتة اأيام على االنهيار الذي وقع يف 24 من ال�صهر املن�صرم، بعد العثور على اآخر ناج قبل اأن تبداأ عمليات رفع 
االأنقا�ض بوا�صطة االآليات الثقيلة. ي�صار اإىل اأن اأكرث من 2400 اآخرين اأ�صيبوا يف هذا االنهيار الذي يعد من اأ�صواأ 

الكوارث ال�صناعية يف البلد، حيث اإن غالبية ال�صحايا هم من عمال م�صانع االألب�صة.

اجلنوبية يونهاب عن عقد مباحثات 
اأم���ريك���ي���ة حول   � ك���وري���ة ج��ن��وب��ي��ة 
ق�����ص��ي��ة احل�����د م����ن ال��ت�����ص��ل��ح ومنع 
ال����ن����ووي، م�صرية  ال�����ص��لح  ان��ت�����ص��ار 
من�صق  مب�����ص��ارك��ة  ك���ان���ت  ان���ه���ا  اإىل 
اخلارجية  ل���وزارة  املتعددة  ال�����ص��وؤون 
ال���ك���وري���ة ����ص���ني دون������غ اي�����ك ممثل 
وزير  وم�����ص��اع��دة   ، اجلنوبية  ك��وري��ا 
اخلارجية االأمريكية ل�صوؤون االأمن 
ال������دويل واحل�����د م���ن ال��ت�����ص��ل��ح روز 
احلكومة  ع���ن  ن��ي��اب��ة  غ��وت��ي��م��وي��ل��ر 

مريكل يف زيارة مفاجئة لأفغان�ستان 

املفو�سة ال�سامية حلقوق الن�سان تطالب العامل بالتحرك لإيجاد حل لل�سراع يف �سوريا كوريا ال�سمالية تتهم اأمريكيا بالتاآمر لإنقلب

•• برلني-ا.ف.ب:

انغيل  االملانية  امل�صت�صارة  و�صلت 
توما�ض  ال���دف���اع  ووزي�����ر  م��ريك��ل 
ام�ض  افغان�صتان  اىل  دي ميزيري 
البلد  ل�صمال  مفاجئة  زي���ارة  يف 
تاكيدا لدعمهما للقوات املنت�صرة 
با�صم  اف��اد متحدث  ما  على  فيه، 

اجلي�ض االملاين يف هذا البلد.
اك����د م��ت��ح��دث با�صم  م���ن ج��ه��ت��ه 
برلني  يف  االمل����ان����ي����ة  احل���ك���وم���ة 
اىل  ميزيري  ودي  مريكل  و�صول 
امل��ق��ر ال���ع���ام ل��ل��ق��وات االمل��ان��ي��ة يف 
البلد،  �صمال  يف  ال�صريف  م��زار 
جندي  مقتل  على  اي��ام  �صتة  بعد 
اي�����ص��اف الدولية  امل���اين م��ن ق���وة 
ال���ت���اب���ع���ة ل��ل��ح��ل��ف االط���ل�������ص���ي يف 
با�صم  متحدث  وق��ال  افغان�صتان. 
فران�ض  ل��وك��ال��ة  االمل���اين  اجلي�ض 
بزيارة  �صتقوم  م��ريك��ل  ان  ب��ر���ض 
خ��اط��ف��ة ل��ق��ن��دوز ث��م ���ص��ت��ع��ود اىل 
مزار ال�صريف بعد الظهر. جاءت 
وح�صور  لقواتنا  دعمها  لتاكيد 
اج��ت��م��اع��ات وال����رد ع��ل��ى املخاوف 

بعد مقتل احد جنودنا موؤخرا .
ال�����زي�����ارة وال  م�����دة  ت��ك�����ص��ف  ومل 

برناجمها ال�صباب امنية.
ال�صبت  امل��������اين  ج����ن����دي  وق����ت����ل 
للمتمردين  ه���ج���وم  يف  امل���ا����ص���ي 

قتلى وجرحى 
بانفجار يف باك�ستان 

•• مريان�شاه-ا.ف.ب:

ق��ت��ل ارب���ع���ة ا���ص��خ��ا���ض ع��ل��ى االقل 
بجروح  اآخ��ري��ن   15 نحو  وا���ص��ي��ب 
�صوقا  ا���ص��ت��ه��دف  ت��ف��ج��ري  ام�����ض يف 
جت����اري����ا يف امل���ن���ط���ق���ة ال��ق��ب��ل��ي��ة يف 
العامة،  االنتخابات  ع�صية  باك�صتان 
كما افادت م�صادر امنية. وانفجرت 
القنبلة يف �صوق يف مدينة مريان�صاه 
ال�صمالية  وزي���ر����ص���ت���ان  والي������ة  يف 
والتي  اف��غ��ان�����ص��ت��ان  م���ن  ال��ق��ري��ب��ة 
طالبان  مل���ت���م���ردي  م��ع��ق��ل  ت��ع��ت��رب 
املرتبطة  املجموعات  من  وغريهم 
نف�صها.  امل�����ص��ادر  وف���ق  ب��ال��ق��اع��دة، 
وكانت القنبلة مو�صوعة على دراجة 
نارية يف ال�صوق بالقرب من مكاتب 
االوىل  ل���لن���ت���خ���اب���ات  م���ر����ص���ح���ني 
اكمال  بعد  باك�صتان  يف  تنظم  التي 
ح��ك��وم��ة م��دن��ي��ة والي����ة ك��ام��ل��ة من 
خم�ض �صنوات. وقتل 117 �صخ�صا 
ا�صتهدفت  ه��ج��م��ات  يف  االق���ل  ع��ل��ى 
املر�صحني وارتكب معظمها مقاتلو 
طالبان املعار�صني للنتخابات التي 

يعتربونها خمالفة لل�صلم .
طالبان  ح���رك���ة  ق������ادة  اح�����د  وق������ال 
الك�صف عن  ع���دم  ط��ال��ب��ا  ب��اك�����ص��ت��ان 
حكيم  احل����رك����ة  ق����ائ����د  ان  ا����ص���م���ه 
هجمات  بتنفيذ  ام���ر  م�����ص��ع��ود  اهلل 

انتحارية يوم االنتخابات ال�صبت.
ومل تعلن اي جهة م�صوؤوليتها بعد 

عن هجوم مريان�صاه.

اعلن  م��ا  وف��ق  افغان�صتان  �صمال 
اجلي�ض االملاين على موقعه على 

االنرتنت االحد.
ان  االمل��اين  اجلي�ض  بيان  وا�صاف 
ال��ق��وات اخل��ا���ص��ة االمل��ان��ي��ة كانت 
للجي�ض  ع�صكرية  عملية  ت��راف��ق 
االفغاين يف والية بغلن يف �صمال 
الطلق  تعر�صت  عندما  ال��ب��لد 

نار من قبل املتمردين.
املاين  جندي  الهجوم  يف  وا�صيب 

اخر غري انه لي�ض يف خطر.
وهي املرة االوىل منذ نحو عامني 
ال���ت���ي ي�����ص��ق��ط ف��ي��ه��ا ج���ن���دي من 
افغان�صتان،  يف  االمل��ان��ي��ة  ال��وح��دة 
اي�صاف  يف  وح�������دة  ث����ال����ث  وه�����ي 
ب����ع����د ال�����وح�����دت�����ني االم����ريك����ي����ة 
وال����ربي����ط����ان����ي����ة، ب����ال����رغ����م من 
 4200 اىل  ع��دي��ده��ا  تخفي�ض 

مقابل اكرث من 5000 �صابقا.
االملانية  امل�������ص���ت�������ص���ارة  واع����رب����ت 

ع�����ن ����ص���دم���ت���ه���ا ب����ع����د ال���ه���ج���وم 
ارهابي  عمل  اي  ب  ب�صدة  منددة 
اي���ج���اب���ي يف  ت���ط���ور  دون  ي���ح���ول 
افغان�صتان  وقتل �صبعة ع�صكريني 
االكرث  ال��ي��وم  يف  ال�صبت  اآخ��ري��ن 
دم��وي��ة ل��ل��ق��وة ال��دول��ي��ة م��ن��ذ اآب 
حركة  وب����دء   2012 اغ�����ص��ط�����ض 
�صد  الربيعي  هجومها  ط��ال��ب��ان 
ال���ق���وات االف��غ��ان��ي��ة وال��دول��ي��ة يف 

افغان�صتان.

•• اأنقرة-يو بي اأي:

بداأت جلنة حقوق االإن�صان يف الربملان الرتكي حتقيقا 
والية  يف  الروهينغا  م�صلمي  ت�صتهدف  عنف  اأعمال  يف 

راخني، مبيامنار )بورما �صابقاً(، منذ ال�صيف املا�صي.
ون��ق��ل��ت وك��ال��ة اأن���ب���اء االأن���ا����ص���ول ال��رتك��ي��ة ع��ن رئي�ض 
اإن  اجلمعة،  ام�ض  قوله  اأ���ص��ت��ون،  �صفر  اأي��ه��ان  اللجنة، 
ت�صتهدف  التي  العنف  اأعمال  التحقيق يف  ب��داأت  البعثة 

م�صلمي الروهينغا منذ ال�صيف املا�صي.
ووج�����ه اأ����ص���ت���ون ان���ت���ق���ادات مل���ا و���ص��ف��ه ب�����ص��م��ت العامل 

خطابات  اأن  م��ع��ت��رباً  ال��ب��وذي��ني،  ال��ره��ب��ان  ولت�صرفات 
ال��ره��ب��ان ال��ب��وذي��ني ك��ان��ت اأك����رث ت��ع��ال��ي��اً م��ن خطابات 

)الزعيم االأملاين اأدولف( هتلر .
ك��ان ليزور راخ��ني لو كانت الظروف  اأن��ه  اأ�صتون  وق��ال 

موؤاتية اأكرث.
نهاية  يف  اتهمت  ووت�ض  رايت�ض  هيومن  منظمة  وكانت 
ال�صهر املا�صي، ال�صلطات يف ميامنار، وعنا�صر من عّدة 
طوائف بوالية اأراكان بارتكاب جرائم �صد االإن�صانية يف 
اإطار حملة تطهري عرقي بحق الروهينغيا امل�صلمني يف 

الوالية، منذ حزيران/يونيو 2012.

الربملان الرتكي يحقق بالعنف �سد م�سلمي ميامنار
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م�سادات بني امل�سلني اليهود يف حائط الرباق �سليمان: حتييد �سلح املقاومة يحمي لبنان 
•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

وقعت ام�ض م�صادات بني امل�صلني اليهود على حائط الرباق بعد اأن حاول اآالف احلريدمي، اأي اليهود املتزمتني دينيا، 
منع جمموعة ما ت�صمى بن�صاء حائط املبكى من ال�صلة يف املكان وفقا لطريقتهن. وذكرت و�صائل اإعلم اإ�صرائيلية 
اإن حوايل 300 من ن�صاء حائط املبكى اأقمن �صلوات يف املكان وفق طريقتهن، التي ت�صمل الغناء وو�صع �صاالت، يف 
باحة حائط الرباق. وعلى �صوء ذلك اأ�صدر حاخامات احلريدمي االأ�صكناز وال�صرقيني اأوامر الأتباعهم بالتواجد يف 
باحة الرباق وطالنب موؤ�ص�صاتهم التعليمية يف القد�ض باإر�صال الطالبات اإىل حائط الرباق وقد و�صل نحو 6000 
منهم الأداء �صلة موازية ل�صلة ن�صاء حائط املبكى . وقال املوقع االلكرتوين ل�صحيفة هاآرت�ض اإن احلريدمي األقوا 
ال�صرطة. وقد  اأحطن بحلقة ب�صرية من رجال  اللواتي  املبكى  احلجارة والكوؤو�ض والكرا�صي باجتاه ن�صاء احلائط 
�صغب يف  باأعمال  قاموا  ع��ددا من احلريدمي  ال�صرطة  اعتقلت  فيما  املكان  املبكى �صلتهن يف  احلائط  ن�صاء  اأنهت 
الباحة. ويعار�ض حاخامات التيار اليهودي االأرثوذك�صي احلريدي اأداء ن�صاء حائط املبكى ال�صلة يف باحة حائط 

الرباق خا�صة واأن هذه املجموعة ت�صم ن�صاء يهوديات من عدة تيارات بينها االأرثوذك�صي واالإ�صلحي واملحافظ.

•• بريوت-وكاالت:

ام�ض  �صليمان  مي�صال  اللبناين  الرئي�ض  اأكد 
اأن ما يحمي لبنان هو احلياد، وعدم التدخل 
يف ����ص���وؤون ال�����دول االأخ�������رى، وو����ص���ع �صلح 
املقاومة بت�صرف اجلي�ض اللبناين. جاء ذلك 
ال�صورية بظللها  االأزم��ة  يف وقت تلقي فيه 

على الو�صع الداخلي اللبناين. 
وقال الرئي�ض �صليمان خلل ا�صتقباله لوفد 
يحمي  ما  اإن  اجلمهوري  بالق�صر  اقت�صادي 
ن�ض  الذي  االإ�صرتاتيجي  الت�صور  هو  لبنان 

ا�صتهدفتها  التي  االإ�صرائيلية  ال��غ��ارات  على 
نوعي  �صلح  بتقدمي  املا�صي  االأ�صبوع  نهاية 

اإىل حزب اهلل مل يح�صل عليه من قبل .
االأول  اأم�ض  األ��ق��اه  خطاب  يف  ن�صراهلل  وق��ال 
مبنا�صبة مرور 25 عاما على تاأ�صي�ض اإذاعة 
اإ�صرائيلي  يا  اأن��ت  اهلل،  حل��زب  التابعة  النور 
تقول اإن هدفك منع تعاظم قدرة املقاومة.. 
نوعيا مل حت�صل  �صلحا  �صتعطي  �صوريا  اإن 
هدف  اأن  واأ�صاف   ، االآن  حتى  املقاومة  عليه 
الغارات االإ�صرائيلية هو اإخراج �صوريا نهائيا 

من معادلة ال�صراع مع اإ�صرائيل .

اجلي�ض،  بت�صرف  املقاومة  �صلح  و�صع  على 
اإ�صرائيلي  اعتداء  اأي  �صد  لبنان  عن  للدفاع 
ع��ل��ى اأر����ص���ه، ف��ق��ط، وت��ب��ع��ا ل��ق��رار مركزي، 

والعمل على تزويد اجلي�ض ب�صلح متطور.
واق��ت�����ص��اده هو  لبنان  م��ا يحمي  اأن  واأ���ص��اف 
النظام الدميقراطي، وتعزيز �صلطة القانون، 
وما يحميه اأي�صا هو احلياد وعدم التدخل يف 

�صوؤون الدول االأخرى.
وت����اأت����ي ت���اأك���ي���دات ال��رئ��ي�����ض ���ص��ل��ي��م��ان بعد 
ت�صريحات للأمني العام ل�حزب اهلل اللبناين 
�صرتد  �صوريا  اإن  فيها  ق��ال  اهلل  ن�صر  ح�صن 

اإقالة املتحدث با�سم 
رئي�سة كوريا اجلنوبية 

•• �شيول-يو بي اأي:

اجلنوبية  الكورية  الرئي�صة  قررت 
املتحدث  اإق���ال���ة  ه��ي��ه  ك����ون  ب����ارك 
با�صم الرئا�صة يون ت�صانغ جونغ، يف 
ظل �صائعات عن تورطه بف�صيحة 

حتر�ض جن�صي.
ونقلت و�صائل اإعلم كورية جنوبية 
ام�ض عن م�صاعد الرئي�صة الكورية 
اجلنوبية ل�صوؤون العلقات العامة 
ب����ارك، التي  ن���ام ك��ي ق��ول��ه ان  يل 
حالياً،  امل��ت��ح��دة  ال����والي����ات  ت�����زور 
�صلوكه  ب�صبب  ي���ون  اإق���ال���ة  ق���ررت 
غ���ري ال���لئ���ق خ����لل ال����زي����ارة، ما 
رغم  اجلنوبية،  كوريا  �صمعة  �صّوه 

انه اأحد كبار موظفي الدولة.
واأ�صار يل اإىل اأنه يحاول من خلل 
وا�صنطن  ل��دى  ال��ك��وري��ة  ال�صفارة 
التعرف على حقيقة ما حدث، واأنه 
�صيديل بالتفا�صيل فور التاأكد مما 

حدث.
وبناء على ذلك، عاد يون اإىل كوريا 
اجل��ن��وب��ي��ة ومل ي���راف���ق ب�����ارك يف 

زيارتها اإىل مدينة لو�ض اأجنل�ض.
وتنت�صر �صائعات حالياً باأن املتحدث 
ف�صيحة  يف  ي����ت����ورط  ال���رئ���ا����ص���ي 
حتر�ض جن�صي مبوظفة متدربة يف 
ال�صفارة الكورية يف وا�صنطن كانت 

ت�صاعده يف العمل.

الدميقراطي  احل����زب  ي��ج��ن��ح  ق���د 
من  برل�صكوين  ا�صتبعاد  اج��ل  من 
انتخب  ال�����ذي  ال�����ص��ي��وخ،  جم��ل�����ض 
املا�صي،  ف��ي��ف��ري  يف  ف��ي��ه  ع�����ص��وا 
ق���ان���ون �صادر  ي��ج��ن��ح ال���ص��ت��خ��دام 
اأهلّية  ب��ع��دم  يق�صي  ال��ربمل��ان  ع��ن 
من  باأكرث  عليهم  املحكوم  ال��ّن��واب 
عامني �صجنا. ومن املوؤكد اأن جتد 
الي�صار  اأق�صى  دع��م  اخلطوة  ه��ذه 
بزعامة  جن�����وم  خ��م�����ض  وح����رك����ة 

الكوميدي بيبي غريللو.
الكفاليرييه  م��و���ص��م  ان��ت��ه��ى  ف��ه��ل 
و�صيغادر  ب��رل�����ص��ك��وين  وال���لع���ب 

ملعب ال�صيا�صة نهائّيا..؟

ميلنو  يف  االث���ن���ني  و���ص��ت�����ص��ت��اأن��ف 
واح��دة من ق�صايا ثلث تنتظره، 
وال���ت���ي اأخ��ط��ره��ا ع��ل��ى االإط�����لق، 
ق�صية روبي غيت التي ميُثل فيها 
بتهمة ممار�صة اجلن�ض مبقابل مع 
ال�����ّص��اب��ة امل��غ��رب��ّي��ة ك��رمي��ة املحروق 
ال��ت��ي كانت  ، و  ��ب��ة ب روب���ي  امل��ل��ّقّ  ،

قا�صرا زمن االأحداث.
تطالب  ن����اب����ويل،  ن��ي��اب��ة  اأّن  ك��م��ا 
االأ�صبق  ال����وزراء  رئي�ض  ي��ق��ّدم  ب��ان 
للمحاكمة  ب��رل�����ص��ك��وين  �صيلفيو 
ب��ت��ه��م��ة، وف���ق���ا ل��لئ��ح��ة االت���ه���ام، 
مت��ك��ني ال�����ص��ن��ات��ور ���ص��ريج��ي��و دي 
مبلغ  من   2006 ع��ام  غريغوريو 

3 مليني يورو حتى يغرّي انتماءه 
ال�صيا�صي، وي�صعف بالتايل حكومة 
ي�صار الو�صط يف ذلك الوقت، بقيادة 

رومانو برودي.
املبا�صرة  ال�صيا�صية  النتائج  وم��ن 
التفاوؤل الذي  اأّن  لهذا احلكم، هو 
حكومة  ت�صكيل  منذ  ايطاليا  �صاد 
انريكو  ب��ق��ي��ادة  الوطنية  ال��وح��دة 
تبّخر  املا�صي،  افريل   28 ليتا، يف 

فجاأة.
تاريخ  االأوىل يف  امل���رة  ه��ي  ف��ه��ذه   
الق�صائّية  م�����ص��اك��ل��ه  م�����ص��ل�����ص��ل 
يف  برل�صكوين  اإدان��ة  تتم  الطويل، 

اال�صتئناف.

هذا  ويف   . الو�صطي  الدميقراطي 
م��ار���ص��ي��ل��و �صورجي  ي���رى  ال�����ص��ي��اق 
االيطالية  ال���ص��ت��م��ب��ا  �صحيفة  يف 
حكومة  يفّجر  ل��ن  برل�صكوين  اأّن 

�ُصّكلت حديثا، وهذا هو املهّم .
برل�صكوين  اأم�������ر  ف���ق���د  وف����ع����ل، 
دعوا  ال�����ص��م��ت:  مب��لزم��ة  وزراءه 
احلكومة بعيدة عن هذه احلماقة، 
ليعرّب احلزب عن غ�صبه واإدانته ، 
القطيعة..  خطر  لنتحا�صى  ولكن 
الحقا  ليتا  ان��ري��ك��و  ع��ل��ى  �صنحكم 
على ما قام به، و�صوف لن مننحه 

اأّية هدّية .
برل�صكوين  �صيلفيو  اأّن  اإىل  ي�صار 

ويف رّد فعل متوّقع، نّدد الكفاليرييه 
مب��ا و���ص��ف��ه ال��ق�����ص��وة ال��ق�����ص��ائ��ّي��ة ، 
��ة ع��ن اع��ت��ق��اده باأّنه  وع����رّب خ��ا���صّ
خمجل وغري م�صموح به وال يطاق 
الوظائف  ممار�صة  م��ن  حرمانه   ،
العامة ملدة خم�ض �صنوات، وهو ما 
توظيف  من  يحرمه  اأن  �صاأنه  من 

درع احل�صانة �صّد الق�صاة.
ويتجّلى حالّيا، حر�ض برل�صكوين 
احلكومة  رئي�ض  اإح���راج  ع��دم  على 
احل���������ايل، اإن����ري����ك����و ل���ي���ت���ا، ال�����ذي 
حزب  م���ن  وزراء  ح��ك��وم��ت��ه  ت�����ص��ّم 
الدميقراطي  احل��زب  برل�صكوين، 
احل����زب  ج���ان���ب  اإىل  ال����ل����ي����ربايل، 

ال�صريبي  ال��ت��ه��رب  بتهمة  اأدي����ن 
3 مليون يورو،  7 فا�صل  تقدر ب 
ومنا�صروه  م��ع�����ص��ك��ره  وي��ع��ت��ربه��ا 
، ملئات مليني اليورو  ق�ّصة قيا�صا 
م��ن ال�����ص��رائ��ب ال��ت��ي ي��دف��ع��ه��ا كّل 
عام.  لن يدخل �صيلفيو برل�صكوين 
ال�صجن، ففي اأواخر جوان القادم، 
���ص��ت��ب��ّت امل��ح��ك��م��ة ال��د���ص��ت��وري��ة يف 
ما  ملراجعة  رفعه  التما�ض  �صرعية 
ال�صلطة  ممار�صة  يف  غلّوا  يعتربه 
ما  واإذا  ميلنو.  ق�صاة  طرف  من 
ف��ان جميع  ل�صاحله،  ال��ق��رار  ك��ان 
بالكامل.  �صتعاد  املحاكمة  اأط���وار 
ويف �صورة العك�ض، �صيلجاأ حماموه 

)التمييز(.  التعقيب  حمكمة  اإىل 
وهذا يعني انه ال توجد اأّي فر�صة 
نهائي قبل منت�صف  ل�صدور حكم 
نفاذ  ب�����دء  ت����اري����خ   ،2014 ع�����ام 
ال���ك���ث���ريون عند  ق���ان���ون ، و���ص��ف��ه 
ُو���ص��ع على مقا�ض  ب��اأّن��ه  اع��ت��م��اده، 
برل�صكوين بهدف اإنقاذه. ويف اأ�صواأ 
اإذا ما ثبتت العقوبة،  االحتماالت، 
ال�صجن  يف  ب��رل�����ص��ك��وين  يقبع  ل��ن 
ع��ل��ى االأرج������ح ب�����ص��ب��ب ���ص��ن��ه )76 

عاما(.
اأّم������ا يف م���ا ي��خ�����ّض ح���رم���ان���ه من 
مم���ار����ص���ة والي������ة ان���ت���خ���اب���ي���ة، ويف 
احلكومة،  داخل  �صراع  قيام  حالة 

حتليل اخباري

امل�سهد ال�سيا�سي اليطايل يهتّز
الكافاليرييه .. الكبوة الأخرية ونهاية ال�سباق ..!؟!

•• �شوفيا-رويرتز:

حزبني  اأك��رب  ب��ني  تقاربا  ام�ض  راأي  ا�صتطلع  اأظ��ه��ر 
االنتخابية  احلملة  اأي��ام  اخ��ر  يف  بلغاريا  يف  �صيا�صيني 
امل�صهد  يف  الغمو�ض  من  �صهور  اأم��ام  الباب  يفتح  مما 

ال�صيا�صي يف بلغاريا اأفقر دول االحتاد االوروبي.
واأو�صح ا�صتطلع الراأي الذي اأجرته موؤ�ص�صة جالوب 
االوروبية  التنمية  اأج��ل  من  مواطنون  حزب  ح�صول 
لبلغاريا الذي ينتمي ليمني الو�صط على ن�صبة تاأييد 
على  اال���ص��رتاك��ي��ون  ح�صل  بينما  امل��ئ��ة  يف   24 بلغت 
املقررة  الربملانية  االنتخابات  قبل  املئة  يف  6ر23 

يوم االحد. وي�صري تقارب النتائج اىل �صراع حمتمل 
تدفق م�صتمر  اىل  التي حتتاج  ت�صكيل احلكومة  على 

للموال من االحتاد االوروبي.
وك���ان���ت االح��ت��ج��اج��ات ع��ل��ى ارت���ف���اع ف���وات���ري املرافق 
قد  املعي�صة  م�صتويات  وت��راج��ع  امل�صت�صري  والف�صاد 
اأج����ربت ح��ك��وم��ة ح���زب م��واط��ن��ون م��ن اأج���ل التنمية 
�صباط  فرباير  يف  اال�صتقالة  على  لبلغاريا  االوروب��ي��ة 

وت�صكلت حكومة موؤقتة.
واذا مل يتمكن اي من احلزبني الرئي�صيني من ت�صكيل 
البلقان  مبنطقة  الواقعة  الدولة  تتجه  فقد  حكومة 

اىل انتخابات جديدة رمبا يف �صبتمرب اأيلول.

تقارب اأكرب حزبني يف بلغاريا قبل النتخابات 

•• الفجر – تون�س - خا�س

يف ت���ط���ّور الف����ت، ح�����ّذرت اإح���دى 
ال�صفحات التابعة ل�صيوخ ال�صلفية 
التوا�صل  م��وق��ع  على  ت��ون�����ض   يف 
وزارة   ، ف��اي�����ص��ب��وك  االج��ت��م��اع��ي 
نزع هذه  التون�صية من  الداخلية 
اخل��ي��م��ات ال��دع��وي��ة و االق����رتاب 
خيمات  اإق��ام��ة  اإىل  ،داع��ي��ة  منها 
اأخ�����رى دع���وي���ة ال�����ص��ب��ت واالأح����د 
امل����دن والقرى  ب��ك��اف��ة  ال��ق��ادم��ني 
والكليات  املعاهد  واأم��ام  واالأحياء 
واملقاهي حتت �صعار: الدعوة اإىل 
ت��ع��ب��ري حمرر  ب��اق��ي��ة.، وف���ق  اهلل 

البيان بال�صفحة..
اإيقاف  مت  ان��ه  اإىل  البيان  واأ���ص��ار 
املعهد  اأم�����������ام  دع������وي������ة  خ���ي���م���ة 
التكنولوجية  ل��ل��درا���ص��ات  ال��ع��ايل 
مدينة  ويف  �صفاق�ض  مبحافظة 
بالغاز  طربقة مت تفريق اخليمة 

امل�صيل للدموع. 

الأمن يف وقفة 
احتجاج وغ�سب

اأم�ض  ن��ظ��م  م��ت�����ص��ل  ���ص��ي��اق  ويف 
اجلمع��ة  عدد كبري من االأمنيني 
م������ن خم����ت����ل����ف ال��������وح��������دات فى 
وقفة  امل����واط����ن����ني  ح�������ص���ور  ظ����ل 
الوطني  املجل�ض  اأمام  احتجاجية 
ب�صرورة  ُم��ط��ال��ب��ني  ال��ت��اأ���ص��ي�����ص��ي 
كفيلة  ق��ان��ون��ّي��ة  ن�صو�ض  ت��وف��ري 

بحماية رجل االأمن.
اأن  ع����ل����ى  امل����ح����ت����ج����ون  و�������ص������دد 
م��ط��ل��ب��ه��م االأ���ص��ا���ص��ي ي��ت��م��ث��ل فى 
ت��وف��ري احل��م��اي��ة ال��لزم��ة لرجل 
التي  امل���خ���اط���ر  االأم���ن،ل���ت���ج���ن���ب 
اأداء  اأث����ن����اء  اإل���ي���ه���ا  ي���ت���ع���ّر����ص���ون 

خلطر االإرهاب.   ومت خلل هذه 
ال��وق��ف��ة االح��ت��ج��اج��ي��ة ال��ت��ي دعا 
االأمن  ق��وات  نقابات  احت��اد  اإليها 
ال��ت��ون�����ص��ي و����ص���ارك ف��ي��ه��ا بع�ض 
م���ك���ون���ات امل��ج��ت��م��ع امل������دين، رفع 
حلزبي  مناه�صة  اأخ��رى  �صعارات 

النه�صة واملوؤمتر. 
ك��م�����������������������ا ت�����ص��������������ّدى االأم���ن���ي���ون 
بع�ض  مل�����ح�����اول�����ة  امل����ح����ت����ج����ون، 
امل��ت��ظ��اه��ري��ن اق���ت���ح���ام االأ�����ص����وار 
التاأ�صي�صي،  للمجل�ض  اخل��ل��ف��ي��ة 
ك���ان���وا يف ح��ال��ة غ�صب  وال���ذي���ن 
ت���ع���ب���ريا م���ن���ه���م على  وه����ي����ج����ان 
ال�صعب،  ن��واب  اأداء  من  ا�صتيائهم 
وحل��م��ل��ه��م ع��ل��ى ات��خ��اذ اإج�����راءات 
�صارمة مت��ّك��ن رج���ال االأم���ن من 

حماية البلد والعباد. 
و�صّدد اأع�صاء النقابة العامة على 
التي  للمظاهرة  ال�صلمي  الطابع 
ي��ري��دون م��ن خللها  اأن��ه��م  بينوا 

االإ�صلح ال تعكري الو�صع اأكرث.

اأن  بعد  ه��ذه  الفعل  ردود  وت��اأت��ي 
وزارة  با�صم  الر�صمي  الناطق  اأكد 
الداخلية،حممد علي العروي، اأن 
وزارة الداخلية �صتلحق ق�صائيا 
املوؤ�ص�صة  ع��ل��ى  ي��ح��ّر���ض  م��ن  ك��ل 
اأو  االأمنيني  من  مي�ض  و  االأمنية 
داخل  ال��دول��ة  اأج��ه��زة  ي�صتهدف 
ما  غ��رار  على  الدعوية  اخليمات 
اخل�صراء  ح��ي  منطقة  يف  ح��دث 
اأو عرب  ت��ون�����ض  ال��ع��ا���ص��م��ة  ق����رب 
االجتماعي  ال��ت��وا���ص��ل  ���ص��ب��ك��ات 

وغريها من الطرق.
با�صم  الر�صمي  ال��ن��اط��ق  واأ���ص��اف 
ق��د مت فتح  اأن���ه  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
بحث ق�صائي يف الغر�ض واأنه مت 
املحّر�صني  بع�ض  اإي��ق��اف  ك��ذل��ك 
ال��ب��ع�����ض االآخر  ي��ظ��ل  يف ح��ني ال 
حمل تتّبع، قائل: نحن ال ننتظر 
قرارات �صيا�صية بل نطّبق القانون 

على كل من يتجاوزه.
واأعلنت وزارة الداخلية التون�صية 

وذلك  دينيا  وامل��ت�����ص��ّددي��ن  االأم���ن 
على خلفية �صروع وزارة الداخلية 
يف اإزاح���ة اخل��ي��ام ال��دع��وي��ة لهذه 
املجموعات ب�صبب ن�صرها خلطاب 
حت���ري�������ص���ي مي�������ض م����ن اأج����ه����زة 
اإراق����ة دماء  اإىل  ال��دول��ة و ي��دع��و 
قيادي  اأن  اإىل  ي�صار  االأم��ن��ي��ني.  
ال�صريعة كان قد  اأن�صار  بارز من 
ال�صريعة  اأن�صار  موؤمتر  اأن  �صّرح 
الذي �صيقام يوم 19 ماي القادم 
 .. ال��داخ��ل��ي��ة  اأن���ف  رغ���م  �صينعقد 
احلرية  وه���ب���ت  ال���ت���ي  ف���ال���ث���ورة 
و  العري�ض  بها  يقم  مل  لل�صعب 
ال�صلفي  ال��ت��ي��ار  اأن  و  ب��ن ج��دو  ال 
واأفاد  تعبريه.  ح�صب  ي�صمت  لن 

�صتتخذ االجرءات  اأنها  اخلمي�ض، 
من  ك��ل  �صد  ال��لزم��ة  القانونية 
يعتدي على رجل االأم��ن، وفق ما 
ب�  الر�صمي  موقعها  على  ن�صرته 

الفي�صبوك.
�صتوا�صل  اأّن���ه���ا  ال������وزارة  واأك�����دت 
ات��خ��اذ ك��ل ال��ت��داب��ري واالإج����راءات 
ال�صارمة طبق القانون ملن ت�صّول 
على  االع��ت��داء  حماولة  نف�صه  له 
عائلتهم  اأو  اأعوانها  اأو  مقراتها 
اأث����ن����اء م��ب��ا���ص��رت��ه��م مل��ه��ام��ه��م اأو 
البيان  العمل، وف��ق  اأوق���ات  خ��ارج 

ال�صحايف.
ح�صول  م�����راق�����ب�����ون  ��������ع  وت��������وّقّ
م���واج���ه���ات م��رت��ق��ب��ة ب���ني رج���ال 

مهامهم خا�صة بعد االأحداث التي 
جدت موؤخرا بجبل ال�صعانبي من 

حمافظة الق�صرين.
التاأ�صي�صي  االأم����ن����ي����ون  ودع�������ا 
ب��ت��م��ري��ر ع���دد من  اإىل االإ�����ص����راع 
م�����ص��اري��ع ال��ق��وان��ني ال��ت��ي تخ�ض 
م�صددين  االأم���ن���ي���ة،  امل��ن��ظ��وم��ة 
املوؤ�ّص�ص�����ة  دع������م  ���ص��رورة  ع��ل��ى 
االأمنّي�������ة واإبعادها عن التجاذبات 

ال�صيا�صّية .
ورفع عدد كبري من رجال االأمن 
املحتجني  اأمام املجل�ض التاأ�صي�صي، 
وعدد  املجل�ض  لنواب  ديقاج  �صعار 
املناوئة  االأخ����رى  ال�����ص��ع��ارات  م��ن 
ل��لإره��اب وم��ن بينها  اجل��ه��اد يف 

فل�صطني يا جتار الدين.
املرفوعة  ال�صعارات  طالبت  كما   
وحت�صني  االأم����ن����ي����ني  ب���ح���م���اي���ة 
املوؤ�ص�صة  وح���ي���ادي���ة  و���ص��ع��ي��ت��ه��م 
جانب  اإىل  اأ����ص���لك���ه���ا  ب��ج��م��ي��ع 
املطالبة بتكافل اجلهود للت�صدي 

انه  ال�صريعة  اأن�صار  قياديي  احد 
�صخ�صية  اأي  ا���ص��ت��دع��اء  ي��ت��م  ل��ن 
من ال�صخ�صيات ال�صيا�صية حلزب 
حركة النه�صة االإ�صلمي احلاكم 
حل�صور موؤمترها ال�صنوي الثالث 
ق����ائ����ل مل ن��ح�����ص��د م����ن دخ����ول 
النه�صة اإىل احلكم �صوى امل�صرة. 
واأ�صاف اأن را�صد الغنو�صي رئي�ض 
هذه  رئ��ي�����ض  ه��و  النه�صة  ح��رك��ة 
�صفوف  يف  قتلت  ال��ت��ي  الع�صابة 
التيار ال�صلفي قرابة 17 �صخ�صا 
من �صمنهم من قتلوا يف اأحداث 
ال�������ص���ف���ارة االأم���ري���ك���ي���ة واأح������داث 
املواقع  م��ن  وغ��ريه��ا  هي�صر  دوار 

املختلفة على حد قوله.

رجال الأمن يف وقفة احتجاجية:

تون�ض : هل هي املواجهة مع ال�سلفيني..؟

طالبان تخطف11 عامًل ب�سرق اأفغان�ستان 
•• كابول-يو بي اأي:

خطف عنا�صر من حركة طالبان ما ال يقل عن 11 عامًل يف جمال اإزالة 
االألغام يف اإقليم نانغارهار ب�صرق اأفغان�صتان.

ونقلت �صحيفة خاما االأفغانية عن حاكم منطقة اآ�صني، معّلم مع�صوق اإن 
عاملني يف جمال اإزالة االألغام خطفوا على يد جمموعة من حركة طالبان 

يف اآ�صني.
املحدد  العدد  لكن  املنطقة  يعملون يف  كانوا  20 عامًل  قرابة  اأن  واأ�صاف 

للمخطوفني ما زال غري معروف.
ونقلت الوكالة عن م�صوؤول اأمني حملي مل يك�صف عن ا�صمه، اإن 11 عامًل 
خطفوا على يد امل�صلحني بعد ظهر اأم�ض اخلمي�ض، الفتاً اإىل اأن امل�صلحني 

�صرقوا اأي�صاً 3 �صيارات تعود للعمال.

وقفة االمنيني االحتجاجية

حماولة اقتحام املجل�ض

الكافاليرييه يف حرية

بريل�صكوين يرى ما ال يرى

•• الفجر – خرية ال�شيباين

لكّل جواد كبوة .. ولكن يبدو اأنها بالن�صبة للكفاليرييه الكبوة االأخرية ونهاية ال�صباق املاراتوين الذي 
خا�صه وطبع به ال�صاحة ال�صيا�صية االيطالية ل�صنوات عديدة.

ففي اأ�صبوع واحد، تغرّي كّل �صيء لنجم اليمني االيطايل �صيلفيو برل�صكوين . وكملكم يرتّنح، تلّقى 
برل�صكوين، م�صاء االأربعاء، �صربة قا�صمة ب�صدور احلكم اال�صتئنايف القا�صي ب�صجنه اأربع �صنوات اإىل 
جانب حرمانه من تويل اأّي وظيفة عاّمة مدة خم�ض �صنوات وذلك بتهمة االحتيال ال�صريبي تتعلق 

بحقوق البث التلفزيوين.



12 السبت -  11   مايو    2013 م    -    العـدد   10789
Saturday   11    May     2013  -  Issue No   10789

العدد  10789 بتاريخ   2013/5/11     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 429 /2013  جت جز- م ت- ب - اأظ

مدعي/ عادل حممد عبدالرب املالكي اجلن�صية: اليمن  مدعي عليه: مالك 
احمد قرقوز اجلن�صية: �صوريا مو�صوع الدعوى: مطالبة مالية 5000 درهم     
املطلوب اعلنه/ مالك احمد قرقوز اجلن�صية: �صوريا  عنوانه: بالن�صر  حيث 
ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم اخلمي�ض املوافق 
2013/5/16 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 
�صباحاً امام الدائرة الثالثة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة �صخ�صيا 
امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او 
موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على االقل. �صدر 

بتاريخ  2013/5/06
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10789 بتاريخ   2013/5/11     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1012 /2013 عم جز- م ع- ب - اأظ

جنمة  عليه:  مدعي  باك�صتان    اجلن�صية:  يون�ض  حممد  عبداملنان  مدعي/ 
الباهية للمقاوالت العامة اجلن�صية: االمارات مو�صوع الدعوى: م�صتحقات 
عمالية املطلوب اعلنه/ جنمة الباهية للمقاوالت العامة اجلن�صية: االمارات   
عنوانه: بالن�صر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/20 املوافق  االثنني  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة  باحل�صور 
معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة 

املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ  2013/5/06
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10789 بتاريخ   2013/5/11     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1002 /2013 عم جز- م ع- ب - اأظ

الوايف  عليه:  مدعي  الهند  اجلن�صية:  �صينغ  تارا  �صينغ  بالبري  مدعي/ 
عمالية  م�صتحقات  الدعوى:  مو�صوع  االمارات    اجلن�صية:  للمقاوالت 
املطلوب اعلنه/  الوايف للمقاوالت اجلن�صية: االمارات عنوانه: بالن�صر  حيث 
املوافق  املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم االثنني  اقام الدعوى  املدعي  ان 
2013/5/20 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 
امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة  �صباحاً 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية 
و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثلثة 

ايام على االقل. �صدر بتاريخ  2013/5/06
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10789 بتاريخ   2013/5/11     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1061 /2013 عم جز- م ع- ب - اأظ

مدعي/ منجيل مياه ليت امان علي اجلن�صية: بنغلدي�ض مدعي عليه: عني 
م�صتحقات  الدعوى:  مو�صوع  االمارات  اجلن�صية:  العامة  للمقاوالت  كارم 
االمارات   اجلن�صية:  العامة  للمقاوالت  كارم  اعلنه/عني  املطلوب  عمالية 
عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة 
مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/20 املوافق  االثنني  يوم 
ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة  باحل�صور 
معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية 
وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة 

املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ  2013/5/06
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10789 بتاريخ   2013/5/11     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 403 /2013 عم جز- م ع- ب - اأظ

عليه:  مدعي  بنغلدي�ض  اجلن�صية:  ا�صماعيل  حممد  علم  من�صور  مدعي/ 
الدعوى:  مو�صوع  االمارات  اجلن�صية:  املركزي  التكييف  ل�صيانة  اير  بيور 
املركزي  التكييف  ل�صيانة  اير  اعلنه/بيور  املطلوب  عمالية  م�صتحقات 
اجلن�صية: االمارات   عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/5/20 موعدا لنظر الدعوى، 
ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  لذا 
حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �صدر  االقل.  على  ايام  بثلثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�صة  قبل 

2013/4/9
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10789 بتاريخ   2013/5/11     
       اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 413 /2013 عم جز- م ع- ب - اأظ

مدعي  اجلن�صية:بنغلدي�ض  خان  يو�صف  ليت  الكرمي  نور  حممد  مدعي/ 
اجلن�صية:  واللحام  احلدادة  العمال  �صليمان  حممد  يا�صني  ور�صة  عليه: 
االمارات مو�صوع الدعوى: م�صتحقات عمالية املطلوب اعلنه/ ور�صة يا�صني 
حممد �صليمان العمال احلدادة واللحام اجلن�صية: االمارات   عنوانه: بالن�صر 
االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث 
املوافق 2013/5/20 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 
الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �صباحاً   8.30
مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية  املحكمة 
بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى 

بثلثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ  2013/4/9
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10789 بتاريخ   2013/5/11     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 645و646 /2013 عم جز- م ع- ب - اأظ

ح�صني   اجميل  عامل  2-جهور  عبداملطلب  ليت  مياه  كاري   -1 مدعيان/ 
اجلن�صية:  العامة  للمقاوالت  فيما�ض  عليه:  مدعي  اجلن�صية:بنغلدي�ض 
اعلنه/فيما�ض  املطلوب  عمالية  م�صتحقات  الدعوى:  مو�صوع  االمارات 
للمقاوالت العامة اجلن�صية: االمارات  عنوانه: بالن�صر حيث ان املدعي اقام 
 2013/5/20 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام 
العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثانية  الدائرة 
و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا 
امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على 

االقل. �صدر بتاريخ  2013/4/17
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10789 بتاريخ   2013/5/11     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 1071 /2013 عم جز- م ع- ب - اأظ

عادل  عليه:  مدعي  م�صر   اجلن�صية:  م�صعود  حممد  �صيد  احمد  مدعي/ 
الدعوى:  والبل�صرت اجلن�صية: االمارات مو�صوع  الطابوق  ح�صني  العمال 
م�صتحقات عمالية املطلوب اعلنه/عادل ح�صني  العمال الطابوق والبل�صرت 
اجلن�صية: االمارات  عنوانه: بالن�صر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة 
اعله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/5/20 موعدا لنظر الدعوى، 
لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة 
وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي 
عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد 
بتاريخ   �صدر  االقل.  على  ايام  بثلثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�صة  قبل 

2013/5/06
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10789 بتاريخ   2013/5/11     
        اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 203 /2013 عم جز- م ع- ب - اأظ

مدعي/ حممد ابيل عبداخلالق اجلن�صية: بنغلدي�ض  مدعي عليه: االميان 
العمال البل�صرت اجلن�صية: االمارات  مو�صوع الدعوى: م�صتحقات عمالية 
عنوانه:  االمارات  اجلن�صية:  البل�صرت  العمال  اعلنه/االميان  املطلوب 
يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  
االثنني املوافق 2013/5/20 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور 
االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الرابعة  الدائرة  امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة 
ايداع  وكيل معتمد وعليك  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية  املحكمة  الكائنة   -
مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر 

الدعوى بثلثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ  2013/4/17
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

 

العدد  10789 بتاريخ   2013/5/11     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 825 /2012 جت جز- م ت- ب - اأظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
االمارات   اجلن�صية:  ذ.م.م  االلكرتوميكانيكية  للمقاوالت  النجوم  �صركة  مدعي/ 
مو�صوع  االمارات   اجلن�صية:  الكهروميكانيكية  للعمال  الليل  جنم  عليه:   مدعي 
للعمال  الليل  اعلنه/جنم  املطلوب  درهم    18.400 مالية  بة  مطال  الدعوى: 
ان  حيث  التقرير(  بالن�صر)بورود  عنوانه:  االمارات    اجلن�صية:  الكهروميكانيكية 
املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/5/27 
موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة 
الثانية ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة مع�صكر اآل نهيان  �صخ�صيا او بوا�صطة 
قبل  عليها  موقعا  امل�صتنداتك  و�صورا  بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل 

اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ  2013/5/7
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10789 بتاريخ   2013/5/11     
       اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 13 /2013 جت جز - ب �س-  ب- اأ ظ

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
مدعي/ حممد حممود حممد حممود خ�صري اجلن�صية : م�صر مدعي عليه: 
مطالبة  الدعوى:  مو�صوع  م�صر  اجلن�صية:  ح�صني  مر�صي  احمد  حممد 
مالية 5900 درهم   املطلوب اعلنه/حممد احمد مر�صي ح�صني اجلن�صية: 
م�صر عنوانه: بالن�صر  حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/13 املوافق  االثنني  يوم  املحكمة 
بني  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �صباحاً    8.30 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف 
يا�ض االبتدائية - الكائنة بني يا�ض  �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة 

لنظر الدعوى بثلثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ  2013/5/6
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة بني يا�س البتدائية

العدد  10789 بتاريخ   2013/5/11     
    اعالن  يف الدعوى  رقم 2012/194 بالن�سر

ال�صناين     �صالح  امل��ح��ام��ي  ب��وك��ال��ة  امل���رر  �صاهني  حممد  خليفة   : امل��دع��ى 
وميثلها  العامة  وال�صيانة  النظافة  خلدمات  كل�صيك  اعلنه:  املطلوب 
علياء حممد عبيد خلفان  العنوان: بالن�صر مبا ان املدعي رفع الدعوى 
امل��واف��ق 2013/5/13 موعدا لنظرها  ي��وم االثنني  اع��له وح��دد  امل��ذك��ورة 
املنازعات  ف�ض  جلنة  ام��ام  ظهرا   12 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا 

االيجارية الكائنة يف العني �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد، 
   قلم املنازعات اليجارية              
حنان عبداهلل اخلليفي

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10789 بتاريخ   2013/5/11     
    اعالن  يف الدعوى  رقم 2013/342 بالن�سر

ال�صناين     �صالح  امل��ح��ام��ي  ب��وك��ال��ة  امل���رر  �صاهني  حممد  خليفة   : امل��دع��ى 
وميثلها  ال��ت��دخ��ني  ل���وازم  ل��ت��ج��ارة  حتا  وادي  موؤ�ص�صة  اع��لن��ه:  امل��ط��ل��وب 
حممد �صاخاوات ح�صني وهيدور تنبي العنوان: بالن�صر مبا ان املدعي رفع 
املوافق 2013/5/13 موعدا  االثنني  ي��وم  وح��دد  اع��له  امل��ذك��ورة  الدعوى 
ف�ض  جلنة  ام��ام  ظهرا   12 ال�صاعة  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا  لنظرها 

املنازعات االيجارية الكائنة يف العني �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد، 
   قلم املنازعات اليجارية              
حنان عبداهلل اخلليفي

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10789 بتاريخ   2013/5/11     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 411 /2013 جت جز  - م ر ب - ع ن

املتخ�س�سة: املقاولت والنزاعات الن�سائية
عيد�ض  حممد  حمد  �صهيل  عنه/  وكيل  الرا�صدي  عيد�ض  حممد  حمد  مدعي/ 
اجلن�صية: االمارات مدعي عليه: موؤ�ص�صة النهر اجلاري للمقاوالت العامة اجلن�صية: 
 20000 مببلغ  تعوي�ض  درهم   45000 مالية  مطالبة  الدعوى:  مو�صوع  االمارات  
درهم املطلوب اعلنه/موؤ�ص�صة النهر اجلاري للمقاوالت العامة اجلن�صية: االمارات  
يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه: 
االحد املوافق 2013/5/12 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 
8.30  �صباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة العني االبتدائية - الكائنة املركز االداري 
�صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك 
موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ  

2013/5/08
قلم املحكمة  التجارية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10789 بتاريخ 2013/5/11    
يف الدعوى رقم 2012/798 ا�ستئناف مدين  

 حمكمة دبي ال�ستئنافية
 ال�صادة/ �صركة ادوارد كوفال لل�صت�صارات وال�صيد دافيد باول املدعى عليهما

الدعوى  اال�صتئنافية يف  دبي  انتدابنا  كخبري من قبل حمكمة  اىل  باال�صارة 
القدرة نود  ال�صيد بهاء الدين  املقامة �صدكم من  ا�صتئناف مدين   2012/798
يوم  طهر  والن�صف  ع�صرة  الثانية   12.30 ال�صاعة  اخلربة  اجتماع  يف  دعوتكم 
الثلثاء 2013/5/14 يف مكتبنا الكائن يف دبي منطقة بور �صعيد - ديرة بناية 
الوحدة مكتب  604) هاتف: 042959958(/لتزويدنا مبا لديكم من م�صتندات 

متعلقة بالدعوى اعله.
 اخلبري   

 د. عبيد �سيف الزعابي 

اعالن اجتماع خربة

العدد  10789 بتاريخ 2013/5/11    
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :2013/463    
 ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد /زهيك�صني واجن- �صيني اجلن�صية يرغب يف 
�صاوبو هوجن �صيني  لل�صيد/   وذلك  كامل ح�صته )%100(  والتنازل عن  البيع 
الرخام(  وتقطيع  لن�صر  النهر  ) حجر  كامل ح�صته يف  والتنازل عن  اجلن�صية 
القانون  املادة )16( فقره 3 من  مبوجب رخ�صة رقم )611087( .وعمل لن�ض 
االحتادي رقم )22( ل�صنة 1991م يف �صان الكاتب العدل.  فقد اقت�صى ن�صر هذا 
االعلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني 
من تاريخ هذا االع��لن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك تقدمي طلب لدى 

مكتب الكاتب العدل املذكور التباع االجراءات القانونية.
مكتب الكاتب  العدل 

دار الق�ساء بال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  10789 بتاريخ 2013/5/11    

  اعالن بالن�سر
رقم املرجع :2013/464    

 ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد /زهيك�صني واجن- �صيني اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل 
عن  )51%( من ح�صته وذلك لل�صيدة/ خلود عبيد يو�صف عبيد حرمول-اماراتية اجلن�صية، 
يف)  اجلن�صية  �صيني   - هوجن  �صاوبو  ال�صيد/  اىل  ح�صته  من  املتبقية   )%49( عن  والتنازل 
حجر النهر لتجارة مواد البناء( مبوجب رخ�صة رقم )567706( مت تغيري ال�صكل القانوين 
النهر  )حجر  من  التجاري  اال�صم  وتغيري  حم��دودة،  م�صئولية  ذات  �صركة  لت�صبح  لل�صركة 
لتجارة مواد البناء( اىل ) حجر النهر لتجارة مواد البناء ذ.م.م(  .وعمل لن�ض املادة )16( 
فقره 3 من القانون االحتادي رقم )22( ل�صنة 1991م يف �صان الكاتب العدل.  فقد اقت�صى 
ن�صر هذا االعلن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من 
تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل 

املذكور التباع االجراءات القانونية.
مكتب الكاتب  العدل 

دار الق�ساء بال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد  10789 بتاريخ 2013/5/11    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/164 ك.ع.ح
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- عجمان:ال�صيد/
الت�صديق   وطلب  االم����ارات  اجلن�صية:  احلو�صني  علي  جمعه  ا�صماعيل  ع��ادل 
واملرخ�صة من دائرة  حمرر يت�صمن :تنازل يف اال�صم التجاري )مطعم اآدم(  
غرفة  لدى  وامل�صجل   )4611( امللف  رقم  حتت  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية 
املرزوقي  حممد  فا�صل  ع��ب��داهلل  ال�صيد:في�صل  بعجمان  وال�صناعة  ال��ت��ج��ارة 
اجلن�صية: االم��ارات   ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �صيقوم 
بالت�صديق على ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ 

ن�صر هذا االعلن.   
الكاتب العدل   

بدائرة البلدية والتخطيط  احلميدية

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10789 بتاريخ 2013/5/11    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/362 ك.ع.غ

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- عجمان:ال�صيد/
التوقيع  على  الت�صديق  وط��ل��ب  االم����ارات   اجلن�صية:  ال����ذوادي  ح�صن  عي�صى 
الجزاء  لتجارة  )عبداهلل  التجاري  اال���ص��م  يف  :ت��ن��ازل  يت�صمن  حم��رر  يف 
واملرخ�صة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان  ال�سافية لل�سيارات (  
بعجمان  وال�صناعة  ال��ت��ج��ارة  غرفة  ل��دى  وامل�صجل   )56257( امللف  رق��م  حت��ت 
ال�صيد:عبدالرحمن �صعيد حممد عبداهلل االمريي اجلن�صية: االمارات    ليكن 
معلوما للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �صيقوم بالت�صديق على ذوي ال�صاأن 

يف املحرر املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا االعلن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان       

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10789 بتاريخ 2013/5/11    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/192 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- عجمان:ال�صيد/اخرت 
نظام حممد نظام الدين اجلن�صية: باك�صتان ال�صيدة: فاطمة عبا�ض كرم زوجة حممد 
وطلب  الهند   اجلن�صية:  احمد  اقبال  احمد  برويز  ال�صيد:  االم���ارات   : اجلن�صية  علي 
الت�صديق على التوقيع يف حمرر يت�صمن :ف�صخ عقد �صراكة وت�صفية يف اال�صم التجاري 
)اجللد الراقي للتجارة ذ.م.م (  واملرخ�صة من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان 
حتت رقم امللف )46551( وامل�صجل لدى غرفة التجارة وال�صناعة بعجمان.ليكن معلوما 
للجميع بان الكاتب العدل بعجمان �صيقوم بالت�صديق على ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا االعلن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان       

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد  10789 بتاريخ 2013/5/11    

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان:ال�صيد/

الت�صديق      االم���ارات   وطلب  ربيع اجلن�صية:  بن  را�صد عبداهلل حممد خمي�ض 
النجم  وكافترييا  )مطعم  التجاري  اال�صم  يف  )ت��ن��ازل(  يت�صمن  حم��رر  على 
رخ�صة  ال�����ص��ارق��ة  يف  االق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية  دائ����رة  م��ن  وامل��رخ�����ض   ) العربي 
جتارية رقم 569126 ال�صادر بتاريخ 2008/11/6 يف دائرة التنمية االقت�صادية 
بخورفكان. اىل ال�صيد: جا�صم عبدالرحمن عبداهلل علي احلو�صني - اجلن�صية: 
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �صيقوم  االم��ارات ليكن معلوما للجميع بان 
بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�صان يف املحرر املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعني من 

تاريخ ن�صر هذا االعلن.
مكتب الكاتب العدل   

مكتب خورفكان الحتادية البتدائية

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد  10789 بتاريخ 2013/5/11    
جريت انرتنت كافيه / ذ.م.م

 نعلن للجميع بان ال�صركة املذكورة اعله هي : جريت انرتنت كافيه   ذ.م.م 
قانون  ام��ارة عجمان مبوجب  تا�ص�صت يف  ذات م�صوؤولية حم��دودة قد  -�صركة 
بلدية  يف  مرخ�صة  وتعديلته   )1984( ل�صنة   )8( رق��م   االحت���ادي   ال�صركات 
ال�����ص��رك��اء حلها  ق���رر  وق���د  رق���م )51740(  ب��ال��ب��ل��دي��ة  حت��ت  ع��ج��م��ان و�صجلته 

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

ال��ت��ق��دم به  او اع��رتا���ض  ل��ه اي ح��ق   م�صفى  ق��ان��وين لل�صركة فعلى ك��ل م��ن 
للم�صفي القانوين املذكورة اعله خلل مدة )45ن�صر االعلن وعلى العنوان 

التايل: امارة عجمان ،  هاتف:7470980  ، �ض.ب:5628   

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
       اعالن وحل وت�سفية

العدد  10789 بتاريخ 2013/5/11     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/165 مدين كلي 
للتبغ   االم���ارات  2- م�صنع  ذ.م.م  �ض  التبغ  ل�صناعة  االم���ارات   -   1/ عليهما  املدعى  اىل 
جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي: الوثبة الوطنية للتاأمني �ض م ع وميثله : احمد 
علي عبداحلميد القاري   قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعى عليهم 
بان يدفعوا بالت�صامم للمدعية مبغل )4.734.396دره��م( والفائدة القانونية على املبلغ 
املذكور بواقع 12% من تاريخ اال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام بكم م�صمول بالنفاذ املعجل 
وبلكفالة. ا�صافة اىل امل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�صة يوم االحد 
باحل�صور  فانت مكلف  لذا   ch2E.21 بالقاعة  9.30 �ض  ال�صاعة  املوافق 2013/5/19 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 
اجلل�صة بثلثة ايام على االقل.  ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.  

ق�سم الق�سايا املدنية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10789 بتاريخ 2013/5/11     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/476 احوال نف�س م�سلمني   
اح��م��د عبداملنعم ح��اف��ظ ح�����ص��ن  جم��ه��ول حمل   - امل��دع��ى عليه /1   اىل 
االقامة مبا ان املدعي: فداء فار�ض �صليمان �صلمان   قد اقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها دعوى تطليق لل�صرر وموؤخر �صداق ونفقة عده واثبات ح�صانة 
ونفقة- حم�صون ونفقة ح�صانة وم�صكن ح�صانة.    وحددت لها جل�صة يوم 
اخلمي�ض املوافق 2013/5/23 ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة ch1C.13 لذا 
فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
االقل.ويف  ايام على  بثلثة  قبل اجلل�صة  للمحكمة  او م�صتندات  مذكرات 

حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.  
ق�سم ق�سايا ال�سرة                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

•• �شنغافورة-رويرتز:

تراجعت ا�صعار العقود االجلة خلام القيا�ض الدويل مزيج برنت يف التعاملت اال�صيوية ام�ض 
الطلب يف  ب�صان  ا�صارات متباينة  ال�صوق  تلقي  دوالرات للربميل مع   104 لكنها ظلت فوق 

الواليات املتحدة وال�صني اأكرب م�صتهلكني للنفط يف العامل.
يف  اقت�صاد  الك��رب  االنتعا�ض  من  مزيد  ايل  املتحدة  ال��والي��ات  من  اقت�صادية  بيانات  وا���ص��ارت 

العامل يف مواجهة �صكوك م�صتمرة ب�صاأن النمو يف ال�صني �صاحبة ثاين اأكرب اقت�صاد.
كما ت�صرر النفط من �صعود الدوالر االمريكي الذي �صجل اأم�ض م�صتوى مرتفعا جديدا يف 

اربعة اعوام امام العملة اليابانية.
وانخف�صت عقود برنت ت�صليم يونيو حزيران 23 �صنتا ايل 2ر104 دوالر 4للربميل بحلول 
ال�صاعة 0350 بتوقيت جرينت�ض بينما تراجعت عقود اخلام االمريكي اخلفيف 26 �صنتا ايل 

للربميل. دوالر  13ر96 
ويتجه برنت ايل انهاء اال�صبوع بل تغري يذكر يف حني من املنتظر ان ي�صجل اخلام االمريكي 

ثالث ا�صبوع على التوايل من املكا�صب.

الدولر يو�سع مكا�سبه امام الني
•• �شنغافورة-رويرتز:

�صجل الدوالر االمريكي م�صتوى مرتفعا جديدا يف اأربعة اعوام امام الني 
بيانات يف  بعد  قوته  على  ام�ض حمافظا  اال�صيوية  التعاملت  الياباين يف 
التح�صن ل�صوق الوظائف يف الواليات  ا�صارت ايل مزيد من  ال�صابق  اليوم 

املتحدة وخففت القلق من تباطوؤ اقت�صادي مفاجيء.
العملة  مقابل  له  م�صتوى  اأعلى  وه��و  ين  19ر101  ايل  ال���دوالر  و�صعد 
اليابانية منذ ابريل ني�صان 2009 قبل اأن يرتاجع قليل ايل 92ر100 

ين بحلول ال�صاعة 0210 بتوقيت جرينت�ض.

•• اآيل�شبوري-ا.ف.ب:

�صتكون خطط التق�صف ال�صارمة املطبقة يف اوروبا واملتهمة باعاقة انتعا�ض 
خلل  املتحدة  ال��والي��ات  م��ن  �صديدة  ان��ت��ق��ادات  مو�صع  العاملي  االقت�صاد 
اجتماع كبار م�صوؤويل املالية يف دول جمموعة ال�صبع يف الريف الربيطاين..
وي�صتقبل وزير املالية الربيطاين جورج اوزبورن نظراءه وحكام امل�صارف 
املانيا وكندا والواليات  الغنية الذي ي�صم  املنتدى للدول  املركزية يف هذا 
م�صافة  على  اآيل�صبوري  يف  واليابان  وايطاليا  وبريطانيا  وفرن�صا  املتحدة 

�صتني كلم �صمال لندن.
يف  الغ��ارد  كري�صتني  ال��دويل  النقد  ل�صندوق  العامة  امل��دي��رة  ت�صارك  كما 

االجتماع.
دعم  و�صبل  العاملي  االقت�صادي  الو�صع  �صنبحث  لندن  يف  اوزب���ورن  وق��ال 
االنتعا�ض االقت�صادي واالج��راءات التي ت�صمح لنا بالتثبت من ان ماليتنا 
تاأييدا  تلقى  ال  تق�صف  خطة  مهند�ض  نف�صه  واوزب���ورن   . منتظمة  العامة 

�صعبيا يف بلده.
وتختلف االراء داخل جمموعة ال�صبع حول الوترية املنا�صبة خلف�ض العجر 
يف املالية العامة، يف وقت تواجه خطط الت�صحيح املايل يف اوروبا انتقادات 

وال �صيما من الواليات املتحدة باعاقة النمو العاملي.
و�صيغتنم وزير اخلزانة االمريكي جاكوب لو هذه املنا�صبة ليدعو نظراءه 
االوروبيني اىل تغيري وجهتهم خلل هذا االجتماع ملجموعة ال�صبع الذي 
ابريل  ني�صان  يف  الع�صرين  جمموعة  يف  املالية  مل�صوؤويل  اجتماعني  يعقب 

و�صباط فرباير.
ومن املقرر بعد ذلك عقد قمة لروؤ�صاء دول وحكومات جمموعة الثماين يف 

منت�صف حزيران يونيو يف ايرلندا ال�صمالية.
وقال م�صوؤول كبري يف اخلزانة االمريكية طلب عدم ذكر ا�صمه قبل يومني 
منطقة  )يف  امليزانية  تعزيز  وت��رية  حتديد  اع��ادة  املهم  من  االجتماع  من 
اليورو(. ان تعزيز امليزانية ب�صكل حاد يهدد باعاقة الطلب. واذا ما غرينا 

الوجهة االن، فمن املمكن احداث فرق هام .

ال��ث��لث��اء م��ن جهته ل�صنا متفقني مت��ام��ا م��ع االوروب���ي���ني على  ل��و  وق���ال 
ذل��ك يف  التو�صل اىل  امللح  ك��ان من  اذا  ما  الزمني وعلى معرفة  اجل��دول 
االزم��ة يف منطقة  اعاقته  وقد  العاملي  االقت�صاد  انتعا�ض  وتباطاأ   . احل��ال 
اليورو وعمد �صندوق النقد الدويل يف منت�صف ني�صان ابريل اىل تخفي�ض 
يف   3،5% م��ق��اب��ل  اجل��اري��ة  لل�صنة   3،3% اىل  ال��ع��امل��ي  للنمو  ت��وق��ع��ات��ه 

توقعاته ال�صابقة يف كانون الثاين يناير.
وقال م�صدر فرن�صي لوكالة فران�ض بر�ض من غري املجدي حتديد اهداف 
امل��ي��زان��ي��ة الن ذلك  ال��ع��ج��ز يف  م��ن  احل���د  ع��ل��ى �صعيد  ال مي��ك��ن حتقيقها 
مهلة  على  بروك�صل  من  باري�ض  ح�صلت  وق��ت  يف   ، املحرك  على  �صيق�صي 

�صنتني ا�صافيتني العادة عجزها اىل �صمن املعايري املعتمدة.
جورج  ي�صطر  ان  املتوقع  م��ن  التق�صف،  ل�صيا�صات  االن��ت��ق��ادات  �صياق  ويف 
العام  ال��راأي  ل��دى  ا�صتياء متزايدا  ال��ذي يثري  للدفاع عن خطه  اوزب���ورن 
االمر  ك��ام��ريون  ديفيد  ال��ربي��ط��اين  ال����وزراء  رئي�ض  وا�صتبق  ال��ربي��ط��اين 
اخلمي�ض معتربا ان وترية خف�ض العجز يف املالية الربيطانية لي�صت غري 

م�صوؤولة .
وزير  ان  اإينف�صتيك  �صركة  يف  االقت�صادية  اخلبرية  ك��لرك  فكتوريا  وراأت 
جمموعة  )يف  اخ��ري��ن  اع�����ص��اء  م��ن  دع���م  ع��ل��ى  للح�صول  �صي�صعى  امل��ال��ي��ة 
املالية  �صيا�صته  ملوا�صلة  املانيا  املالية مثل  ال�صبع( احلذرين حيال اخلطة 
�صندوق  مثل  البع�ض  اليه  يدعو  كما  التق�صف  وت��رية  التخفيف من  ب��دل 

النقد الدويل .
ال�صريبي  التهرب  لبحث  االجتماع  هذا  خلل  املحادثات  �صتخ�ص�ض  كما 
واجلنات ال�صريبية، وهو مو�صوع عاد اىل مقدم االهتمامات بعد الك�صف 

عن ف�صائح تهرب �صريبي.
ابريل على  ني�صان  الدولية يف  اال�صرة  الع�صرين  وبعدما ح�صت جمموعة 
الت�صدي مل�صكلة ال�صرية امل�صرفية من اجلذور باعتماد قاعدة عامة تقوم 
موا�صلة  يف  ال�صبع  جمموعة  وزراء  يامل  للمعلومات،  تلقائي  تبادل  على 
افاد  يونيو، بح�صب ما  الثماين يف حزيران  اجتماع جمموعة  التقدم قبل 

م�صدر قريب من احد الوفود اىل اجتماع جمموعة ال�صبع. 

•• دبي -وام:

لتنمية  دب���ي  م��وؤ���ص�����ص��ة  ق��ط��ر  م�����ص��روع  م��ع��ر���ض  اإدارة  ك��رم��ت 
التنمية االقت�صادية يف دبي  اإحدى موؤ�ص�صات دائرة  ال�صادرات 
خلل فعاليات معر�ض م�صروع قطر 2013 تقديرا للجهود 
املبذولة لدعم ال�صركات االإماراتية والتي و�صل عددها اإىل ما 
يزيد عن 100 �صركة حتت مظلة جناح الدولة املنظم واملدعوم 

من قبل املوؤ�ص�صة.
كما مت تكرمي بع�ض ال�صركات االإماراتية امل�صاركة يف املعر�ض.

دبي  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  املدير  العو�صي  �صاعد  املهند�ض  وق��ال 
املوؤ�ص�صة عملت منذ ن�صاأتها على تطوير  اإن  لتنمية ال�صادرات 
قطاع ال�صادرات يف االإمارة ودعم امل�صاركات اخلارجية من خلل 

االأ�صواق  من  العديد  يف  املتنوعة  وامللتقيات  الدولية  املعار�ض 
امل�صتهدفة. واأ�صاف اإن معر�ض م�صروع قطر يعترب حدثا �صنويا 
االمارات  دول��ة  جناح  بتنظيم  فيه  للم�صاركة  املوؤ�ص�صة  ت�صعى 
االإم���ارات حتت  �صركات  واحت�صان  عام  كل  املتحدة يف  العربية 
الر�صيدة  ال��ذي يدعم توجهات حكومتنا  ..االأم��ر  �صقف واح��د 
يف التواجد الدويل لل�صركات املحلية وتو�صيع اآفاقها للو�صول 
اإىل العاملية ونقل املنتجات االإماراتية اإىل اأ�صواق اأخرى جتعل 
امل�صتوردين ومعيدي الت�صدير يف  من الدولة مق�صدا جلميع 
ببنية حتتية  تتمتع  دب��ي  اإم��ارة  اأن  العو�صي  واأو���ص��ح  املنطقة. 
الذي من  االأمر  اأن�صطة جتارية متنوعة عربها  �صاملة تدعم 
�صاأنه دعم اأهمية التكامل االقت�صادي والتجاري على م�صتوى 
دول جمل�ض التعاون اخلليجي يف املجال ال�صناعي ودفع عجلة 

منو التجارة اخلارجية وبالتحديد �صادرات منطقة اخلليج.
من جانبه قال حممد علي الكمايل مدير اإدارة تطوير اأ�صواق 
دفعة  مبثابة  يعترب  ال��ت��ك��رمي  ه��ذا  اإن  املوؤ�ص�صة  يف  الت�صدير 
الدولية  املحافل  يف  االإماراتية  ال�صركات  م�صاركة  لتعزيز  لنا 
اأ�صواق منطقة اخلليج  اأن  وامل�صاركات اخلارجية .. م�صريا اإىل 
للقرب  ن��ظ��را  االأوىل  ال��درج��ة  م��ن  م�صتهدفة  اأ���ص��واق��ا  تعترب 
تدعم عمليات  التي  املتنوعة  واالتفاقيات اخلليجية  اجلغرايف 

الت�صدير واال�صترياد فيما بينها.
واأ�صاف الكمايل اإن املوؤ�ص�صة ا�صتطاعت اأن تدعم اأكرث من 200 
و2013 من معر�ض   2012 عام  دورت��ي  اإماراتية يف  �صركة 
ف��ع��ال��ي��ات م�صاحبة  م��ن خ���لل تنظيم  ق��ط��ر وذل���ك  م�����ص��روع 
مع  بالتعاون  اخلليج  منطقة  يف  ال��ت��ج��اري  التكامل  كملتقى 

منظمة اخلليج لل�صت�صارات ال�صناعية باالإ�صافة اىل الرتويج 
دبي  يف  ن���دوات  وع��ق��د  القطري  ال�صوق  يف  االإم���ارات���ي  للجناح 
ب�صكل  واملعر�ض  القطري  ال�صوق  اأهمية  على  ال�صوء  ت�صلط 

خا�ض.
بتطوير خدماتها من خلل  �صنويا  تقوم  املوؤ�ص�صة  اأن  واأو�صح 
دعوة امل�صرتين من ال�صوق القطري واالأ�صواق املجاورة لزيارة 
ال�صركات االإماراتية امل�صاركة بدعم من �صفارة الدولة يف قطر 

التي تقوم بجهود كبرية الجناح هذه امل�صاركة.
فعاليات  هام�ض  على  ال�صادرات  لتنمية  دبي  موؤ�ص�صة  وكرمت 
يف  مل�صاركتها  تقديرا  ال�صارقة  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  املعر�ض 
اجلناح االإماراتي ودعمها لل�صركات املختلفة يف اإمارة ال�صارقة 

وت�صجيعها على امل�صاركة يف فعاليات املعر�ض.

الغرفة  عمل  لفريق  املوؤ�ص�صة  درع  الكمايل  علي  حممد  وق��دم 
من  ال��دول��ة  يف  املحلية  املوؤ�ص�صات  بني  التعاون  اأهمية  م��وؤك��دا 
املجاالت  �صتى  يف  اخلارجية  امل�صاركات  لدعم  االإم���ارات  جميع 
كافة  من  للم�صتوردين  االإم��ارات��ي  ال�صوق  اأهمية  ت��ربز  والتي 
انتهاج  يف  م�صتمرة  املوؤ�ص�صة  اأن  العو�صي  واأك��د  العامل.  اأنحاء 
اأداء  وتطوير  املوؤ�ص�صة  مكانة  رف��ع  يف  املتمثلة  اإ�صرتاتيجيتها 
املتحدة  العربية  االم����ارات  ودول���ة  دب��ي  اإم����ارة  ع��رب  الت�صدير 
ب�صكل عام من خلل حت�صني العلقات الدولية مع املوؤ�ص�صات 
اخلا�صة واحلكومية وفتح املجال اأمام امل�صدر االإماراتي الإن�صاء 
االأ�صواق  يف  التجارية  العلقات  وبناء  جديدة  توا�صل  قنوات 
الرئي�صية  االأ�صواق  من  باعتبارها  النا�صئة  وباالأخ�ض  العاملية 

وامل�صتوردة ملنتجات امل�صدرين وامل�صانع املحلية. 

جمموعة ال�سبع تناق�ض خطط التق�سف يف اأوروبا

تكرمي دبي لل�سادرات خلل معر�ض م�سروع قطر تقديرا جلهودها يف دعم امل�ساركة الإماراتية 

برنت يرتاجع يف التعاملت ال�سيوية 

مقتل 5 عمال يف هيونداي بت�سرب للغاز 
•• �شيول-يو بي اأي:

لقي 5 عمال من �صركة هيونداي للحديد وال�صلب م�صرعهم اإثر ح�صول ت�صرب للغاز داخل فرن لل�صهر يف معمل فوالذ 
مبدينة دانغ جني الكورية اجلنوبية.

ونقلت وكالة االأنباء الكورية اجلنوبية يونهاب ام�ض عن ال�صلطات املعنية قولها انه عرث على 5 عمال من �صركة هيونداي 
للحديد وال�صلب وقد ق�صوا اختناقاً داخل فرن لل�صهر يف معمل للفوالذ، اإثر ت�صرب غاز االأرغون..واأ�صاروا اإىل ان املعمل 

يف مدينة دانغ جني باإقليم ت�صونغ ت�صيونغ اجلنوبي .
وذكرت ال�صركة ان ال�صحايا ق�صوا جراء تعر�صهم لنق�ض االأوك�صجني الناجم عن ت�صرب غاز االأرغون اأثناء عملهم لبناء 
فرن ال�صهر بقطر 5 اأمتار وعمق 8 اأمتار..ويعترب غاز االأرغون غري �صام للإن�صان غري انه اأثقل من الهواء ولهذا تر�صب 
يف اأ�صفل الفرن االأمر الذي اأدى اإىل خف�ض ن�صبة االأوك�صجني يف الهواء..وكان من املخطط اأن يتم حقن غاز االرجون 
بعد انتهاء عملية بناء الفرن، وحتقق ال�صرطة يف �صبب يف قيام ال�صحايا بحقن الغاز قبل املوعد املحدد..وجتري ال�صرطة 

حتقيقاً ملعرفة �صبب وفاتهم بال�صبط ي�صارك فيه مع حوايل 80 �صخ�صاً من اإدارة العمال وهيئة �صلمة الغاز .

اأ�سعار الغذاء ترفع الت�سخم يف جنوب ال�سودان
•• جوبا-رويرتز:

اأظهرت بيانات حكومية ام�ض اأن الت�صخم ال�صنوي يف جنوب ال�صودان ت�صارع اىل 16 باملئة يف ابريل ني�صان 
من 1ر14 باملئة يف مار�ض اذار مع ارتفاع اأ�صعار االغذية وامل�صروبات.

احتياجاته وي�صدد  اأغلب  لتلبية  ال��واردات  العامل ويعتمد على  ال��دول تقدما يف  اأق��ل  ال�صودان من  وجنوب 
وامل�صروبات  االغذية  اأ�صعار  ان  ال�صهرية  ن�صرته  الوطني يف  االح�صاء  وقال مكتب  النفط.  بايرادات  ثمنها 
غري الكحولية التي ت�صكل اأكرث من 70 باملئة من موؤ�صر الت�صخم ارتفعت 8ر14 باملئة على اأ�صا�ض �صنوي. 
وكانت الزيادة ال�صنوية يف مار�ض 2ر10 باملئة. وارتفعت اال�صعار على اأ�صا�ض �صهري - التي يقول املكتب انها 
متذبذبة بوجه عام ب�صبب املنتجات املو�صمية - 6ر0 باملئة يف ابريل. وو�صلت �صحنة من النفط من دولة 
جنوب ال�صودان التي لي�ض لها منفذ على البحر اىل ال�صودان يوم الثلثاء وهي االوىل منذ اتفاق اجلانبني 
على ت�صوية خلف ب�صاأن ر�صوم ا�صتخدام خطوط االنابيب كان قد اأدى اىل وقف �صخ النفط عرب احلدود 

يف يناير كانون الثاين 2012.
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م�ساركة مميزة جلامعة الإمارات يف مناف�سات وليم �سي فيز 
للتحكيم التجاري الدويل يف فيينا 

•• العني-وام: 

اإختتم فريق كلية القانون بجامعة االإمارات العربية املتحدة بالعني م�صاركته املميزة يف مناف�صات وليم �صي فيز للتحكيم التجاري الدويل 2013 التي عقدت 
يف فيينا موؤخرا . واأو�صح الربوفي�صور جا�صم �صامل علي ال�صام�صي عميد الكلية اأن فريق جامعة االإمارات اأدى يف امل�صابقة دوره بكل اقتدار وناف�ض ب�صدة مع 
الفرق االآخرى وحظي باهتمام وتقدير هيئات التحكيم امل�صرفة على امل�صابقة . واأ�صار ال�صام�صي اإىل اأن الفريق ناف�ض بكل حما�ض االأمر الذي لفت انتباه الفرق 
االآخرى اإىل الدور املتميز الذي اأداه خلل املناف�صات واالنتقال اىل املناف�صة بني 64 فريقا من اأ�صل 300 فريق . وقدم الربوفي�صور ال�صام�صي ال�صكر للفريق 
على م�صاركته املتميزة التي عك�صت جهود عمادة الكلية والق�صم العلمي يف االعداد املتميز للم�صاركني يف هذه املناف�صات الدولية واإمتلك طلبة وطالبات الكلية 

املهارات القانونية اللزمة واملطلوبة يف هيئات التحكيم عامة . �صارك الفريق يف حفل ختام امل�صابقة الذي ح�صرته كل الفرق امل�صاركة يف امل�صابقة . 
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العدد  10789 بتاريخ 2013/5/11    
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/1265 عمايل جزئي                                                  
اىل املدعى عليه /1  - م��وذر الند للخدمات الفنية ����ض.ذ.م.م  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي: حممد انور ح�صن بودورو زمان  قد اقام عليك الدعوى 
والر�صوم  دره��م(   28699( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها 
وحتى  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن  عليها  امل��رتت��ب��ة  القانونية  وال��ف��ائ��دة  وامل�����ص��اري��ف 
جل�صة  لها  وح��ددت     .)2013/140144( ال�صكوى  رق��م  احلكم.  ا���ص��دار  تاريخ 
القا�صي لذا فانت  ال�صاعة 8.30 �ض مبكتب  املوافق 2013/5/22  يوم االربعاء 
مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة ايام على االق��ل.ويف حالة تخلفك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10789 بتاريخ 2013/5/11    
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/110 عمايل كلي                                                  
اىل املدعى عليه /1  - �صي ايه اف ايه لوجي�صتك�ض �ض م ح جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي: �صيفا كومار هاريهاران تيفارديبار امبو وميثله: 
ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  قد  ال���راوي  نا�صر  �صامل  علي  عمران 
والر�صوم  دره��م(   778.538.00( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة 
املوافق  االثنني  ي��وم  لها جل�صة  وح��ددت  امل��ح��ام��اة.   وات��ع��اب  وامل�صاريف 
مكلف  ف��ان��ت  ل��ذا   ch1A.2 بالقاعة  ���ض   9.30 ال�صاعة   2013/5/13
باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة ايام على االقل. 
ق�سم الق�سايا العمالية                            

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10789 بتاريخ 2013/5/11    
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر

                         يف الطعن   2012/287 طعن عقاري   
تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز

�صريف  ه��ول��دن��ك ليمتد  ومي��ث��ل��ه: حبيب حم��م��د  م��ون��ارك  ال��ط��اع��ن/ 
عبداهلل املل  باعلن املطعون �صده/1- بروفايل منطقة حرة 

جمهول حمل االقامة.
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعله ويتوجب عليكم 
احل�صور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �صحيفة الطعن املقدمة 

�صدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

   حمكمة ا لتمييز
العدد  10789 بتاريخ 2013/5/11    

  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2012/907 عقاري كلي 

اىل املدعى عليه /1  - تاون �صنرت ماجنمنت ليمتد جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي: بيتري جوزيف هاثرييل جرين وميثله: ريا�ض عبداملجيد حممود الكبان 
واملدعي  املدعى  بني  العقد  بف�صخ  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد 
عليهما والزام املدعي عليهما بالتكافل والت�صامن مببلغ وقدره )235678 درهم( 
املحاماة.    واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  اال�صتلم  تاريخ  من   %9 بواقع  والفائدة 
وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ض املوافق 2013/5/23 ال�صاعة 11.00 �ض 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 بثلثة ايام على االقل.  

ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.  
ق�سم الدعاوي الق�سائية                                    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10789 بتاريخ 2013/5/11     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/33 مدين  كلي 
اىل املدعى عليه /1  - �صهباز ا�صلم بهاتي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي: 
علي  وميثله:  ال�صريف  علي  ح�صن  حم��م��د   ملالكها  التجارية  ف��رزان��ة  موؤ�ص�صة 
املدعى  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اق��ام عليك  قد  ال��دايل  حممد علي 
واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم(   115.000( وقدره  مببلغ  بالت�صامم  عليهما 
املحاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�صداد.   
بالقاعة  �ض   9.30 ال�صاعة   2013/5/20 املوافق  االثنني  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت 
ch1C.15 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة ايام على االقل.   

ق�سم الق�سايا املدنية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10789 بتاريخ 2013/5/11     

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2011/1247 جتاري  كلي 

م ح(  جمهول حمل االقامة  املدعى عليه /1  - �صركة ميجا�ض) �ض  اىل 
 ( امل��ح��دودة  والنقل  التموين  خل��دم��ات  العاملية  ال�صركة  امل��دع��ي:  ان  مب��ا 
املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اقام عليك  ال�صرق االو�صط(  قد  انرتاك�ض 
بندب خبري متخ�ص�ض مع الزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم االربعاء املوافق 2013/5/29 ال�صاعة 9.30 
�ض بالقاعة ch2E.22 لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثلثة ايام على االقل.   
ق�سم الق�سايا التجارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10789 بتاريخ 2013/5/11     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/61 جتاري  جزئي 
اىل املدعى عليه /1  - ردولفوري�ض موبال جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي: 
بنك ام القيوين الوطني ) �ض م ع( قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
بالزام املدعى عليه مببلغ وقدره )37901.72 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة االتفاقية بواقع 2.49% �صهريا من تاريخ اال�صتحقاق احلا�صل 
املوافق  الثلثاء  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  التام.  ال�صداد  وحتى   2011/12/20 يف 
2013/5/28 ال�صاعة 8.30 �ض 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 بثلثة ايام على االقل.   
ق�سم الق�سايا التجارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10789 بتاريخ 2013/5/11    

  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/26 جتاري  جزئي 

اىل امل��دع��ى عليه /1  - حم��م��د ���ص��اه��د خ���ان ���ص��ادوت م���وال خ���ان جم��ه��ول حمل 
االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي: ب��ن��ك ام ال��ق��ي��وي��ن ال��وط��ن��ي ) ���ض م ع( ق��د اق���ام عليك 
 16586.83( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ى  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 2.49% من 
املوافق  الثلثاء  يوم  لها جل�صة  وح��ددت  التام.  ال�صداد  وحتى  اال�صتحقاق  تاريخ 
2013/5/28 ال�صاعة 8.30 �ض 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 بثلثة ايام على االقل.   
ق�سم الق�سايا التجارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10789 بتاريخ 2013/5/11     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/4 مدين  كلي 
اىل املدعى عليه /1  - الدكتور/ مانفرد موهلبور - ومتثله- دائرة ال�صوؤون القانونية 
�صكينة عبداهلل علي احلمادي  امل��دع��ي:  ان  االق��ام��ة مبا  دب��ي  جمهول حمل  حلكومة 
وميثله: عبيد �صقر عبيد بو�صت  قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام 
مبلغ  للمدعية  ي���وؤدوا  ب��ان  ب�صفتهما  والثالث  وال��ث��اين  ب�صخ�صه  االول  عليه  امل��دع��ي 
تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   7.000.000(
 2013/5/27 امل��واف��ق  االث��ن��ني  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت  ال��ت��ام.  ال�صداد  وحتى  املطالبة 
ميثلك  م��ن  او  باحل�صور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2D.18 بالقاعة  ���ض   9.30 ال�صاعة 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثلثة ايام على االقل.ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.   
ق�سم الق�سايا املدنية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10789 بتاريخ 2013/5/11     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2013/126    مدين  كلي 

ان�ض خلف مبارك ب�صفته مديرا ل�صركة/جولد الين   - املدعى عليه /1   اىل 
املدعي: حممد موفق حممد  ان  االقامة مبا  التك�صية جمهول حمل  العمال 
املطالبة بندب خبري  ال��دع��وى ومو�صوعها  اق��ام عليك  امل�����ص��ري    قد  مظهر 
متخ�ص�ض مع الزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف. . وحددت لها جل�صة يوم 
فانت  لذا   ch2E.21 بالقاعة  9.30 �ض  ال�صاعة   2013/5/19 املوافق  االحد 
مكلف باحل�صور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة ايام على االق��ل.ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.   
ق�سم الق�سايا املدنية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10789 بتاريخ 2013/5/11    
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1263   

 املنذرة/�صركة بروبرتي كورب  ) �ض .ذ.م.م( ، �صركة دي�صكفري جاردنز   )�ض. ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�صكنية )�ض.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�صد  - املنذر اليه: اميانويل لوي�ض فران�صي�صكو )ح�صب العقد(
اميانويل لوي�ض دومينجو فران�صي�صكو ) ح�صب االقامة(  )جمهول حمل االقامة(

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�صداد قيمة االيجار املرت�صدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�صتجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�صاها )7(  ايام من تاريخ ا�صتلم االنذار 
العديل وكذلك اخلء  العني املوؤجرة خلل )30 يوم( علما بان املنذرة �صوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة االيجارات بدبي ويف حال رف�ض املنذر اليها �صوف ن�صطر ا�صفا اىل اللجوء  
اىل الق�صاء باتخاذ كافة االج��راءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�ض وبدل  العطل وال�صرر  باال�صافة اىل الر�صوم 

وامل�صاريف واتعاب املحاماة واية م�صاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10789 بتاريخ 2013/5/11    
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1125   

 املنذرة/�صركة بروبرتي كورب  ) �ض .ذ.م.م( ، �صركة احلدائق )�ض. ذ.م.م( املالك نخيل للعقارات 
ال�صكنية )�ض.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�صد  - املنذر اليه: كمال دروي�ض  )ح�صب العقد(
كمال عبداهلل دروي�ض  ) ح�صب االقامة(  )جمهول حمل االقامة(

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�صداد قيمة االيجار املرت�صدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�صتجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�صاها )7(  ايام من تاريخ ا�صتلم االنذار 
العديل وكذلك اخلء  العني املوؤجرة خلل )30 يوم( علما بان املنذرة �صوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة االيجارات بدبي ويف حال رف�ض املنذر اليها �صوف ن�صطر ا�صفا اىل اللجوء  
اىل الق�صاء باتخاذ كافة االج��راءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�ض وبدل  العطل وال�صرر  باال�صافة اىل الر�صوم 

وامل�صاريف واتعاب املحاماة واية م�صاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10789 بتاريخ 2013/5/11    

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1264   

 املنذرة/�صركة بروبرتي كورب  ) �ض .ذ.م.م( ، �صركة دي�صكفري جاردنز  )�ض. ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�صكنية )�ض.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�صد  - املنذر اليه: احمد ابو احل�صن    )ح�صب العقد(
احمد ر�صيد ابو احل�صن ) ح�صب الرخ�صة(  )جمهول حمل االقامة(

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�صداد قيمة االيجار املرت�صدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�صتجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�صاها )7(  ايام من تاريخ ا�صتلم االنذار 
العديل وكذلك اخلء  العني املوؤجرة خلل )30 يوم( علما بان املنذرة �صوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة االيجارات بدبي ويف حال رف�ض املنذر اليها �صوف ن�صطر ا�صفا اىل اللجوء  
اىل الق�صاء باتخاذ كافة االج��راءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�ض وبدل  العطل وال�صرر  باال�صافة اىل الر�صوم 

وامل�صاريف واتعاب املحاماة واية م�صاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10789 بتاريخ 2013/5/11    

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1261   

 املنذرة/�صركة بروبرتي كورب  ) �ض .ذ.م.م( ، �صركة دي�صكفري جاردنز  )�ض. ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�صكنية )�ض.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�صد  - املنذر اليه: احمد �صامل خمي�ض �صامل ال�صعدي )ح�صب العقد(
احمد �صامل خمي�ض �صامل ال�صعدي ) ح�صب اجلواز(  )جمهول حمل االقامة(

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�صداد قيمة االيجار املرت�صدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�صتجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�صاها )7(  ايام من تاريخ ا�صتلم االنذار 
العديل وكذلك اخلء  العني املوؤجرة خلل )30 يوم( علما بان املنذرة �صوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة االيجارات بدبي ويف حال رف�ض املنذر اليها �صوف ن�صطر ا�صفا اىل اللجوء  
اىل الق�صاء باتخاذ كافة االج��راءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�ض وبدل  العطل وال�صرر  باال�صافة اىل الر�صوم 

وامل�صاريف واتعاب املحاماة واية م�صاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10789 بتاريخ 2013/5/11    

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2013/1262   

 املنذرة/�صركة بروبرتي كورب  ) �ض .ذ.م.م( ، �صركة دي�صكفري جاردنز  )�ض. ذ.م.م( املالك نخيل 
للعقارات ال�صكنية )�ض.ذ.م.م( بوكالة املحامي/ عبدالرحمن لوتاه

�صد  - املنذر اليه: حممد ن�صر اهلل    )ح�صب العقد(
حممد يو�صف ن�صر اهلل ) ح�صب االقامة(  )جمهول حمل االقامة(

تنذر املنذرة املنذر اليه ب�صداد قيمة االيجار املرت�صدة بذمتها حتى تاريخه وما ي�صتجد من ايجار 
حتى تاريخ التخلية الفعلية للعني املوؤجرة يف فرتة اق�صاها )7(  ايام من تاريخ ا�صتلم االنذار 
العديل وكذلك اخلء  العني املوؤجرة خلل )30 يوم( علما بان املنذرة �صوف تلجا برفع دعوى 
ايجارية لدى جلنة االيجارات بدبي ويف حال رف�ض املنذر اليها �صوف ن�صطر ا�صفا اىل اللجوء  
اىل الق�صاء باتخاذ كافة االج��راءات القانونية املرتتبة على ذلك التي حتفظ لها حقوقها مبا 
فيها اقامة الدعوى املدنية واملطالبة بالتعوي�ض وبدل  العطل وال�صرر  باال�صافة اىل الر�صوم 

وامل�صاريف واتعاب املحاماة واية م�صاريف ترتتب على ذلك.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10789 بتاريخ 2013/5/11    
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1442  ا�ستئناف جتاري
اىل امل�صتاأنف �صده / 1 -�صركة ك�صارة املوارد جمهول حمل االقامة مبا 
ان امل�صتاأنف /�صركة ايبكو للم�صاريع ذ.م.م- وميثلها �صعيد مري عبداهلل 
احلكم  ال��ق��رار/  ا�صتاأنف  ق��د  ال�صركة.   يف  مدير  ب�صفته  خ��وري  احمد 
 2012/11/13 بتاريخ  كلي  جت��اري   2010/1444 رق��م  بالدعوى  ال�صادر 
 10.00 ال�صاعة   2013/5/29 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�صه  لها  وح���ددت 
ch2D.19 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم  �صباحا بالقاعة 

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

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10789 بتاريخ   2013/5/11     
 اعالن باحلكم يف الدعوى رقم  2013/132 مدين جزئي

اىل املحكوم عليه/ حممد اف�صل حممد ا�صحاق  العنوان: بالن�صر- نعلمك انه 
بتاريخ املوافق 2013/5/8 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة 
اعله ل�صالح املدعية/ عزيز خان الل �صيد،  بالتايل:   حكمت املحكمة مبثابة 
ونوعها   17668 ال�صيارة  للمدعي  عليه  املدعى  بيع  بثبوت  اوال:  احل�صوري: 
تويوتا كروال �صيدان موديل )اي �صنة ال�صنع ( 1995 مببلغ 5300 درهم  ثانيا: 
الزام املدعى عيه بقيامة باالجراءات اللزمة لت�صجيل ونقل ملكيتها يف ا�صم 
قيمة  باقي  ب�صداد  املدعي   قيام  بعد  بذبلك  املخت�صة  ال�صلطة  لدى  املدعي 
ال�صيارة وقدره 1000 درهم والزمته امل�صروفات �صدر بتوقيعي وختم املحكمة 

بتاريخ 5/9 /2013م.
القا�سي/ عادل حممود ا�سماعيل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
 حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10789 بتاريخ   2013/5/11     
           اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 249 /2013 جت كل- م ت- ب - اأظ

املتخ�س�سة: امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية
فرج  بلل  داوود  فهد  عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�صية:  االول  اخلليج  مدعي/بنك 
احلق  وثبوت  حجز  �صحة  دعوى  الدعوى:  مو�صوع  االمارات   اجلن�صية:  الرميثي 
اجلن�صية:  الرميثي  فرج  بلل  داوود  فهد  اعلنه/  املطلوب  درهم   323.208 مببلغ 
املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  التقرير(  بالن�صر)بورود  عنوانه:  االمارات  
اعله وحددت املحكمة يوم الثلثاء املوافق 2013/5/28 موعدا لنظر الدعوى، لذا 
فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة اخلام�صة ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائنة املحكمة التجارية مبع�صكر اآل نهيان �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل 
معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة 

املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ  2013/5/9
قلم املحكمة التجارية                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10789 بتاريخ 2013/5/11    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2013/28 )عمايل جزئي( 
اعالن بالتقرير-  بوا�سطة الن�سر

كراج    / عليه  املدعى  اىل  االبتدائية  االحتاية  على طلب حمكمة عجمان  بناء 
ارم��ادا   - اقام املدعي/حممد طارق حممد يو�صف جن�صيته: باك�صتان عنوانه: 
عجمان- ال�صناعية اجلديدة- �صارع ال�صيخ زايد- �صارع رويال املفرو�صات - ت: 
0557180663 الدعوى برقم 2013/28 -عمايل - جزئي- عجمان- ومو�صوعها 
الزام املدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 21600 درهم  فانت مكلف باحل�صور امام 
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وذلك يف 
ال�صاعة 8.30 املوافق يوم 29 من �صهر مايو ل�صنة 2013 وذلك للنظر يف الق�صية 

بو�صفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/5/8
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10789 بتاريخ 2013/5/11    
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

         يف الدعوى رقم 2012/1625  احوال نف�س م�سلمني
اىل املدعى عليه/ 1-في�صل هلل  �صيف  نعمان  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي  / را�صيل 
بتاريخ  املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم  وعليه  اع��له  امل��ذك��ورة  الدعوى  اق��ام  قد  وات�صون  جينيفري 
طريف  بتكليف  املو�صوع  يف  الف�صل  وقبل  املحكمة  حكمت  التايل:  التمهيدي  احلكم   2013/4/4
الدعوى بت�صمية حكمني لبعثهما عنهما حكما من اهل املدعية وحكما من اهل املدعى عليه ان 
امكن تكون مهمتهما وفق ما قررته املواد ) 117-121( من قانون االحوال ال�صخ�صيه االحتادي 
وذلك من اجل اال�صلح بينهما او التفريق على ان تكون ت�صمية احلكمني وح�صورهما بجل�صة 
2013/4/23 حللف اليمني القانونية امام املحكمة واال فانه ي�صار اىل حكمني من الدور بجدول 
املحكمني على ان يودع احلكمان تقريرهما خلل �صهر ون�صف من بدء مهمتهما وتلزم املحكمة 
املدعية بايداع مبلغ 2400 درهم يف خزينة املحكمة على �صبيل اتعاب وم�صاريف احلكمني منا�صفة 
بني احلكمني وارجاء الف�صل يف امل�صروفات واعلن من مل يح�صر من اخل�صوم الثلثاء املوافق 

   ch1.C.13  2013/4/23 ال�صاعة 8.30 �صباحا يف القاعة يف القاعة
ق�سم ق�سايا ال�سرة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10789 بتاريخ 2013/5/11    
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�صم ال�صركة: �سالح ابراهيم لتجارة املواد الغذائية )�س.ذ.م.م(  
رقم الرخ�صة: 554530 العنوان: م�صتودع ملك ورثة ابراهيم عبداهلل اخلياط- 
رقم  حم���دودة  م�صئولية  ذات  ال��ق��ان��وين:  ال�صكل  ال�صناعية   ال��ق��وز  دب���ي-  ب��ر 
بدبي  االقت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن   1025364 التجاري:  بال�صجل  القيد 
ال��واردة اعله وذلك مبوجب  بال�صركة  الغاء الرتخي�ض اخلا�ض  بانهاب�صدد 
االجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�ض التقدم اىل 

دائرة التنمية االقت�صادية بدبي من خلل الربيد االلكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_compalin@dubaided.gov.ae  
كافة امل�صتندات واالوراق الثبوتية وذلك خلل )15( يوما من تاريخ ن�صر هذا 

االعلن.
 دائرة التنمية القت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد  10789 بتاريخ   2013/5/11     
    اعالن حكم يف الدعوى 2012/3282 

املحكوم عليه: توب تيم الدارة العقارات   العنوان: بالن�صر  نعلمكم انه يف تاريخ 2013/4/23 قد 
حكمت عليكم جلنة ف�ض املنازعات االيجارية/ ابوظبي حكما مبثابة احل�صوري يف الدعوى املذكورة 
اعله ل�صالح املحكوم له : �صركة اخلليج االول العقارية-ذ.م.م حكمت اللجنة مبثابة ح�صوري: 
االيجار  لها مبوجب ملحق عقد جتديد  املوؤجرة  التداعي  العني حمل  املدعى عليها من  باخلء 
املوؤرخ يف 2012/6/25 عليها وبالزامها بان ت�صدد من اية �صواغل لها وباحلالة التي ا�صتلمتها عليها 
وبالزامها بان ت�صددد لها متاخر االيجار عن ق�صطني اثنني مبا قدره 41165 درهما وبان ت�صدد لها 
قيمة االيجار على ا�صا�ض القيمة االيجارة الن�صف �صنوية املت�صمنة مبلحق عقد جتديد االيجار 
ال�صابقة من عقد  ال�صنة  انتهاء  تاريخ  وذلك من  قانونا  املحددة  الزيادة  درهما مع   61735 مببلغ 
االيجار يف 2012/11/30 وحتى االخاء والت�صليم الفعلي للعني حمل التداعي مع الفائدة بواقع 
5%  من تاريخ الدعوى وحتى ال�صداد وامل�صاريف وبتقدمي براءة الذمة عن ا�صتهلك مادتي املاء 
والكهرباء وبرف�ض ما عدا ذلك من طلبات.حكما قابل لل�صتئناف خلل )15( اعتبارا من اليوم 

التايل لن�صر هذا امل�صتندت. �صدر بتوقيعي وختم  اللجنة.

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10789 بتاريخ   2013/5/11     
        اعادة  اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 440 /2013 عم جز- م ع- ب - اأظ

مدعي/ بلل ح�صني عبداجلبار اجلن�صية: بنغلدي�ض مدعي عليه: احلقيقي 
للمقاوالت اجلن�صية: االمارات   مو�صوع الدعوى: م�صتحقات عمالية املطلوب 
اعلنه/ احلقيقي للمقاوالت اجلن�صية: االمارات  عنوانه: بالن�صر  حيث ان 
املوافق  االثنني  يوم  املحكمة  وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي 
2013/5/20 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 
�صباحاً امام الدائرة الرابعة ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة 
بدفاعك  مذكرة  ايداع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  العمالية 
و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثلثة 

ايام على االقل. �صدر بتاريخ  2013/4/17
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10789 بتاريخ   2013/5/11     
      اعادة   اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 183 /2013 عم جز- م ع- ب - اأظ

مدعي/ ح�صن ا�صلم ابو احل�صني اجلن�صية: بنغلدي�ض مدعي عليه: موؤ�ص�صة 
ال�صلل للمقاوالت العامة فرع ابوظبي اجلن�صية: االمارات مو�صوع الدعوى: 
م�صتحقات عمالية املطلوب اعلنه/موؤ�ص�صة ال�صلل للمقاوالت العامة فرع 
ابوظبي اجلن�صية: االمارات   عنوانه: بالن�صر  حيث ان املدعي اقام الدعوى 
املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم االثنني املوافق 2013/5/20 موعدا لنظر 
الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30 �صباحاً امام الدائرة الرابعة 
ب� حمكمة ابوظبي االبتدائية - الكائنة املحكمة العمالية �صخ�صيا او بوا�صطة 
وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها 
بتاريخ   �صدر  االقل.  على  ايام  بثلثة  الدعوى  لنظر  املحددة  اجلل�صة  قبل 

2013/4/17
قلم املحكمة                                                                                                        

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية



•• ا�شطنبول-رويرتز:

من  الن�صح  تطلب  ليبيا  ان  ام�����ض  م�����ص��در  ق���ال 
ال��ب��ن��ك االوروب������ي ل��لن�����ص��اء وال��ت��ع��م��ري يف اطار 
من  ع��ق��ود  ب��ع��د  موؤ�ص�صاتها  ب��ن��اء  الع����ادة  �صعيها 

الدكتاتورية.
ومثل هذا التعاون الفني ميثل علقة منخف�صة 
انتقلت  دوال مثل م�صر  لكن  البنك  امل�صتوى مع 
الكامل  امل�صتقبل  و���ص��ع  اىل  امل��رح��ل��ة  ه���ذه  م��ن 
لل�صتثمار من البنك الذي ان�صيء اأ�صا�صا مل�صاعدة 

الدول االوروبية ال�صيوعية �صابقا.
والتعمري  ل��لن�����ص��اء  االوروب�������ي  ال��ب��ن��ك  وي��ع��ق��د 
اج��ت��م��اع��ه ال�����ص��ن��وي يف ا���ص��ط��ن��ب��ول واأق�����ام رئي�ض 
ال������وزراء ال���رتك���ي رج���ب ط��ي��ب اردوغ������ان ماأدبة 
ال�صديق  وم��ن��ه��م  املنطقة  م��ن  ل��ل��زع��م��اء  اف��ط��ار 
عمر الكبري حمافظ البنك املركزي الليبي وفقا 
امل�صدر  وق���ال  االج��ت��م��اع.  ح�صر  ال���ذي  للم�صدر 
ان لديهم  املركزي  البنك  لرويرتز قال حمافظ 
لي�ض  لكن  دوالر  مليار   130 تبلغ  احتياطيات 

لديهم موؤ�ص�صات. ومد البنك االوروبي للن�صاء 
لي�صمل  االخ���رية  ال��ف��رتة  يف  تفوي�صه  والتعمري 
دوال يف �صمال افريقيا وال�صرق االو�صط هي م�صر 
واالردن واملغرب وتون�ض. وليبيا على عك�ض دول 
غنية  العربي  الربيع  انتفا�صات  �صهدت  اأخ���رى 
من  ايراداتها  وتراكمات  النفطية  باحتياطياتها 

النفط ما �صاعد على ازدهار اقت�صادها.
بعد نحو عامني من االطاحة بحكم معمر  لكن 
القذايف تبدو احلكومة والقوات امل�صلحة الر�صمية 
اج��زاء كبرية من  اأن  ال�صعف حتى  يف حالة من 
ارا�صي الدولة ال�صحراوية مازالت خارج �صيطرة 

احلكومة املركزية.

•• اخلرب-رويرتز:

قالت م�صادر جتارية ام�ض ان م�صفاة ينبع التي 
400 الف برميل يوميا والتابعة  تبلغ طاقتها 
ع���ادت للعمل بعد  ال�����ص��ع��ودي��ة  ارام���ك���و  ل�����ص��رك��ة 

توقف دام نحو �صهرين العمال �صيانة.
اك�صون  ال�صعودية  اأرامكو  �صركة م�صفاة  وكانت 
موبيل املحدودة �صامروف وهي م�صروع م�صرتك 
منا�صفة بني ارامكو وموبيل قد اأغلقت امل�صفاة 
اأوائ����ل م��ار���ض اذار ل��ب��دء خ��ط ج��دي��د النتاج  يف 
ان  متعاملون  للبيئة..وقال  تلويثا  اأق��ل  وق��ود 

اأغلب الوحدات عادت للعمل.
�صتحتاج  ال��ث��ان��وي��ة  ال���وح���دات  م��ت��ع��ام��ل  وق����ال 
لب�صعة ايام ا�صافية للعودة للعمل. كانت فرتة 
امل�صفاة  تعود  ان  الطبيعي  وم��ن  طويلة  غ��لق 

للعمل. 
مب�صوؤولني  االت�����ص��ال  ال��ف��ور  ع��ل��ى  يت�صن  ومل 
للتعليق. وح��دث حتول يف م�صايف  ال�صركة  من 
للبيئة  تلويثا  اأقل  ال�صرق االو�صط النتاج وقود 

ت�صديرية  ا�����ص����واق  ال���ص��ت��ه��داف  ت��ط��ل��ع��ه��ا  م���ع 
ل�صامروف  النظيف  الوقود  جديدة..وم�صروع 
ال��ع��ام لكن  ي��ب��داأ العمل يف نهاية  اأن  امل��ق��رر  م��ن 
االعمال االولية ا�صتكملت اثناء فرتة االغلق.

وق���ال متعامل اخ��ر ا���ص��ت��ف��ادوا م��ن االغ���لق يف 

التجهيز للم�صروع اجلديد بالتو�صيل االنابيب 
وال�صمامات. 

يهدف  ال��ذي  امل�صروع  تكلفة  ان  م�صادر  وقالت 
اىل خف�ض الكربيت يف وقود الديزل والبنزين 

تقدر بنحو 5ر2 مليار دوالر.
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•• طوكيو-يو بي اأي:

7.4 مليارات دوالر يف  اليابانية للإلكرتونيات خ�صارة �صافية بلغت  بانا�صونيك  تكّبدت �صركة 
العام املايل 2012 الذي انتهى يف اآذار مار�ض الفائت. ونقلت وكالة االأنباء كيودو اليابانية عن 
754.25 مليار ين )قرابة 7.4 مليارات  2012 بلغ  ال�صركة اأن �صايف خ�صارتها للعام املايل 
دوالر(. واأ�صارت ال�صركة اإىل اأن اأرباحها الت�صغيلية ت�صاعفت ثلث مرات لتبلغ قيمتها 160.94 
مليار ين )1.59 مليار دوالر(، وبلغت قيمة مبيعاتها 7.3 تريليون ين برتاجع 6.9 % على 

اأ�صا�ض �صنوي.

بانا�سونيك ت�سجل خ�سائر
 بـ7.4 مليار دولر 

املال والأعمال

عودة م�سفاة ينبع ال�سعودية للخدمة ليبيا تطلب م�ساعدة البنك الوروبي يف اعادة العمار 

•• فيينا-ا.ف.ب:

ابقت منظمة الدول امل�صدرة للنفط 
)اوبك( توقعاتها على الطلب العاملي 
على اخلام لعام 2013 الذي يتاأثر 
خ�����ص��و���ص��ا ب��ط��ل��ب ال�������ص���ني، ب���دون 
ال�صهري  تقريرها  بح�صب  تغيري، 

املن�صور ام�ض.
نحو  ت�صخ  ال��ت��ي  املنظمة  وت��وق��ع��ت 
ان  ال��ع��امل��ي،  النفط  م��ن  باملئة   35
ي��ب��ل��غ ال��ط��ل��ب ال��ع��امل��ي ع��ل��ى النفط 
هذا  يوميا  برميل  مليون   89،66
جدا  طفيف  ب�صكل  مرتاجعا  ال��ع��ام 
ل�صهر  ال�����ص��اب��ق��ة  ت��ق��دي��رات��ه��ا  ع���ن 
مليون   89،67( اب���ري���ل  ن��ي�����ص��ان 

برميل يوميا(.
ومت��ت م��راج��ع��ة ت��ق��دي��رات 2012 
باجتاه رفعها لتبلغ 88،87 مليون 
 88،83 م���ق���اب���ل  ي���وم���ي���ا  ب���رم���ي���ل 
على  الطلب  وارتفاع  �صابقا.  مليون 
يوميا  برميل  مليون   0،80 اخل��ام 
 2012 ب������  م����ق����ارن����ة   2013 يف 
اع�صاء  غ��ري  دول  اىل  ا�صا�صا  ي��ع��ود 
والتنمية  ال����ت����ع����اون  م��ن��ظ��م��ة  يف 
االقت�صادية وحتديدا ال�صني )زيادة 

ب 0،36 مليون برميل يوميا(.
غري ان اوبك الحظت يف اآذار مار�ض 
زيادة دون املتوقع يف الطلب ال�صيني 
ب�����ص��ب��ب تباطء  ع��ل��ى اخل����ام وذل����ك 

الن�صاط االقت�صادي يف هذا البلد.

داخل  االق��ت�����ص��ادي  الو�صع  وي�صكل 
منطقة اليورو ابرز عامل يثري قلق 
تراجع مبيعات  اوب��ك خ�صو�صا مع 
ال�صيارات امل�صجلة يف املانيا وفرن�صا.

الطلب  اوب�������ك  ت���ق���ري���ر  وا������ص�����اف 
االوروبي على اخلام تراجع جمددا 
ال�صنوي  ب��ال��ق��ي��ا���ض  م��ار���ض  اآذار  يف 
)..( وهذا االنكما�ض مل يطل فقط 
ق��ل��ب م�صكلة  ه���ي يف  ال��ت��ي  ال�����دول 
وايطاليا  ا���ص��ب��ان��ي��ا  م��ث��ل  ال����دي����ون 
اي�صا  ب���ل  ال���ي���ون���ان  او  وال���ربت���غ���ال 

بريطانيا وفرن�صا .
ال��ط��ل��ب على  ي���رتاج���ع  وي��ت��وق��ع ان 
مليون   0،28 ب  اوروب�����ا  يف  اخل���ام 
مقابل   2013 يف  ي��وم��ي��ا  ب��رم��ي��ل 
برميل  م��ل��ي��ون   0،55 ب���  انكما�صه 

يوميا يف 2012.
اجمايل  يرتاجع  ان  اوب��ك  وتوقعت 
ال���ن���اجت يف م��ن��ط��ق��ة ال���ي���ورو ب���� 0،5 
تراجع  ان  ب��ع��د   2013 يف  ب��امل��ئ��ة 

بن�صبة 0،6 باملئة يف 2012.
وال ت�����زال اي������ران ت���ع���اين م���ن اآث����ار 
ال���ع���ق���وب���ات امل���ف���رو����ص���ة ع��ل��ي��ه��ا من 
ال��دويل )خ�صو�صا احلظر  املجتمع 
االوروب�����������ي ع���ل���ى ال����ن����ف����ط( وذل����ك 
وبح�صب  النووي.  برناجمها  ب�صبب 
م�صادر من الدرجة الثانية يف اوبك 
 3،63 تنتج  كانت  التي  اي��ران  ف��ان 
 ،  2011 يوميا يف  برميل  مليني 
�صهدت تراجعا يف االنتاج يف 2012 

يوميا.  برميل  2،97 مليون  ليبلغ 
البلد  ت��ع��د  اب��ري��ل مل  ن��ي�����ص��ان  ويف 
تنتج اال 2،70 مليون برميل يوميا 

العامل  يف  م��ن��ت��ج  خ��ام�����ض  ل��ت�����ص��ب��ح 
الثانية بعد  املرتبة  بعد ان كانت يف 

ال�صعودية يف 2011.

•• بريوت-يو بي اأي:

ن�صر  امل��رك��زي  لبنان  مل�صرف  دوري  تقرير  اأظ��ه��ر 
اأرب��اح امل�صارف العاملة يف لبنان يف الربع  ام�ض ان 
دوالر،  مليون   372 بلغت   2013 ع��ام  من  االأول 
مقابل 356 مليون دوالر خلل الفرتة نف�صها من 

العام املا�صي اأي بزيادة 16 مليون دوالر.
وكانت امل�صارف العاملة يف لبنان حققت خلل عام 
1576 مليون دوالر مقارنة  بلغت  اأرباحا   2012
مع 1586 مليون دوالر يف عام 2011 اأي برتاجع 

. دوالر  مليني   10
 234325 للم�صارف  املجمعة  امليزانية  وبلغت 

مليار لرية يف نهاية اآذار- مار�ض 2013 .
وارتفعت تلك امليزانية من 140.5 مليار دوالر عام 
دوالر عام 2012 اأي  مليار   151.8 اىل   2011
بزيادة 11.3 مليار دوالر . وبلغت الودائع امل�صرفية 
مليار   193119 املا�صي  مار�ض  اآذار  نهاية  حتى 
بلغت   2012 عام  امل�صرفية  الودائع  وكانت  لرية. 

مليار دوالر   115.6 دوالر مقابل  مليار   124.9
9.3 مليار دوالر  بزيادة  اأي   2011 نهاية عام  يف 
الوافدة اىل  الر�صاميل  التقرير ان حجم  . واأظهر 
لبنان بلغ يف نهاية اآذار – مار�ض املا�صي 19053 

م��ل��ي��ار ل���رية . وارت��ف��ع��ت ن�صبة دول����رة ال���ودائ���ع يف 
% وكانت قد بلغت   65.18 نهاية مار�ض املا�صي 
 2013 ف���رباي���ر  ���ص��ب��اط   ن��ه��اي��ة  % يف   64.65

،و65.38 % يف نهاية مار�ض 2012. 

•• تون�س-يو بي اأي:

ارت����ف����ع ال���ع���ج���ز ال����ت����ج����اري ال���ت���ون�������ص���ي خ���لل 
مليارات   3.412 اإىل  املا�صية  االأرب��ع��ة  االأ�صهر 
 3.316 ،مقابل  دوالر(  مليار  دينار)2.187 
الفرتة  خ��لل  دوالر(  مليار  مليارات)2.125 
�صادرة  بيانات  وذك��رت  املا�صي.  العام  نف�صها من 

عن املعهد الوطني التون�صي للإح�صاء)موؤ�ص�صة 
االإرتفاع  هذا  اجلمعة،اأن  ام�ض  ُن�صرت  حكومية( 
تطور  رغ��م  لتون�ض،ُي�صجل  ال��ت��ج��اري  العجز  يف 
%9.9 ومن��و قيمة  بن�صبة  ال�����ص��ادرات  ع��ائ��دات 

الواردات بن�صبة 8 %.
 وب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة ال���������ص����ادرات ال��ت��ون�����ص��ي��ة خلل 
مليارات   9.459 امل��ا���ص��ي��ة  االأرب����ع����ة  االأ����ص���ه���ر 

قيمة  بلغت  بينما  دوالر(،  مليار  دينار)6.063 
 8.250( دي��ن��ار  م��ل��ي��ار   12.871 ال������وارادات 
مليار دوالر(. ُي�صار اإىل اأن تفاقم العجز التجاري 
وزير  فخفاخ  اليا�ض  اأع��ل��ن  فيما  ي��اأت��ي  التون�صي 
اإقت�صاد  اأن  املوؤقتة  التون�صية  املالية يف احلكومة 
بلده حقق منوا بن�صبة 2.5 % خلل االأ�صهر 

الثلثة املا�صية.

اأرباح م�سارف لبنان بلغت 372 مليون دولر اوبك تبقي توقعاتها للطلب على النفط بل تغيري 

ارتفاع العجز التون�سي اإىل 2.18 مليار دولر 

ال�سعودية ت�سعى لت�سييد تر�سانة �سناعية بـ2015
•• الريا�س-وكاالت:

ت�صعى ال�صعودية اإىل ت�صييد تر�صانة �صناعية 
���ص��ل��ب��ة م���ن خ����لل ت��اأ���ص��ي�����ض ع�������ص���رات امل���دن 
ال�����ص��ن��اع��ي��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة، ورغ����م م��ا حتقق 
العامل  اأذه���ل  ال��ذي  املا�صية  ال�صنوات  خ��لل 
قادتها  التي  ال�صناعية  الثورة  من  ال�صناعي 
يوقف  ل���ن  ذل����ك  اأن  اإال  ت������زال،  وال  امل��م��ل��ك��ة 

ا�صرتاتيجية اململكة يف التو�صع.
ووفقا ل�صحيفة الريا�ض، ما تزال ال�صعودية 
تقوم بتاأ�صي�ض واحت�صان ودعم مئات امل�صانع 
والتكريرية  وال��ت��ع��دي��ن��ي��ة  ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ة 
ا���ص��ت��ث��م��ارات��ه��ا الرتليون  ال��ت��ي جت����اوز ح��ج��م 
خادم  قبل  م��ن  ومبا�صر  خا�ض  وب��دع��م  ري��ال 
احل����رم����ني ال�������ص���ري���ف���ني امل���ل���ك ع����ب����داهلل بن 

عبدالعزيز اآل �صعود.
يف  ال�صناعي  اال�صتثمار  حجم  ك��ان  اأن  وبعد 
والتكريري  والتعديني  البرتوكيماوي  ال�صق 
�صنوات   7 قبل  ري��ال  مليار   400 يتجاوز  ال 
بلغ االآن خلل الربع االأول من العام اجلاري 
2013 اأكرث من ترليون ريال ما يعني �صخ 
ا�صتثمارات  ���ص��ن��وي��اً  ري���ال  م��ل��ي��ار   100 ن��ح��و 
جديدة لتلك القطاعات فقط تتزعمها املدن 

ال�صناعية اجلبيل وينبع وراأ�ض اخلري.
وع���زى االأم���ري �صعود ب��ن ع��ب��داهلل ب��ن ثنيان 

اآل �صعود رئي�ض الهيئة امللكية للجبيل وينبع 
ورئي�ض جمل�ض اإدارة )�صابك( مبنا�صبة البيعة 
تلك املنجزات ال�صناعية الباهرة التي حتققت 
يف الفرتة الزمنية الق�صرية واالأرقام الفلكية 
االنتاجية  وال��ط��اق��ات  اال�صتثمارات  حجم  يف 
التي  االأ���ص��ا���ص��ي��ة  للبرتوكيماويات  املتنامية 
بلغت اأكرث من 60 مليون طن مرتي �صنوياً 
خلل الربع االأول من العام اجلاري 2013 
ن��اجت حملي متوقع  اإج��م��ايل  اململكة  وان��ت��زاع 
 12% بن�صبة  ال�صعودية  للبرتوكيماويات 
نتيجة   ،2015 بحلول  ال��ع��امل��ي  ال��ن��اجت  م��ن 
ال�صريفني  ال��روؤى احلكيمة خل��ادم احلرمني 
واالهتمام  الرعاية  اأولت جل  التي  وحكومته 
ك�صائر  ال�����ص��ن��اع��ي  ل��ل��ق��ط��اع  ج������داً  ال���ك���ب���ري 
القطاعات االأخرى. واأ�صار اإىل اأن حر�ض خادم 
ال�صخ�صي  بتفقده  بلغ  ال�صريفني  احلرمني 
بزيارات  ال�صناعية  التنمية  واق���ع  كثب  ع��ن 
اجلبيل  ال�صناعية  للمدن  متتابعة  مكوكية 
اأثمر عنها ت�صييد وبناء وتد�صني  وينبع التي 
على  الكربى  البرتوكيماوية  امل�صانع  مئات 
م�صتوى العامل حيث تنامى حجم امل�صروعات 
ومدينة  اجلبيل1و2  مدينة  يف  ال�صناعية 
راأ�ض اخلري )365( م�صروعاً �صناعياً بتكلفة 

تقدر ب )419( مليار ريال.
واأثمرت حنكة املليك عن بزوغ حتالفات قوية 

بدعم  امللكية  وال��ه��ي��ئ��ة  و���ص��اب��ك  اأرام���ك���و  ب��ني 
اأخرى  وقطاعات  وال�صناعة  البرتول  وزارات 
امل�صاريع  اأك���رب  اط���لق  عنها  ن��ت��ج  ح��ك��وم��ي��ة، 
وحر�ض  ال��ع��امل  يف  والتكريرية  الكيميائية 
ال�صناعات  اململكة على متكني قطاع  حكومة 
جديدا  ا�صرتاتيجيا  دوراً  ليوؤدي  التحويلية 
باعتماده على منتجات املواد اخلام ومكررات 
امل�صافة  القيمة  من  �صل�صلة  وتوفري  النفط 
يف  ال�صناعية  التجمعات  برنامج  خ��لل  م��ن 
اجلبيل وينبع وبرتورابغ وراأ�ض اخلري ووعد 
بني  ق��وي��ة  تكتلت  خلق  خ��لل  م��ن  ال�صمال 
�صناعية  ق��اع��دة  لتاأ�صي�ض  ال�صناعيني  ك��ب��ار 
لل�صناعات  بالن�صبة  ف��ق��ط  لي�ض  م�صتدامة 
لل�صناعات  ب��ال��ن�����ص��ب��ة  اأي�������ص���ا  ب����ل  االول����ي����ة 
ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة. وي����اأت����ي اأك�����رب امل�������ص���اري���ع التي 
ال�صناعية  التجمعات  قطاع  بدعم  ت�صطلع 
اأرامكو  امل�صرتك بني �صركتي  م�صروع �صدارة 
ال�صعودية و�صركة داو كيميكال كومباين )داو 
جممع  وت�صغيل  ومت��ل��ك  الإن�����ص��اء  كيميكال(، 
الكيماويات  الإن��ت��اج  ومتكامل  امل�صتوى  عاملي 
وهو  ري���ال،  مليار   75 ال  تتجاوز  بتكلفة  يف 
م�صروع يعد االأ�صخم عاملياً من حيث اإن�صائه 
يف مرحلة زمنية واحدة، حيث يحتوي املجمع 
ع��ل��ى 26 م�����ص��ن��ع��اً، وي��ن��ت��ج اأك�����رث م���ن 48 
5 مليني  تزيد عن  اإنتاجية  بطاقة  منتجاً، 

برتوكيماوية  م��ن��ت��ج��ات  م��ن��ه��ا  ���ص��ن��وي��اً،  ط���ن 
مما  باملنطقة،  م���رة  الأول  ُت��ن��َت��ج  متخ�ص�صة 
اململكة  �صيا�صة  لتطبيق  الزاوية  حجر  ي�صكل 
بالتو�صع واالعتماد على ال�صناعات التحويلية 
االأ�صا�صية،  ال�����ص��ن��اع��ات  م��ع  ج��ن��ب  اإىل  ج��ن��ب��اً 
اإىل  الرامية  امللكية  الهيئة  ل�صيا�صة  وحتقيقاً 
االأمر  العالية،  القيمة  ذات  ال�صناعات  دع��م 
الدخل  ن���اجت  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ي��اً  �صينعك�ض  ال���ذي 
امل��ح��ل��ي. وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اح��ت��لل اململكة 
ال�صناعي  االن���ت���اج  ح��ج��م  يف  االأوىل  امل��رت��ب��ة 
اأفريقيا  و�صمال  االأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة  يف 
واملركز الرابع ع�صر عاملياً يف القطاع ذاته، اال 
اأن اململكة لن تكتفي بهذا القدر حيث قررت 
تغيري  �صرورة  املباركة  ال�صناعية  ثورتها  يف 
الفكر اال�صتثماري ال�صناعي للبرتوكيماويات 
الوطني  الدخل  م�صادر  لتنويع  وم�صتقاتها 
الذي  النفط  ���ص��ادرات  االع��ت��م��اد على  وع���دم 
والذي  الكبري  مبخزونها  اململكة  به  ت�صتهر 
النفط يف  %25 من احتياطي  يعادل حالياً 
�صادرات  على  االعتماد  ع��دم  وكذلك  العامل، 
ال�����ص��ن��اع��ات ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ة االأ���ص��ا���ص��ي��ة، بل 
اجل���دي���د من  ال��ف��ك��ر  فل�صفة  ع��ل��ى  االع��ت��م��اد 
ال�صناعية  التجمعات  برنامج  تاأ�صي�ض  خلل 
ال��ت��ي ق����ررت امل��م��ل��ك��ة امل�����ص��ي ق���دم���اً خلو�ض 

غمارها.

ثلثا ال�سبان اليونانيني عاطلون عن العمل 
•• اثينا-رويرتز:

�صباط مما يربز  باملئة يف فرباير   64 قيا�صي م�صجلة  ايل م�صتوى  اليونانيني  ال�صبان  البطالة بني  ن�صبة  قفزت 
احلالة املرتدية القت�صاد يعاين ركودا على الرغم من علمات على حت�صن معنويات قطاع االعمال.

واظهرت بيانات يوم اخلمي�ض اأن املعدل االجمايل للبطالة ارتفع ايل 27 باملئة وهو اأعلى م�صتوى له على االطلق 
يف حني قفزت البطالة بني ال�صبان يف الفئة العمرية من 15 ايل 24 عاما ايل 2ر64 باملئة يف فرياير من 3ر59 
باملئة يف يناير كانون الثاين. ومعدل البطالة يف اليونان يزيد عن �صعفي متو�صط البطالة يف منطقة اليورو الذي 
و�صل ايل 1ر12 باملئة يف مار�ض اذار. وخف�صت اثينا احلد االدنى للجر ال�صهري الولئك الذين تقل اعمارهم عن 
500 يورو لدعم التوظيف لكن معدل البطالة بني ال�صبان وا�صل ال�صعود  32 باملئة ايل حوايل  25 عاما بن�صبة 
حتى على الرغم من ان بع�ض املوؤ�صرات ت�صري ايل انتهاء اأ�صواأ ازمة ديون لليونان. وقالت ايفانتيا بوزا 23 عاما 
التي در�صت االدب االجنليزي كنت اأحلم باأن اأمتكن من العمل يف جمال تخ�ص�صي لكن بعد ثلثة اعوام من البحث 
وكالة موديز  وقالت  �صبه م�صتحيل.   يبدو  ذلك  اأي وظيفة.  �صاأح�صل على وظيفة..  باأنني  يذكر  اأم��ل  لي�ض لدي 
للت�صنيفات االئتمانية يف مذكرة يوم اخلمي�ض ان التوقعات االقت�صادية لليونان تبقى غري موؤكدة على الرغم من 
التقدم الذي حققه البلد الع�صو مبنطقة اليورو يف اال�صهر القليلة املا�صية يف خف�ض عجز املوازنة واعطاء دفعة 

لربنامج اخل�صخ�صة. وتوقع حملل بازر يف موديز ان ينكم�ض االقت�صاد اليوناين بن�صبة 3ر5 باملئة هذا العام. 

ارتفاع الواردات وال�سادرات الملانية يف مار�ض
•• برلني-رويرتز:

اأفادت بيانات مكتب االح�صاءات االحتادي االملاين ام�ض اأن ال�صادرات والواردات االملانية ارتفعت يف 
اأوروب��ي من حالة االنكما�ض يف نهاية  اقت�صاد  اأكرب  ا�صارة ا�صافية على خروج  اذار فيما يعد  مار�ض 

.2012
5ر1 باملئة توقعها  اأقل من  8ر0 باملئة عن م�صتواها يف فرباير �صباط وهي زي��ادة  ال��واردات  وزادت 
مع  متم�صيا  ج��اء  ما  وه��و  باملئة  5ر0  ال�صادرات  وارتفعت  اراءه���م.  روي��رتز  ا�صتطلعت  اقت�صاديون 

التوقعات.
مليار  7ر17  يورو من  مليار  6ر17  اىل  ال�صيء  بع�ض  مو�صميا  املعدل  التجاري  العجز  وانخف�ض 
5ر16  العجز اىل  اأ�صارت اىل تراجع  التواقعات قد  �صباط. وكانت  بالزيادة يف فرباير  يورو معدل 

مليار يورو.
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العدد  10789 بتاريخ 2013/5/11    
 اعالن مدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/1610 جتاري جزئي  
اىل املدعى عليه:علي عبيد ا�صماعيل حممد الباروت حيث ان املدعية: �صركة 
املحكمة  هذه  لدى  عليك  اقامت  ع(  م  )�ض  املتكاملة  للت�صاالت  االمارات 
درهم(    11.322.58( وقده  مببلغ  فيها  تطالبك  اعله،  املذكورة  الدعوى 
والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�صداد، باال�صافة للر�صوم 
 ( املحكمة  هذه  امام  ح�صورك  يقت�صى  وعليه  املحاماة.   واتعاب  وامل�صاريف 
يوم  �صباح  من  والن�صف  الثامنة  ال�صاعة  متام  يف  الثانية(  اجلزئية  الدائرة 
ويف  بيانات  من  مالديك  وتقدمي  الدعوى  على  للجابة  وذلك   2013/5/19
فان  املحدد  الوقت  يف  عنك  وكيل  ار�صال  عدم  او  احل�صور  عن  تخلفك  حالة 

املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/5/7
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10789 بتاريخ 2013/5/11    
 اعالن مدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/1017 جتاري جزئي  
املدعية:  ان  ال�صحي    حيث  ا�صماعيل  احمد ح�صني  املدعى عليه:حممد  اىل 
�صركة االمارات للت�صاالت املتكاملة )�ض م ع( اقامت عليك لدى هذه املحكمة 
الدعوى املذكورة اعله، تطالبك فيها مببلغ وقده )8.319.60 درهم( والفائدة 
12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�صداد، باال�صافة للر�صوم وامل�صاريف 
واتعاب املحاماة.  وعليه يقت�صى ح�صورك امام هذه املحكمة ) الدائرة اجلزئية 
يوم 2013/5/19 وذلك  والن�صف من �صباح  الثامنة  ال�صاعة  الثانية( يف متام 
عن  تخلفك  حالة  ويف  بيانات  من  مالديك  وتقدمي  الدعوى  على  للجابة 
احل�صور او عدم ار�صال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظر 

الدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/5/7
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10789 بتاريخ 2013/5/11    
 اعالن مدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/1016 جتاري جزئي  
�صركة  املدعية:  ان  حيث  عبداهلل   �صليمان  حمد  عليه:عبداهلل  املدعى  اىل 
املحكمة  هذه  لدى  عليك  اقامت  ع(  م  )�ض  املتكاملة  للت�صاالت  االمارات 
)10.858.82درهم(  وقده  مببلغ  فيها  تطالبك  اعله،  املذكورة  الدعوى 
والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�صداد، باال�صافة للر�صوم 
 ( املحكمة  هذه  امام  ح�صورك  يقت�صى  وعليه  املحاماة.   واتعاب  وامل�صاريف 
يوم  �صباح  من  والن�صف  الثامنة  ال�صاعة  متام  يف  الثانية(  اجلزئية  الدائرة 
ويف  بيانات  من  مالديك  وتقدمي  الدعوى  على  للجابة  وذلك   2013/5/19
فان  املحدد  الوقت  يف  عنك  وكيل  ار�صال  عدم  او  احل�صور  عن  تخلفك  حالة 

املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/5/7
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10789 بتاريخ 2013/5/11    
 اعالن مدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/1010 جتاري جزئي  
اىل املدعى عليه:مبارك �صامل مبارك �صقر  حيث ان املدعية: �صركة االمارات 
الدعوى  املحكمة  هذه  لدى  عليك  اقامت  ع(  م  )�ض  املتكاملة  للت�صاالت 
 %12 والفائدة  درهم(   8.308.62( وقده  مببلغ  فيها  تطالبك  اعله،  املذكورة 
وامل�صاريف  للر�صوم  باال�صافة  ال�صداد،  متام  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من 
واتعاب املحاماة.  وعليه يقت�صى ح�صورك امام هذه املحكمة ) الدائرة اجلزئية 
يوم 2013/5/19 وذلك  والن�صف من �صباح  الثامنة  ال�صاعة  الثانية( يف متام 
عن  تخلفك  حالة  ويف  بيانات  من  مالديك  وتقدمي  الدعوى  على  للجابة 
احل�صور او عدم ار�صال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظر 

الدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/5/7
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10789 بتاريخ 2013/5/11    
 اعالن مدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/1172 جتاري جزئي  
املدعية:  ان  حيث  �صلطان     حممد  زوجة   ماجد  عليه:فاطمة  املدعى  اىل 
�صركة االمارات للت�صاالت املتكاملة  اقامت عليك لدى هذه املحكمة الدعوى 
املذكورة اعله، تطالبك فيها مببلغ وقده )10.206.88 درهم( والفائدة %12 
وامل�صاريف  للر�صوم  باال�صافة  ال�صداد،  متام  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من 
واتعاب املحاماة.  وعليه يقت�صى ح�صورك امام هذه املحكمة ) الدائرة اجلزئية 
يوم 2013/5/13 وذلك  والن�صف من �صباح  الثامنة  ال�صاعة  الثانية( يف متام 
عن  تخلفك  حالة  ويف  بيانات  من  مالديك  وتقدمي  الدعوى  على  للجابة 
احل�صور او عدم ار�صال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظر 

الدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/5/5
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10789 بتاريخ 2013/5/11    
 اعالن مدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/1095 جتاري جزئي  
�صركة  املدعية:  ان  حيث  عبدالواحد   عبدالوهاب  عليه:حممد  املدعى  اىل 
الدعوى  املحكمة  هذه  لدى  عليك  اقامت  املتكاملة   للت�صاالت  االمارات 
 %12 والفائدة  درهم(   9.323.70( وقده  مببلغ  فيها  تطالبك  اعله،  املذكورة 
وامل�صاريف  للر�صوم  باال�صافة  ال�صداد،  متام  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من 
واتعاب املحاماة.  وعليه يقت�صى ح�صورك امام هذه املحكمة ) الدائرة اجلزئية 
يوم 2013/5/13 وذلك  والن�صف من �صباح  الثامنة  ال�صاعة  الثانية( يف متام 
عن  تخلفك  حالة  ويف  بيانات  من  مالديك  وتقدمي  الدعوى  على  للجابة 
احل�صور او عدم ار�صال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظر 

الدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/5/5
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10789 بتاريخ 2013/5/11    
 اعالن مدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/1625 جتاري جزئي  
املدعية:  ان  حيث  الظهوري  عبداهلل  �صليمان  علي  عليه:�صليمان  املدعى  اىل 
�صركة االمارات للت�صاالت املتكاملة  اقامت عليك لدى هذه املحكمة الدعوى 
املذكورة اعله، تطالبك فيها مببلغ وقده )6.108.89درهم( والفائدة 12% من 
تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�صداد، باال�صافة للر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
اجلزئية  الدائرة   ( املحكمة  هذه  امام  ح�صورك  يقت�صى  وعليه  املحاماة.  
يوم 2013/5/13 وذلك  والن�صف من �صباح  الثامنة  ال�صاعة  الثانية( يف متام 
عن  تخلفك  حالة  ويف  بيانات  من  مالديك  وتقدمي  الدعوى  على  للجابة 
احل�صور او عدم ار�صال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظر 

الدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/5/5
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية العدد  10789 بتاريخ 2013/5/11    
 اعالن مدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/1174 جتاري جزئي  
اىل املدعى عليه:عامر حممد �صعيد احلمود- �صوري اجلن�صية حيث ان املدعية: �صركة 
الدعوى  املحكمة  هذه  لدى  عليك  اقامت  ع(  م  )�ض  املتكاملة  للت�صاالت  االمارات 
املذكورة اعله، تطالبك فيها مببلغ وقده )8.358.03 درهم(ثمانية االف وثلثمائة 
وثمانية وخم�صون درهما وثلثة فلو�ض( والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
متام ال�صداد، باال�صافة للر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.  وعليه يقت�صى ح�صورك 
الثامنة والن�صف من  ال�صاعة  الثانية( يف متام  الدائرة اجلزئية  املحكمة )  امام هذه 
�صباح يوم 2013/5/13 وذلك للجابة على الدعوى وتقدمي مالديك من بيانات ويف 
املحكمة  فان  املحدد  الوقت  وكيل عنك يف  ار�صال  او عدم  تخلفك عن احل�صور  حالة 

�صتبا�صر نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/5/6
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10789 بتاريخ 2013/5/11    
 اعالن مدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/1076 جتاري جزئي  
اىل املدعى عليه:حممد عبداهلل حممد عبداهلل النقبي- اماراتي اجلن�صية  حيث ان 
املدعية: �صركة االمارات للت�صاالت املتكاملة )�ض م ع( اقامت عليك لدى هذه املحكمة 
االف  ثمانية  درهم(   8.781.57( وقده  فيها مببلغ  تطالبك  اعله،  املذكورة  الدعوى 
و�صبعمائة واحد وثمانون درهما و�صبعة وخم�صون فل�صا( والفائدة 12% من تاريخ رفع 
وعليه  املحاماة.   واتعاب  وامل�صاريف  للر�صوم  باال�صافة  ال�صداد،  الدعوى وحتى متام 
ال�صاعة  متام  يف  الثانية(  اجلزئية  الدائرة   ( املحكمة  هذه  امام  ح�صورك  يقت�صى 
وتقدمي  الدعوى  على  للجابة  وذلك   2013/5/19 يوم  �صباح  من  والن�صف  الثامنة 
مالديك من بيانات ويف حالة تخلفك عن احل�صور او عدم ار�صال وكيل عنك يف الوقت 

املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/5/6
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10789 بتاريخ 2013/5/11    
 اعالن مدعى عليه بالن�سر

يف الدعوى رقم 2013/1174 جتاري جزئي  
اىل املدعى عليه:عامر حممد �صعيد احلمود- �صوري اجلن�صية  حيث ان املدعية: �صركة 
الدعوى  املحكمة  هذه  لدى  عليك  اقامت  ع(  م  )�ض  املتكاملة  للت�صاالت  االمارات 
املذكورة اعله، تطالبك فيها مببلغ وقده )8.358.03درهم( ثمانية االف وثلثمائة 
وثمانية وخم�صون درهما وثلثة فلو�ض(  والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
متام ال�صداد، باال�صافة للر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.  وعليه يقت�صى ح�صورك 
الثامنة والن�صف من  ال�صاعة  الثانية( يف متام  الدائرة اجلزئية  املحكمة )  امام هذه 
�صباح يوم 2013/5/13 وذلك للجابة على الدعوى وتقدمي مالديك من بيانات ويف 
املحكمة  فان  املحدد  الوقت  وكيل عنك يف  ار�صال  او عدم  تخلفك عن احل�صور  حالة 

�صتبا�صر نظر الدعوى يف غيابك.حرر يف 2013/5/6
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

الحتادية البتدائية

العدد  10789 بتاريخ   2013/5/11     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 451 /2013 مد جز  - م ر ب - ع ن

مدعي/ موؤ�ص�صة غنتوت لتاجري ال�صيارات اجلن�صية: االمارات مدعي عليه: 
مالية  الدعوى: مطالبة  افغان�صتان مو�صوع  الدين اجلن�صية:  احمد ع�صام 
افغان�صتان  اجلن�صية:  الدين  ع�صام  احمد  اعلنه/  املطلوب  درهم      9965
وحددت  اعله  املذكورة  الدعوى  اقام  املدعي  ان  حيث  بالن�صر  عنوانه: 
فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/26 املوافق  االحد  يوم  املحكمة 
مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30  �صباحاً امام الدائرة الثانية ب� حمكمة العني 
االبتدائية - الكائنة املركز االداري �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك 
ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة 

لنظر الدعوى بثلثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ  2013/5/08
قلم املحكمة  التجارية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10789 بتاريخ   2013/5/11     
         اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 40 /2013 مد جز  -ب �س ب - ع ن

املغرب مدعي عليه: �صمرية علي عبدالقادر  مدعي/ اميان را�صد اجلن�صية: 
اجلن�صية: االمارات  مو�صوع الدعوى: مطالبة مالية 20000 درهم   املطلوب 
حيث  بالن�صر  عنوانه:  االمارات  اجلن�صية:  عبدالقادر  علي  �صمرية  اعلنه/ 
املوافق  املذكورة اعله وحددت املحكمة يوم االثنني  اقام الدعوى  املدعي  ان 
2013/5/13 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت مكلف باحل�صور ال�صاعة 8.30  
بني  الكائنة   - االبتدائية  يا�ض  بني  حمكمة  ب�  االوىل  الدائرة  امام  �صباحاً 
يا�ض   �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع مذكرة بدفاعك و�صورا 
امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى بثلثة ايام على 

االقل. �صدر بتاريخ  2013/5/06
قلم املحكمة  املدنية                                                                                                          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة بني يا�س البتدائية

العدد  10789 بتاريخ   2013/5/11     
        اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم 16 /2013  جت كل- م ت- ب- اأظ

املتخ�س�سة: التامني والتعوي�س التجاري
عليه:  مدعي  االمارات  اجلن�صية:  املن�صوري  �صاملني  حمدان  خليفة  خالد  مدعي/ 
خبري  ندب  الدعوى:  مو�صوع  االمارات  اجلن�صية:  واخرون  للتكافل  الهلل  �صركة 
عنوانه:  االمارات    اجلن�صية   - الثمريي  مظفر  �صام�صي  اعلنه/حمدان  املطلوب 
بالن�صر)بورود التقرير( حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعله وحددت املحكمة 
باحل�صور  مكلف  فانت  لذا  الدعوى،  لنظر  موعدا   2013/5/14 املوافق  الثلثاء 
الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  الثالثة  الدائرة  امام  �صباحاً   8.30 ال�صاعة 
املحكمة التجارية مبع�صكر اآل نهيان   �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وعليك ايداع 
مذكرة بدفاعك و�صورا امل�صتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�صة املحددة لنظر الدعوى 

بثلثة ايام على االقل. �صدر بتاريخ  2013/5/1
قلم املحكمة التجارية                                                                                                      

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10789 بتاريخ 2013/5/11     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/425 عقاري كلي 
احمد  عقارات  موؤ�ص�صة  مالك  العطار  احمدعبدالرحيم   -   1/ عليه  املدعى  اىل 
عبدالرحيم العطار جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي: �صركة املك للتمويل 
)�ض م ع(  قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بف�صخ عقد البيع وال�صراء 
ب��ي- 614( ب��ربج في�صتا دي��ل الكو  ت��ي- كي 1- 2  اخلا�ض ال�صكنية رق��م )ج��ي ال 
والزام املدعى عليه مببلغ 377.650 درهم باال�صافة اىل مبلغ 604.391.71 درهم 
لها  واالت��ع��اب.  وح��ددت  وامل�صاريف  والر�صوم  الربح-  ف��وات مقدار  تعوي�ض عن 
   ch1A.1 بالقاعة  �ض   9.30 ال�صاعة   2013/5/20 املوافق  االثنني  ي��وم  جل�صة 
او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فانت مكلف باحل�صور 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثلثة ايام على االقل.  
ق�سم الدعاوي العقارية                              

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10789 بتاريخ 2013/5/11     
  اعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/127 مدين كلي 
اىل املدعى عليه /1  - نورجمانبيفا زانرا مارتوفنا جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي: اولي�صيا ديربوفا وميثله: ح�صن عبداهلل حممد العبدويل  قد اقام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعى عليها بدفع مبلغ وقدره )183.750 
ال�صداد  الدين وحتى  ا�صتحقاق  تاريخ  9% من  بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م( 
املوافق  ي��وم االرب��ع��اء  التام والر�صوم وامل�صاريف واالت��ع��اب.   وح��ددت لها جل�صة 
2013/5/22 ال�صاعة 9.30 �ض 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 بثلثة ايام على االقل.  ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة 

ح�صوري.  
ق�سم الق�سايا املدنية                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10789 بتاريخ 2013/5/11     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/780 تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �صده/1- اى ايه ا�ض اى واى للتجارة العامة �ض.ذ.م.م  جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ �صاجو كويلوت عبداللطيف  قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )43292.1( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .باال�صافة 
اىل مبلغ 433 درهم ر�صوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعلن. 
ق�سم اخلدمات املركزية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10789 بتاريخ 2013/5/11     
  مذكرة  اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/1028 جتاري  كلي 
اىل املدعى عليه /1  - روبرت موري�ض كوك  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي: �صكاال للتجارة 
�ض ذ.م.م- وميثلها هاوري ورطان باباخان ورطانيان وميثله: عامر �صيد حممد �صيد حمي رو�صن 
املرزوقي  قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعى عليه بان يقوم برد ال�صيكني  رقم 
862269و 862270 وامل�صحوبني على بنك �صادرات ايران فرع �صارع ال�صيخ زايد- دبي والبالغ قيمتها 
)2.049.884 درهم( وامل�صلم له على �صبيل ال�صمان وذلك النتفاء الغاية وال�صبب من حتريره ب�صداد 
قيمتها وب�صفة م�صتعجلة ت�صطري كتاب اىل بنك �صادرات ايران فرع �صارع ال�صيخ زايد- امارة دبي 
وذلك بوقف �صرف ال�صيكني  رقمي 8862269- 862270 لوجود امل�صوغ القانوين لذلك حلني الف�صل 
يف الدعوى املو�صوعية وت�صمني املدعي عليه الر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت 
لها جل�صة يوم الثلثاء املوافق 2013/5/28 ال�صاعة 9.30 �ض 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 بثلثة ايام على االقل.   )علما بانه مت اعادة الدعوى للمرافعة((
ق�سم الق�سايا التجارية                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 10789 بتاريخ 2013/5/11   

تنويه
باال�صارة اىل االعلن ال�صادر بجريدة الفجر يف العدد رقم 10782 بتاريخ 2013/5/2 
الفن  التجاري/مفاهيم  باال�صم   )CN-1165549  ( التجارية  الرخ�صة  بخ�صو�ض 

التقني - فرع ابوظبي 
تنوه دائرة التنمية االقت�صادية بانه ورد خطاأ يف االعلن امل�صار اليه اعله ومل تذكر 

التعديلت التالية:
- حذف /عي�صى نا�صر �صعيد حممد بن جر�ض ال�صويدي امارات

-ا�صافة/ موارد للتمويل �ض.م.خ - امارات -�صريك
باال�صافة اىل التعديلت الواردة يف االعلن ال�صابق.

فعلى كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية  
من تاريخ ن�صر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حقو ق او دعوى بعد 

انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد  10789 بتاريخ   2013/5/11     
اعالن باحلكم يف الدعوى رقم 2013/302 احوال �سخ�سية/العني

اىل املدعي عليه: عبدالنا�صر منر علي اخلطيب /االردن   العنوان: بالن�صر- نعلمك انه بتاريخ 
املوافق 2013/5/2 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعله ل�صالح/ لينا 
حق  يف  ح�صوري  مبثابة  ابتدائيا  علنيا  املحكمة  حكمت  /بالتايل:  فل�صطينية  ابو�صمره-  �صعيد 
املدعى عليه وح�صوريا يف حق املدخل يف الدعوى  بوقف والية املدعى عليه/عبدالنا�صر منر علي 
اخلطيب- اردين اجلن�صية على بنته القا�صر هدى املولود �صنة 2007 موؤقتا وت�صند امور الوالية 
عليها اىل جدها منر علي حممد اخلطيب والزامه يف حدود ما ت�صمح به القوانني املعمول بها 
�صفرها وكافة  ا�صتخراج ج��واز  اج���راءات  اتخاذ كافة  املتحدة من  العربية  االم���ارات  دول��ة  داخ��ل 
االوراق الثبوتية اخلا�صة بها من بطاقة هوية وبطاقة �صمان �صحي وعمل اقامة لها واال�صراف 
عليها وتعليمها وانهاء كافة معاملتها ورعاية �صوؤونها وحفظ اموالها وت�صوية و�صعيتها اجتاه 
جميع اجلهات حكومية كانت او غري حكومية م�صرفية وادارية وتعليميةوبنكية. وبالزام املدعى 
عليه مب�صاريف الدعوى. حكما قابل لل�صتئناف خلل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل 

لت�صلمك هذا امل�صتند. �صدر بتوقيعي وختم املحكمة 2013/5/2م.
القا�سي/حممد موؤمن

 امارة ابوظبي  )دائرة الق�ساء (      
حمكمة العني البتدائية          

العدد  10789 بتاريخ   2013/5/11     
يف الدعوى رقم 2012/861 مدين جزئي  

 ال�صادة /قنرب للنجارة ) موؤ�ص�صة فردية( وميثلها مالكها/ جميد جعفر 
احمد البلو�صي

حيث ان حمكمة دبي االبتدائية قررت تعيني خبري هند�صي يف الدعوى 
رقم 861 ل�صنة 2012 مدين جزئي وحيث قرر اخلبري االنتقال اىل مطعم 
العقاد  مروان  عمار  ال�صيد/  مالكها  وميثلها  العربية  الليايل  ومقهى 
مو�صوع النزاع الجراء املعاينة يف ال�صاعة الرابعة والن�صف ع�صرا بتاريخ 
2013/5/14 لذا ندعوكم حل�صور املعاينة املذكورة، وتقدمي ما لديكم من 

م�صتندات متعلقة بالنزاع امل�صار اليه.
 اخلبري املهند�س

معتز املالح   

تعيني خبري هند�سي

العدد 10789 بتاريخ 2013/5/11    العدد 10789 بتاريخ 2013/5/11    العدد 10789 بتاريخ 2013/5/11   

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /ذي رايت�ض لويرز 
بطلب لت�صجيل العلمة التجارية :

بتاريخ  :2011/08/03  املودعة حتت رقم:160701 
باأ�صم : فوديفا )موؤ�ص�صة ذات م�صوؤولية فردية – منطقة حرة(

و عنوانه :  برج الفجرية – الفجرية ، االمارات العربية املتحدة
و ذلك لتمييز الب�صائع /اخلدمات/املنتجات

الواقعة بالفئة : 41
خدمات  والثقافية،  الريا�صية  واالأن�����ص��ط��ة  الرتفيه  خ��دم��ات  ال��ت��دري��ب،  ت��وف��ري  وخ��دم��ات  التعليم،  خ��دم��ات 
الن�صر، وخدمات توفري الكتب االلكرتونية وال�صحف واملجلت، خدمات توفري املطبوعات االلكرتونية عرب 
االنرتنت، خدمات املطبوعات،  خدمات توفري مواقع على �صفحة االنرتنت تتميز باملدونات واالعلنات الغري 
والتعليقات  واليوميات،  والن�صو�ض  املجلت،  ال�صحف،  املن�صورات،  امل��ق��االت،  على  وت�صتمل  للتحميل  قابلة 
وال�صحف  الكتب  طباعة  خدمات  املوا�صيع،  من  العديد  يف  واالأخ��ب��ار  ال�صغرية  وامل��ق��االت  وال�صعر  وال�صور 
اأو  واملقاالت واملجلت، خدمات املكتبات، خدمات كتابة الن�صو�ض لغر�ض االعلن، الرتويج والت�صويق منتج 

عمل جتاري اأو حدث اأو �صخ�ض اأو راأي اأو فكرة.
و�صف العلمة :   الكلمة FOODIVA باالأحرف اللتينية.

االإ�صرتاطات : -
فعلى من لديه اإعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوبا الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االإقت�صاد ، او اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خلل )30( يوما من تاريخ هذا االإعلن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  11  مايو 2013 العدد 10789



17

الفجر الريا�ضي
السبت -  11   مايو    2013 م    -    العـدد   10789
Saturday   11    May     2013  -  Issue No   10789

البحرينية  االأوملبية  للجنة  العام  االأم��ني  رعاية  حتت 
اآل خليفة يعقد يف متام ال�صاعة  ال�صيخ اأحمد بن حمد 
العمومية  اجلمعية  اجتماع  اليوم  �صباح  من  التا�صعة 
العادية للإحتاد العربي لكرة الطائرة النتخاب جمل�ض 
بقاعة  وذل���ك  ال��ق��ادم��ة،  االأرب����ع  لل�صنوات  ج��دي��د  اإدارة 

الرفاع بفندق الريجن�صي.
العام  ل��لأم��ني  ت��رح��ي��ب��ي��ة  بكلمة  االج��ت��م��اع  و�صيفتتح 
للجنة االأوملبية البحرينية، تعقبها كلمة رئي�ض االحتاد 
العربي لكرة الطائرة ال�صيخ علي بن حممد اآل خليفة، 
خدمت  التي  العربية  ال�صخ�صيات  من  ع��دد  تكرمي  ثم 
و�صام  باإهدائهم  عاماً   20 من  الأك��رث  العربي  االحت��اد 
اأن تبداأ فيما  االحتاد العربي من الدرجة االأوىل، على 
تت�صمن  والتي  العمومية  اجلمعية  اجتماع  اأعمال  بعد 
جدول االأعمال التايل: الت�صديق على حم�صر اجتماع 
اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة ال�����ص��اب��ق، ع��ر���ض ت��ق��ري��ر اللجنة 
اعتماد  القادمة،  للفرتة  االحت��اد  اأعمال  عن  التنفيذية 
ا�صتعرا�ض املقرتحات املقدمة  املايل واالإداري،  التقرير 
من اللجنة التنفيذية للإحتادات االأع�صاء، ا�صتعرا�ض 
االأ�صا�صي،  ال��ن��ظ��ام  ت��ع��دي��ل  ب�����ص��اأن  امل��ق��دم��ة  امل��ق��رتح��ات 
درا�صة  ال��ق��ادم��ة،  االأرب����ع  لل�صنوات  العمل  خطة  بحث 
واأخ����رياً   ،2014-2013 ل��ع��ام��ي  امل��ي��زان��ي��ة  م�����ص��روع 

تزكية الرئي�ض اجلديد وانتخاب اأع�صاء جمل�ض االإدارة 
نائب  العربي  االحت��اد  اجتماعات  و�صيح�صر  اجل��دي��د. 
رئي�ض االحت���اد ال���دويل ل��ك��رة ال��ط��ائ��رة امل�����ص��ري عمرو 
ونائب  ال��دويل عي�صى حمزة،  ع��ل��واين، وع�صو االحت��اد 

رئي�ض االحتاد االآ�صيوي اإبراهيم عبدامللك.

ه��ن��اأ ال�����ص��ي��خ ���ص��ل��ط��ان ب���ن خ��ل��ي��ف��ة ب���ن �صخبوط 
لل�صطرجن  االآ���ص��ي��وي  رئ��ي�����ض االحت����اد  ن��ه��ي��ان  اآل 
بح�صول  والبحرين  واليمن  ال�صعودية  احت��ادات 
�صبعة من حكامها على �صارة حكم االحتاد الدويل 
لل�صطرجن والتي اإعتمدها االحتاد الدويل موؤخرا 
العا�صمة  يف  الرئا�صي  املجل�ض  اإجتماعات  خلل 

االأذربيجانية  باكو .
واإ�صتند قرار االحتاد الدويل يف منح هذه االألقاب 
التي  ال�����ص��ط��رجن  ح��ك��ام  اإع�����داد  دورة  ن��ت��ائ��ج  اإىل 
اأ�صرف االحتاد االآ�صيوي على تنظيمها يف مدينة 
ج��دة خ��لل �صهر ف��رباي��ر امل��ا���ص��ي ب��ال��ت��ع��اون مع 
دار�صني  ومب�صاركة  لل�صطرجن  ال�صعودي  االحتاد 

اإطار  ال�صعودية واليمن والبحرين وذلك يف  من 
االآ���ص��ي��وي لل�صطرجن  اأك��ادمي��ي��ة االحت����اد  خ��ط��ة 
خمتلف  يف  االآ�صيوية  الوطنية  ال��ك��وادر  لتطوير 

بلدان القارة.
وطبقا لقواعد منح االألقاب الدولية فاإن اللوائح 
يف  بالتحكيم  ال�صبعة  احلكام  قيام  تتطلب  كانت 
ثلث م�صابقات دولية قبل منحهم اللقب ولكن 
على  ب��ن��اء  ج��اء  مبا�صر  ب�صكل  اللقب  منح  ق���رار 
اإ�صتنادا  �صخبوط  بن  �صلطان  ال�صيخ  تو�صية من 
اأقيمت  التي  التحكيم  ل��دورة  الفني  التقرير  اإىل 
الدكتور  ال��دويل  املحا�صر  فيها  وحا�صر  يف جدة 
ه�صام اجلندي رئي�ض االحتاد امل�صري لل�صطرجن 

وع�صو اللجنة الفنية باالحتاد الدويل واملحا�صر 
الدويل �صلطان علي الطاهر ع�صو اللجنة الفنية 
التقرير  اأو���ص��ى  ح��ي��ث  للعبة  ال����دويل  ب��االحت��اد 
مب��ن��ح ال��ل��ق��ب م��ب��ا���ص��رة ل��ل��ح��ك��ام ال�����ص��ب��ع��ة نظرا 
البطوالت  ع���دد  ق��ل��ة  ب�صبب  وك��ذل��ك  ل��ك��ف��اءت��ه��م 
يف  ت��ق��ام  ال��ت��ي  الكل�صيكي  لل�صطرجن  ال��دول��ي��ة 

الدول الثلث.
االآ�صيوي  االحت�������اد  اأك����ادمي����ي����ة  خل���ط���ة  وط���ب���ق���ا 
للحكام  دورات  ع����دة  ت���ق���ام  ف�����ص��وف  ل��ل�����ص��ط��رجن 
واملدربني واملنظمني يف عدد من الدول االآ�صيوية 
الكويت  يف  وذل�����ك  امل��ق��ب��ل��ني  ال�����ص��ه��ري��ن  خ����لل 

والفلبني والهند واإيران. 

�سلطان بن �سخبوط يهنيء احتادات ال�سعودية واليمن والبحرين لل�سطرجن
ور�صة  الق��ام��ة  اال���ص��ت��ع��دادات  اكتمال  الريا�صي  دب��ي  جمل�ض  اأع��ل��ن 
دوري  جلنة  مع  بالتعاون  ينظمها  التي  املحرتفني  اللعبني  عمل 
املحرتفني غدا يف نادي �صباط �صرطة دبي. وت�صهد الور�صة م�صاركة 
نخبة من املتحدثني من اأ�صحاب اخلربات ويف مقدمتهم ال�صعودي 
�صامي اجلابر والفرن�صي جريار هولييه وريندان �صواب رئي�ض احتاد 
ت�صتمر  التي   � الور�صة  ه��ذه  وي�صبق  اآ�صيا.   - املحرتفني  اللعبني 
الريا�صي  اأبوظبي  بالتعاون مع جمل�ض  ور�صة عمل  اإقامة   � يومني 
اليوم ال�صبت يف فندق روكو فورتي باأبوظبي للعبي اأندية اأبوظبي. 
واعتمدت اللجنة املنظمة لور�صة العمل برنامج املحا�صرات على اأن 
تنطلق الفعاليات ال�صاعة العا�صرة �صباح غد االأحد بافتتاح مب�صط 
يليه ال�صاعة العا�صرة والربع �صباحا حما�صرة بعنوان واجبات وحقوق 
���ص��واب رئي�ض احت��اد اللعبني  ري��ن��دان  امل��ح��رتف يقدمها  ال��لع��ب 

العمل مبحا�صرة ثانية  املحرتفني-اآ�صيا. وتتوا�صل فعاليات ور�صة 
تنطلق ال�صاعة 11 �صباحا ويتحدث فيها ريندان �صواب اأي�صا اإىل 
جانب ال�صعودي �صامي اجلابر اأحد اأبرز العبي كرة القدم ال�صعودية 
على مر التاريخ اإ�صافة اإىل الفرن�صي جريار هولييه املدرب ال�صابق 
ليفربول  فريق  مع  خ�صو�صا  ب��االإجن��ازات  احلافل  التاريخ  �صاحب 
االجنليزي. و�صتلقى حما�صرة بح�صور ممثلي االنرتبول واالحتاد 
الدويل لكرة القدم الفيفا حول التلعب بنتائج مباريات كرة القدم 
الريا�صي  دبي  جمل�ض  يقدم  اأن  على  للعبة  ال�صيء  الوجه  بو�صفها 
اإق��ام��ة هذه  وت��اأت��ي  التطويرية للعبني.  ال��ربام��ج  حما�صرة ح��ول 
باأندية  وال�صباب  املحرتفني  الفر�صة للعبني  منح  بهدف  الور�صة 
الدولة لزيادة الوعي لديهم حول حقوقهم وواجباتهم عند توقيع 

العقود وتاأمني م�صتقبلهم على املدى الطويل.

جمل�ض دبي الريا�سي يكمل ال�ستعدادات لور�سة عمل اللعبني املحرتفني غدا 

حتت رعاية �صمو ال�صيخ �صلطان بن زايد اآل نهيان 
نادي  رئي�ض  الدولة  رئي�ض  ال�صمو  �صاحب  ممثل 
البحرية  امللحمة  ال��ي��وم  تنطلق  االإم����ارات  ت���راث 
ال��رتاث��ي��ة ل�����ص��ب��اق ك��اأ���ض ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و رئي�ض 
الذي  ق��دم��ا   60 ال�����ص��راع��ي��ة  للمحامل  ال���دول���ة 
ونوخذة  بحارا   1692 مب�صاركة  النادي  ينظمه 
على منت 94  حممل �صراعيا من جميع اإمارات 
�صباق  بنامو�ض  للظفر  يت�صابقون  الذين  الدولة 
للمحامل  ال��دول��ة  رئ��ي�����ض  ال�صمو  ���ص��اح��ب  ك��اأ���ض 

ال�صراعية.
واأع���ل���ن���ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��ن��ي��ة ل��ل�����ص��ب��اق ب�����اأن جميع 
الفح�ض  اإج���راءات  اجتازت  قد  امل�صاركة  املحامل 
ل�صروط  اأي خمالفات  ت�صجيل  دون  كاملة  الفني 
وموا�صفات ال�صباق وهو ما يعك�ض درجة التجاوب 
من النواخذة مع اللجنة املنظمة لل�صباق واللوائح 
التي حر�صت على تاأمني �صلمة جميع امل�صاركني 
احلفاظ  م��ع  اللئقة  بال�صورة  ال�صباق  واإظ��ه��ار 
واأ�صكالها  و�صبغتها  الرتاثية  املحامل  هوية  على 
باحلفاظ  النادي  واأه��داف  ر�صالة  بتحقيق  وذلك 
االآب��اء واالأج��داد والفعاليات الرتاثية  على مهنة 

امل�صاحبة ملثل هذا النوع من ال�صباقات.
حلر�ض  ر���ص��اه��ا  ع��ن  التفتي�ض  جلنة  واأو���ص��ح��ت 
اإحياء  على  ال��دول��ة  ع��م��وم  م��ن  امل�صاركني  جميع 
ملحمة بحرية تليق با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
ال��دول��ة  حفظه  اآل نهيان رئي�ض  زاي��د  خليفة بن 
اهلل  وج���ه���وده واه��ت��م��ام��ه يف دع���م ال����رتاث ومبا 
الهوية  واأ���ص��ال��ة  قيم  لرت�صيخ  االه��ت��م��ام  يعك�ض 

الوطنية.
املقرر  امل�صافة  اأهميته من طول  ال�صباق  وي�صتمد 
25 م��ي��ل بحريا  ت��ت��ج��اوز  ال��ت��ي ق���د  اج��ت��ي��ازه��ا 
لدخول  ثمينة  فر�صة  للم�صاركني  يتيح  ما  وهذا 
املغا�صات  على  والتعرف  البحرية  امللحة  جمال 
اإىل ج��ان��ب مم��ار���ص��ة ط��ري��ق��ة اخلايور  ال��ب��ح��ري��ة 
املحامل  اجت���اه���ات  ت��غ��ي��ري  ع��م��ل��ي��ة  ل��ل��ت��م��ر���ض يف 
بح�صب اجتاه الرياح التي يتوقع اأن تكون مثالية 
هذا اليوم حيث ي�صعى اجلميع اإىل املحافظة على 
رحلة  عناء  بعد  النامو�ض  ونيل  البحري  ال��رتاث 
اأ�صرعة  وجتهيز  وحت�صريات  وت��دري��ب��ات  بحرية 
للفوز باللقب الغايل الذي �صيكون مبثابة �صرف 
عمالقة  �صباق  يف  الفائزين  ���ص��دور  على  وو���ص��ام 

اأن يتوج الفائزون  ال�صراع التقليدي. ومن املقرر 
ال�صبت  ع�صر  ال�صباق  يف  االأوىل  الثلثة  باملراكز 
للفائزين جوائز مالية  النادي  اإدارة  اأع��دت  حيث 
كبرية ت�صجيعا لهم وتقديرا ملجهوداتهم يف اإحياء 
الرتاث البحري االأ�صيل وتوا�صل هذه الريا�صة 
ال��ت��ي حت��ظ��ى ب��ك��ل اه��ت��م��ام ودع���م ر���ص��م��ي و�صعبي 

واإعلمي.
و�صيزخر ال�صباق بقوة وتناف�ض �صديد متوقع بني 
املحامل امل�صاركة التي �صيكون هدفها اجتياز خط 
النهاية لنيل بطل ال�صباق خا�صة من البحارة من 
البحر  العالية يف ع��امل  ذوي اخل��ربات وامل��ه��ارات 
البحارة  م��ن  نخبة مم��ت��ازة  وال�����ص��راع مب��واج��ه��ة 
جمعيهم  البحر  فر�صان  يتناف�ض  حيث  ال�صباب 

على النامو�ض واجناز الفوز الثمني.
وبانتظار الفائزين وقواربهم قبالة من�صة التتويج 
بكا�صر االأمواج جوائز قيمة تزدان مبظاهر الفرح 
الرتاث  وع�صق  الفوز  وبهجة  والنجاح  والتتويج 
حمط  ال�صنوية  التظاهرة  ه��ذه  لتظل  البحري 
البحرية  ال�����ص��ورة  ا�صتكمال  يف  ال��ن��ادي  اه��ت��م��ام 
البديعة لي�صتمتع اجلميع باإثارة ال�صراع يف اأبهى 

�صورة. وينظم النادي املهرجان الرتاثي امل�صاحب 
تراثيا على  قاربا   16 الرئي�ض مب�صاركة  لل�صباق 
املحامل  لتلك  ع��رو���ض  لتقدمي  ال�صباق  هام�ض 
ال��رتاث��ي��ة اأم�����ام م��ن�����ص��ة ت��ت��وي��ج ال��ف��ائ��زي��ن خلف 
القرية الرتاثية مبنطقة كا�صر االأمواج باأبوظبي 
البحرية  باحلياة  يتعلق  م��ا  ك��ل  عر�ض  تت�صمن 
واملهن وال�صناعات التقليدية التي كان النواخذة 
والبحارة ي�صتخدمونها �صابقا يف رحلت الغو�ض 

وال�صيد و�صط عر�ض البحر.
ال�صمو  �صاحب  كاأ�ض  �صباق  برنامج  مع  ويتوازى 
قدما   60 ال�����ص��راع��ي��ة  للمحامل  ال��دول��ة  رئ��ي�����ض 
كا�صر  مبنطقة  الرتاثية  القرية  مهرجان  اإقامة 
للفرق  ع��رو���ص��ا  يت�صمن  اأب��وظ��ب��ي  يف  االأم������واج 
واالأ�صرعة  البحر  ي�صكل يوما لفرح  ال�صعبية مبا 
النادي من خلل مو�صمها  اإدارة  البي�ض ولتوؤكد 
البحري الناجح التم�صك برتاث االآباء واالأجداد 
وتوا�صلها  ال��ري��ا���ص��ة  ه���ذه  لتطوير  حم��اول��ة  يف 
اأع�����داد وحم��ام��ل ج��دي��دة لرت�صيخ  وا���ص��ت��ق��ط��اب 
ال��ري��ا���ص��ة ���ص��م��ن م��ن��ظ��وم��ة م���ن املفردات  ه����ذه 
على  احل��ف��اظ  اإىل  ت�صعى  ومعطيات  التقليدية 

تفعيل  �صيتم  كما  املجتمع.  يف  االأ�صيلة  اجلوانب 
كامل مرافق القرية وا�صتقبال الوفود ال�صياحية 
العربي  الدبلوما�صي  ال�صلك  واأع�صاء  وال�صيوف 
الدولة واجلمهور الإحياء  العاملني يف  واالأجنبي 

االحتفالية الرتاثية كبرية.
جتدر االإ�صار اىل انه ومبنا�صبة اإقامة هذا ال�صباق 
ك��ب��رية من  اأع����دادا  ال���ذي ي�صم  ال��ب��ح��ري الكبري 
ال�صباقات  ت��وط��ني  ق�صية  ف���اإن  ال�صباب  ال��ب��ح��ارة 
تراث  ن��ادي  رئي�ض  �صمو  بها  وج��ه  التي  البحرية 
االإمارات قبل �صنوات قد جنحت يف ن�صر ال�صباقات 
ال�صراعية بني �صباب الوطن فمن ينظر اليوم اإىل 
�صباقات النادي يجد اأن اأكرث من ن�صف امل�صاركني 
ه���م م���ن ق��ط��اع ال�����ص��ب��اب وال��ط��ل��ب��ة مم���ا �صيعزز 
طموح توا�صل هذه الريا�صة وتوارثها اإذ اأن هذه 
ال�صراع  لريا�صة  �صتحفظ  ال��ت��ي  ه��ي  ال��دمي��وم��ة 
التطور  ملواجهة  ومفرداتها  مقوماتها  التقليدي 

احل�صاري الهائل.
وما مييز هذه التظاهرة البحرية ت�صابق النواخذة 
من ملك القوارب لتقدمي خرباتهم ومهاراتهم 
وع��راق��ت��ه��م يف ف��ن��ون ال��ري��ا���ص��ات ال��ب��ح��ري��ة على 

�صعيد اإر�صاد البحارة اجلدد وال�صباب اإىل اأ�صول 
وفنون قيادة ال�صراع واأ�صرار مواجهة الرياح كذلك 
حر�صهم على مراقبة حركة الرياح وارتفاع املوج 

وحتديد م�صار ال�صباق.
اأخطار  م��ن  ال��ب��ح��ري��ة  البيئة  ع��ل��ى  وللمحافظة 
التلوث �صواء يف منطقة التجمع يف خط البداية 
النهاية  بعد  م��ا  منطقة  اأويف  ال�صباق  خ��لل  اأو 
امل�صاركني  لل�صباق  املنظمة  اللجنة  اأو�صت  ..فقد 
االأكيا�ض  اأو  املخلفات  اأو  النفايات  رمي  عدم  فيه 
البحرية  بالبيئة والكائنات  ال�صارة  البل�صتيكية 

النادرة وخا�صة ال�صلحف البحرية.
و�صمن اأهداف نادي تراث االإمارات لن�صر الرتاث 
املجتمع على  فئات  كافة  واأهمية اطلع  البحري 
امل��ن��ظ��م��ة لل�صباق  ال��ل��ج��ن��ة  ال�����رتاث ..دع�����ت  ه���ذا 
امل��واط��ن��ني واملقيمني  اجل��م��ه��ور وال��ع��ائ��لت م��ن 
باأبوظبي  االأم����واج  كا�صر  منطقة  اإىل  للح�صور 
اليوم  ع�صر  ال��رتاث��ي��ة  امل��ح��ام��ل  ع��رو���ض  ملتابعة 
ال�صبت وكذلك ملتابعة ال�صباق وفعاليات مهرجان 
ال��ق��ري��ة ال��رتاث��ي��ة ح��ي��ث ث��م��ة اح��ت��ف��ال��ي��ة تراثية 

بحرية �صعبية كبرية بانتظار اجلميع.

�سبــــاق كــــاأ�ض رئيـــــ�ض الـــدولــــة للمحامــــــل ال�ســــراعيـــــة ينطلــــــق اليــــــــــــوم

اجلولة  مناف�صات  بالدوحة  االول  اأم�ض  م�صاء  اختتمت 
ال�����ص��اد���ص��ة م���ن ب��ط��ول��ة غ���رب اآ���ص��ي��ا ال��ف��ردي��ة للرجال 
العامل  ك��اأ���ض  لنهائيات  امل��وؤه��ل��ة  لل�صطرجن  وال�����ص��ي��دات 

برتم�صو الرنويجية.
الدولية  اال�صتاذة  الوطني  منتخبنا  العبة  وا�صتطاعت 
نادية  الكويتية  اللعبة  على  الفوز  �صفر  حممد  ن��ورة 
جانب  من  �صهلة  مباراة  يف  االأبي�ض  باللون  الرم�صان 

العبتنا.
ورفعت العبة منتخبنا بهذه النتيجة ر�صيد نقاطها اإىل 
ال�صابعة  اجلولة  يف  تلعب  اأن  على  ون�صف  نقاط  ثلث 
م��ب��اراة ب��ال��ل��ون االأ���ص��ود م��ع ال��لع��ب��ة االأردن���ي���ة لوجني 

دحداح.
�صن  ذو  القطرية  اللعبة  ال�صيدات  بطولة  وتت�صدر 
بر�صيد 6 نقاط وحتل باملركز الثاين اللعبة االيرانية 

ميرتا حجازيبور بر�صيد 5 نقاط ون�صف ثم مواطنتها 
�صاي�صته قادربور باملركز الثالث بر�صيد 4 نقاط ون�صف 
يف حني تاأتي العبة منتخبنا الوطني نورة �صفر باملركز 

الرابع بر�صيد ثلث نقاط ون�صف.
ا�صتطاع  فقد  لل�صطرجن  الرجال  لبطولة  بالن�صبة  اأم��ا 
باللون  ال��ف��وز  احل���وار  جا�صم  الوطني  منتخبنا  الع��ب 
االأبي�ض على اللعب الفل�صطيني متارا عطا اهلل لريفع 
العب منتخبنا بهذه النتيجة ر�صيده اإىل نقطتني على 
اأن يلتقي يف اجلولة ال�صابعة باللون االأ�صود مع العراقي 

علي ليث.
ويت�صدر بطولة الرجال اللعب االيراين بوريا دريني 
بر�صيد خم�ض نقاط يليه باملركز الثاين مواطنه اأ�صغر 
ج��ول��ي��زاده بر�صيد اأرب����ع ن��ق��اط ون�����ص��ف ث��م االي���راين 

اح�صان مقامي بر�صيد اأربع نقاط. 

تعيني  ال��ق��دم،  ل��ك��رة  الريا�صية  ال��ع��ني  ن���ادي  �صركة  اإدارة  جمل�ض  ق��رر 
نادي  �صركة  اإدارة  وع��ربت  لل�صركة،  تنفيذياً،  مديراً  الكندي،  اإبراهيم 
بذلها  ال��ت��ي  وال��ك��ب��رية  املهمة  للجهود  تقديرها  ع��ن  الريا�صية  ال��ع��ني 
ع�صو جمل�ض اإدارة ال�صركة �صعادة حممد عبيد حمدون، يف اال�صطلع 
خلل  لل�صركة  االإداري����ة  االأم���ور  وت�صيري  التنفيذي  امل��دي��ر  مب�صوؤولية 
اإيجاد  على  االإدارة  جمل�ض  خللها  ح��ر���ض  وال��ت��ي  املنق�صية،  املرحلة 
ال�صخ�ض املنا�صب للإدارة التنفيذية، خ�صو�صا اأن الكندي من الكفاءات 
عليه  وق��ع  حيث  وامل���ايل،  االإداري  العمل  جم��ايل  يف  الناجحة  الوطنية 
االختيار تاأ�صي�صاً على خربته االإدارية الوا�صعة و�صريته الذاتية اجليدة، 
اال�صرتاتيجية  ال�صركة  خطة  لتحقيق  امل��ن��ا���ص��ب،  امل��ك��ان  يف  ي�صعه  م��ا 

ومواكبة التطور يف عهد االحرتاف.
ومن جانبه عرب الكندي عن بالغ �صكره وتقديره اإىل جمل�ض اإدارة �صركة 
له،  التي منحت  الغالية  الثقة  على  القدم  لكرة  الريا�صية  العني  ن��ادي 
موؤكداً اأن العني مي�صي على خطة ا�صرتاتيجية وا�صحة حتدد م�صار كل 
املنت�صبني اإليه لتنفيذ روؤية النادي من خلل االلتزام بالقيم املوؤ�ص�صية.

مناف�صات  ال���ي���وم  ���ص��ب��اح  ت��ن��ط��ل��ق 
املوحدة  ال��ق��دم  ك��رة  ك��اأ���ض  بطولة 
ال�صرق  ملنطقة  اخلا�ض  للأوملبياد 
االأو����ص���ط وامل��وؤه��ل��ة ل��ك��اأ���ض العامل 
ينظمها  والتي   2014 بالربازيل 
االأومل����ب����ي����اد اخل����ا�����ض االإم�����ارات�����ي 

وت�صتمر حتى 14 مايو اجلاري.
وحت���ظ���ى ال��ب��ط��ول��ة مب�����ص��ارك��ة 8 
وال�صعودية  االإم�������ارات  ه���ي   دول 
والبحرين والعراق واإيران واالأردن 
وت�صت�صيف  وف��ل�����ص��ط��ني  ول��ب��ن��ان 
نادي  اأن��دي��ة  م��لع��ب  مناف�صاتها 
والن�صر  دب�����ي  ����ص���رط���ة  ����ص���ب���اط 
ن���ادي �صباط  وال�����ص��ب��اب. وي�����ص��ه��د 
اإقامة  ال���ي���وم  ���ص��رط��ة دب���ي م�����ص��اء 
للبطولة  م��ب�����ص��ط  اف���ت���ت���اح  ح��ف��ل 
الفنانني  م����ن  ك���وك���ب���ة  ب��ح�����ص��ور 
التي  ال��ري��ا���ص��ي��ة  وال�����ص��خ�����ص��ي��ات 
للم�صاركة يف  الدعوة  اإليها  وجهت 
تقام  ال��ت��ي  اال�صتعرا�صية  امل��ب��اراة 
ملدة 20 دقيقة وتقام عقب احلفل 

مبا�صرة.
مباراة  اال�صتعرا�صية  املباراة  وتلي 
�صتجمع  والتي  الر�صمية  االفتتاح 
امل�صاركة  املنتخبات  باأحد  منتخبنا 
بناء على ما �صتك�صف عنه القرعة. 
ك��ان��ت وف����ود ال�����دول امل�����ص��ارك��ة قد 
وعددها  ام�ض  الدولة  اإىل  و�صلت 
وفنيني  الع��ب��ني  م��ن  ف����ردا   240

واإداريني.
م���ن ج��ان��ب��ه ع���رب امل��ه��ن��د���ض اأمين 
االإقليمي  ال��رئ��ي�����ض  ع��ب��دال��وه��اب 
الذي  ال���دويل  اخل��ا���ض  للأوملبياد 
ام�����ض حل�صور  ال��دول��ة  اإىل  و���ص��ل 
�صعادته  ع����ن  ال���ق���رع���ة  م���را����ص���م 
لت�صفيات  االإم������ارات  با�صت�صافة 
كاأ�ض العامل لكرة القدم للمعاقني 
االأومل��ب��ي��اد اخلا�ض  اأن  اإىل  ..الف��ت��ا 
االإماراتي يبذل جهودا كبرية من 
االإعاقة  ذوي  ري��ا���ص��ة  ت��ط��ور  اأج���ل 

يف  باتت  التي  ب��االإم��ارات  الذهنية 
مو�صحا  ال��ع��امل��ي��ة  ن��ح��و  ط��ري��ق��ه��ا 
اإىل   2006 ع���ام  م��ن  ال��ف��رتة  اأن 
تطور  يف  ال�����ذروة  م��ث��ل��ت   2013

ريا�صة املعاقني باالإمارات.
اأن هناك  اإىل  ع��ب��دال��وه��اب  واأ���ص��ار 
دوال لديها نف�ض اإمكانيات االإمارات 
الدوؤوب  ال�صعي  ت�صعى  ال  اأنها  اإال 
مثلما فعلت دولة االإمارات يف دعم 
ودجمهم  ال��ذه��ن��ي��ة  االإع���اق���ة  ذوي 

باملجتمع.
ن�صعى  ع����ب����دال����وه����اب   واأ�������ص������اف 
اأول  الإق��ام��ة  الفيفا  م��ع  بالتن�صيق 
تقام  القدم  لكرة  ن�صائية  م�صابقة 
عبارة  وه��ي  االأوملبياد  هام�ض  على 
ع���ن ك���رة خ��م��ا���ص��ي��ة ل��ل�����ص��ي��دات  .. 
جلنة  ت�����ص��ك��ي��ل  مت  اأن�����ه  اإىل  الف���ت���ا 
حمايدة من ثلث جن�صيات لتقييم 
الفر�ض  ت���ك���ون  ح��ت��ى  ال���لع���ب���ني 
اأم��ام اجلميع ف�صل عن  مت�صاوية 

اللجنة الفنية للبطولة.
اخلا�ض  االأوملبياد  حركة  اأن  واأك��د 
االماراتي �صربت املثل جلميع دول 
العام يف التخطيط العاملي ال�صليم 
وحت��ق��ي��ق جن���اح���ات ت��ل��و االخ����رى 
الق�صرية  ال��زم��ن��ي��ة  ال��ف��رتة  رغ���م 
االأوملبياد  انطلق من خللها  التي 
اخل���ا����ض االم����ارات����ي االأم�����ر الذي 
اكت�صب من خلله احرتام احلركة 
اإثره انتخاب  الدولية وجرى على 
الهاملي  ف��ا���ص��ل  حم��م��د  ����ص���ع���ادة 
ع�صوا باملجل�ض اال�صت�صاري الدويل 

للحركة خلل الفرتة احلالية.
الهاملي  ف��ا���ص��ل  حم��م��د  واأ�����ص����ار 
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ض 
اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  ل��ل��ب��ط��ول��ة 
االأوملبياد اخلا�ض االإماراتي اإىل اأن 
احلدث  لهذا  االإم���ارات  ا�صت�صافة 
االإق��ل��ي��م��ي امل��ه��م دل��ي��ل ك��ب��ري على 
وا�صت�صافة  التنظيم  يف  جن��اح��ه��ا 

م��ث��ل ه���ذه ال��ب��ط��والت وم���ن واقع 
خ��ربات��ه��ا ال�����ص��اب��ق��ة وال���ك���ب���رية يف 
ا���ص��ت�����ص��اف��ة وت���ن���ظ���ي���م االأح�������داث 
االإق���ل���ي���م���ي���ة ودل����ي����ل ق���اط���ع على 
قيادتنا  قبل  من  الكبري  االهتمام 
ال  فهي  االإرادة  لفر�صان  الر�صيدة 
تاألو جهدا يف دعم هذه الفئة التي 
امل�صوؤولية  ق���در  ع��ل��ى  اأن��ه��ا  اأث��ب��ت��ت 
مب��ا ق��دم��ت��ه وت��ق��دم��ه ل��ل��دول��ة من 

اإجنازات.
منتخبنا  اإن  ال���ه���ام���ل���ي  وق��������ال 
البطولة  لهذه  ت�صلح  قد  الوطني 
التحديات  رغ����م  ب��ل��ق��ب��ه��ا  ل��ي��ظ��ف��ر 
ا�صتعد  اأن  و���ص��ب��ق  ت��واج��ه��ه  ال��ت��ي 
..م��ع��رب��ا عن  داخ��ل��ي  لها مبع�صكر 
احللم  العبونا  يحقق  اأن  يف  اأم��ل��ه 
الربازيل  م��ون��دي��ال  اإىل  وال��ت��اأه��ل 
االإمارات  دولة  اإ�صم  لرفع   2014

عاليا خفاقا كما عودونا دائما.
اإن ف���وز االإم�����ارات مبلف  واأ����ص���اف 
جناحا  يعترب  البطولة  ا�صت�صافة 
القوية  املناف�صة  بعد  ذات���ه  ح��د  يف 
للظفر  امل���������ص����ارك����ة  ال���������دول  ب�����ني 
االإمارات  وجناح  البطولة  بتنظيم 
دليل  اال�صت�صافة  مبلف  الفوز  يف 
واجلهود  ال��ك��ب��ري  ال��ن�����ص��اط  ع��ل��ى 
املبذولة من قبل االأوملبياد اخلا�ض 
االإم�����ارات�����ي واحت������اد امل��ع��اق��ني وال 
لل�صركات  ال��ك��ب��ري  ال�����دور  ن��ن�����ص��ى 
للبطولة  ال���راع���ي���ة  وامل���وؤ����ص�������ص���ات 
مل�صاندة  اإىل جنب  التي تقف جنبا 
فر�صان االإرادة وتقدمي كل و�صائل 
الدعم لهم فهم �صركاوؤنا يف النجاح 

واالإجنازات.
واأو�صح اأن ت�صفيات الدول االأع�صاء 
االأفريقية  ال����ق����ارة  يف  ب��امل��ن��ط��ق��ة 
بالربازيل  العامل  لكاأ�ض  للو�صول 
يف  �صتجرى   2014 املقبل  ال��ع��ام 
اأكتوبر 2013 بالقاهرة مب�صاركة 
االأفريقية  ال���دول  ه��ي  دول  ع�صر 

االأع�صاء باملنطقة.
واأكد ثاين جمعة بالرقاد الرئي�ض 
اخلا�ض  ل���لأومل���ب���ي���اد  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
جمموعة  ه���ن���اك  اأن  االإم�����ارات�����ي 
واملتطوعات  املتطوعني  كبرية من 
���ص��ي�����ص��ارك��ون يف ت��ن��ظ��ي��م احل���دث 
وا�صتقبال وفود الدول امل�صاركة يف 

البطولة.
حدثا  متثل  البطولة  اإن  واأ���ص��اف 
نظرا  خ��ا���ص��ة  واأه��م��ي��ة  ا�صتثنائيا 
لكون البطل �صيتاأهل مبا�صرة اإىل 
مونديال الربازيل 2014 و�صرف 
كبري لنا اأن نتاأهل اإىل هذا املحفل 
االإمارات  علم  ورف��ع  املهم  ال��دويل 

عاليا خفاقا يف البطولة.
للح�صور  ال���دول���ة  ج��م��ه��ور  ودع����ا 
املحفل  ه��ذا  يف  منتخبنا  وم����وؤازرة 
اأن�صطة  اأن هناك  اإىل  ..الفتا  املهم 
هام�ض  ع���ل���ى  ����ص���ت���ق���ام  ت��رف��ي��ه��ي��ة 

البطولة.
املدير  الع�صيمي  م��اج��د  واأع�����رب 
ال����وط����ن����ي ل����لأومل����ب����ي����اد اخل���ا����ض 
االإم�����ارات�����ي م���دي���ر ال��ب��ط��ول��ة عن 
���ص��ك��ره ل��ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ص��ي��دة على 
..الفتا  االإرادة  ل��ف��ر���ص��ان  دع��م��ه��م 
مواجهة  يخو�ض  منتخبنا  اأن  اإىل 
ب�صكل  ل��ه��ا  ا�صتعد  اأن���ه  اإال  �صعبة 
ج��ي��د يف االأ���ص��اب��ي��ع امل��ا���ص��ي��ة حتت 
اإ����ص���راف ك����ادر ج��ي��د م���ن املدربني 
والفيني وناأمل اأن يحقق منتخبنا 

االآمال املعقودة عليه.
االإقليمية  ال��رئ��ا���ص��ة  ق����رار  وج����اء 
ب��ت�����ص��ك��ي��ل جل���ن���ة ف���ن���ي���ة حم���اي���دة 
تلك  امل�صاركة يف  ال���دول  غ��ري  م��ن 
ت���ت���ك���ون م�����ن منري  ال���ت�������ص���ف���ي���ات 
اجلمال  واإك��رام��ي  املغرب  �صجنون 
اجلزائر  الق�صريي  وخالد  م�صر 
وذلك ل�صمان احليادية وال�صفافية 

يف تلك البطولة.
ويرعى البطولة عدد من املوؤ�ص�صات 

ال��ري��ا���ص��ي��ة ف�صل عن  وال��ه��ي��ئ��ات 
وعلى  وال��ب��ن��وك  ال�����ص��رك��ات  بع�ض 
الريا�صي  دب����ي  جم��ل�����ض  راأ����ص���ه���ا 
ال�صباب  ل��رع��اي��ة  ال��ع��ام��ة  والهيئة 
وال���ري���ا����ص���ة وم��وؤ���ص�����ص��ة االأوق�����اف 
و������ص�����وؤون ال���ق�������ص���ر وم���وا����ص���لت 
االإم�������ارات ون�����ادي ال��ن�����ص��ر ون���ادي 
ال�صباب  ون����ادي  ال�����ص��رط��ة  ���ص��ب��اط 
الناقل  ال���ري���ا����ص���ي���ة  دب�����ي  وق����ن����اة 

االعلمي للت�صفيات.
كرة  ل��ك��اأ���ض  العليا  اللجنة  وت�صم 
اخلا�ض  للأوملبياد  املوحدة  القدم 
الريا�صية  ال�صخ�صيات  من  ع��ددا 
فا�صل  حممد  ويرتاأ�صها  املعروفة 
اإدارة  جم��ل�����ض  رئ���ي�������ض  ال���ه���ام���ل���ي 
االأوملبياد اخلا�ض االإماراتي وثاين 
للرئي�ض  ن��ائ��ب��ا  ب���ال���رق���اد  ج��م��ع��ة 
وماجد الع�صيمي مديرا للبطولة 
رئي�صا  امل��ن�����ص��وري  خليل  وف��ا���ص��ل 
باجلافلة  وح��م��د  ال��ف��ن��ي��ة  ل��ل��ج��ن��ة 
العامة  ال��ع��لق��ات  للجنة  رئ��ي�����ص��ا 
للجنة  رئي�صة  ال�صويدي  وابت�صام 
االع��لم��ي��ة وع��ي�����ص��ى اأح��م��د عبيد 
واأحمد  املتطوعني  للجنة  رئي�صا 
زع��ل ممثلني  بن  واأح��م��د  اإبراهيم 

عن جمل�ض دبي الريا�صي.
البطولة  اف��ت��ت��اح  ح��ف��ل  وي��ن��ط��ل��ق 
م�صاء بنادي �صباط ال�صرطة بدبي 
اآيات من  بال�صلم الوطني وتلوة 
ال��ذك��ر احل��ك��ي��م ث��م ط��اب��ور عر�ض 
ال������دول امل�������ص���ارك���ة وك��ل��م��ة حممد 
االأوملبياد  رئي�ض  الهاملي  فا�صل 
كلمة  ث����م  االإم�������ارات�������ي  اخل����ا�����ض 
رئي�ض  عبدالوهاب  اأمين  املهند�ض 
االأومل���ب���ي���اد اخل��ا���ض االإق��ل��ي��م��ي ثم 
فقرة تراثية يليها ق�صم اللعبني 
واحل��ك��ام ورف���ع ع��ل��م ال��ب��ط��ول��ة ثم 
ت�صتمر  التي  اال�صتعرا�صية  املباراة 
مبا�صرة  ت��ل��ي��ه��ا  دق��ي��ق��ة   20 مل����دة 

اإقامة املباراة االفتتاحية. 

اختتام مناف�سات اجلولة ال�ساد�سة من 
بطولة غرب اآ�سيا لل�سطرجن بالدوحة

الكندي مديرًا تنفيذيًا ل�سركة نادي العني

انطلق كاأ�ض كرة القدم املوحدة املوؤهلة ملونديال الربازيل 2014 اخلا�ض اليوم  اأحمد بن حمد يرعى اجتماع اجلمعية 
العمومية للحتاد العربي لكرة الطائرة
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ال�صيخ  البحرينية  االأومل��ب��ي��ة  للجنة  ال��ع��ام  االأم���ني  ا�صتقبل 
االحتاد  واأع�صاء  رئي�ض  مبكتبه  خليفة  اآل  حمد  بن  اأحمد 
البحريني للبلياردو وال�صنوكر مبنا�صبة تعيينهم يف جمل�ض 
اإدارة االحتاد لل�صنوات االأربع القادمة، وذلك بح�صور املدير 
را�صد  ب��ن  نعمان  باللجنة  الريا�صية  لل�صئون  التنفيذي 

احل�صن.
ويف بداية اللقاء رحب ال�صيخ اأحمد بن حمد برئي�ض االحتاد 
ال�صيد خالد جناحي وباقي اأع�صاء جمل�ض االإدارة، وهناأهم 
ال�صيخ نا�صر  التي حظوا بها من قبل �صمو  الغالية  بالثقة 

بن حمد اآل خليفة رئي�ض املجل�ض االأعلى لل�صباب والريا�صة، 
الفريق  ب��روح  العمل  على  وحثهم  االأوملبية،  اللجنة  رئي�ض 
الواحد وال�صعي لو�صع اخلطط والربامج الكفيلة بتطوير 

اللعبة واالرتقاء بها اإىل اآفاق اأرحب من التميز والتطور.
�صت�صعى  االأوملبية  اللجنة  ب��اأن  حمد  بن  اأحمد  ال�صيخ  واأك��د 
لتقدمي كافة اأ�صكال الدعم املادي واملعنوي للحتاد ليتمكن 
من موا�صلة �صل�صلة االإجنازات واملكت�صبات التي حققها على 

كافة االأ�صعدة وامل�صتويات.
ومن جهته، اأعرب جناحي عن بالغ اعتزازه بثقة �صمو ال�صيخ 

�صت�صكل  الثقة  ه��ذه  ب��اأن  م��وؤك��داً  اآل خليفة،  نا�صر بن حمد 
النجاحات  �صل�صلة  ملوا�صلة  امل�صي قدماً  اأجل  له من  حافزاً 
لن  االحت��اد  اإدارة  جمل�ض  ب��اأن  مبيناً  اللعبة،  حققتها  التي 
واال�صرتاتيجيات  ال���ربام���ج  و���ص��ع  �صبيل  يف  ج��ه��داً  ي���األ���وا 
الرامية اإىل النهو�ض بريا�صتي البلياردو وال�صنوكر وال�صعي 
لزيادة �صعبيتهما يف االأو�صاط املحلية والعمل على اكت�صاف 
يوؤدي  مب��ا  اخلارجية  امل�صاركات  وتكثيف  ال��واع��دة  امل��واه��ب 
االإقليمي  ال�صعيد  على  االإجن����ازات  م��ن  امل��زي��د  حتقيق  اإىل 

والقاري والدويل.

لدى ا�ستقباله رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة 

اأحمد بن حمد يحث احتاد البلياردو وال�سنوكر العمل بروح الفريق الواحد

زار �صعادة عي�صى حممد عبد الرحيم 
للريا�صة  ال�����دويل  االحت�����اد  رئ��ي�����ض 
ال�صريف  اأح��م��د  وال��دك��ت��ور  للجميع 
الريا�صي  دب���ي  ع���ام جم��ل�����ض  اأم����ني 
ع�����ددا م���ن امل��ن�����ص��اآت ال��ري��ا���ص��ي��ة يف 
الريا�صة  ملمار�صة  املخ�ص�صة  دب��ي 

للجميع واالأن�صط البدنية.
و���ص��م��ل��ت ال���زي���ارة اأي�����ص��ا ع����ددا من 
الهوائية  ال������دراج������ات  م�������ص���ام���ري 
الهوائية  ل��ل��دراج��ات  دب��ي  كم�صمار 
وم�صمار  ال��ق��درة  طريق  يف  ال��واق��ع 
ن���د ال�����ص��ب��ا ومم�����ص��ى ال���ورق���اء الذي 
للأفراد  ومم�صى  م�صمارا  يت�صمن 
جانب  اإىل  ك��ي��ل��وم��رتات   3 ب��ط��ول 

زي������ارة جم��م��ع ح���م���دان ب���ن حممد 
ا�صت�صاف  الذي  الريا�صي  را�صد  بن 
والبطوالت  الفعاليات  من  العديد 

الريا�صية االقليمية والعاملية.
اأن هذه  ال�����ص��ري��ف  ال���دك���ت���ور  واأك�����د 
من�صاآت  م���ن  ج�����زءا  ت��ع��د  امل���ن�������ص���اآت 
عديدة موزعة على مناطق خمتلفة 
وجمهز  م�����ص��م��م  ب��ع�����ص��ه��ا  دب�����ي  يف 
الريا�صية  االأن�������ص���ط���ة  مل���م���ار����ص���ة 
وال��ب��ع�����ض االآخ����ر م��ن�����ص��اآت وممرات 
ت�صجيع  ب��ه��دف  ع��ام��ة  وم�����ص��ام��ري 
جميع  ممار�صة  على  املجتمع  اأف��راد 
املجتمعي  والن�صاط  الريا�صة  اأن��واع 

والن�صاط البدين.

ال��ك��وادر الوطنية  اإىل وج��ود  واأ���ص��ار 
املن�صاآت  املوؤهلة لل�صتفادة من هذه 
املجتمع  اأف���راد  خلدمة  وت�صخريها 
و�صعها  مدرو�صة  عمل  �صيا�صة  وفق 
و�صاهمت  ال��ري��ا���ص��ي  دب���ي  جم��ل�����ض 
يف حت��ق��ي��ق ال��ع��دي��د م��ن االجن����ازات 
بينها  م���ن  ال��ري��ا���ص��ي��ة  التنظيمية 
اأف�������ص���ل مدينة  ك��ث��ال��ث  اخ���ت���ي���اره���ا 
ريا�صية يف العامل واملدينة الريا�صية 
االوىل يف قارة اآ�صيا وال�صرق االأو�صط 
دولية  تقدير  �صهادة  نيلها  وك��ذل��ك 
تقديرا  ال��ب��دين  الن�صاط  جم��ال  يف 

ملبادراتها وبراجمها يف هذا املجال.
م���ن ج��ان��ب��ه اأ�����ص����اد رئ��ي�����ض االحت����اد 

ال�������دويل ل��ل��ري��ا���ص��ة ل��ل��ج��م��ي��ع مبا 
����ص���اه���ده خ����لل ج��ول��ت��ه م���ن روع���ة 
ال��ري��ا���ص��ي��ة والتي  امل��ن�����ص��اآت  وت���ن���وع 
توؤهل دبي ال�صت�صافة اأية بطولة اأو 
اقليمي  ريا�صي  مهرجان  اأو  فعالية 

اأو قاري اأو دويل.
ال��دويل للريا�صة  اإن االحت��اد  وق��ال 
ل��ل��ج��م��ي��ع ي�����ص��ره ت��ن��ظ��ي��م ع����دد من 
ب���راجم���ه وف��ع��ال��ي��ات��ه يف االإم������ارات 
الريا�صية  امل��ن�����ص��اآت  يف  وحت���دي���دا 
زيارته  اأث����ن����اء  ع��ل��ي��ه��ا  اط���ل���ع  ال���ت���ي 
االإم�����ارات  ل���دى  اأن  �صيما  احل��ال��ي��ة 
ودب����ي حت���دي���دا اخل�����ربات االإداري������ة 
�صبق  وال��ت��ي  املتمر�صة  والتنظيمية 

وا�صت�صافة  تنظيم  يف  ال��ع��م��ل  ل��ه��ا 
والفعاليات  البطوالت  من  العديد 
ثناء  ن��ال  بتميز  الدولية  الريا�صية 

املنظمات الريا�صية الدولية.
وع�������رب رئ����ي���������ض االحت����������اد ال�������دويل 
�صعادته  ع���ن  ل��ل��ج��م��ي��ع  ل��ل��ري��ا���ص��ة 
ب��ح�����ص��ول دب�����ي ع���ل���ى ال���ع���دي���د من 
����ص���ه���ادات ال��ت��ق��دي��ر ال���دول���ي���ة وهو 
العمل  على  قيا�صا  م�صتحق  تقدير 
املبذول  واجل��ه��د  تنفيذه  يتم  ال��ذي 
الريا�صي  العمل  يف جميع جم��االت 
وال���ت���م���ي���ز ع���ل���ى ���ص��ع��ي��د اخل�����ربات 
الريا�صية  وامل��ن�����ص��اآت  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 

الرائعة. 

رئي�ض الحتاد الدويل للريا�سة للجميع يزور املن�ساآت الريا�سية يف دبي 

قوات الأمن اخلا�سة تكرم فريق الرماية �سمن بطولة 
ال�سرطة للرماية الأوملبية بالعني 

ممثلو الإمارات يوا�سلون تاألقهم يف مناف�سات 
بطولة هونغ كونغ الدولية لهوكي اجلليد

احلا�صل  للرماية،  القيادة  فريق  اأع�صاء  اخلا�صة  االأم���ن  ق��وات  ك��ّرم��ت 
على املركز الثاين يف م�صابقة الرماية بامل�صد�ض 10 اأمتار �صغط الهواء 
للرجال يف بطولة ال�صرطة للرماية االأوملبية رقم )4(، والتي ا�صت�صافتها 

مدينة العني اأخرياً . 
واأ���ص��اد العقيد ال��رك��ن عبد العزيز اأح��م��د ال��ه��اج��ري، ق��ائ��د  ق��وات االأمن 
الثاين،  امل��رك��ز  على  بح�صوله  ال��ف��ري��ق  حققه  ال���ذي  ب��االإجن��از  اخل��ا���ص��ة 
وحثهم على  حتقيق املزيد من االإجنازات، واإبراز ا�صم القيادة يف املحافل 
ال�صرطية، موؤكداً اأن الريا�صة جزء اليتجزاأ من عمل عنا�صر ال�صرطة، اإذ 
ت�صهم يف رفع معدل اللياقة لديهم، ومتكينهم  من ممار�صة العمل االأمني 

وامليداين.
الذين  وال�صباط،  واالإداري���ني  وامل�صرفني  املدربني  اإىل   �صكره  وعرب عن 
بذلوا جهداً يف �صبيل حتقيق نتائج م�صرفة؛ ورفع راية قيادة قوات االأمن 

اخلا�صة عالية يف جميع بطوالت احتاد ال�صرطة . 
اإدارة  ال�صويدي، مدير  را�صد  الركن حممد  العقيد  التكرمي  ح�صر حفل 
العمليات، ومديرو االإدارات بقيادة قوات االأمن اخلا�صة بوزارة الداخلية.

للريا�صات  اأب��وظ��ب��ي  ون����ادي  االإم������ارات  ممثلو  وا���ص��ل 
ال��ق��وي��ة يف مناف�صات  ت��األ��ق��ه��م وع��رو���ص��ه��م  اجل��ل��ي��دي��ة 

بطولة هونغ كونغ الدولية لهوكي اجلليد.
وا���ص��ت��ط��اع ف���ري���ق اأب���وظ���ب���ي ذي���ب���ز ال���ف���وز ع��ل��ى فريق 
واحد  اأه��داف مقابل هدف  بع�صرة  مانيمال  �صنغافورة 
التاأهل اىل ن�صف  التوايل  الثالث على  بفوزه  لي�صمن 

نهائي البطولة.
وب���ره���ن الع���ب���و ف���ري���ق اأب���وظ���ب���ي ع��ل��ى ق����وة اإرادت����ه����م 
التي  االيجابية  النتائج  ملوا�صلة  الكبرية  وتطلعاتهم 
ال��ق��اري الذي  ن��ه��ائ��ي احل���دث  ل��ه��م م��وق��ع��ا يف  ت�صمن 
�صيدات  فريق  تاأهل  كما  اال�صيوية  الفرق  نخبة  يجمع 
�صتورمز اىل املربع الذهبي للبطولة ذاتها عن املجموعة 
كونغ  وه��ون��غ  تايلند  م��ن  فرقا  ت�صم  التي  الن�صائية 

ال�صيدات  واليابان و�صنغافورة. ومتكن فريق  وماليزيا 
ح�صاب  على  ال��ت��وايل  على  ال��ث��ال��ث  ف���وزه  ت�صجيل  م��ن 
فريق برافو من هونغ كونغ بثلثية نظيفة �صجلها كل 

من فاطمة اآل علي ودانة احلو�صني.
اأبوظبي ذيبز عن  واأع��رب جمعة الظاهري قائد فريق 
والنتائج  الكبري  بالتاألق  ال��ك��ب��رية  و�صعادته  ارت��ي��اح��ه 
 .. كونغ  بطولة هونغ  الفريق يف  يحققها  التي  املميزة 
على  كبريا  وا���ص��رارا  تطلعا  يحمل  الفريق  اأن  م��وؤك��دا 

الفوز والعودة اىل اأر�ض الوطن بلقب البطولة.
دان��ة احلو�صني عزم جميع  اللعبة  اأك��دت  من جانبها 
عنا�صر الفريق على عبور الن�صف نهائي والتاأهل اىل 
النهائي وال�صعي لتحقيق الفوز والظفر بلقب البطولة 

يف ثالث م�صاركة قارية للفريق.

والرتويحية  ال��ري��ا���ص��ي��ة  االأن�����ص��ط��ة  ق�صم  ن��ظ��م 
طلب باإدارة احلياة الطلبية بجامعة االإمارات 
اخلام�صة  الن�صخة  مناف�صات  املتحدة   العربية 
�صمن  وذل�����ك   2013 ال��ري��ا���ص��ي  ل���لأومل���ب���ي���اد 
ب���راجم���ه ال��ري��ا���ص��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ح��ي��ث �صارك 
الهيئات  اأع�����ص��اء  الطلبية   التظاهرة  ه��ذه  يف 
ال��ت��دري�����ص��ي��ة واالإداري��������ة وال���ط���لب يف ك���ل من 
اجلامعات والكليات واملدار�ض الثانوية وفرق من 
واأبناء  واملوؤ�ص�صات احلكومية واخلا�صة  الهيئات 
ابو  وج��ام��ع��ة  ال��ع��ني  مبدينة  املقيمة  اجل��ال��ي��ات 
، �صهد حفل افتتاح  ظبي وكليات التقنية العليا 
االومل��ب��ي��اد ال��ري��ا���ص��ي ال��ط��لب��ي ال��دك��ت��ور عبد 

الطلبة  �صوؤون  عميد  النقبي  ال�صايب  الرحمن 
احلياة  اإدارة  م��دي��ر  ال�صام�صي  را���ص��د  وال�����ص��ي��د 
امل�صاركني  ال��ط��ل��ب��ة  م��ن  ال��ط��لب��ي��ة وجم��م��وع��ة 

وممثلني من الهيئات والفرق امل�صاركة.
ب����داأت ف��ع��ال��ي��ات ح��ف��ل االف��ت��ت��اح ب��ط��اب��ور الفرق 
الكاراتيه  ل��ف��ري��ق  ع���ر����ض  وت���ق���دمي  امل�����ص��ارك��ة 
�صوؤون  االإذن من عميد  االم��ارات تله  بجامعة 
األعاب االأوملبياد وبدء مناف�صاته  الطلبة بافتتاح 
يف اإطار من املحبة وال�صداقة والتي تندرج حتت 
اأحد االأهداف الرتبوية لهذا االأوملبياد الذي يتم 

تنظيمه �صنوياً. 
للهيئات  �صكره  النقبي عن  الدكتور  اأع��رب  وقد 

وامل���وؤ����ص�������ص���ات احل��ك��وم��ي��ة وال��ط��لب��ي��ة يف دعم 
تنظمها  ال��ت��ي  اجلامعية  الريا�صية  االأن�����ص��ط��ة 
املجتمعي  ال��ع��م��ل  م�����ص��رية  اإط�����ار  يف  اجل��ام��ع��ة 
وفتيات  �صباب  م��ه��ارات  يتبنى  وال���ذي  امل�صرتك 
الوطن وا�صتثمارها مبا يخدم م�صلحتهم ب�صكل 

خا�ض وم�صلحة املجتمع ب�صكل عام 
اب��راه��ي��م خم��ت��ار منظم  ال�صيد  ذك��ر  م��ن جانبه 
االوملبياد ان امل�صابقات الريا�صية �صت�صمل الفرق 
– الكرة  – ك���رة ال�صلة  ال��ق��دم  ك���رة  يف ك��ل م��ن 
وال�صباحة  والتن�ض  ال��ط��اول��ة   – ك��رة  ال��ط��ائ��رة 
ل��لأومل��ب��ي��اد وال���ذي ت�صتمر   ال��ع��ام  ب��ال��درع  للفوز 
ختامي  بحفل  تنتهي  ا�صبوعني  مل��دة  فعالياته 

الفرق  تكرمي  فيه  يتم  اجلامعي  ب��احل��رم  يقام 
من  لكل  �صكره  االومل��ب��ي��اد  منظم  وق��د  ال��ف��ائ��زة 
يف  امل�صاركة  وال�صخ�صيات  واجل��ه��ات  اجلامعات 

اجناح هذا احلدث الريا�صي الطلبي املهم. 
االأن�صطة  برامج  و�صمن  �صلة  ذي  �صعيد  وعلى 
منتخب  تر�صح  ق��د  ك��ان  اخل��ارج��ي��ة  الريا�صية 
النهائية  امل����ب����اراة  اإىل  ال���ق���دم  ل��ك��رة  اجل��ام��ع��ة 
التعليم  ملوؤ�ص�صات  ال��ري��ا���ص��ي  االحت���اد  لبطولة 
نهائي على  الن�صف  ال��دور  ف��وزه يف  اث��ر  العايل 
فريق اجلامعة االأمريكية بال�صارقة على ملعب 

كلية التقنية بدبي بنتيجة 1 �صفر. 
الفرعي  امللعب  على  النهائية  امل��ب��اراة  واأق��ي��م��ت 

الثاين  الطرف  وك��ان  الريا�صية   زاي��د  مبدينة 
جامعة ال�صارقة.

ح��ي��ث ات�����ص��م ال���ل���ق���اء ب��ال��ت��ن��اف�����ض ال����رج����ويل و 
ال�صريف بني الطرفني. فكانت االأهداف �صجاال، 
بالت�صجيل  االإم����ارات   جامعة  فريق  ب��ادر  حيث 
يف ال��دق��ائ��ق االأوىل ل��ك��ن ���ص��رع��ان م��ا ك���ان الرد 
االأول  ال�صوط  ال�صارقة يف منت�صف  من جامعة 
ث��اين م��ن �صربة ج���زاء ارتكبها  ب��ه��دف  وت��اب��ع��ه 
اإ���ص��رار فريق  اأن  اإال  االإم����ارات.  م��داف��ع جامعة 
جامعة االإمارات كان عاليا ف�صجل هدف التعادل 

قبل نهاية ال�صوط االأول. 
ويف ال�����ص��وط ال��ث��اين ان��ح�����ص��ر ال��ل��ع��ب يف و�صط 

بالنتيجة  ال��ف��ري��ق��ني  ل��ت��م�����ص��ك  ن���ظ���را  امل��ل��ع��ب 
اجرب  مم��ا   . ال��ث��اين  ال�صوط  عليها  انتهى  التي 
الفريقان على لعب االأ�صواط االإ�صافية بالرغم 
ال��لع��ب��ني. ومن  ال��ظ��اه��ر على ج��ل  م��ن التعب 
احلظ  ابت�صم  التغطية  �صوء  نتيجة  ف��ادح  خطاأ 
الثالث  الهدف  ف�صجل  ال�صارقة  جامعة  لفريق 

واحلا�صم للقاء.
 وعند نهاية املباراة هناأ فريق جامعة االإمارات 
اللقب  واإح����راز  بالفوز  ال�صارقة  جامعة  ف��ري��ق 
نظرا  اجن��ازا  يعد  ال��ذي  الثاين  باملركز  مكتفيا 
ال���لع���ب���ني بفريق  ال���ت���ح���اق اغ���ل���ب  حل����داث����ة  

اجلامعة.

لعب ي�ساركون بالأوملبياد اخلام�س   400

جامعة المارات تنظم الوملبياد الريا�سي الطلبي مب�ساركة طلبية وجمتمعية
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خا�ض جنم الراليات االإماراتي ال�صيخ خالد القا�صمي معركة 
ال��ف��وز يف رايل  ب��اإح��راز  اآم��ال��ه  قوية يف �صبيل احل��ف��اظ على 
اأم�ض )اجلمعة( يف الوقت الذي �صهدت فيه اجلولة  االأردن 
اأكرث  واح��دا من  للراليات  االأو�صط  ال�صرق  لبطولة  الثالثة 

احلوادث الدرامية اإثارة يف ال�صل�صلة االإقليمية. 
و�صللك يف ال�صباق اإىل جانب امللح الربيطاين �صكوت مارتن 
ب�صيارة اأبوظبي �صرتوين توتال االإقليمية للراليات، يخو�ض 
اأخرى معركة كل�صيكية مع القطري نا�صر  القا�صمي مرة 
البطولة  اأك��رث على مت�صدر  لل�صغط  منه  �صعي  العطية يف 
وانتزاع ال�صدارة منه. ويف �صباقات اليوم االأول لرايل االأردن، 
العطية،  ت�صدر  اربعة مراحل خا�صة،  انعقاد  ي�صهد  وال��ذي 
والذي يخو�ض ال�صباقات ب�صيارة فورد في�صتا، �صباقات اليوم 
االأول بفارق 17.8 ثانية عن ال�صيخ االإماراتي، الذي بدوره 
تقدم بفارق 11.7 ثانية عن ال�صائق اللبناين روجيه فغايل 

على منت �صيارة اأخرى من نوع فورد في�صتا.
و�صرح القا�صمي بعد اأن و�صل حمطة ال�صيانة القريبة من 

 420 بعمق  االأر���ض  اأخف�ض نقطة على وجه  امليت،  البحر 
مرت حتت م�صتوى �صطح البحر، قائل: عملت ب�صكل مكثف 
مع فريق ال�صيانة للقيام ببع�ض التغيريات بهدف احل�صول 

على اأداء اف�صل من ال�صيارة، واملرحلة االأوىل كانت جيدة .
واأ�صاف: يف املرحلة اخلا�صة الثانية كنا نقود يف املنعطفات 
ب�صرعة عالية اإال اأننا ا�صطررنا للتهدئة نظرا لوجود الكثري 
اأف�صل لكن يف  الثالثة كانت  املرحلة  امل�صار.  من احل�صى يف 
ال�صيء  بع�ض  زل��ق��ة  االإط�����ارات  ا�صبحت  ال��لح��ق��ة  امل��رح��ل��ة 
ب�صبب احلر واجلهد الكبري، وا�صبح اجلهد اأكرب لل�صيطرة 

على ال�صيارة، لكننا بخري وال زلنا يف املناف�صات .
من جهة اأخرى متكن ثلثة من زملء القا�صمي يف فريق 
االأربعة  املراحل  اأداء جيد يف  لل�صباقات من تقدمي  اأبوظبي 
والقنوات  احل�����ص��وي��ة  امل�����ص��ارات  يف  اأق��ي��م��ت  وال��ت��ي  االأوىل، 
اإىل  ال��رايل  القريبة من جبل نيبو التاريخي.  وم�صاركا يف 
�صيارة من  م��نت  االآي��رل��ن��دي ج��ون هيغز على  امل��لح  جانب 
نوع �صوبارو ن15  متكن ماجد ال�صام�صي من اإحراز املركز 

العا�صر يف الرتتيب العام واملركز الثالث يف فئة املجموعة ن 
اإىل  ال�صاب بدر اجلابري، وال��ذي ي�صارك  ا�صتطاع  ، يف حني 
جانب امللح الفرن�صي ديني�ض غرياود، من حتقيق املركز 13 
يف الرتتيب العام واملركز اخلام�ض يف �صباقات فئة املجموعة 
اإىل  اأما بالن�صبة لل�صائق حممد املطوع، وال��ذي ي�صارك   . ن 
اأبوظبي  �صيارة  مقود  خلف  اأوليه  ماك  �صتيفني  االآيرلندي 
ال�صيارات  فئة  �صباقات  ت�صدر  من  الدفع،  ثنائية  �صرتوين 
ثنائية الدفع وذلك بعد اأن ا�صطر زميله حممد ال�صهلوي 
من اخلروج من املناف�صات بعد اأن تعر�ض حلادث درامي مثري 
يف املرحلة اخلا�صة االأوىل.  وعلق ال�صهلوي، والذي يخو�ض 
املناف�صات اإىل جانب امللح االآيرلندي االن هاري مان، على 
الدفع،  ثنائية  ال�صرتوين  ب�صيارته  النهر  فوق  جرف  حافة 
ليتم فيما بعد �صحب ال�صيارة لرب االأمان من قبل امل�صجعني 
ال�صهلوي  وعلق  املنطقة.  يف  املتواجدين  املتطوعني  وفرق 
على حادثته قائل: لقد كان منعطفا حادا وحاجبا للروؤية 

ال�صرعة. لكن اجلميع  وقد كنت قلقا حياله لذالك خففت 
كانوا يقطعون املنعطف من جهة الي�صار ومل تكن هناك اآثار 
لتتبعها. توقفت عندما راأيت املياه لكن العجل االأمامي كان 
للقدوم  قد تخطى احلافة وعلقنا. ا�صطررنا النتظار احد 

و�صحبنا. كنا خائفني من اأن ننزلق ا�صفل اجلرف .
و�صي�صتفيد ال�صهلوي من اإمكانية اإعادة ال�صباق يف �صباقات 

اليوم الثاين للرايل. 
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خالد ال�صويدي - كيليان دويف )قطر- اإيطاليا(    .5

فورد في�صتا   44:17.7  
النت�ص�صرت  �صتيفني  )االإم��������ارات(  ال��ق��ا���ص��م��ي  ع��ب��داهلل   .6

)بريطانيا( فورد في�صتا   44:41.2
معروف اأبو �صمرة -مالك حريري )االأردن -االأردن(    .7

�صكودا فابيا   45:01.9
ح�صام �صامل -نان�صي املجايل )االأردن-االأردن(    .8

ميت�صوبي�صي الن�صر اإيفو    
46:53.5

علء خليفة -عثمان نا�صيف )االأردن -االأردن(    .9
�صوبارو اإمربيزا   47:15.0

ماجد ال�صام�صي -جون هيغينز )االإمارات -اإيرلندا(    .10
�صوبارو ن15  47:26.4

امل�صاركون  ال�صبعة  االإم��ارات��ي��ون  ال�صائقون  تلقى 
ال�صرق  لبطولة  الثالثة  اجلولة  االأردن،  رايل  يف 
االأو�صط للراليات فيا ، ر�صالة �صفوية من معايل 
اآل نهيان، وزير الثقافة  ال�صيخ نهيان بن مبارك 
وال�صباب وتنمية املجتمع، والتي متنى لهم فيها 

حظى موفقا يف املناف�صات. 
انطلق  خ��ط  على  لل�صائقني  الر�صالة  و�صلمت 
الرايل بالقرب من �صرح ال�صهيد يف عمان م�صاء 
االأم�ض من قبل الدكتور حممد بن �صليم، رئي�ض 

نادي االإمارات لل�صيارات. 
بن  في�صل  االأم����ري  �صمو  اإىل  �صليم  ب��ن  وان�����ص��م 
احل�����ص��ني، رئ��ي�����ض ه��ي��ئ��ة امل���دي���ري���ن يف االأردن���ي���ة 
ل��ل�����ص��ي��ارت، ع��ل��ى خ���ط االن���ط���لق ل��ريف��ع العلم 

خالد  ال�صيخ  فيهم  مبن  االإماراتيني،  لل�صائقني 
القا�صمي، الثاين يف الرتتيب العام لل�صائقني يف 
لل�صباقات  اأبوظبي  فريق  يقود  وال��ذي  البطولة، 

املوؤلف من خم�صة �صيارات.
وي�����ص��م ف��ري��ق اأب��وظ��ب��ي ل��ل�����ص��ب��اق��ات امل�����ص��ارك يف 
ال�صام�صي وبدر اجلابري  االردن كل من، ماجد 
يف فئة املجموعة ن ، وحممد ال�صهلوي وحممد 
املطوع، واللذان يناف�صان يف فئة ال�صيارات ثنائية 
الدفع. ويحمل الراية االإماراتية اأي�صا يف االأردن، 
القا�صمي،  عبداهلل  ال�صيخ  االإماراتيان  ال�صائقان 
وال����ذي ي��خ��و���ض ال����رايل ع��ل��ى م��نت ���ص��ي��ارة فورد 
�صباقات  ي�صارك يف  وال��ذي  واأحمد جا�صم،  في�صتا 

املجموعة ن  ب�صيارة �صوبارو امربيزا. 

القا�سمي يقاتل على اأمل الفوز يف الأردن

رئي�ض �سركة ابوظبي لل�سباقات يخو�ض معركة اأخرى واأحد ال�سائقني يف فريق ابوظبي لل�سباقات ينجو من �سقوط مريع

            ال�سيخ نهيان يتمنى حظا طيبا لل�سائقني الإماراتيني امل�ساركني يف رايل الأردن  

بن �سليم يرفع العلم لل�سائقني الإماراتيني يف اجلولة الثالثة لبطولة ال�سرق الأو�سط للراليات فيا

يف ا�صبوع كان فيه االهتمام من�صبا يف مدينة مان�ص�صرت 
مان�ص�صرت  م���درب  اع��ت��زال  على  ال�صمالية  االنكليزية 
ف��ريغ��و���ص��ون م���ن من�صبه،  ال��ي��ك�����ض  ال�����ص��ري  ي��ون��اي��ت��د 
�صيحاول الطرف االخر يف املدينة، مان�ص�صرت �صيتي،ان 
يخطف اال�صواء من خلل الفوز على ويغان يف نهائي 
وميبلي  ملعب  على  ال�صبت  اليوم  املقررة  انكلرتا  كاأ�ض 
على  الفوز  ل�صيتي  قدر  واذا  الربيطانية.  العا�صمة  يف 
املوا�صم  ال��ث��ال��ث يف  بلقبه  ت���وج  ق��د  ي��ك��ون  ف��ان��ه  ج����اره، 
ال��ث��لث��ة امل��ا���ص��ي��ة، ب��ع��د ان اح���رز ل��ق��ب ال����دوري املحلي 
الذي  املو�صم  يف  ب��ال��ذات  انكلرتا  وك��اأ���ض  املا�صي  املو�صم 
ال�صيء خيبة االمل جراء  انه يعو�ض بع�ض  �صبقه، كما 
املحلي  اللقب  على  املطلقة  يونايتد  مان�ص�صرت  �صيطرة 

ه��ذا امل��و���ص��م. يف امل��ق��اب��ل، ت��اأت��ي امل��ب��اراة يف ا���ص��واأ توقيت 
البقاء �صمن  بالن�صبة اىل ويغان الذي يكافح من اجل 
اندية النخبة يف الدوري االنكليزي املمتاز، لكن خ�صارته 
منت�صف اال�صبوع على ار�صه امام �صوان�صي �صيتي �صعبت 
من مهمته. وقد يكون عزاء ويغان الوحيد احراز اللقب 
النهائية  امل���ب���اراة  نتيجة  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  بغ�ض  ب��ان��ه  علما 
االوروبي  ال���دوري  م�صابقة  يف  �صي�صارك  فانه  للكاأ�ض، 
مناف�صه  ان �صمن  ب��ع��د  امل��ق��ب��ل  امل��و���ص��م  ل��ي��غ(  )ي���وروب���ا 
�صيتي امل�صاركة يف دوري االبطال. واعترب مدرب ويغان 
اال�صباين روبرتو مارتينيز بان املباراة النهائية �صتكون 
ال��دوري بقوله اعتقد انه يف كرة  خمتلفة عن مباريات 
القدم، عندما تلعب بخوف من اخل�صارة وهذا ما يح�صل 

ترتكب  ان  الهبوط، ميكن  يكافح  فريقك  يكون  عندما 
بع�ض االخطاء، اما النهائي فانك تلعب من اجل الظفر 
ب�صيء ما وبالتايل تلعب بحرية اكرب وت�صتمتع مبا تقوم 
به . وا�صاف فريقي جاهز ملواجهة التحدي ال�صبت. ال 
ندخل املباراة مر�صحني للفوز بها الننا نواجه احد ابرز 
وي��غ��ان مدافعه ماينور  ع��ن  . ويغيب  اوروب���ا  ال��ف��رق يف 
ف��ي��غ��ريوا واجل���ن���اح ال��ت�����ص��ي��ل��ي ج���ان ب��ون�����ص��ج��ور والعب 
الو�صط روين �صتام، يف حني يحوم ال�صك حول م�صاركة 
ال����ك����اراز ال���ص��اب��ة يف العظمة  ان��ط��ول��ني  ال���دف���اع  ق��ل��ب 
اخللفية. يف املقابل، منح اجلهاز الطبي يف �صيتي ال�صوء 
االخ�صر للعب الو�صط العاجي يايا توريه باللعب بعد 
ا�صابة طفيفة يف ربلة ال�صاق. وك�صف مدرب مان�ص�صرت 

البديل  بان احلار�ض  روبرتو مان�صيني  �صيتي االيطايل 
املباراة  يف  �صي�صارك  بانتيليمون  كو�صتيل  ال���روم���اين 
ا�صا�صيا على ح�صاب جو هارت وقال يف هذا ال�صدد ادرك 
النهائية،  املباراة  امل�صاركة يف  يريد  بان جو هارت  جيدا 
بالن�صبة  امل��ه��م  م��ن  ان���ه  امل��و���ص��م  ب��داي��ة  ق��ررن��ا يف  لكننا 
. وللمفارقة  الكاأ�ض  لبانتيليمون ان يلعب يف م�صابقتي 
املا�صية  الثلثة  املوا�صم  يف  باللقب  الفائز  الفريق  فان 
كان ي�صرف عليه مدرب من اجلن�صية االيطالية، وهكذا، 
توج ت�صل�صي بطل للم�صابقة بقيادة كارلو ان�صيلوتي عام 
2010، ثم قاد مان�صيني �صيتي اىل اللقب عام 2011، 
بقيادة  املا�صي  املو�صم  اللقب  ت�صل�صي  ا�صتعاد  ح��ني  يف 

مدربه االيطايل اي�صا روبرتو دي ماتيو.

مان�س�سرت �سيتي وويغان يف نهائي كاأ�ض اأنكلرتا اليوم

املقبل  ي��ول��ي��و   20 اإىل   12 م��ن  ال��ف��رتة  خ���لل  ت��ون�����ض  ت�صت�صيف 
 96 مناف�صات البطولة العربية ال�صابعة ملنتخبات النا�صئني مواليد 
اأمني عام االحتاد  واأو�صح   . اليد  العربي لكرة  التي ينظمها االحتاد 
العربى لكرة اليد تركي اخلليوي اأن هذه البطولة �صت�صاهم فى اعداد 
 2014 عام  واالأفريقية خلل  االآ�صيوية  للت�صفيات  املنتخبات  هذه 
املنتخبات  اإع����داد  وك��ذل��ك   2015 ال��ع��امل  ك��اأ���ض  لنهائيات  امل��وؤه��ل��ة 
العربية لدورة االلعاب اال�صيوية لل�صباب مبدينة نناجنني ال�صينية 

يف اأغ�صط�ض املقبل. 

ميلن مطالب بالفوز غدا للتاأهل يونايتد ي�ستعد لوداع فريغو�سون مع لقب جديد 
لدوري الأبطال تتجه االنظار غدا االحد اىل اولدترافورد حيث �صيقول 

ال�صري اال�صكتلندي وداعا جلماهري مان�ص�صرت يونايتد 
واىل امللعب الذي حل فيه قبل اكرث من 26 عاما وزينه 
عندما  وذل��ك  احلقبة،  ه��ذه  خ��لل  ودرع���ا  كاأ�صا  ب38 
يلتقي ال�صياطني احلمر مع �صوان�صي �صيتي يف املرحلة 
ال�صابعة والثلثني قبل االخرية من الدوري االنكليزي 

لكرة القدم.
و�صتكون مباراة االحد عاطفية جدا لفريغو�صون الذي 
التدريب  �صيعتزل  ان��ه  باعلنه  االرب��ع��اء  اجلميع  فاجاأ 
يف نهاية املو�صم احل��ايل، النها �صتكون االخ��رية له بني 
جماهري اولدترافورد الن ال�صياطني احلمر يختتمون 
البيون  بروميت�ض  و�صت  ام��ام  قواعدهم  خ��ارج  املو�صم 
العمر  من  البالغ  اال�صكتلندي  ال�صري  �صيخو�ض  حيث 
71 عاما مباراته ال1500 االخرية مع ابطال الدوري 

املمتاز.
باف�صل  يونايتد  جلماهري  وداع��ا  فريغو�صون  و�صيقول 
طريقة ممكنة اذ �صي�صتلم ال�صياطني احلمر يوم االحد 
الثالثة  للمرة  �صريفعونها  التي  املمتاز  ال���دوري  ك��اأ���ض 
ع�صرة مع ال�صري اال�صكتلندي الذي �صيرتك مكانه هذا 
انتقال  تاأكد خرب  ان  ال�صيف ملواطنه ديفيد مويز بعد 
مدرب ايفرتون احلايل لل�صراف على يونايتد ملدة �صتة 

اعوام.
اولدترافورد  مللعب  وداعا  �صيقول  كان فريغو�صون  واذا 
بارك  غودي�صون  ملعب  اي�صا  �صيودع  مويز  خلفه  ف��ان 
و�صت  �صيفه  م��ع  اي��ف��رت��ون  يلتقي  عندما  اي�صا  االح��د 
هام يونايتد، وذلك الن مباراته االخرية مع ال توفيز 
بت�صل�صي  اخل��ا���ض  ب��ري��دج  �صتامفورد  ملعب  يف  �صتكون 
ا�صتون  بلقاء م�صيفه  ال�صبت  املرحلة غدا  يفتتح  الذي 
فيل يف مباراة هامة جدا له حيث ي�صعى اىل االحتفاظ 
اوروبا  ابطال  دوري  اىل  املوؤهل  االخ��ري  الثالث  باملركز 

املو�صم املقبل.

ويبتعد ت�صل�صي بفارق نقطتني عن جاره ار�صنال وثلث 
اىل  ال�صعود  بامكانه  ال���ذي  توتنهام  االخ���ر  ج���اره  ع��ن 
املركز الرابع االخري املوؤهل اىل امل�صابقة االوروبية االم 
يف حال فوزه على م�صيفه �صتوك �صيتي بعد غد االحد 
ار�صنال  م��ب��اراة  موعد  اي  املقبل،  الثلثاء  حتى  وذل��ك 
ان�صغال االخري  تاأجلت ب�صبب  اثلتيك والتي  مع ويغان 
م�صابقة  نهائي  يف  �صيتي  مان�ص�صرت  مع  غ��دا  مبباراته 

الكاأ�ض على ملعب وميبلي.
امل��وؤك��د ان املهمة اال���ص��ع��ب يف ه��ذه امل��رح��ل��ة قبل  وم��ن 
ف��ري��ق��ا ي�صعى  ي��واج��ه  االخ����رية �صتكون الر���ص��ن��ال الن���ه 
اىل  ري��ن��ج��رز  ب���ارك  وك��وي��ن��ز  بريدينغ  ال��ل��ح��اق  لتجنب 
يحتاج  ال���ذي  فيل  ا���ص��ت��ون  ح��ال  كما  االوىل،  ال��درج��ة 
اىل نقاطة من مباراته وت�صل�صي من اجل �صمان بقائه 
يف  اال���ص��ت��م��رار  على  مناف�صيه  نتائج  ع��ن  النظر  بغ�ض 
الذي  نقطة   38 ونيوكا�صل  ويغان  اي  اال�صواء،  دوري 
يحل �صيفا على كوينز بارك رينجرز، ونوريت�ض �صيتي 
البيون،  بروميت�ض  و�صت  ي�صت�صيف  الذي  اي�صا(   38(
�صاوثمبتون  ي�صت�صيف  ال���ذي  اي�صا   38 و���ص��ن��درالن��د 
اختبارا  يخو�ض  ال���ذي   )40( ف��ول��ه��ام  وح��ت��ى   ،)39(
�صعبا للغاية على ار�صه امام ليفربول الذي فقد االمل 
كما حال جاره ايفرتون يف التاأهل اىل الدوري االوروبي 
يوروبا ليغ املو�صم املقبل النهما يتخلفان بفارق 11 و6 
ال��ذي يحتله  امل��رك��ز اخلام�ض  ع��ن  ال��ت��وايل  نقاط على 

توتنهام.
ليغ  يوروبا  االخريني النكلرتا يف  البطاقتني  ان  يذكر 
هما من ن�صيب بطل كاأ�ض الرابطة اي �صوان�صي �صيتي، 
امل�صابقة  م�����ص��ارك��ت��ه يف  ال����ذي ���ص��م��ن  اث��ل��ت��ي��ك  ووي���غ���ان 
امام  ال��ك��اأ���ض  نهائي  خ�صارته  ح��ال  يف  حتى  االوروب���ي���ة 
مان�ص�صرت �صيتي وذلك الن االخري الذي يختتم املرحلة 
الثلثاء على ملعب ريدينغ، �صي�صارك يف دوري االبطال 

كونه و�صيف بطل الدوري.

اللقب  ي��وف��ن��ت��و���ض  ح�����ص��م  ان  ب��ع��د 
ل��ل��م��و���ص��م ال����ث����اين ع���ل���ى ال���ت���وايل 
املوؤهل  ال���ث���اين  امل���رك���ز  ون����اب����ويل 
مبا�صرة اىل م�صابقة دوري ابطال 
ال�صراع يف  انح�صر  املقبل،  اوروب��ا 
االوروبية  البطاقات  على  ايطاليا 
ال���ث���لث امل��ت��ب��ق��ي��ة، وع���ل���ى جتنب 
الدرجة  اىل  ب��ب��ي�����ص��ك��ارا  ال��ل��ح��اق 
للغاية  �صعبة  مهمة  وه��ي  الثانية 
النهما  و�صيينا  لبالريمو  بالن�صبة 
عن  نقاط  و4   6 ب��ف��ارق  يبتعدان 
منطقة االمان قبل مرحلتني على 

ختام املو�صم.
ب��ح��اج��ة للعودة  و���ص��ي��ك��ون م��ي��لن 
االح������د م����ن امل���ل���ع���ب االومل�����ب�����ي يف 
ال��ع��ا���ص��م��ة ب��ال��ن��ق��اط ال��ث��لث من 
مواجهته القوية مع م�صيفه روما 
م���ن اج���ل ���ص��م��ان احل�����ص��ول على 
امل��رك��ز الثالث االخ��ري امل��وؤه��ل اىل 
دوري االبطال )الدور التمهيدي( 
ن��ق��اط عن   4 ب��ف��ارق  ك��ون��ه يتقدم 
ف��ي��ورن��ت��ي��ن��ا، وذل�����ك يف ح����ال فوز 
االخ��������ري ع���ل���ى ����ص���ي���ف���ه اجل���ري���ح 

بالريمو.
مباراته  اىل  م��ي��لن  ي��دخ��ل  وق���د 
م���ع روم����ا ال����ذي ك����ان ت��غ��ل��ب على 

رو�صونريي 4-2 يف كانون االول/
�صامن  وه����و  امل���ا����ص���ي،  دي�����ص��م��رب 
ال���ث���ال���ث يف ح����ال متكن  ل��ل��م��رك��ز 
ب��ال��ريم��و ال���ذي يتخلف ب��ف��ارق 4 
ن��ق��اط ع��ن ج��ن��وى ال�����ص��اب��ع ع�صر، 

من ا�صقاط فيورنتينا يف معقله.
منطقيا  ف��ي��ورن��ت��ي��ن��ا  ���ص��م��ن  وق����د 
امل�����ص��ارك��ة يف ال�������دوري االوروب������ي 
يوروبا ليغ املو�صم املقبل الن فيوال 
نقاط عن قطبي   6 بفارق  يتقدم 
العا�صمة الت�صيو وروم��ا، �صاحبي 
امل��رك��زي��ن ال�����ص��اد���ض وال�����ص��اب��ع، يف 
مناف�صة  اودي��ن��ي��زي  ي��واج��ه  ح��ني 
مع فريقي العا�صمة على البطاقة 
االوروب���ي���ة االخ����رية ك��ون��ه يتقدم 

عليهما بفارق نقطتني.
رائعة  ف���رتة  اودي���ن���ي���زي يف  ومي���ر 
فوزه  لتحقيق  االح���د  �صي�صعى  اذ 
ال�صاد�ض على التوايل على ح�صاب 
�صعد  ب��ان��ه  علما  ات��االن��ت��ا،  �صيفه 
منت�صف  يف  اخل��ام�����ض  امل��رك��ز  اىل 
بالريمو  ع��ل��ى  ب���ف���وزه  اال����ص���ب���وع 
�صقوط روما  3-2، م�صتفيدا من 

امام كييفو �صفر-1.
فريق  م����ن  اي  ف�������ص���ل  ح������ال  ويف 
اودينيزي  ازاح������ة  يف  ال��ع��ا���ص��م��ة 

ف�صي�صارك  اخل��ام�����ض  امل��رك��ز  ع��ن 
يوروبا  يف  م��وؤك��د  ب�صكل  اح��ده��م��ا 
نهائي  اىل  معا  تاأهل  النهما  ليغ 

م�صابقة الكاأ�ض.
ار�صه  على  االح��د  الت�صيو  ويلعب 
املو�صم  ويختتم  �صمبدوريا  ام���ام 
يلعب  فيما  ك��ال��ي��اري،  ملعب  على 
روم����ا يف امل��رح��ل��ة اخل��ت��ام��ي��ة على 
ار���ص��ه م��ع ن��اب��ويل واودي��ن��ي��زي مع 
فقد  ال���ذي  م��ي��لن  ان���رت  م�صيفه 
االوروبية  بامل�صاركة  متاما  االم��ل 
الثامن  املركز  اىل  تراجع  ان  بعد 
على  اال�صبوع  منت�صف  يف  بتلقيه 
ملعبه(  يف   3-1( الت�����ص��ي��و  ي����د 
مبارياته  يف  ال�����ص��اد���ص��ة  ه��زمي��ت��ه 

ال�صبع االخرية.
املرحلة  البطل  يوفنتو�ض  ويفتتح 
كالياري  �صيفه  ام��ام  ال�صبت  غ��دا 
نتائجه  مل��وا���ص��ل��ة  �صيع�صى  ح��ي��ث 
الرائعة وحتقيق فوزه العا�صر على 

التوايل.
ويلعب اليوم ال�صبت اي�صا بي�صكارا 
مع  الثانية  ال��درج��ة  اىل  ال��ه��اب��ط 
كييفو  واالح����د  ك��ات��ان��ي��ا،  م�صيفه 
م��ع ت��وري��ن��و، ون���اب���ويل م��ع �صيينا 
الذي يبدو يف طريقه اىل الدرجة 

تون�ض ت�ست�سيف مناف�سات البطولة العربية 
ال�سابعة ملنتخبات النا�سئني لكرة اليد 12 يوليو

فرانكفورت وفرايبوغ الأقرب 
اىل يوروبا ليغ املو�سم املقبل

تتجه االنظار اىل معركة جتنب الهبوط واملركزين املوؤهلني اىل يوروبا ليغ 
املو�صم املقبل يف املرحلة الثالثة والثلثني قبل االخرية من الدوري االملاين 
ان  بعد  وذل��ك  التوقيت،  وبنف�ض  ال�صبت  اليوم  مبارياتها  جميع  تقام  التي 

ح�صم اللقب واملراكز االربعة املوؤهلة اىل دوري ابطال اوروبا.
ويبدو اينرتاخت فرانكفورت وفرايبوغ االقرب للح�صول على البطاقتني 
املوؤهلتني اىل الدوري االوروبي اذ يتقدم االول بفارق 4 نقاط عن هامبورغ 
ال�صابع و5 عن بورو�صيا مون�صنغلدباخ الثامن، والثاين بفارق 3 و4 نقاط 

على التوايل عن مناف�صيه.
املو�صم  ن�صبيا يف ختام  اينرتاخت فرانكفورت مباراتني �صعبتني  ويخو�ض 
امام فريدر برمين واوغ�صبورغ اللذين ي�صارعان من اجل جتنب الهبوط 
اىل الدرجة الثاتية، فيما يلتقي فرايبورغ مع غرويرث فيورث الذي تاأكد 

هبوطه اىل الدرجة الثانية، ثم �صالكه على ار�صه يف املرحلة اخلتامية.
اما من ناحية هامبورغ فيحل االحد �صيفا على هوفنهامي القابع يف املركز 
املرحلة  الثالث يف  ليفركوزن  باير  ي�صتقبل  ثم  االخ��ري،  قبل  ع�صر  ال�صابع 
ماينت�ض  م�صيفه  م��ع  مون�صنغلدباخ  بورو�صيا  يلعب  ح��ني  يف  اخلتامية، 

و�صيفه بايرن ميونيخ البطل على التوايل.
وبالن�صبة ل�صراع جتنب اللحاق بفيورث اىل الدرجة الثانية، فتبدو مهمة 
البطل  ميونيخ  بايرن  على  �صيفا  يحل  اذ  �صعبة  نقطة(   30( اوغ�صبورغ 
يواجه  حيث  اوروب����ا  اب��ط��ال  ودوري  املحلية  ال��ك��اأ���ض  نهائي  اىل  وامل��ت��اأه��ل 
�صتوتغارت يف االول من ال�صهر املقبل ومواطنه بورو�صيا دورمتوند يف 25 
ال�صهر احلايل. اما بالن�صبة للفرق املهددة االخرى فيلعب هوفنهامي )28 
نقطة( م��ع ه��ام��ب��ورغ، وف��ورت��ون��ا دو���ص��ول��دورف )30 نقطة( م��ع م�صيفه 
نورمربغ. ويف املباريات االخرى، يلتقي دورمتوند الذي �صمن الو�صافة مع 
دوري  اىل  املبا�صر  تاأهله  اكد  الذي  ليفركوزن  وباير  فولف�صبورغ،  م�صيفه 
االبطال مع هانوفر، و�صالكه الذي �صي�صارك يف الدور التمهيدي للم�صابقة 

االوروبية االم مع �صتوتغارت.



اآثار املاء بالقمر جاءت من الأر�ض
نف�صه  امل�صدر  اأت��ت من  القمر  امل��وج��ودة يف  املياه  اأن  درا�صة جديدة  وج��دت 
الباحثني يف  اأن  ا���ض نيوز االأم��ريك��ي  للمياه على االأر����ض. وذك��ر موقع يو 
جامعة براون حللوا عينات بركانية جمعت خلل رحلتي اأبول ال� 15 و17 
اإليه  اأن التاأثري الذي كّون القمر هو نف�صه قد نقل  اإىل الف�صاء، ووج��دوا 
تكّون عندما  اأن��ه  القمر، هي  تكوين  ح��زل  رواج���اً  االأك��رث  والنظرية  امل��اء. 
ارتطم ج�صم ف�صائي عملق مع االأر�ض البدائية .  وقد ظن العلماء لفرتة 
طويلة اأن هذا االرتطام ت�صبب بغليان كل الهيدروجني ونفاذه، تاركاً القمر 
قطبيه،  عند  ثلوجاً  القمر  لدى  اأن  اأظهرت  اأخ��رية  اكت�صافات  لكن  جافاً. 
اآخر عدا عن  اإىل البحث عن تف�صري  ومياه حتت �صطحه، ما دفع العلماء 
نظرية االرتطام. وقال الباحث امل�صوؤول عن الدرا�صة الربتو �صال، اإن ب�صمة 
املياه على القمر م�صابهة متاماً لتلك املوجودة على االأر�ض، ما يظهر اأنها 
اأتت من امل�صدر نف�صه. واأ�صاف ا�صتنتجنا اأ�صا�صاً، اأن االأر�ض ت�صكلت وفيها 
مياه. لكن وقت التاأثري العملق، ال نعرف ما ح�صل، لكن مل تتم خ�صارة كل 

املياه الذي ظنناها �صابقاً.. اإن بع�صاً من املياه ذهب اإىل القمر .

لندن عا�سمة املليونريات 
ك�صفت درا�صة جديدة، ام�ض اأن لندن اأ�صبحت عا�صمة املليونريات يف العامل، 

ويعي�ض فيها اأثرياء اأكرث من اأي مدينة اأخرى على وجه االأر�ض.
مليونرياً   4224 اإن  ميل(،  )ديلي  ن�صرتها �صحيفة  التي  الدرا�صة،  وقالت 
ميلك كل واحد منهم ثروة مقدارها 19.2 مليون جنيه ا�صرتليني، اأي ما 
الربيطانية  العا�صمة  اأن  لندن، غري  يقيمون يف  دوالر،  مليون   30 يعادل 
تتخلف عن مدينة نيويورك االأمريكية حني يتعلق االأمر بعدد املليارديرات 
املتحدة  اململكة  مليونريات  من   %  40 نحو  اأن  واأ�صافت  فيها.  املقيمني 
يعي�صون يف العا�صمة لندن، من بينهم اأغنى رجل يف بريطانيا رجل االأعمال 
جنيه  مليار   18 م��ق��داره��ا  ث��روة  ميلك  ال��ذي  عثمانوف،  األي�صر  ال��رو���ص��ي 
% فقط من مليونريات الواليات املتحدة يف  ا�صرتليني، يف حني يعي�ض 7 
نيويورك. واحتلت لندن املركز االأوىل على الئحة اأكرث 10 مدن يقيم فيما 
املركز  اليابانية طوكيو يف  العا�صمة  تلتها  4224 مليونرياً،  ب�  مليونريات 
3525 مليونرياً، ومدينة �صنغافورة عا�صمة �صنغافورة يف املركز  ب�  الثاين 
 2929 ب�  ال��راب��ع  املركز  يف  نيويورك  ومدينة  مليونرياً،   3154 ب�  الثالث 
مليونرياً،   2650 ب���  اخلام�صة  املرتبة  يف  كونغ  هونغ  وج���اءت  مليونرياً. 
يف  �صيتي  ومك�صيكو  مليونرياً،  ب�1868  ال�صاد�صة  املرتبة  يف  وفرانكفورت 
ب�1500  الثامنة  املرتبة  يف  وباري�ض  مليونرياً،  ب�1850  ال�صابعة  املرتبة 

مليونري، واأو�صاكا يف املرتبة التا�صعة ب�1450 مليونرياً.
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�سوري كروز تطلق خط اأزياء 
االأمريكيني،  النجمني  ابنة  اأطلقت 
ت����وم ك������روز، وك���اي���ت���ي ه���ومل���ز، خط 
اأزيائها اخلا�ض الذي يحمل ا�صمها، 
حيث وقعت عقداً باأكرث من مليوين 
املجموعة  اإط����لق  اأج���ل  م��ن  دوالر 
االأوىل من االأزياء امل�صّممة للفتيات 

اخلريف املقبل.
ون�����ق�����ل�����ت �����ص����ح����ي����ف����ة )ال�����������ص�����ن( 
اأن  مطلع  م�صدر  ع��ن  الربيطانية 
�صوري اأطلقت خط اأزيائها اخلا�ض. 
واأو���ص��ح امل�����ص��در اأن��ه��ا وّق��ع��ت عقداً 
بقيمة مليونني و310 اآالف دوالر 
اأزيائها  اإط��لق جمموعة  اأج��ل  من 
املقبل  اخل���ري���ف  ل��ل��ف��ت��ي��ات  االأوىل 
م�صرياً  بنيويورك،  اأزي���اء  متجر  يف 
�صتوزع  جن��اح��ه��ا،  ح���ال  يف  اأن����ه  اإىل 
اأزي��اء ماركة �صوري يف كافة متاجر 
القادم.  ال���ع���ام  ال�����ص��م��ال��ي��ة  اأم���ريك���ا 
ال�صابعة،  �صن  �صوري يف  اأن  واأ�صاف 

غري اأنها تهتم كثرياً باالأزياء .

راندي جاك�سون 
يغادر اأمريكان اأيدول

االأمريكي  املو�صيقي  املنتج  اأع��ل��ن 
مغادرته  ع���ن  ج��اك�����ص��ون  ران������دي 
اأيدول  اأم��ريك��ان  امل��واه��ب  برنامج 
ليتفرغ مل�صاريع اأخرى، بعدما عمل 
طوال  ال��ربن��ام��ج  حتكيم  جلنة  يف 
ملوقع  جاك�صون  وقال  مو�صماً.   12
ي��و اإ�����ض م��اغ��ازي��ن االأم���ريك���ي اأود 
اإيقاف كل ال�صكوك،.. بعد 12 �صنة 
اأيدول  اأم��ريك��ان  حتكيم  جلنة  يف 
املو�صم  انتهاء  عند  مغادرته  قررت 

احلايل .

ت�سفع �سرطيا لتقلع عن التدخني 
ذهبت امراأة اأمريكية اإىل اأبعد احلدود بهدف االإقلع عن 
التدخني، ومل تتواَن عن �صفع �صرطي من اأجل اأن ت�صجن 
وت�صطر عندئٍذ للإقلع عن تلك العادة ال�صارة. وذكرت 
و�صائل اإعلم اأمريكية اأن اإيتا لوبيز )31 عاماً( اعرت�صت 
طريق نائب مدير �صجن مقاطعة �صاكرامنتو بكاليفورنيا، 
مات كامبوي، خلل مغادرته لل�صجن، بعد انتهاء نوبته يف 
اأي  ب��دون  االأم��ر  اأقدمت على  اإنها  ال�صجن. وق��ال كامبوي 
ا�صتفزاز..اقرتبت فجاأة مني و�صفعتني . وقالت لوبيز اإنها 
االعتداء  نيتها  ويف  املقاطعة  �صجن  اأم��ام  ل�صاعات  جل�صت 
ال�صجن، حيث  اأن تعتقل وترمى يف  اأج��ل  على �صرطي من 
�صتجرب على االإقلع عن التدخني. وقد ح�صلت لوبيز على 
اأمنيتها، واعتقلت بتهمة االعتداء على عن�صر يف ال�صرطة.

تنجو بعد 17 يوما حتت الأنقا�ض 
مت  اإن��ه  اجلي�ض  يف  وم�صوؤولون  بنغلدي�ض  �صرطة  قالت 
ام�ض اجلمعة اإنقاذ امراأة بعد مرور 17 يوما على بقائها 
حتت اأنقا�ض املبنى الذي ي�صم عددا من م�صانع امللب�ض 
وانهار يوم 24 اأبريل ني�صان مما اأدى اإىل مقتل اأكرث من 
بنغلدي�ض  التلفزيون يف  األف �صخ�ض.  وعر�صت قنوات 
امل���راأة و�صط  ال��ط��وارئ وه��م ينت�صلون  ال��ه��واء عمال  على 
املراأة  اللقطات  واأظ��ه��رت  وت�صفيقهم.  احل�صور  تهليل 
و�صع  حيث  اإ�صعاف،  عربة  لتقلها  نقالة،  على  حممولة 
لها اأحد عمال االإنقاذ على الفور قناعا للأك�صجني. وقال 
اإنقاذها  مت  لقد  االإ�صلم  �صاهني  اجلي�ض  با�صم  املتحدث 
من  اأك��رث  اأن  اإىل  ي�صار   . ع�صكري  م�صت�صفى  اإىل  ونقلت 
1032 �صخ�صا ق�صوا يف هذا االنهيار الذي يعد من اأ�صواأ 
اإن غالبية ال�صحايا  الكوارث ال�صناعية يف البلد، حيث 
هم من عمال م�صانع االألب�صة. وقد اعتقل مالك املبنى 
اأوقف  بينما  الهند،  اإىل  هروبه  حماولة  اأثناء  رنا  �صهيل 
خم�صة من اأ�صحاب معامل الن�صيج الذين اأجربوا العمال 
ي��وم احل��ادث على الرغم من  العمل يف  اإىل  القدوم  على 

حتذيرات ال�صرطة من وجود ت�صدعات يف املبنى.

العثور على وح�ض غام�ض 
عرث جمموعة من االأ�صخا�ض يف اأثناء جتولهم بال�صيارة 
على �صاطئ باي اأوف بلينتي ، بنيوزيلندا على جثة متحللة 
لوح�ض غام�ض األقتها اأمواج البحر ما اأثار الذعر حول 
نيوز  فوك�ض  �صبكة  وقالت  اأك��رب.  وحو�ض  وج��ود  اإمكانية 
االأ�صخا�ض  اعتقد  موقعها،  على  االأمريكية،  االإخبارية 
اأنهم عرثوا على واحد من كائنات ما قبل التاريخ خا�صة 
اأن طوله 9 اأمتار، وميلك اأ�صناناً �صخمة وزعانف غريبة 
العثور عليه  ال�صكل. وقد مت ت�صوير فيديو للكائن بعد 
امل�صاهدين بتحديد  وو�صعه على موقع يوتيوب ملطالبة 
على  الفيديو  انت�صر  م��ا  و���ص��رع��ان  ال��ك��ائ��ن،  ذل��ك  ماهية 
عامل  اأن  اإال  ك��ب��ري،  ب�صكل  االج��ت��م��اع��ي  التو�صل  م��واق��ع 
بتحديد  الغام�ض  الوح�ض  لغز  ك�صف  ما  �صرعان  اأحياء 

اأنها جثة حوت قاتل م�صتداًل بزعانف الكائن.

الآلف يحجزون تذاكر للمريخ
يبدو اأن الكثريين من �صكان االأر�ض يرغبون مبغادرة الكوكب من غري عودة، فقد تقدم اأكرث من 78 األف �صخ�ض 
برنامج  اإط��ار  املريخ يف  اإىل كوكب  ع��ودة  ذه��اب من دون  تذاكر  بغية حجز  ل�صركة هولندية  العامل بطلبات  ح��ول 
تلفزيون واقعي. وتقول �صركة )مار�ض وان( الهولندية اإن اأكرث من 78 األف �صخ�ض من 120 دولة تقدموا بطلبات 

للح�صول على تذاكر ذهاب بدون عودة اإىل املريخ بهدف تاأ�صي�ض م�صتعمرة جديدة من الب�صر.
وال تفر�ض ال�صركة اأي �صروط على املتقدمني غري اأن يكونوا قد فوق ال�18 من العمر.

وذكرت �صحيفة )لو�ض اأجنل�ض تاميز( اإن ال�صركة تهدف اإىل اختيار بني 28 و40 طلباً بحلول العام 2015، �صيتم 
تدريبهم يف جمموعات حلوايل 7 �صنوات، ويف حال ا�صتمر امل�صروع طوال هذه املدى �صيت�صنى للجمهور اختيار من 
يذهب اإىل املريخ يف اإطار برنامج تلفزيون الواقع. غري اأن املوؤ�ص�ض امل�صاهم يف ال�صركة با�ض الند�صورب كان قد اأقر 
العام املا�صي اأنه يتعني على مار�ض وان اأن جتمع الكثري من التربعات وتطور القدرات الهند�صية الكافية الإر�صال 
رحلة ماأهولة اإىل املريخ، وقدر التكلفة بحوايل 6 مليارات دوالر. وتاأمل ال�صركة اأن جتمع املال من خلل تكلفة 

الطلبات املقدمة وبرنامج تلفزيون الواقع.
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عرو�ض بل عري�ض!
خلفا ملا جتري عليه العادة، اأح�صرت فتاة بريطانية كل �صيء 
لزفافها واأنفقت ما يزيد على 30 األف دوالر على كل التفا�صيل، 
بحيث بات كل �صيء جاهزا فيما عدا العري�ض. واأفادت �صحيفة 
بكل  اهتمت  �صنة(،   27( فو�صرت  كلري  ب��اأن  الربيطانية  ال�صن 
تفا�صيل زفافها، فا�صرتت ف�صتانها وحجزت مكان اإقامة احلفل 
�صيء  اأي  ن�صيان  االأوىل، وحر�صت على عدم  رق�صتها  وم�صمم 
ما  ان  م��ن  ب��ال��رغ��م  الع�صل،  �صهر  تكاليف  دف��ع��ت  ان��ه��ا  ل��درج��ة 
ينق�صها هو ال�صاب الذي يفرت�ض اأن تتزوجه. وقالت فو�صرت: 
اإنها مقتنعة باأن التح�صري املبكر لزفافها �صيكون ال�صمانة باأن 
واأ�صافت  كامل ومتميزا.  االأف�صل يف حياتها  اليوم  يكون هذا 
اأعلم ان كثريين �صي�صتغربون ان يتم حت�صري كل �صيء بالرغم 
من عدم وجود عري�ض بعد.. لكنني يف احلقيقة ال اأريد ان اأرجئ 

اأو األغي زفايف الحقا ب�صبب نق�ض املال املوجود معي االآن.

الأ�سوات اخلافتة قد ت�سر بالقلب 
وجدت درا�صة جديدة اأن االأ�صوات اخلافتة اأي�صاً قد توؤثر على 
وظيفة القلب. وذكر موقع هلث داي نيوز االمريكي اأن الباحثني 
االأ�صوات  ح��ت��ى  اأن���ه  وج����دوا  ب��ن��ي��وي��ورك  فين�صتاين  معهد  يف 
الهاتف  رن��ة  م��ن  ب���دءاً  ال��ي��وم��ي��ة،  ال��ت��ي مت��لأ حياتنا  اخلفيفة 
ق�صري  تاأثري  لها  يكون  قد  املحادثات،  اأ���ص��وات  وحتى  اخللوي 
املدى على وظيفة القلب. و�صملت الدرا�صة 110 اأ�صخا�ض زودوا 
باأجهزة مراقبة للقلب نقالة، ووجد الباحثون اأن معدل دقات 
القلب ترتفع مع زيادة تعّر�صهم لل�صجيج، وحتى يف حال كانت 
العادية الأية  القوة  وه��ي  دي�صيبل،   65 تقل عن  االأ���ص��وات  ق��وة 
حمادثة اأو �صحكة طبيعية. وظهر اأي�صاً تاأثري �صلبي على تنوع 
القلب مع ما يجري  لتكّيف  القلب، وهو مقيا�ض  دق��ات  معدل 
حولنا. وقال الباحث وينكي غان اإن بع�ض االأ�صخا�ض هم اأكرث 
حت�ص�صاً جتاه االأ�صوات من االآخرين. ويف حال اأثر ال�صوت على 
القلب من خلل جعل االأ�صخا�ض ي�صعرون بال�صغط النف�صي، 

فاإن ح�صا�صية هوؤالء تكون مهمة .

�سندل غاندي بـ 23 األف دولر 
�صيعر�ض مزاد بريطاين �صندل الزعيم الروحي الهندي الراحل، 
املهامتا غاندي، للبيع بقيمة ال تقل عن 15 األف جنيه ا�صرتليني، 
اأي ما يعادل نحو 23 األف دوالر. وقالت �صحيفة ديلي اك�صربي�ض 
اإن ال�صندل مزّود بكعب ارتفاعه ن�صف بو�صة ا�صتخدمه  ام�ض، 
غاندي لزيادة طوله اإىل 1.6 مرت. واأ�صافت اأن ال�صندل هو من 
بني مقتنيات ت�صل قيمتها اإىل 250 األف جنيه ا�صرتليني، ومنح 
غاندي ق�صماً كبرياً منها ل�صديق مقّرب عام 1924.  و�صيطرح 
الربيطانية،  �صروب�صاير  مبقاطعة  لولدو  مبدينة  مالوك  مزاد 
اأيار مايو   21 للبيع يف  ال�صابق  الهندي  الروحي  الزعيم  �صندل 
اإىل ريت�صارد وي�صتوود بروك�ض، من  اجلاري. ون�صبت ال�صحيفة 
الكثري من متقنيات غاندي حتمل قيمة  اإن  م��زاد مالوك قوله 
كبرية لدى العديد من النا�ض يف الهند وخارجها، وغالباً ما يتم 
التعامل معها كاآثار مقّد�صة . وكان غاندي، الذي عا�ض يف لندن 
عدة �صنوات، اغتيل يف الهند عام 1948 عن عمر ناهز 78 عاماً.

ملكة جمال الكون اأوليفيا كولبو تتذوق قطعة من كعكة عيد ميلدها على منت يخت خلل احتفالها بعيد ميلدها 21 يف مدينة نيويورك. )يو بي اآي(

اأماندا باينز تخ�سع للرقابة 
اأماندا  االأمريكية  املمثلة  اأخ�صعت 
ق�صائية  رق���اب���ة  ف���رتة  اإىل  ب��اي��ن��ز 
عن  امتناعها  بعد  �صنوات  لثلث 
امل��وج��ه��ة �صدها  ال��ت��ه��م  م��ع��ار���ص��ة 
الرغم  على  بالقيادة  يتعلق  ما  يف 
وذكر  قيادتها.  رخ�صة  تعليق  من 
حمامي  اأن  زي(  اأم  )ت����ي  م���وق���ع 
ب��اي��ن��ز، ريت�ض ه��وت��ون، واف���ق على 
باينز  عن  بالنيابة  الت�صوية  اتفاق 
يف حم��ك��م��ة ب���ورب���ان���ك. وق���د حذر 
القيادة  مغبة  م��ن  باينز  القا�صي 
وتاأمني  ���ص��احل��ة  رخ�����ص��ة  ب�����دون 

وغرمها مبلغ 300 دوالر.

 �ساي يحا�سر يف هارفرد 
�صيا�صيني  ق���ي���ادي���ني  ل���ق���اء  ب���ع���د 
وجنوم عامليني، حّط املغني الكوري 
اجل��ن��وب��ي ���ص��اي رح��ال��ه يف جامعة 
هارفرد االأمريكية العريقة ليلقي 

حما�صرة اأمام طلبها.
اأمريكية  اإع�����لم  و���ص��ائ��ل  وذك�����رت 
احت�صدوا  �صخ�ض  األ��ف  ح��وايل  اأن 
ل���ي���ح�������ص���روا حم���ا����ص���رة جن����م ال 

غانغام �صتايل يف هارفرد.

مي�سال اوباما تلتقي المري هاري 
ق����ام االم����ري ه�����اري، ال��ث��ال��ث ع��ل��ى ���ص��ل��م خ��لف��ة العر�ض 
الربيطاين، بزيارة مفاجئة اىل البيت االبي�ض حيث التقى 

ال�صيدة االمريكية االوىل مي�صال اوباما.
زوج���ات ع�صكريني  اىل  تقدم �صيفها  وه��ي  اوب��ام��ا  وق��ال��ت 
�صاي  حفل  خ��لل  االب��ي�����ض  البيت  يف  ت�صت�صيفهن  ك��ان��ت 

مفاجاأة .
به  يقوم  ال��ذي  بالعمل  الرئي�ض االمريكي  وا���ص��ادت زوج��ة 
ع��اد يف  وال���ذي  28 عاما  العمر  م��ن  البالغ  ال�صاب  االم��ري 
ام�صى  ان  بعد  املتحدة  اململكة  اىل  الثاين/يناير  ك��ان��ون 
اربعة ا�صهر يف افغان�صتان مع اجلي�ض الربيطاين من اجل 

اجلنود الذين جرحوا يف املعارك.
وا�صافت مي�صال اوباما التي ترعى عملية جويننغ فور�صز 
الهادفة اىل دعم عائلت اجلنود مع زوجة نائب الرئي�ض 
بان يكون االمري  �صعيدتان  انهما  ال�صيدة جيل  بايدن  جو 
معنا اليوم . واو�صحت ان االمري ملا �صمع عن حفل ال�صاي 

هنا اراد ان ياتي ل�صكركن على خدمتكن للبلد.
اخرى  اىل غرفة  ب��اي��دن  وال�صيدة  االم��ري  م��ع  انتقلت  ث��م 

ال�صتقبال االمري بعيدا اعن اعني ال�صحافيني.
الزيارة  تكن  مل  حيث  االب��ي�����ض  البيت  اىل  توجهه  وق��ب��ل 

مدرجة على جدول اعماله، زار االمري هاري الكونغر�ض.

اإذ كنت تعتقد اأن رئي�صك يف العمل �صخ�ض 
�صيئ، فقد تغري راأيك بعد مقارنته برئي�ض 
مل�صتح�صرات  ال�����ص��ي��ن��ي��ة  ال�����ص��رك��ة  ه����ذه 
اأجرب  ال���ذي  ت�صونغت�صينغ،  ف��ى  التجميل 
موؤخرا موظفيه على الركوع والزحف على 
اأي��دي��ه��م واأرج��ل��ه��م يف ح��ي جت��اري مزدحم 

باملدينة، اأمام مئات املتفرجني.
ال�صارع  ���ص��ه��ده  ال����ذي  ه����ذا احل����دث  اأث�����ار 
2 اي����ار م��اي��و اجل������اري، وبث  ال�����ص��ي��ن��ي يف 
املدونني  ب��ع�����ض  ع��ل��ى ح�����ص��اب��ات  م��ب��ا���ص��رة 
ال�����ص��ي��ن��ي��ني ���ص��خ��ط امل������ارة ال���ذي���ن راح����وا 
ي�������ص���ورون امل�����ص��ه��د امل���ه���ني ون�������ص���روه على 
االنرتنت، مما ت�صبب مزيدا من الغ�صب. 
وات�صل بع�ض املارة بال�صرطة التي ظهرت 

يف ال�صاحة واكتفت بتفريق املوظفني.
من  ب��اأم��ر  ك��ان  ذل��ك  اأن  بعد  فيما  وات�صح 
م��دي��ره��م ال����ذي رغ���ب يف ام��ت��ح��ان مدى 
�صمودهم وتقبلهم للمهانة حتى يتمكن من 
ا�صتغللهم الأق�صى حد ممكن وتعويدهم 
ومل  واإه��ان��ات��ه،  العمل  �صغط  حتمل  على 

ي��ج��د ط��ري��ق��ة اأف�����ص��ل م��ن اإج��ب��اره��م على 
ال��زح��ف مثل ال��ك��لب اأم���ام ال��غ��رب��اء و�صط 

الكامريات وقهقهات البع�ض.
اخلرب  ه��ذا  ال�صينية  ال�صحف  وت��داول��ت 
ا�صتيائها  ع��ن  واأع���رب���ت  ك��ب��ري  با�صتهجان 
ل��ع��دم ت��دخ��ل ال�����ص��رط��ة وخم��ال��ف��ة املدير، 
وذك���رت اأن ه��ذا االأم���ر ل��و ح��دث يف الغرب 
تعوي�صات  دفع  على  واأج��رب  املدير  ل�صجن 
و�صائل  لتقارير  وف��ق��ا  ول��ك��ن  للموظفني. 
ال�صرطة  فعلته  ما  كل  ال�صينية،  االع��لم 

هو انتقاد و توبيخ املدير.
غري  ال���ع���م���ل  ظ������روف  اأن  اإىل  واأ������ص�����ارت   
اأنحاء  جميع  يف  منت�صرة  كانت  االإن�صانية 
احلادثة  ه����ذه  ل��ك��ن  امل���ا����ص���ي،  يف  ال�����ص��ني 

تخطت كل م�صتويات العبودية.
وهذه لي�صت اأول �صركة ت�صعى اإىل ا�صتعباد 
املوظفني، ففي الواليات املتحدة االأمريكية 
جلاأت �صركة عقارات اإىل و�صم �صعارها على 
على  ح�صولهم  مقابل  موظفيها  اأج�����ص��اد 

% على رواتبهم. زيادة 15 

يجرب موظفيه على الزحف اأمام امللأ

طلق جنيفر لوبيز يف وثائقي 
من  املو�صيقية  جولتها  حلظات  كافة  جمهورها  ي�صاركها  اأن  يف  لوبيز  جنيفر  النجمة  ترغب 

املغني  ال�صابق  زوجها  من  طلقها  اإىل  باالإ�صافة  ا�صتعدادتها  ي�صمل  وثائقي  فيلم  خلل 
مارك اأنطوين.

وذكر موقع )رادار اأون الين( اأن لوبيز �صت�صم م�صاهد تتعلق بطلقها من اأنطوين عام 
2011 يف الفيلم الوثائقي الذي تعده حول جولتها املو�صيقية باالبعاد الثلثة.

وكانت لوبيز قالت اإنها �صعرت بالكثري من اال�صى بعد انهيار زواجها الذي ا�صتمر 7 
�صنوات من اأنطوين، والد طفليها التواأم.

يذكر اأن لوبيز على علقة حالياً بالراق�ض ال�صاب كا�صرب �صمارت الذي 
ي�صغرها بع�صرين �صنة.


